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APÊNDICE A – DADOS DA DIMENSÃO DA ESCRIPTUALIDADE
1 

 

 

1 GRAFIA DE SÍLABAS COMPLEXAS 

Deslocamentos de /r/ em ataque ramificado 

Omissões de /r/ em ataque ramificado 

Deslocamentos de /r/ em posição de coda 

Omissões de /r/ em posição de coda 

Omissões de /s/ em posição de coda 

Grafias irregulares com o /l/ 

 

2 HIPERCORREÇÃO 

Acréscimo de <r> em ataque ramificado 

Acréscimo de <r> em posição de coda 

Acréscimo/repetição de <r> em posição de coda 

Acréscimo de <r> em posição de coda em monossílabos 

Acréscimo de /l/ em posição de coda 

Acréscimo de <s> em posição de coda 

 

3 REPRESENTAÇÃO DA NASALIDADE 

Representação exagerada da nasalidade 
Ausência de representação da nasalidade 

 

4 REPRESENTAÇÃO DE DÍGRAFOS 

Grafia de sílabas com o dígrafo <qu> 
Grafia de sílabas com o dígrafo <gu> 
Grafia do dígrafo <rr> 

Grafia do dígrafo <ss> 

Grafia do dígrafo <lh> 

Grafia do dígrafo <nh> 

Grafia do dígrafo <ch> 

 

 

                                                
1  Alguns dados apresentados no Apêndice A podem ser interpretados como reflexos da fala e não como 

fenômenos de escriptualidade, assim como alguns do Apêndice B podem não ser considerados como aspectos 
grafofonéticos, mas como fatos da escrita. Segundo Oliveira (2006, p. 349), esse tipo de classificação sempre 
implica em hesitações em relação a “que rótulo se pode embalar os dados”. 



207 

1 GRAFIA DE SÍLABAS COMPLEXAS 

 
Tabela 1 – Deslocamentos de /r/ em ataque ramificado 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 103-105) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

perzado (prezado) 
AFS-1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 22 

15 

perzada (prezada) AFS-45 1 

garsa (graças) AFS-2, 5, 9, 13; ROM-70, 73 6 

pergar (empregar) AFS-1 1 

corzeiro (cruzeiro) AFS-2 (2 ocorr.),4, 6, 25 5 

curzeiro (cruzeiro) AFS-3, 6, 17 (2 ocorr.), 23 5 

farncico (Francisco) AFS-3 1 

outar (outra) AFS-3, 7, 24 3 

tarbahi (trabalhe) AFS-4 1 

tarbaho (trabalho) AFS-10 1 

tarbalho (trabalho) AFS-13, 24 2 

tirti (triste) AFS-5 1 

lenbarnsa (lembrança) AFS-5, 6 (2 ocorr.),  3 

lenbarnnsa (lembrança) ZLS-70 1 

lenbarnçia (lembrança) AFS-6 1 

lenbanrça (lembrança) AFS-7 1 

lenbarnça (lembrança) 
AFS-7 (2 ocorr.), 8, 9, 13, 14 (2 ocorr.), 
15 (2 ocorr.), 16, 17, 19 (2 ocorr.), 24 

14 

lenbarnca (lembrança) AFS-10 1 

lembarnça (lembrança) FPS-47 (2 ocorr.) 2 

lembarnsa (lembrança) ZLS-70 1 

lembarnsia (lembrança) ZLS-70 1 

otubor (outubro) AFS-7, 8 2 

setembor (setembro) AFS-7 1 

novenbor (novembro) AFS-7, 8 2 

novembor (novembro) AFS-25 1 

pedor (Pedro) AFS-7 1 

perdo (Pedro) AFS-1 1 

cirança (criança) AFS-7 1 

dezembor (dezembro) AFS-8 1 

dezenbor (dezembro) AFS-10 1 

porquri (procure) AFS-8 1 

porqura (procurar) AFS-8 1 

por cura (procurar) AFS-25 1 

farbirca (fábrica) AFS-8 1 

retartos (retrato) AFS-10 1 

entor (entro) AFS-10 1 

ter (três) AFS-12 1 

farquinho (fraquinho) AFS-12 1 

Anderza (Andreza) AFS-12 1 

conpar (comprar) AFS-14 1 

compar (comprar) AFS-14 1 
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abarso (abraço) AFS-12, 16; ZLS-70 3 

abarco (abraço) MC-37; FP-78 (2 ocorr.) 3 

abarço (abraço) FPS-47 1 

comprade (compadre) GOR-27 1 

enconter (encontre) ICO-48 1 

perzo (prezo) AFS-16 1 

jerturdi (Jertrudes) AFS-17 1 

tintar (trinta) AFS-17 1 

lenbardo (lembrado) AFS-19 1 

Hilderbarndo (Hildebrando) AFS-19 1 

Hildebandor (Hildebrando) AFS-45 1 

idebarndo (Hildebrando) FPS-47 1 

pornta (pronta) AFS-21 1 

birnca (brincar) AFS-21 1 

birmcar (brincar) AFS-25 1 

igerja (igreja) AFS-22 1 

porqure (procure) AFS-22 1 

tarbalhando (trabalhando) AFS-22 1 

enpergado (empregado) AFS-24 1 

furtas (frutas) AFS-25 1 

escervi (escrevi) SFS-40 1 

pedirnho (Pedrinho) APS-43;FPS-47 2 

garça (graças) APS-43 1 

retator (retrato) AFS-45  1 

aligiar (alegria) AFS-45 (2 ocorr.)  2 

palestar (palestra) FPS-47 1 

abarsando (abrasando) FPS-47 1 

probi (pobre) ZBO-54 1 

çoprade (compadre) JS-62 (3 ocorr.) 3 

coprade (compadre) JS-62 (4 ocorr.) 4 

croprade (compadre) JS-62 1 

ercivo (escrevo) JMA-65  1 

erceveu (escreveu) JMA-65 1 

nober (nobre) JMS-66, 67 2 

berve (breve) ZLS-70 1 

esquerver (escrever) ZLS-71 1 

tarbalhador (trabalhador) ROM-73 1 

barca (branca) ROM-73 1 

parze (prazer) FP-78 (2 ocorr.) 2 

bervi (breve) FP-78 1 

aletar (a letra) FP-78 1 

commader (comadre) FP-79 (2 ocorr.) 2 

corxe (crochê) FP-80 1 

perco (preço) FP-80 1 

Total   147 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

perzada (prezado) AO-93; VO-111 2 
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pirma (prima) VO-111 (2 ocorr.), 112, 113 4 

aligira (alegria) VO-111 1 

birncadeira (brincadeira) VO-111 1 

garça (graça) VO-113 1 

alembor (lembro) VO-113 1 

tarzer (trazer) VO-113 1 

Total   11 

Total geral   158 

 Fonte: elaboração própria. 

 

 Tabela 2 – Omissões de /r/ em ataque ramificado 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 106-107)   

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

depezado (prezado) 
AFS-1, 2, 6, 9, 10, 12 (2 ocorr.), 13, 
14, 20, 24, 45 

12 

despesado (prezado) AFS-4, 5 2 

despezado (prezado) AFS-8, 9, 23 3 

derpezado (prezado) AFS-7 1 

lenbança (lembrança) AFS-1, 22 2 

lenbançia (lembrança) AFS-2 1 

lenbansa (lembrança) AFS-4 (2 ocorr.), 20 3 

lenbansas (lembrança) AFS-23 1 

linbança (lembrança) AFS-23 1 

linbaca (lembrança) VAN-86 1 

albil (abril) AFS-1, 2 2 

abil (abril) AFS-45 (2 ocorr.) 2 

setenbo (setembro) AFS-4 1 

setembo (setembro) AFS-5, 8 2 

gaça (graças) AFS-7 1 

quato (quatro) AFS-7 1 

entega (entregue) AFS-23 1 

Hirdebando (Hildebrando) AFS-7, 12 2 

estada (estrada) AFS-9 1 

esquevi (escrevi) AFS-4, 45 2 

esquivi (escrevi) AFS-11 1 

esqueva (escreva) AFS-5, 6, 8, 11, 21 5 

esquevo (escrevo) AFS-9, 10, 12, 15, 24 5 

esquevol (escrevo) LFO-32 1 

esquever (escrever) AFS-13 1 

esqeiva (escreva) AFS-23 1 

esqueveu (escreveu) AFS-45 1 

tenzinnho (trenzinho) AFS-12 1 

palava (palavra) AFS-16 1 

ponta (pronta) AFS-18 1 

nobi (nobre) AFS-22 1 

teleganna (telegrama) AFS-23 1 

gandi (grande) AFS-24 1 
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teis (três) AFS-24 1 

tanfiriu (transfiriu) AFS-25 1 

distito (destrito) APS-43 1 

leta (letra) APS-43 (4 ocorr.) 4 

alege (alegre) AHC-54 1 

compiender (compreender) JMA-64 1 

distui (destruir) JMA-64 1 

entegue (entregue) JMA-64 1 

esceva (escreva) JMA-65 (2 ocorr.) 2 

pezada (prezada) JMS-67 1 

cento (centro) DCS-69 1 

Alixande (Alexandre) ZLS-71 1 

fotogafia (fotografia) AOL-72 1 

entege (entregue) AOL-72 1 

peisa (presas) VAN-86 1 

peiso (preso) VAN-86 1 

Total   83 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

tabalho (trabalho) MAO-106 1 

a legi (alegre) MAO-106 1 

testi (triste) VO-112 1 

tez (trez) VO-112 1 

cuzeiro (cruzeiro) MBS-122 1 

resisto (registro) ZBO-124 1 

abaco (abraço) AO-126 1 

alexadina (Alexandrina) AO-126 1 

alebado (lembrado) AO-92 1 

Total   9 

Total geral   92 

 Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 3 – Deslocamentos de /r/ em posição de coda 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 107) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

invreno (inverno) AFS-1 1 

preto (perto) AFS-1 1 

frutunato (Fortunato) AFS-1, 20 2 

civirso (serviço) AFS-10 1 

crata (carta) AFS-20 1 

qizre (quizer) AFS-20 1 

qisre (quizer) AFS-20 1 

dizre (dizer) AFS-20 (2 ocorr.); JS-62 3 

sinhro (senhor) AFS-20 1 

Craneiro (Carneiro) AFS-20 1 

brenadete (Bernadete) MC-37 1 

perga (pegar) AFS-11, 17 2 
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armança (amansar) AFS-7 1 

qre (quer) AFS-20 1 

treminar (terminar) APS-43 1 

porotadro (portador) MC-36 1 

apreto (aperto) SFS-40 1 

Salvadro (Salvador) JS-62 1 

lugra (lugar) JS-62 1 

grata (carta) JS-62 1 

poqueri  (porque) JMA-65 1 

pidri  (pedir) FP-79 1 

pudri (poder) FP-79 1 

porde  (poder) VAN-86 1 

ar ceito  (acerto) AFS-12 1 

çopefetra (com perfeita) JS-62 1 

Total    30 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

treminar (terminar) MAO-106 1 

apreto (aperto) VO-12 1 

Framacia (farmácia) ZBO-117 1 

pregute (pergunte) ZBO-117 1 

preguntar (perguntar) MBS-122 1 

proque (porque) ZBO-117, 118 2 

inprotante (importante) ZBO-118 1 

apretado (apertado) ZBO-130 1 

disre (dizer) LA-120 1 

tivre (tiver) LA-120 1 

gisre (quiser) LA-120 1 

Egibreto (Egberto) JO-128 1 

tremimando (terminando) JO-128 1 

Total   14 

Total geral   44 

 Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 4 – Omissões de /r/ em posição de coda 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 108) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

eteno (eterno) MC-36 1 

puqui (porque) AFS-3 1 

amagurado (amargurado) AHC-61 1 

temino (termino) JMA-64 1 

pena (pernas) VAN-86 (2 ocorr.) 2 

pugante (purgante) VAN-86  1 

pedão (perdão) RAC-90  1 

Total   8 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

covesar (conversar) VO-111 1 
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aseto (acerto) LA-120 1 

poque (porque) JO-128 (4 ocorr.) 4 

covesa (conversar) JO-128 1 

Total   7 

Total geral   15 

 Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 5 – Omissões de /s/ em posição de coda 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 109-110) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

reto (resto) AFS-6 1 

memo (mesmo) AFS-4, 7, 11, 12, 13, 17, 45 7 

mimo (mesmo) AFS-4 1 

minno (mesmo) AFS-4 1 

digotoso (desgostoso) AFS-5 1 

dipeiza (despesa) AFS-12 1 

dicupanno  (desculpando) AFS-13 1 

reponda (responda) AFS-20 1 

deta (desta) AFS-8 1 

mêmo (mesmo) AFS-8 1 

areporta (a resposta) AFS-17 1 

neti (neste) AFS-23 1 

etou (estou) AFS-8 1 

eteve (esteve) AHC-61 1 

netra (nesta) JS-62 1 

ipere (espere) JS-62 1 

reposta (resposta) ZLS-70 1 

meno (menos) FP-79 1 

trite (triste) MDC-84 (2 ocorr.) 2 

triteza (tristeza) MDC-84 1 

trepasado (transpassado) NIN-38 1 

farncico (Francisco) AFS-3 1 

Total   29 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

cotora (costurar) VO-112 1 

eta (esta) LA-120 1 

etou  (estou) LA-120 1 

tritesa (tristeza) LA-120 1 

etes (este) LA-120 1 

meno (menos) MBS-122 1 

tritre (triste) JO-128 1 

etrada (estrada) JO-128 1 

etava (estava) LA-120 1 

Total   9 

Total geral   38 

 Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 6 – Grafias irregulares com o /l/ 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 108-109) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

Omissões  

ato (alto) FPS-47 1 

siva (silva) AFS-10 1 

Deslocamento 

almavi (amável) AFS-18 1 

Total   3 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

Deslocamento 

folris (flores) VO-113 1 

Total   1 

Total geral   4 

 Fonte: elaboração própria. 

 

2 HIPERCORREÇÃO 

 

Tabela 7 – Acréscimo de <r> em ataque ramificado 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 111-112) 

GRAFIA Nº DA CARTA 
TOTAL DE 

OCORRÊNCIAS 
fraiz (faz) AFS-1 1 

es quecra (esqueça) AFS-1 1 

fraso (faço) AFS-1 1 

faltre (falte) ICO-48 1 

vrizinaca (vizinhança) MC-36 1 

voicre (você) AFS-20 (2 ocorr.) 2 

alistramento (alistamento) ACO-44 1 

dri (dê) JJO-49 1 

çanetra (caneta) JS-62 1 

almedra  (Almeida) JS-62 1 

saudração (saudação) JS-62 1 

netra (nesta) JS-62 1 

estra (estas) JS-62 1 

felisdrade (felicidade) JS-62 (2 ocorr.) 2 

Zezitro (Zezito) JS-62 (4 ocorr.) 4 

madro (mando) JS-62 (4 ocorr.) 4 

amigro (amigo) JS-62 (5 ocorr.) 5 

jetre (gente) JS-62 1 

pigra (pinga) JS-62 1 

zagrado (zangado) JS-62 1 

nadra (nada) JS-62 (2 ocorr.) 2 

Ramudro (Raimundo) JS-62 1 
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recebri (recebi) ZLS-70 1 

Total   36 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

Felicidadre (felicidade) LA-120 1 

Outrubro (outubro) ZBO-123 1 

tritre (triste) JO-128 1 

diretrimnho (direitinho) JO-128 1 

Total   4 

Total geral   40 

 Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 8 – Acréscimo de <r> em posição de coda 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 112-113) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

persoal (pessoal) AFS-4, 14, 19, 23, 45  5 

percoal (pessoal) AFS-15 (2 ocorr.) 2 

farsa (faça) 
AFS-4, 6, 2, 14, 17 (2 ocorr.), 
21, 23 

8 

porso (posso) AFS-4 1 

tarbahi (trabalhe) AFS-4 1 

porso (posso) AFS-6 1 

dervo (devo) AFS-6 1 

firgo (fico) AFS-6 1 

firco (fico) AFS-13 1 

sirnão (se não) AFS-14 1 

firgou (ficou) AFS-23 1 

lardo (lado) AFS-6, 7 2 

amigor (amigo) AFS-1, 4, 6, 7, 4 

parqi (pague) AFS-6 1 

tirvi (tive) AFS-7 1 

vidar (vida) AFS-3 (2 ocorr.), 7 3 

avirzado (avisado) AFS-7 1 

perqeninho (pequenininho) AFS-7 1 

acarbo (acabo) AFS-7 1 

armancou (amansou) AFS-7 1 

farso (faço) AFS-11, 9 2 

pordi (pode) AFS-8, 11, 14, 16, 23 5  

feirta (feita) AFS-11 1 

merdo (medo) AFS-11 1 

lardo (lado) AFS-8, 13 2 

marquina (máquina) AFS-12 1 

ater (até) 
AFS-8; JMS-68; FP-78 (2 
ocorr.), 79 

5 

farzenda (fazenda) AFS-12, 8 2 

contor (quanto) AFS-12 1 

firqei (fiquei) AFS-12 1 

farmilha (família) AFS-13, 8 2  
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farmiria (família) AFS-2 1 

vocer (você) AFS-1; SFS-41 2 

vcer (você) SFS-42 1 

divocer (de você) AFS-1 1 

xergada (chegada) AFS-2 1 

pergei (peguei) AFS-2 1 

lorgo (logo) AFS-3 1 

sarbi (sabe) AFS-3 1 

carnta (canta) AFS-8 1 

contar (conta) AFS-13 1 

aquir (aqui) JJO-49 1 

esquecir (esqueci) AFS-9  1 

farzenno (fazendo) AFS-13, 18 2 

farzendo (fazendo) AFS-19 1 

borti (bote) AFS-16, 17, 19 3 

mandor (mando) AFS-15 1 

tenhor (tenho) AFS-15 1 

pergi (pegue) AFS-15 1 

podir (pode) AFS-17, 23 2 

firquei (fiquei) AFS-18, 19 2 

dirga (diga) AFS-19 1 

irço (isso) AFS-21 1 

pargei (paguei) AFS-22 (2 ocorr.) 2 

firca (fica) AFS-22 1 

firqou (ficou) AFS-21 1 

pergo (pego) AFS-24 1 

dezirjo (desejo) NIN-38 (2 ocorr.) 2 

pordemos (podemos) RAC-90 1 

cazor (casou) MC-50 1 

uar (uma) JS-62 1 

cazer (casei) JMS-67 1 

pesor (pesso) LM-75 1 

pessor (pesso) LM-75 1 

jover (jovem) RAC-85 1 

amar (amam) RAC-90 1 

agabor (acabou) RAC-90 1 

pazer (pazes) RAC-90 1 

nugar (nunca) RAC-90 1 

tudor (tudo) VAN-86 1 

mador (mando) VAN-86 1 

nadar (nada) VAN-86 1 

Total   110 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

estar (está) 
ACO-98; ZBO-118; MBS-
122 3 

aquir (aqui) DCO-100 1 

nascir (nasci) DCO-102 1 

receber (recebi) IC-104 1 
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terminor (terminou) MAO-106 1 

voçer (você) VO-112 1 

ater (até) AO-93; VO-113 2 

amar (ama) ZBO-118 1 

domigor (domingo) LA-120 1 

escrevir (escrevi) ZBO-123 1 

vendir (vendi) ZBO-124 1 

cair (saí) ZBO-124 1 

Total   15 

Total geral   125 

 Fonte: elaboração própria. 

 

  Tabela 9 – Acréscimo/repetição de <r> em posição de coda 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 114) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

pergar (pegar) AFS-6, 15 2 

dirzer (dizer) AFS-1, 6 2 

tirver (tiver) AFS-14 1 

farzer (fazer) 
AFS-11 (3 ocorr.), 14, 15, 17, 
23, 24; MC-50 

9 

farzêr (fazer) AFS-17 (2 ocorr.), 18 3 

firmar (firma) AFS-12 (2 ocorr.) 2 

pargar (pagar) AFS-12 1 

Armargôzo (Amargoso) AFS-22 1 

cormer (comer) AFS-25 1 

burcar (buscar) SFS-40 1 

poroguer (por que) JMA-65 1 

escrivir (escrevi) ZLS-70 1 

criançar (crianças) AOL-72 (2 ocorr.) 2 

porquer (porque) LM-75 1 

gravatar (gravatá) MMO-76 1 

ormentar (aumentar) AFS-16 1 

perder (perdi) AHC-61 1 

purargora (por agora) SFS-42 1 

marqurlinno (Marcolino) AFS-45 1 

Total   33 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

porquir (porque) MAO-106 1 

prar (para) VO-129 1 

armor   (amor) VO-129 1 

Total   3 

Total geral   36 

 Fonte: elaboração própria. 
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  Tabela 10 – Acréscimo de <r> em posição de coda em monossílabos 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 115) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

nar (na) AFS-4 1 

er (é) 

AFS-6, 7 (2 ocorr.), 8, 9 (2 ocorr.), 12 
(5 ocorr.), 10 (3 ocorr.), 13, 14 (2 
ocorr.), 15 (2 ocorr.), 16, 19, 25, 45 (2 
ocorr.) 

24 

ir (é) AFS-45 1 

ir (e) 
AFS-11 (5 ocorr.), 12 (11 ocorr.), 13 (7 
ocorr.), 10 (3 ocorr.), 16, 21 (4 ocorr.), 
22 (6 ocorr.), 45 

38 

jjar (já) AFS-7 1 

jar (já) 
AFS-11, 12, 21, 22 (2 ocorr.), 25 (3 
ocorr.); LFO-32 

9 

dar (dá) AFS-12; JCO-31; ACO-44; JMS-67 4 

var (vá) 
AFS-9, 12, 13; MC-36, 50; ZLS-71 (3 
ocorr.) 

8 

vár (vá) ZLS-70 1 

lar (lá) 
AFS-8, 14; NIN-38; ACO-44 (2 
ocorr.); DCO-46; ROM-73 

7 

sir (se) 
AFS-3, 15 (2 ocorr.), 16, 17 (2 ocorr.); 
VAN-86 

7 

lir (lhe) AFS-4, 14, 15, 24 4 

fêrz (fé) AFS-15 1 

fers (fé) AFS-15 1 

fer (fé) BMO-91 1 

der (dê) 
MC-36 (2 ocorr.), 50; DCS-69; LM-75; 
IZA-87 

6 

car (cá) DCO-46; BMO-91 2 

sir (sei) MC-50 1 

cor (só) JMA-65 (2 ocorr.) 2 

vir (vi) ROM-73 1 

per (pé) ROM-73 1 

der (dei) FP-79 1 

ser (se) RAC-85 1 

or (os) RAC-85; RAC-90 2 

quer (que) DCS-69 1 

air (aí) ZLS-70 (3 ocorr.); LM-75 4 

vor (vou) 
MC-37 (6 ocorr.); NIN-38, MC-50 (2 
ocorr.); FP-78 (3 ocorr.) 

12 

Total  142 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

lar (lá) 
AO-92; ACO-94, 97; 99; VO-111 (2 
ocorr.), 112; JL-114; VO-129 (3 
ocorr.); ZBO-125, 130 (3 ocorr.) 

15 

vor (vou) ACO-97 1 

dor (dou) TB-110 1 

var (vá) 
ACO-97; IC-104; VO-112 (2 ocorr.); 
ZBO-115, 117, 119 

7 

dar (dá) ACO-98; VO-112; ZBO-123, 130 4 

dar (da) VO-111 1 

air (aí) DCO-99; IC-103, 104 (3 ocorr.), 105 6 
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car (cá) DCO-102; ZBO-116 2 

tar (tá) MAO-106 1 

er (é) 
TB-110; VO-111 (3 ocorr.), 113 (3 
ocorr.), 129; ZBO-117 (2 ocorr.), 118 

11 

lir (lhe) VO-111, 113 (2 ocorr.) 3 

ler (lhe) VO-112 1 

nar (na) VO-112 (2 ocorr.) 2 

jar (já) 
VO-113, ZBO-131, 117, 124 (2 ocorr.), 
125 (2 ocorr.) 

7 

fer (fé) VO-113 1 

sir (se) VO-113; ZBO-118, 130 3 

mir (mim) ZBO-117, 118 (2 ocorr.), 119, 130 5 

mir (me) 

ZBO-115 (2 ocorr.), 116 (3 ocorr.), 
117, 118 (6 ocorr.), 119, 124 (4 ocorr.), 
130 (2 ocorr.), 131 (3 ocorr.); VO-129 
(6 ocorr.); LA-120 

29 

iar (ia) ZBO-118 1 

or (o) ZBO-118 1 

sor (só) MBS-122 1 

vir (vi) AO-92; ZBO-123, 130 3 

viir (vi) AO-92 1 

Total   107 

Total geral   249 

 Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 11 – Acréscimo de /l/ em posição de coda 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 116) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

salbi (sabe) AFS-4 1 

solmenti (somente) 
AFS-4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 23, 
45 

10 

solmente (somente) AFS-2, 11 2 

salber (saber) 
AFS-5, 2 (2 ocorr.), 4 (3 ocorr.), 8, 
13, 17, 45; ZSS-53 

11 

ssalber (saber ) AFS-6 1 

salbemno (sabendo) AFS-6 1 

salbenno (sabendo) AFS-17 1 

firgal (ficar) AFS-17 1 

ssaltisfeito (satisfeito) AFS-7 1 

saltifeito (satisfeito) AFS-18, 19 2 

atel (até) AFS-23 1 

tonmil (tome) AFS-13 1 

qilzêl (quizer) AFS-17 1 

aligial (alegria) AFS-18 1 

resibil (recebi) LFO-32 1 

esquevol (escrevo) LFO-32 1 

silval (silva) SFS-41 1 

terminal (terminar) AFS-13, 45; NIN-51 3 

terminnal (terminar) AFS-23 1 
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soldade (saudade) DCS-69 1 

sadasol (saudação) VAN-86 1 

valel (valeu) VAN-86 1 

vol (vou) VAN-86 (2 ocorr.) 2 

sol (só) AFS-6, 10, 24; VAN-86 4 

fol (for) VAN-86 1 

val (vá) AFS-9, 13 2 

Total   54 
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sol (só) 
ACO-95, 98; VO-111, 112, 113; 
ZBO-115, 116, 125 

8 

saltisfeita (satisfeita) NIN-108 1 

saltisfação (satisfação) NIN-108 1 

val (vá) VO-111 1 

soldadi   (saudade) VO-111 1 

sel (se) VO-112 (2 ocorr.) 1 

Salbado (sábado) 
ZBO-123 (2 ocorr.), 124, 125, VO-
129 

5 

Total   18 

Total geral   72 

 Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 12 – Acréscimo de <s> em posição de coda 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 117) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

amigos (amigo) AFS-4, 5, 6 3 

tenpos (tempo) AFS-6, 14, 45 3 

vais (vai) AFS-3, MC-36 2 

rouis (ruim) AFS-8 1 

caspital (capital) AFS-24  1 

voscê (você) MC-36 1 

faszer (fazer) MC-36 1 

rescibri (recebi) MC-37 1 

fazendos (fazendo) SFS-40 1 

cioras (senhora) AOL-72 1 

dumingos (domingo) FP-79 1 

as (a/preposição) MC-37 1 

Total   17 
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feliscidade (felicidade) ACO-127 1 

Total   1 

Total geral   18 

 Fonte: elaboração própria. 
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3 REPRESENTAÇÃO DA NASALIDADE 

 

    Tabela 13 – Representação exagerada da nasalidade2 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 118-119) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

commo (como) 
AFS-1, 2, 4, 12, 13, 19, 20 (6 
ocorr.), 23, 45; FP-78 

15 

conmo (como) AFS-11, 12, 15 3   

estinmo (estimo) AFS-1, 7 2 

ummas (umas) AFS-2, 21 2 

umma (uma) 
AFS-8 (2 ocorr.), 10, 11, 12, 15 
(2 ocorr.), 16, 17, 19, 24, 45 

12 

vanmos (vamos) AFS-2 1    

vanmo (vamos) AFS-13 1 

estommos (estamos) AFS-2 1 

estonmo (estamos) AFS-13 1 

tonmil (tome) AFS-13 1 

commadi (comadre) 
AFS-4, 6 (2 ocorr.), 12, 13, 17 (2 
ocorr.), 19 (2 ocorr.), 23, 24, 45 
(8 ocorr.) 

19 

conmadi (comadre) 
AFS-7 (3 ocorr.), 9 (2 ocorr.), 14, 
15 

7   

commadre (comadre) ZSS-53 (2 ocorr.) 2 

conmadri (comadre) ZSS-53  1 

conmadre (comadre) ZSS-53 (2 ocorr.) 2 

commader (comadre) FP-79 (2 ocorr.) 2 

macianno (Marciano) AFS-5, 6, 25 3 

cartinnha (cartinha) AFS-7, 18 2 

Dourinnhas (Dorinha) AFS-7 1 

minnha (minha) AFS-7 1 

tommi (tome) AFS-8 1 

cannarinho (canarinho) AFS-8, 16 2 

conmigo (comigo) AFS-12 1 

tenzinnho (trenzinho) AFS-12 1 

menno (menos) AFS-11 1 

marqurinno (Marcolino) AFS-12 1 

marqulinno (Marcolino) AFS-19 1 

marqurlinno (Marcolino) AFS-45 1 

pitanginnhas (Pitanguinha) AFS-12 1 

qumnhados (cunhados) GOR-27 1 

qumnhado (cunhados) GOR-27 1 

cumnhado (cunhado) GOR-28 1 

conmeu (comeu) AFS-16 1 

estinmado (estimado) AFS-18 1 

anno (ano) AFS-19; FP-79 2 

                                                
2 Os poucos casos de variação gráfica entre <mm> ~ <m> e <nn> ~ <n> em manuscritos da primeira década do 

século XX (FP-78, 79; AML-81; JSS-88), quando ainda não havia uma ortografia padronizada, pode não ser 
reflexo de uma representação exagerada da nasalidade, mas sim vestígio de uma grafia etimológica. 
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piqenno (pequeno) AFS-19 1 

donna (dona) AFS-22 1 

teleganna (telegrama) AFS-23 1 

penna (pena) JMS-67; FP-79 2 

pequenna (pequena) AML-81 1 

inmaginava (imaginava) RAC-85 1 

inmagino (imagino) RAC-85 (2 ocorr.) 2 

vanmu (vamos) RAC-85 1 

recommendaçã (recomendação) JSS-88 1 

Total    107 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

anmo (amo) ACO-96 1 

anma (ama) ACO-98 1 

anmar (amar) ACO-98 1 

anmado (amado) ACO-98 1 

enmocão (emoção) ACO-98 1 

planno (plano) NIN-107 1 

diretrimnho (direitinho) JO-128 1 

Total   7 

Total geral   114 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 14 – Ausência de representação da nasalidade 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 119-120) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

mado (mando) AFS-4; JS-62; VAN-86 (2 ocorr.) 4 

achado (achando) NIN-38 1 

Fernado (Fernando) MC-36 1 

quato (canto) GOR-28 1 

lebransa (lembrança) LFO-32 1 

linbaca (lembrança) VAN-86 1 

ci (sim) SFS-41 1 

tabem (também) GOR-28 1 

Almerida (Almerinda) MC-37; SFS-42 (2 ocorr.) 3 

lebranca (lembrança) NIN-38 (3 ocorr.) 3 

medis (Mendes) JS-62 1 

bei (beim) JS-62 1 

be (bem) JS-62 1 

çoprade (compadre) JS-62 (3 ocorr.) 3 

coprade (compadre) JS-62 (4 ocorr.) 4 

croprade (compadre) JS-62 1 

madro (mando) JS-62 (4 ocorr.) 4 

jetre (gente) JS-62 1 

pigra (pinga) JS-62 1 

zagrado (zangado) JS-62 1 

mada (manda) JS-62; ZLS-70 2 
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nuca (nunca) JMA-64 (2 ocorr.) 2 

romaci (romance) JMA-64 1 

votadi (vontade) JMA-64 1 

Ramudro (Raimundo) JS-62 1 

lebraca (lembrança) JS-62 (2 ocorr.) 2 

pozetadoria (aposentadoria) ASC-63 (2 ocorr.) 2 

lembraca (lembrança) JMS-66; AOL-72 2 

loji (longe) JMA-64 1 

coveca (conversar) JMA-64 1 

bezinho (benzinho) JMA-65 1 

prisipamentis (principalmente) JMS-66 1 

carregado (carregando) JMS-67 1 

dezeijado (desejando) JMS-68 1 

lembraça (lembrança) DCS-69 (2 ocorr.); AOL-72 3 

contete (contente) AOL-72   1 

alebrado (lembrado) AOL-72 1 

doiti (doente) AOL-72 1 

tepo (tempo) AOL-72 1 

barca (branca) ROM-73 1 

didinha (dindinha) LM-75 (2 ocorr.)  2 

didinho (dindinho) LM-75 1 

pobinha (pombinha) LM-75 1 

casada (cansada) LM-75 (2 ocorr.) 2 

co (com) FP-78 1 

e (em) FP-78 1 

azagada (zangada) FP-79 1 

aida (ainda) FP-79 1 

madi (mande) VAN-86 (2 ocorr.) 2 

mi (mim) 
AHC-55; ASC-63; ZLS-70; AOL-
72; VAN-86 (4 ocorr.); RAC-90 
(2 ocorr.) 

10 

mirada (Miranda) VAN-86 1 

doedo (doendo) VAN-86 1 

trabalhado (trabalhando) VAN-86 1 

chuvedo (chovendo) VAN-86 1 

mador (mando) VAN-86 1 

lenbraca (lembrança) JSS-88 1 

passado (passando) BMO-91 1 

escrevedo (escrevendo) BMO-91 1 

Total    92 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

mi (mim) 

AO-92 (2 ocorr.), 93; ACO-95, 97 
(3 ocorr.), 98 (2 ocorr.), 127 (2 
ocorr.); DCO-100; IC-103; TB-
109 (3 ocorr.); VO-113; ZBO-116; 
JO-128 (3 ocorr.) 

21 

aida (ainda) MA0-106 1 

madou (mandou) MAO-106 1 

Lembraça (lembrança) NIN-108 1 
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quado (quando) TB-110 1 

si (sim) TB-109 1 

covesar (conversar) VO-111 1 

tepo (tempo) VO-112 1 

liçiça (licença) VO-112 1 

colhedo (colhendo) VO-113 1 

coviti (convite) VO-113 1 

Cobina (combinar) JL-114 1 

domigo   (domingo) AO-126, ZBO-117 2 

Lebranca (lembrança) LA-120 1 

sobria (sombrinha) LA-120 1 

veder (vender) LA-120 1 

made (mande) LA-120 1 

domigor (domingo) LA-120 1 

qumedo (comendo) MBS-122 1 

asuto (assunto) MBS-122 1 

sniqueta (cinquenta) MBS-122 1 

nuca (nunca) ZBO-123, 124 2 

alexadina (Alexandrina) AO-126 1 

covesa (conversar) JO-128 1 

mada (manda) JO-128 1 

domigo (domingo) VO-129 1 

rui (ruim) ZBO-130 1 

alebado (lembrado) AO-92 1 

Total   50 

Total geral   142 

Fonte: elaboração própria. 

 

4 REPRESENTAÇÃO DE DÍGRAFOS 

 

 Tabela 15 – Grafia de sílabas com o dígrafo <qu> 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 121-122) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

qilzêl (quizer) AFS-17 1 

qêr (quer) AFS-19 1 

esqeiso (esqueço) AFS-20 1 

qre (quer) AFS-20 1 

purqei (porque) AFS-11 1 

qizre (quizer) AFS-20 1 

qisre (quizer) AFS-20 1 

piqenno (pequeno) AFS-19 1 

peqeno (pequeno) AFS-22 1 

qi (que) SFS-42; JS-62 2 

niqinha (niquinha) MC-50 1 

joaqin (Joaquim) JJO-49 1 
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joaqim (Joaquim) JJO-49 1 

firqei (fiquei) AFS-12 1 

fiqei (fiquei) AFS-7 1 

marqei (marquei) AFS-4 1 

perqeninho (pequenininho) AFS-7 1 

Total   18 
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agi (aqui) LA-120 1 

gisre (quiser) LA-120 1 

qe (que) AO-126 1 

Total   3 

Total geral   21 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 16 – Grafia de sílabas com o dígrafo <gu> 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 122) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

pegei (peguei) GOR-28; JS-62 2 

xegei (cheguei) GOR-29 1 

emtrege (entregue) GOR-29 1 

entrege (entregue) MC-36 1 

pergei (peguei) AFS-2 1 

pargei (paguei) AFS-22 (2 ocorr.) 2 

pegi (pegue) AFS-16, 23 2 

pergi (pegue) AFS-15 1 

amiginho (amiguinho) SFS-42 1 

porotugesi (português) JMA-65 1 

entege (entregue) AOL-72 1 

nigem (ninguém) JSS-88 (2 ocorr.) 2 

pagi (pague) AFS-6 1 

pargi (pague) AFS-6 1 

pitanginnhas (Pitanguinha) AFS-12 1 

pitangeiro (Pitangueiro) AFS-12 1 

pagi (pague) AFS-6 1 

pargi (pague) AFS-6 1 

chegei (cheguei) AFS-9 (2 ocorr.) 2 

parqi (pague) AFS-3 1 

Total   25 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

consigio (conseguiu) ZBO-119 1 

concigio (conseguiu) ZBO-119 1 

xegei (cheguei) LA-120 1 

Total   3 

Total geral   28 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 17 – Grafia do dígrafo <rr> 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 122-123) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

coreios (correios) AFS-7 1 

coreos (correios) AFS-25 1 

encaregado (encarregado) AFS-22 1 

aburecer  (aborrecer) AFS-23 1 

moro (morro) GOR-29 1 

Carancudo (Carrancudo) SFS-41 1 

eros (erros) APS-43 1 

ero (erro) MC-50 1 

sorir (sorrir) AHC-55 1 

arumar (arrumar) ICO-48 1 

morendo (morrendo) JMA-65 1 

baracco (barraco) VAN-86 1 

tereiro (terreiro) AFS-8 1 

Total   13 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

aranjar (arranjar) ZBO-118 1 

erár (errar) ZBO-117 1 

aborecida (aborrecida) ZBO-119 1 

tera (terra) LA-120 1 

amarada (amarrada) ZBO-130 1 

Total   5 

Total geral   18 

 Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 18 – Grafia do dígrafo <ss> 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 123) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

diso (disso) AFS-4 1 

noso (nosso) AFS-5, 2, 9, 13 (3 ocorr.) 6 

nosa (nossa) AFS-7 (2 ocorr.); ZLS-71 3 

poelsoal (pessoal) AFS-15 1 

porso (posso) AFS-6 (2 ocorr.) 2 

poso (posso) 
AFS-13 (2 ocorr.); MC-36; NIN-
38 (3 ocorr.); SFS-40; ICO-48 (3 
ocorr.) 

10 

posa (possa) JMA-65 1 

pudesi (podesse) JCO-31 1 

pase (passe) LFO-32 1 

pasei (passei) GOR-28; BMO-91 2 

asinatura (assinatura) MCO-35 (2 ocorr.) 2 

trepasado (transpassado) NIN-38 1 

asunto (assunto) ZBO-52; ZSS-53; FP-79 3 

fosi (fosse) ZSS-53 1 
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pasa (passa) AHC-54 1 

asim (assim) AHC-54, 55; FP-79 3 

asi (assim) VAN-86 (3 ocorr.) 3 

pasaje (passagem) AHC-55, 56  2 

gezesi (quisesse) JMA-64 1 

asegura (assegura) ZLS-70 1 

pesor (pesso) LM-75 1 

pusive (possível) MDC-84 1 

vimhese (viesse) MDC-84 1 

fizese (fizesse) MDC-84 1 

posi (posse) MDC-88 1 

pesoa (pessoa) RAC-90 1 

pasado (passado) AFS-1; AHC-55 2 

Total   54 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

pesoa (pessoa) AO-92 1 

pesoâ (pessoa) ZBO-124 1 

noso (nosso) AO-93 1 

asunto (assunto) AO-93, VO-113 2 

pasando (passando) ACO-95; ZBO-123, 125 3 

presa (pressa) ACO-96 1 

presça (pressa) ACO-98 1 

disci (disse) ACO-98 1 

interesada (interessada) IC-103 1 

asim (assim) IC-103 1 

ascim (assim) VO-111 1 

paseiu (passeio) VO-12 1 

asentada (assentada) VO-113 1 

posivel (possível) ZBO-116 1 

a presá (apressar) ZBO-117 1 

a presi (apresse) ZBO-117 1 

misa (missa) ZBO-119 1 

asuto (assunto) MBS-122 1 

disi (disse) ZBO-123 1 

pasei (passei) ZBO-123 1 

poso (posso) VO-129; ZBO-130 (2 ocorr.) 3 

dise (disse) VO-129 1 

posço (posso) NIN-108 1 

pasçou (passou) VO-113 1 

vasoura (vassoura) LA-120 1 

Total   30 

Total geral   84 

Fonte: elaboração própria. 
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 Tabela 19 – Grafia do dígrafo <lh> 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 124) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

filinho (filhinho) AFS-7 1 

filinhos (filhinhos) AFS-45 1 

filihos (filhinhos) AFS-45 1 

li (lhe) 

AFS-2, 7, 11, 15 (2 ocorr.), 17, 
25; LFO-32 (3 ocorr.); MC-37; 
SFS-41; AOL-72; FP-78 (5 
ocorr.), 79; AML-81 

20 

oli (olhe) 
AFS-4, 21 (2 ocorr.); JMA-64 (2 
ocorr.) 

5 

olia (olha) JMA-65 (2 ocorr.) 2 

trabalo (trabalho) JS-62 1 

liama (lhe amar) FP-79 1 

liachar (lhe achar) FP-80 1 

dezerli (dizer-lhe) AML-81 1 

le (lhe) 
AHC-57 (2 ocorr.), 58 (2 ocorr.), 
61 

5 

lé (lhe) AHC-61 1 

lir (lhe) 
AFS-4, 8, 9, 10 (2 ocorr.), 12 (3 
ocorr.), 14, 15, 24 

11 

lida (lhe dar) AFS-9 1 

liver (lhe ver) AFS-13 1 

lidar (lhe dar) AFS-4; FP-79; RAC-90 3 

biletinho (bilhetinho) AFS-19 1 

bilete (bilhete) MC-36 1 

bilitinho (bilhetinho) FP-78  1 

estibilitinho (este bilhetinho) FP-79 1 

tarbahi (trabalhe) AFS-4 1 

sombranseha (sobrancelha) AHC-54 1 

oliha (olha) VAN-86 1 

Total    63 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

beleti (bilhete) AO-92, 93 2 

bileti (bilhete) ACO-98; TB-109, AO-126 3 

bilete (bilhete) IC-103 1 

li (lhe) 

ACO-97 (2 ocorr.), 98 (2 ocorr.); 
VO-112; ZBO-118 (3 ocorr.); 
LA-120 (2 ocorr.); AO-126; JO-
128, 129; ZBO-130 (3 ocorr.) 

16 

lir (lhe) VO-111, 113 (3 ocorr.) 4 

ler (lhe) VO-112 1 

le (lhe) ZBO-118 1 

filinho (filhinho) NIN-108 1 

bileite (bilhete) MBS-122 1 

maravilosa (maravilhosa) AO-126 1 

Total   31 

Total geral   94 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 20 – Grafia do dígrafo <nh> 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 125) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

gananno (ganhando) AFS-11 1 

vrizinaca (vizinhança) MC-36 1 

seinora (senhora) VAN-86 1 

teno (tenho) VAN-86 1 

senora (senhora) VAN-86 1 

miaha (minha) AFS-8 1 

miha (minha) 
AFS-8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 (3 
ocorr.), 19, 23 (2 ocorr.) 

13 

mihas (minhas) AFS-12, 23 2 

mihs (minhas) SFS-42 1 

lihas (linhas) SFS-42 1 

diheiro (dinheiro) AFS-11 1 

diharo (dinheiro) SFS-42 1 

nihuma (nenhuma) FP-78 (2 ocorr.) 2 

cumpahia (companhia) FP-80 1 

Total  28 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

diheiro (dinheiro) MBS-122 1 

Total  1 

Total geral  29 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 21 – Grafia do dígrafo <ch> 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 121) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

cegemos (chegamos) GOR-27 1 

cegar (chegar) AFS-7 1 

Riacao  (Riachão) ACO-44 1 

Total  3 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

Riacao (Riachão) VO-111 1 

Total  1 

Total geral  4 

Fonte: elaboração própria. 
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APÊNDICE B – DADOS DE ESCRITA FONÉTICA 

 

 
1 ELEVAÇÃO DE VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS 

Elevação de vogais médias pretônicas [e] ~ [i] e [ẽ] ~ [ĩ] 
Elevação de vogais médias pretônicas [o] ~ [u] e [õ] ~ [ũ] 

 

2 ELEVAÇÃO DE VOGAIS MÉDIAS POSTÔNICAS 
Elevação de vogais médias postônicas [e] ~ [i] 
Elevação da vogal média postônica [o] ~ [u] 

 

3 ELEVAÇÃO DE VOGAIS MÉDIAS EM MONOSSÍLABOS 
Elevação das vogais médias [e] ~ [i] e [ẽ] ~ [ĩ] em monossílabos 
Elevação das vogais médias [o] ~ [u] e [õ] ~ [ũ], em monossílabos 

 

4 ABAIXAMENTO DAS VOGAIS ALTAS  
Abaixamento de [i] ~ [e] e [ĩ] ~ [ẽ] em posição pretônica 
Abaixamento de [u] ~ [o] e [ũ] ~ [õ] em posição pretônica 
Abaixamento de vogais em posição tônica 

 

5 ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DE VOGAIS 
 

6 REDUÇÃO DE DITONGOS 
Redução de ditongos orais 
Redução de ditongos nasais 

 

7 DITONGAÇÃO 
Ditongação com a inserção da semivogal [y] 
Ditongação com a inserção da semivogal [w] 

 

8 NASALIZAÇÃO 
 

9 PALATALIZAÇÃO 
 

10 ROTACISMO E LAMBDACISMO 
 

11 PRÓTESE 
 

12 EPÊNTESE 
 

13 PARAGOGE 
 

14 AFÉRESE 
 

15 SÍNCOPE 
Síncopes 
Síncopes por omissões de /r/ 
Assimilação [nd] ~ [n] em verbos no gerúndio 

 

16 APÓCOPE 
Apagamento do /R/ em verbos na forma infinitiva 
Apócopes 

 

17 METÁTESE 
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1 ELEVAÇÃO DE VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS 

 
 

Tabela 1 – Elevação de vogais médias pretônicas [e] ~ [i] e [ẽ] ~ [ĩ] 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 127-129) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

sinhor (senhor) 

AFS-1, 2, 4 (3 ocorr.), 6 (2 ocorr.), 8, 9, 
10 (2 ocorr.), 11 (3 ocorr.), 12 (2 ocorr.), 
13 (5 ocorr.), 14 (2 ocorr.), 15, 16, 17 (2 
ocorr.), 18, 21 (3 ocorr.), 22 (5 ocorr.), 24 
(2 ocorr.); JCO-31; APS-43 

40 

simhor (senhor) 
AFS-3 (2 ocorr.), 4, 6 (3 ocorr.), 8, 13 (2 
ocor.), 19 (2 ocorr.), 23 (2 ocorr.), 25 

14 

ssinhor (senhor) AFS-6 1 

sinho (senhor) 
AFS-7, 8 (2 ocorr.), 12 (3 ocorr.), 14, 16 
(2 ocorr.), 17 (2 ocorr.), 21, 25 

13 

ssinho (senhor) AFS-7 1 

sinhora (senhora) 
AFS-9 (2 ocorr.); NIN-38; AFS-45; NIN-
51; JMS-66 (2 ocorr.); JMS-67; FP-79; 
FP-80 (2 ocorr.) 

11 

cinhora (senhora) AFS-45 (4 ocorr.) 4 

cinhor (senhora) AFS-45 1 

siora (senhora) ZSS-53; VAN-86 2 

sior (senhor) ZSS-53 (2 ocorr.) 2 

cioras (senhora) AOL-72 1 

ciora (senhora) AOL-72 (2 ocorr.)  2 

pidir (pedir) AFS-4; JMS-67 2 

pidindo (pedindo) GOR-29; RCO-39 2 

mininos (meninos) AFS-6; JCO-31; NIN-38; MDC-84 4 

minino (menino) AFS-8, 16 2 

minina (menina) AFS-7; FP-78 2 

civico (serviço) AFS-8 1 

recibir (recebi) AFS-8; JMS-67 2 

recibi (recebi) AFS-13, 18 (2 ocorr.), 19 4 

ricibi (recebi) AFS-13; SFS-41 2 

resibil (recebi) LFO-32 1 

rescibri (recebi) MC-37 1 

civirso (serviço) AFS-10 1 

dipeiza (despeza) AFS-12 1 

esquivi (escrevi) AFS-11 1 

escrivi (escrevi) GOR-29 1 

escrivir (escrevi) ZLS-70 1 

indereço (endereço) AFS-13 1 

aligial (alegria) AFS-18 1 

dizembro (dezembro) FJO-26 1 

civido (servido) FJO-26; MC-50 2 

inviando (enviando) LFO-32 (2 ocorr.) 2 

aparicir (aparecer) MCO-34 1 

atrivimento (atrevimento) RCO-39 1 

cintimento (sentimento) AFS-16 1 
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ricibo (recibo) AFS-22 1 

liva (levar) AFS-23 1 

milhor (melhor) AFS-24; GOR-28; JMS-67 (2 ocorr.) 4 

falicida (falecida) JCO-31 1 

rimitente (remetente) MC-36 1 

remitente (remetente) MC-37; FPS-47 2 

piqenno (pequeno) AFS-19 1 

dismanxa (desmanchar) MC-37 1 

linbranca (lembrança) MC-37 (3 ocorr.) 3 

linbança (lembrança) AFS-23 1 

limbraca (lembrança) SFS-41 1 

limbranci (lembrança) SFS-41 1 

linbaca (lembrança) VAN-86 1 

ausentimente (ausentemente) SFS-40 1 

rial (real) SFS-40; FPS-47 2 

filicidade (felicidade) SFS-41 1 

distito (destrito) APS-43 1 

siliçioza (silenciosa) APS-43 1 

endinlidade3 (identidade) ACO-44 1 

dicurpi (desculpe) AFS-45 1 

aligiar (alegria) AFS-45 (2 ocorr.) 2 

aligria (alegria) ZBO-52 1 

candial (Candeal) DCO-46; ICO-48 2 

auzentimente (ausentemente) FPS-47 1 

sintindo (sentindo) FPS-47 1 

sigundo (segundo) AHC-54 1 

intregui (entregue) AHC-54 1 

desijando (desejando) AHC-57 1 

filiz (feliz) AHC-59, 60 2 

paciar (passear) AHC-61  1 

ipere (espere) JS-62 1 

piceno (pequeno) JS-62 1 

compiender (compreender) JMA-64 1 

distui (destruir) JMA-64 1 

quirida (querida) JMA-65 1 

tiria (teria) JMS-66 1 

entritanto (entretanto) JMS-66, 67 2 

singuinti (seguinte) JMS-66 1 

aricibi (recebi) JMS-67 1 

dipois (depois) JMS-67 1 

istimo (estimo) JMS-67 1 

dismamxar (desmanchar) MC-37 1 

Alixande (Alexandre) ZLS-71 1 

bilitinho (bilhetinho) FP-78 1 

estibilitinho (este bilhetinho) FP-79 1 

nihuma (nenhuma) FP-78 (2 ocorr.) 2 

                                                
3 O autor não cortou a letra “t”. 
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pacia (passear) FP-78 (2 ocorr.)  2 

dis culpi (desculpe) FP-78 1 

aricibido (recebido) FP-79 1 

pidri (pedir) FP-79 1 

dis culpa (desculpa) FP-79 1 

dis culpada (desculpada) FP-79 1 

imbora (embora) FP-79 1 

milho (melhor) AML-81 1 

pidino (pedindo) JPC-82 1 

discanso (descanso) MDC-84 1 

imfilisidade (infelicidade) MDC-84 1 

discanço (descanso) MDC-84 1 

esqrivi (escrevi) MDC-84 1 

siorra (senhora) VAN-86 1 

alixandrina (Alexandrina) VAN-86 1 

isquese (esquece) RAC-90 1 

pider (pedir) RAC-90 1 

agritita (acredita) RAC-90 1 

Total geral:   207 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

dizejo (desejo) ACO-94, 95, VO-111 3 

disejo (desejo) ACO-98 1 

dizijo (desejo) MAO-106 1 

cintindo (sentindo) ACO-95, 96 2 

cinhora (senhora) MAO-106  (2 ocorr.) 2 

sinhora (senhora) VO-111 1  

asiora (a senhora) VO-111 1 

arsiora (a senhora) JO-128 1 

recibi (recebi) MAO-106 1 

quiiridinho (queridinho) MAO-106 1 

rial (real) TB-109 1 

istou (estou) VO-112 1 

discope (desculpe) VO-12 1 

aligria (alegria) VO-113 1 

istava (estava) VO-113 1 

filicidade (felicidade) DCO-101; ZBO-115 2 

citimetro (centímetro) ZBO-116 (2 ocorr.) 2 

disgraçado (desgraçado) ZBO-124 1 

Prizado (prezado) ZBO-117 1 

aligria (alegria) LA-120 1 

pidir (pedir) LA-120 (2 ocorr.) 2 

riceba (receba) MBS-122 1 

asinhora (a senhora) MBS-122 1 

a Lichandre (Alexandre) MBS-123 1 

quiria (queria) ZBO-125 1 

es crivi (escrevi) AO-126 1 

intrega (entregue) VO-129 1 
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apilide (apelido) IC-103 (2 ocorr.) 2 

imtão (então) ZBO-118 1 

Lião (Leão) DCO-102 1 

Total   38 

Total geral   245 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 2 – Elevação de vogais médias pretônicas [o] ~ [u] e [õ] ~ [ũ] 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 130-131) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

nuticia (notícia) AFS-1 1 

nutisia (notícia) JCO-31; MDC-84 2 

nutisa (notícia) ZSS-53 1 

frutunato (Fortunato) AFS-1, 20 2 

futunato (Fortunato) SFS-41 1 

purqui (porque) AFS-4; FP-79 2 

purqei (porque) AFS-11 1 

puder (poder) AFS-12, 23 2 

pudece (podesse) ICO-48 1 

pudesi (podesse) JCO-31 1 

aburecer (aborrecer) AFS-23 1 

Juão (João) 
GOR-27 (4 ocorr.), 28 (4 ocorr.), 29 (3 
ocorr.); JS-62 

12 

Juau (João) JS-62 1 

juse (José) GOR-28 1 

culhe (colher) MC-37 1 

purargora (por agora) SFS-42 1 

subrinha (sobrinha) ICO-48 1 

marqurlinno (Marcolino) AFS-45 1 

duentada (adoentada) ZSS-53 1 

duente (doente) JMS-66 1 

nuvidadi (novidade) JMS-66 1 

purtanto (portanto) JMS-67 1 

purque (porque) JMS-67; 68 2 

suffrido (sofrido) JMS-67 1 

impucivil (impossível) JMS-68 1 

muliqui (moleque) FP-78 1 

dumingos (domingo) FP-79 1 

cumpahia (companhia) FP-80 1 

pusive (possível) MDC-84 1 

chuvedo (chovendo) VAN-86 1 

zuada (zoada) MDC-84 1 

subrinho (sobrinho) IPO-89 1 

Total:   48 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

puder (poder) ACO-98 (2 ocorr.) 2 

nutica (notícia) MAO-106; MBS-122 2 
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Juazeiro (Joazeiro) JO-128 1 

duna (dona) VO-112 1 

Total   6 

Total geral   54 

Fonte: elaboração própria. 

 

2 ELEVAÇÃO DE VOGAIS MÉDIAS POSTÔNICAS 

 

Tabela 3 – Elevação de vogais médias postônicas [e] ~ [i] 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 131-135) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

compadi (compadre) 

AFS-2, 3 (5 ocorr.), 4 (8 ocorr.), 5 (5 
ocorr.), 6 (8 ocorr.), 7, 12, 13 (12 
ocorr.), 17 (3 ocorr.), 18, 19 (6 ocorr.), 
22 (3 ocorr.), 23 (8 ocorr.), 45 (2 ocorr.) 

64 

conpadi (compadre) 

AFS-6 (4 ocorr.), 7 (8 ocorr.), 8 (2 
ocorr.), 9 (5 ocorr.), 10 (3 ocorr.), 11 (7 
ocorr.), 12 (10 ocorr.), 14 (5 ocorr.), 15 
(4 ocorr.), 16 (2 ocorr.), 17, 18 (2 
ocorr.), 19, 21 (4 ocorr.), 24 (5 ocorr.), 
25 (6 ocorr.) 

69 

compadri (compadre) MC-36; ZSS-53 (3 ocorr.); JMS-66 5 

conpadri (compadre) MC-36 1 

commadi (comadre) 
AFS-4, 6, 12, 13,17 (2 ocorr.), 19 (2 
ocorr.), 23, 24, 45 (8 ocorr.) 

18 

conmadi (comadre) AFS-6, 7 (3 ocorr.), 12, 14, 15 7 

comadri (comadre) MC-37 1 

conmadri (comadre) ZSS-53  1 

comadi (comadre) NIN-51 (6 ocorr.); DCS-69 7 

olhi (olhe) AFS-2, 6 (2 ocorr.); ICO-48 4 

oli (olhe) JMA-64 1 

doenti (doente) AFS-2 1 

deiti (deite) AFS-2, 45;  JMS-67; FP-78 4 

mandi (mande) 

AFS-2, 4 (2 ocorr.), 6, 9, 10, 11 (2 
ocorr.), 12, 14, 15, 22, 23, 25, 45; SFS-
42; ZSS-53; JMS-68 (2 ocorr.); FP-79, 
80 

21 

madi (mande) VAN-86 (2 ocorr.) 2 

saudi (saúde) 

AFS-2, 7, 11, 12, 15, 17 (2 ocorr.), 23, 
45 (2 ocorr.); FJO-26, JMS-66 (3 
ocorr.), 67 (2 ocorr.); FP-78 (2 ocorr.), 
79 (2 ocorr.); JPC-82; JSS-88 

22 

caudi (saúde) MC-50 1 

vesis (vezes) AFS-2 1 

veizi (vezes) AFS-11 1 

vezi (vezes) AFS-12 1 

sarbi (sabe) AFS-3 1 

solmenti (somente) 
AFS-4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 
45 

11 

somenti (somente) NIN-38; FP-79 2 

salbi (sabe) AFS-4 1 

cempi (sempre) AFS-23 1 
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sabi (sabe) AFS-25; NIN-38; JMS-66, 67; FP-78 5 

tirti (triste) AFS-5 1 

viri (vire) 
AFS-5, 7, 12, 23, 45; ZSS-53; JMS-66 
(2 ocorr.), 67 (2 ocorr.); FP-78, 79; 
AML-81; IZA-87 

14 

virli (vire) AFS-8 1 

lonji (longe) AFS-6 1 

longi (longe) MC-37, 50 2 

vili (vire) AFS-6 1 

vinti (vinte) AFS-6 1 

pagi (pague) AFS-6 1 

jauguipi (Jacuipe) AFS-6 1 

teivi (teve) AFS-7 1 

podi (pode) 
AFS-7, 11 (4 ocorr), 25; JMS-66, 67 (2 
ocorr.) 

9 

pordi (pode) AFS-8, 11, 14, 16, 23 5 

tommi (tome) AFS-8 1 

tomi (tome) MC-37; JMA-64 2 

viraci (virasse) AFS-8, 16 2 

dar queli (daquele) AFS-8 1 

porquri (procure) AFS-8 1 

boti (bote) AFS-8, 12, 15, 24 4 

jetudi (Jertrudes) AFS-5 1 

jetudis (Jertrudes) AFS-23 (2 ocorr.) 2 

jertudi (Jertrudes) AFS-13 1 

jerturdis (Jertrudes) AFS-17 1 

Jertudis (Jertrudes) AFS-19 1 

tiri (tire) AFS-10, 45 2 

noiti (noite) AFS-10, 45 2 

tardi (tarde) AFS-10 1 

como formi (conforme) MC-50 1 

aqueri (aquele) AFS-14 1 

forti (forte) AFS-12 (2 ocorr.), 16; MC-37; ML-77 5 

aondi (aonde) AFS-12 1 

farzi (fazem) AFS-12 1 

saldadi (saudade) AFS-12; BMO-91 2 

sodadi (saudade) ZSS-53 1 

repari (repare) AFS-12 1 

amizadi (amizade) AFS-13; JMS-66 (2 ocorr.) 3 

esti (este) 
AFS-13; ACO-44; FP-78; VAN-86 (2 
ocorr.) 

5 

saudadi (saudade) AFS-13, 21, 45; FP-78 (2 ocorr.) 5 

cienti (ciente) RCO-39 1 

eli (ele) AFS-14, 45; VAN-86 3 

tonmil (tome) AFS-13 1 

aceiti (aceite) AFS-16; FP-78 (4 ocorr.), 80 6 

borti (bote) AFS-16, 17, 19 3 

hoji (hoje) AFS-17; MC-36; JMS-67 3 

tivi (tive) AFS-18; MC-36; AFS-45; JMS-67 4 
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ojenti (urgente) AFS-17 1 

delis (deles) AFS-19 1 

pudi (pude) AFS-22 1 

nomi (nome) AFS-22; BMO-91 (2 ocorr.) 3 

nesti (neste) AFS-23 1 

passi (passe) AFS-23 1 

poquri (procure) AFS-23 1 

neti (neste) AFS-23 1 

gandi (grande) AFS-24 1 

grandi (grande) ACO-44 1 

vontadi (vontade) AFS-25; ACO-44; JMS-66, 67, 78 5 

subi (soube) JCO-31; BMO-91 2 

alegri (alegre) 
MC-36 (2 ocorr.); MC-37 (2 ocorr.), 
50; ACO-44 

6 

nobri (nobre) MC-36; JSS-88 2 

vomtadi (vontade) NIN-38 1 

sinpi (sempre) AFS-24 1 

abencoi (abençoe) NIN-38 1 

bilheti (bilhete) ACO-44 1 

esqueci (esquece) ACO-44 1 

felicidadi (felicidade) AFS-45; LFO-82 2 

dicurpi (desculpe) AFS-45 1 

deili (dele) AFS-45 1 

deli (dele) ZBO-52 1 

abmcoi (abençoe) ICO-48 1 

feliçidadi (felicidade) NIN-51 1 

jenti (gente) MC-50 1 

comdri (comadre) MC-50 1 

fali (fale) NIN-51; VAN-86 (2 ocorr.) 3 

Doralici (Doralice) ZBO-52 1 

deixi (deixe) ZBO-52; JMS-68 2 

fosi (fosse) ZSS-53 1 

probi (pobre) AHC-54 1 

intregui (entregue) AHC-54 1 

adoesi (adoece) AHC-55 1 

sempri (sempre) AHC-57; JMS-66 2 

medis (Mendes) JS-62 1 

votadi (vontade) JMA-64 1 

romaci (romance) JMA-64 1 

loji (longe) JMA-64 1 

tivessi (tivesse) JMS-66 1 

prazerris (prazeres) JMS-66 1 

devi (deve) JMS-66, 67 2 

nuvidadi (novidade) JMS-66 1 

escrevi (escreve) JMS-66 1 

entri (entre) JMS-66, 67 2 

hojin (hoje) JMS-66  1 

hojim (hoje) JMS-67 (2 ocorr.), 68 3 
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lembri (lembre) JMS-66 1 

vevi (vivem) JMS-66   1 

tevi (tive) JMS-67 1 

singuinti (seguinte) JMS-66 1 

tristi (triste) JMS-66, 67; BMO-91 3 

disci (disse) JMS-66 1 

brevi (breve) JMS-66 1 

desculpi (desculpe) JMS-66, 67 (2 ocorr.) 3 

viajim (viagens) JMS-66  1 

continui (continue) JMS-66 1 

acceiti (aceite) JMS-66 1 

maldadi (maldade) JMS-66 1 

comtinui (continue) JMS-67 1 

cazi (case) JMS-67 1 

vivi (vive) JMS-67 1 

sorti (sorte) JMS-67 1 

prometi (promete) JMS-67 1 

contrariedadi (contrariedade) JMS-67 1 

dignidadi (dignidade) JMS-67 1 

impucivil (impossível) JMS-68 1 

amisadi (amizade) JMS-68 1 

felisidadi (felicidade) JMS-68 1 

emtendi (entende) JMS-68 1 

cienti (ciente) JMS-68 1 

asseiti (aceite) JMS-68 1 

tapeti (tapete) DCS-69 1 

novidadi (novidade) ZLS-70 1 

doiti (doente) AOL-72 1 

midici (me disse) FP-78 1 

bervi (breve) FP-78 1 

indianti (em diante) FP-78 1 

muliqui (moleque) FP-78 1 

dis culpi (desculpe) FP-78 1 

amanti (amante) FP-79 1 

puristi (por este) FP-79 1 

brevidadi (brevidade) FP-79 1 

importi (importe) FP-79 1 

viziti (visite) FP-80 1 

pidimi (pede-me) AML-81 1 

cervi (serve) AML-81 1 

vendi (vende) AML-81 1 

olio (óleo) VAN-86 1 

posi (posse) JSS-88 1 

agrediti (acredite) RAC-90 1 

daqueli (daquele) BMO-91 1 

Total:   478 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 
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bastanti (bastante) AO-92 (2 ocorr.) 2 

basstanti (bastante) MAO-106 1 

desti (deste) AO-92; 93; MBS-122; ZBO-131 4 

beleti (bilhete) AO-92, 93 2 

bileti (bilhete) ACO-98; TB-109; AO-126 3 

saudi (saúde) 
AO-92, 93; MAO-106; TB-109 (2 
ocorr.), 110; VO-112, 113 (2 ocorr.); 
MBS-122 

10 

eli (ele) 
AO-92 (2 ocorr.), 93; MAO-106 (2 
ocorr.); VO-113 (4 ocorr.); ZBO-119, 
124, 125; MBS-122 (2 ocorr.) 

14 

tardi (tarde) 
ACO-94; ACO-98; MAO-106; TB-110; 
AO-126 

5 

tevi (teve) ACO-94 (2 ocorr.) 2 

grandi (grande) ACO-94 1 

ólhi (olhe) ACO-94 1 

olhi (olhe) 
ACO-98 (2 ocorr.); IC-103 (2 ocorr.); 
ZBO-119 

5 

O lhi (olhe) ZBO-119 1 

vontadi (vontade) ACO-95, 98 (2 ocorr.); TB-110 4 

viri (vire) 
ACO-95; TB-110; VO-111, 112, 113; 
MBS-122 

6 

fali (fale) ACO-95; IC-103; ZBO-124, 125 4 

esperi (espere) ACO-95, 97 2 

aqueli (aquele) ACO-96, 127 2 

entregui (entregue) ACO-96; DCO-101 2 

cempri (sempre) ACO-98 1 

sempri (sempre) IC-105, NIN-107 2 

disci (disse) ACO-98 1 

enchi (enche) ACO-98 1 

procuri (procure) IC-103, TB-109 2 

abençói (abençoe) IC-103 1 

abençoi (abençoe) NIN-107 1 

abencoi (abençoe) NIN-108 1 

nomi (nome) IC-103 1 

hoji (hoje) IC-105 (2 ocorr.); TB-109; ZBO-131 4 

comadi (comadre) 
MAO-106 (11 ocorr.); VO-111 (2 
ocorr.) 

13 

Comadri (comadre) TB-109 (2 ocorr.), 110 (3 ocorr.) 5 

compadi (compadre) MAO-106 1 

feliçidadi (felicidade) MAO-106 1 

felicidadi (felicidade) JL-114 1 

a legi (alegre) MAO-106 1 

sodadi (saudade) MAO-106; VO-111, 112 3 

soldadi   (saudade) VO-111 1 

encontri (encontre) NIN-108; TB-109 2 

esti (este) TB-109; AO-126 2 

vendi (vende) TB-109 1 

mandi (mande) 
TB-110 (2 ocorr.); VO-112 (3 ocorr.), 
ZBO-119 (3 ocorr.), 130, 131 

10 

Jacuipi (Jacuípe) VO-111 1 

nesti (neste) VO-111 1 
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tivi (tive) VO-111 1 

auzenti (ausente) VO-111 1 

lonji (longe) VO-111 1 

bondadi (bondade) VO-111 1 

saudadi (saudade) VO-111 1 

caudadi (saudade) VO-113 1 

firmi (firme) VO-111 1 

voçi (você) VO-112 (3 ocorr.), 113 4 

Valdeliçi (Valdelice) VO-112 1 

valdelici (Valdelice) VO-113, 117, 129 3 

somenti (somente) VO-113 1 

noiti (noite) VO-113, ZBO-119 2 

coviti (convite) VO-113 1 

disçi (disse) VO-113 1 

comenti (somente) AO-126 1 

forti (forte) AO-126 1 

pedi (pede) MBS-122 1 

boti (bote) MBS-122 1 

dici (disse) MBS-122 1 

disi (disse) ZBO-123 1 

quazi (quase) ZBO-123 1 

Mamãi (mamãe) ZBO-124 1 

chegui (chegue) ZBO-124 1 

distanti (distante) ZBO-125 1 

subi (soube) ZBO-125 1 

vieci (viesse) ZBO-125 1 

fiqui (fique) JO-128 1 

desti (deste) ZBO-131 1 

subeci (soubesse) AO-126 1 

Total   164 

Total geral   642 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 4 – Elevação da vogal média postônica [o] ~ [u] 

p. 136) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

magua (mágoa) ACO-44 1 

todus (todos) ACO-44 (2 ocorr.) 2 

todu (todo) ACO-44; JMA-64 (2 ocorr.) 3 

tiu (tio) ICO-48 1 

nocu (nosso) JMA-64 1 

adoru (adoro) JMA-64 1 

pocu (posso) JMA-65 1 

enviu (envio) FJO-26 1 

vanmu (vamos) RAC-85 1 

Total geral:   12 
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2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

muitus (muitos) ACO-95 1 

todus (todos) 
ACO-95, 96 (2 ocorr.), 97, 127 (2 
ocorr.) 

6 

paseiu (passeio) VO-12 1 

Total   8 

Total geral   20 

Fonte: elaboração própria. 

 

3 ELEVAÇÃO DE VOGAIS MÉDIAS EM MONOSSÍLABOS 

 

Tabela 5 – Elevação das vogais médias [e] ~ [i] e [ẽ] ~ [ĩ] em monossílabos 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 136-137) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

di (de) 

AFS-1 (10 ocorr.), 2 (5 ocorr.), 3 (3 ocorr.), 4 
(12 ocorr.), 5 (5 ocorr.), 6 (6 ocorr.), 7 (10 
ocorr.), 8 (5 ocorr.), 9 (5 ocorr.), 10 (3 ocorr.), 
11 (4 ocorr.), 12 (10 ocorr.), 13 (5 ocorr.), 14 
(6 ocorr.), 15 (7 ocorr.), 16 (6 ocorr.), 17 (5 
ocorr.),18 (4 ocorr.), 19 (5 ocorr.), 20 (5 
ocorr.), 21 (2 ocorr.), 22 (5 ocorr.), 23, 24 (3 
ocorr.), 25 (7 ocorr.); FJO-26 (5 ocorr.); GOR-
27 (5 ocorr.), 28 (6 ocorr.), 29 (2 ocorr.); 
MCO-33 (2 ocorr.); MC-36  (6 ocorr.), 37 (4 
ocorr.); NIN-38 (2 ocorr.); RCO-39 (3 ocorr.), 
SFS-40 (8 ocorr.); APS-43 (4 ocorr.); ACO-44 
(3 ocorr.); AFS-45 (7 ocorr.); FPS-47 (2 
ocorr.); MC-50; NIN-51 (2 ocorr.); ZBO-52 (4 
ocorr.); ZSS-53 (2 ocorr.); JMS-66 (20 ocorr.), 
67 (22 ocorr.), 68 (5 ocorr.); ZJS-74; AHC-78 
(11 ocorr.); FP-79 (4 ocorr.), 80 (5 ocorr.); 
JPC-82; VAN-86 (2 ocorr.); RAC-90; BMO-91 
(4 ocorr.) 

283 

li (lhe) 

AFS-1, 7, 11, 15 (2 ocorr.), 17, 19, 23 (2 
ocorr.), 25, LFO-32;  NIN-38; SFS-41; ICO-48 
(6 ocorr.); ZSS-53,  AHC-57; JMA-65 (2 
ocorr.); AOL-72; FP-78 (5 ocorr.), 79 (2 
ocorr.) 

31 

lir (lhe) AFS-4, 14, 15, 24 4 

lhi (lhe) 

MC-36, 37 (2 ocorr.); RCO-39; APS-43; NIN-
51; ZBO-52; ZSS-53; ASC-63; JMS-66 (5 
ocorr.), 67 (9 ocorr.), 68 (6 ocorr.); ROM-73; 
LM-75 (3 ocorr.), APC-83; JSS-88 (2 ocorr.) 

36 

i (e) 

AFS-1, 4 (5 ocorr.), 6 (2 ocorr.), 7 (6 ocorr.), 8, 
11, 14, 15 (3 ocorr.), 17 (7 ocorr.), 18, 19  (10 
ocorr.), 20, 22 (5 ocorr.), 25 (5 ocorr.); FJO-26; 
GOR-27 (3 ocorr.), 28 (2 ocorr.), 29 (3 ocorr.); 
LFO-32 (3 ocorr.); MC-36 (2 ocorr.), 37; NIN-
38 (5 ocorr.); RCO-39 (9 ocorr.); SFS-41 (3 
ocorr.), 42 (3 ocorr.); APS-43 (5 ocorr.); ACO-
44 (2 ocorr.); AFS-45 (7 ocorr.); FPS-47 (6 
ocorr.); JJO-49; MC-50 (2 ocorr.); NIN-51 (8 
ocorr.); ZBO-52; ZSS-53 (5 ocorr.); JS-62 (13 
ocorr.);  JMS-66 (12 ocorr.), 67 (17 ocorr.), 68 
(8 ocorr.); FP-78 (17 ocorr.), 79 (12 ocorr.), 80 
(2 ocorr.); JPC-82 (6 ocorr.); VAN-86 

209 

ir (e) 
AFS-6, 10 (3 ocorr.), 11 (5 ocorr.), 12 (11 
ocorr.), 13 (7 ocorr.) 

27 
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ir (é) AFS-45 1 

sir (se) 
AFS-3, 8, 14 (3 ocorr.), 15 (2 ocorr.), 16, 17 (2 
ocorr.) 

10 

si (se) 

GOR-28, 29; MC-37; NIN-38 (2 ocorr.); SFS-
40; MC-50; ZBO-52; ZSS-53; AHC-59; JMS-
66 (2 ocorr.), 67 (5 ocorr.), 68; ZLS-70 (4 
ocorr.); ROM-73; FP-78, 79; AML-81 (2 
ocorr.); JPC-82; VAN-86 (2 ocorr.); BMO-91 

31 

ci (se) ACO-44 1 

in (em) MC-37 1 

qui (que) 
AFS-4, 19 (2 ocorr.); MC-37; SFS-40; ZBO-52 
(2 ocorr.); JMS-67; FP-78 (12 ocorr.), 79 (8 
ocor.), 80 (6 ocorr.); VAN-86 

35 

qi (que) SFS-42; JS-62 2 

gi (que) JMA-64 (6 ocorr.), 65 (5 ocorr.) 11 

mi (me)4 

GOR-28, 29; MC-36; NIN-38; RCO-39; APS-
43; ACO-44; FPS-47; ICO-48 (2 ocorr.); MC-
50 (2 ocorr.); ZSS-53 (2 ocorr.); AHC-55 (5 
ocorr.), 60, 61; ASC-63 (2 ocorr.); JMS-66 (4 
ocorr.), 67 (8 ocorr.), 68 (8 ocorr.); ZLS-70 (6 
ocorr.); ROM-73; FP-78 (2 ocorr.), 79 (3 
ocorr.); VAN-86 (2 ocorr.); JSS-88 

58 

ti (te) 

SFS-40 (2 ocorr.); APS-43; ACO-44; FPS-47 
(3 ocorr.); AHC-54 (2 ocorr.), 55, 57, 58, 59 (2 
ocorr.), 60; JMA-65 (2 ocorr.); JMS-68; ZLS-
70; RAC-90 (2 ocorr.) 

21 

mai (mãe) FP-78 (2 ocorr.); VAN-86 (8 ocorr.) 10 

mãi (mãe) IZA-87 1 

dri (dê) JJO-49 1 

Total geral:  773 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

di (de) 

AO-92 (2 ocorr.); 93 (2 ocorr.); 126 (2 ocorr.); 
ACO-95; 97; 98 (3 ocorr.); 127; IC-103; 104; 
105; TB-110 (3 ocorr.); VO-111 (12 ocorr.); 
112 (4 ocorr.); 113 (12 ocorr.); 129 (4 ocorr.); 
ZBO-115 (2 ocorr.); 116 (6 ocorr.); 118 (2 
ocorr.); 123 (6 ocorr.); 124 (3 ocorr.); 125 (3 
ocorr.); 130 (3 ocorr.); 131; LA-120; JO-128 

78 

i (e) 

AO-92, 93, 126 (3 ocorr.); ACO-95 (3 ocorr.); 
MAO-106 (4 ocorr.); NIN-107 (4 ocorr.); 108 
(5 ocorr.); ZBO-115; 125 (3 ocorr.), 130 (3 
ocorr.); MBS-122 (3 ocorr.); JO-128 (6 ocorr.); 
VO-129  

38 

ti (te) 
ACO-94, 98; NIN-107; TB-109 (2 ocorr.); 
ZBO-118, 131; AO-126 (3 ocorr.) 

10 

ci (se) ACO-95 (2 ocorr.), 98 (3 ocorr.) 5 

si (se) 

IC-103 (6 ocorr.), 104, 105; NIN-107, TB-109 
(3 ocorr.), 110; ZBO-115 (4 ocorr.), 116, 117 
(2 ocorr.), 118, 119 (4 ocorr.), 124 (2 ocorr.), 
125 (7 ocorr.), 130 (5 ocorr.), 131; LA-120 (2 
ocorr.); AO-126 

43 

mi (me) 

AO-92; ACO-95, 97 (3 ocorr.), 98 (2 ocorr.), 
127 (2 ocorr.); DCO-100; IC-103 (2 ocorr.), 
104; TB-109 (2 ocorr.), 110; VO-113; ZBO-
116; JO-128 

19 

li (lhe) 
ACO-97 (2 ocorr.), 98 (2 ocorr.); VO-112; 
ZBO-118 (3 ocorr.), 130 (3 ocorr.); LA-120 (2 

16 

                                                
4 Com o interesse de observar apenas a elevação da vogal média, considerou-se, aqui, o mi como pronome átono 

me quando usado com as formas verbais, ainda que algumas ocorrências possam, nas cartas, ter sido usadas 
para representar o pronome tônico mim (considerou-se como pronome tônico o mi usado com preposição).  
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ocorr.); AO-126; JO-128, 129  

lhi (lhe) 
DCO-100; IC-103; TB-110; ZBO-116, 117, 
123, 124, 131 

8 

lir (lhe) VO-111, 113 (3 ocorr.) 1 

qui (que) 
VO-113 (4 ocorr.); ZBO-115, 123, 124, 125 (2 
ocorr.) 

9 

mai (mãe) MBS-122 1 

mãi (mãe) ZBO-115, 123, 124 3 

Total   231 

Total geral   1004 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 6 – Elevação das vogais médias [o] ~ [u] e [õ] ~ [ũ], em monossílabos 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 138) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

du (do) 

AFS-1, 3, 4, 5, 6, 7 (4 ocorr.), 8, 9, 10 (2 
ocorr.), 11, 12 (4 ocorr.), 13 (8 ocorr.), 14, 15, 
16, 17 (2 ocorr.), 18 (4 ocorr.), 19, 20, 21 (3 
ocorr.), 23 (2 ocorr.), 25; GOR-29; SFS-40 (3 
ocorr.); AFS-45 (2 ocorr.); JPC-82 (2 ocorr.) 

51 

dus (dos) JMA-65 1 

dur (do) AFS-8 1 

u (o) 

AFS-1 (2 ocorr.), 3 (2 ocorr.), 4 (7 ocorr.), 5, 6 
(8 ocorr.), 7 (6 ocorr.), 8 (5 ocorr.), 9 (2 ocorr.), 
10 (4 ocorr.), 11 (4 ocorr.), 12 (9 ocorr.), 13 (8 
ocorr.), 14 (8 ocorr.), 15 (3 ocorr.), 16 (6 
ocorr.), 17 (7 ocorr.), 18 (2 ocorr.), 19 (4 
ocorr.), 21 (3 ocorr.), 22 (6 ocorr.), 23 (6 
ocorr.), 24 (3 ocorr.), 25 (3 ocorr.); GOR-27; 
SFS-40, 41, 42 (2 ocorr.); ACO-44 (5 ocorr.); 
AFS-45 (3 ocorr.); MC-50; ZSS-53 (4 ocorr.); 
JS-62 (7 ocorr.); AOL-72 (2 ocorr.); AML-81; 
JPC-82 (2 ocorr.); JSS-88 

140 

us (os) 
AFS-6, 13, 17, 20; MC-36 (5 ocorr.), 37 (3 
ocorr.), AFS-45; MC-50  

14 

nu (no) 

AFS-2, 4, 5, 7 (5 ocorr.), 8 (6 ocorr.), 9, 10, 11, 
12 (2 ocorr.), 13, 14 (3 ocorr.), 15 (2 ocorr.), 16 
(2 ocorr.), 17 (3 ocorr.), 21, 22 (3 ocorr.), 24, 
25 (2 ocorr.); SFS-40 (3 ocorr.); APS-43; ACO-
44; AFS-45; AOL-72 

44 

nus (nos) AFS-17; APS-43; ROM-73; FP-78 4 

au (ao) 
AFS-2, 13, 17, 19, 23; GOR-29; LFO-32; MC-
37; AFS-45; NIN-51; AHC-56 (2 ocorr.); JS-62 

13 

pur (por) 
AFS-3 (2 ocorr.), 4, 5, 14, 23; JMS-66 (7 
ocorr.), 67 (6 ocorr.), 68 (2 ocorr.) 

21 

pu (por) AFS-23 1 

ur (o) AFS-12 (2 ocorr.) 2 

cum (com) FP-78 1 

Total:  293 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

u (o) 
AO-92 (3 ocorr.); 93 (3 ocorr.); ACO-95, 96, 
97, 127 (4 ocorr.); MAO-106; VO-111; 113 (2 
ocorr.), 129 (2 ocorr.); MBS-122; ZBO-130 

21 

us (os) 
ACO-96, 97; ZBO-115, 124, 125; JO-128 (2 
ocorr.) 

7 

au (ao) ACO-94, 95, 96 (2 ocorr.); 97; 127 6 
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du (do) 
ACO-98, 127; MBS-122 (2 ocorr.); AO-126; 
VO-129 

6 

dus (dos) ACO-95; MBS-122 (3 ocorr.); 4 

nu (no) ACO-96; AO-126; VO-129 3 

Total   47 

Total geral  340 

Fonte: elaboração própria. 

 

4 ABAIXAMENTO DAS VOGAIS ALTAS  

 

Tabela 7 – Abaixamento de [i] ~ [e] e [ĩ] ~ [ẽ] em posição pretônica 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 139) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

ermãos (irmãos) MC-37 1 

erman (irmã) MC-37 1 

entiramente (inteiramente) RCO-39 1 

destinto (distinto) SFS-40 1 

destinta (distinta) APS-43 1 

entero (inteiro) ACO-48 1 

enumeras (inúmeras) FPS-47 1 

emternada (internada) ZLS-70 1 

enbu (imbu) ZJS-74 1 

premeiro (primeiro) VAN-86 1 

dese (dizer) VAN-86 1 

Total:   11 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

engratidão (ingratidão) ACO-98 1 

premeira (primeira) NIN-107 1 

Total   2 

Total geral   13 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 8 – Abaixamento de [u] ~ [o] e [ũ] ~ [õ] em posição pretônica 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 139) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

corzeiro (cruzeiro) AFS-3, 4, 6, 25 4 

monicipi (município) AFS-6 1 

monicípio (município) AFS-22 (2 ocorr.) 2 

porgontar (perguntar) AFS-13 1 

pregontar (perguntar) MC-50 1 

pergonta (perguntar) MC-21; JMS-67 2 

tabôa (tábua) MCO-33 1 

cotural (cultural) MC-36 1 

costoramo (costurando) ICO-48 1 

codado (cuidados) MC-37 1 
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loga (lugar) AHC-54  1 

nomero (número) AHC-61  1 

conhada (cunhada) ZLS-71 1 

qonhada (cunhada) BMO-91 1 

Total   19 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

bosca (buscar) VO-112 1 

molher (mulher) ZBO-123 1 

Total   2 

Total geral   21 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 9 – Abaixamento de vogais em posição tônica 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 138) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

vevi (vivem) JMS-66 1 

veve (vive) MDC-84 1 

conti noi (continui) FP-79 1 

apareceo (apareceu) AHC-54 1 

Total geral   4 
Fonte: elaboração própria. 

 

5 ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DE VOGAIS 

 
Tabela 10 – Anteriorização de vogais 

 Fonte: elaboração própria. 

 
 Tabela 11 – Posteriorização de vogais 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 140) 

VOGAIS Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

[a] ~ [e] 

esmerinda (Almerinda) SFS-40 (4 ocorr.) 4 

trepasado (transpassado) NIN-38 1 

tratemos (tratamos) COM-33 1 

[u] ~ [i] qardaloisa (guarda-louça) ZSS-53 1 

Total:    7 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

[a] ~ [e] plantemos (plantamos) NIN-108 1 

[o] ~ [e] apilide (apelido) IC-103 (2 ocorr.) 2 

Total    3 

Total geral    10 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 141) 

VOGAIS Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

[a] ~ [o] tonbem (também) 
AFS-8, 12 (2 ocorr.), 13, 
14, 16, 17, 22 

8 
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 Fonte: elaboração própria. 

 

6 REDUÇÃO DE DITONGOS 

 

 Tabela 12 – Redução de ditongos orais 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 103-105) 

DITONGO Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 
[ya] notisa (notícia) AFS-2, 4 2 

notissa (notícia) AFS-4 1 

notiça (notícia) 
AFS-4, 6, 7, 11 (2 ocorr.), 
45 

6 

notisça (notícia) AFS-5, 12, 19 3 

notisca (notícia) AFS-9 1 

notica (notícia) SFS-42; FP-78 2 

nutisa (notícia) ZSS-53 1 

esperiença (experiência) AFS-25 1 

preferença (preferência) JSS-88 1 

fima (fêmea) ROM-73 1 

fei (feia) FP-79 1 

importansa (importância) AFS-4 1 

[yu] Virgino (Virgínio) ZSS-53 (2 ocorr.) 2 

negoço (negócio) AML-81 1 

[ay] caxa (caixa) AFS-8 1 

rava (raiva) AFS-21; FP-79 2 

maor (maior) AFS-18, 45 2 

[aw] ormentar (aumentar) AFS-16 1 

agusto (Augusto) AFS-7; GOR-27; ZLS-71 3 

ogusto (Augusto) GOR-29; SFS-40; ZLS-70 3 

agusti (Augusto) AOL-72 1 

sodade (saudade) NIN-38 (2 ocorr.) 2 

sodadi (saudade) ZSS-53 1 

soldade (saudade) DCS-69 1 

codade (saudade) NIN-51 1 

sodacão (saudação) BMO-91 1 

[ey] entiramente (inteiramente) RCO-39 1 

entero (inteiro) ICO-48 1 

coreos  (correios) AFS-25 1 

bejinho (beijinho) ICO-48; AFS-14, 16, FPS- 5 

tombem (também) 
AFS-19 (2 ocorr.), 45; 
VAN-86 

4 

tobem (também) FP-78 (2 ocorr.), 79 3 

estommo (estamos) AFS-2 1 

ofilhada (afilhada) LM-75 1 

[e] ~ [o] 

porgontar (perguntar) AFS-13 1 

proguntar (perguntar) SFS-42 1 

intereço (interesse) ZBO-52 1 

Total geral    20 
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47, 48 

Calnero (Carneiro) SFS-42 1 

dexe (deixe) GOR-29 1 

a cete (aceite) MC-36 (3 ocorr.) 3 

feverero (fevereiro) ZJS-74; FP-80 2 

dinhero (dinheiro) SFS-41; ASC-63 2 

quera (queira) SFS-40; JMS-68 2 

janero (janeiro) SFS-42 1 

Almedra (Almeida) JS-62 1 

çopefetra (com perfeita) JS-62 1 

bejo (beijo) JMA-64 1 

aquexo (queixo) JMS-67 (2 ocorr.) 2 

Comçesão (Conceição) ZLS-70 1 

eleção (eleição) AHC-55 1 

paceo (passeio) FP-78 1 

res (reis) AML-81 1 

passero (parceiro) MDC-84 1 

quexoza (queixosa) IZA-87 1 

primero (primeiro) RAC-90 1 

[ow] otubor (outubro) AFS-7, 8 2 

pôco (pouco) JCO-31 1 

poca (pouca) JMS-67 1 

pocas (poucas) JMS-67 1 

utros  (outros) LFO-32 1 

subi (soube) JCO-31; BMO-91 2 

otros  (outros) JCO-31 1 

otro  (outro) ZSS-53 1 

otra  (outra) MC-37; ZSS-53 2 

só (sou) AHC-55 1 

fico (ficou) MDC-84; VAN-86 2 

poco (pouco) MDC-84 1 

quebro (quebrou) VAN-86 1 

tiro (tirou) VAN-86 1 

mitiro (me tirou) VAN-86 1 

robado (roubado) MMO-76 1 

lovado (louvado) SFS-41; FP-78, 79 3 

vo (vou) ZSS-53; JS-62; MDC-84 3 

estor (estou) 
AFS-16; JCO-31 (2 ocorr.); 
MC-36  

4 

esto (estou) MC-37; VAN-86 (4 ocorr.) 5 

o (ou) AFS-11 1 

[uy] codado (cuidados) MC-37 1 

[εw] procupacão (preocupação) AHC-58 1 

precupe (preocupe) VAN-86 1 

Total:    114 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

[ya] 
nutica (notícia) MAO-106; MBS-122 2 

notiça (notícia) VO-113 1 
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[yu] 
Virgino (Virgínio) ACO-127 1 

Vergino (Virgínio) ACO-127 (2 ocorr.) 2 

[ay] apachonado (apaixonado) ZBP-118 1 

[aw] 
sodadi (saudade) MAO-106; VO-111, 112 3 

soldadi   (saudade) VO-111 1 

[ey] 

fique (fiquei) AO-92, JO-128 2 

dexei (deixei) ACO-97 1 

quemada (queimada) ACO-98 1 

bejo (beijo) ACO-94; ZBO-118 2 

Dechou (deixou) JO-128 1 

[ow] 
 

poquinho (pouquinho) ACO-98 1 

subeci (soubesse) AO-126 1 

otra (outra) LA-120 1 

[oy] gosa (coisa) LA-120 1 

Total    22 

Total geral    136 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 13 – Redução de ditongos nasais5 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 143) 

DITONGO Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 
[ ã] condo (quando) 

AFS-11 (2 ocorr.), 13 (2 
ocorr.), 14, 16, 18 

7 

comdo (quando) AFS-21, 45; RAC-85 3 

contor (quanto) AFS-12 1 

 
 
 
 
 
 

[ã ] 

bença (benção) IZA-87; JSS-88  2 

beica (benção) VAN-86  1 

bensa (benção) 
AFS-21; ZSS-53, ZLS-71; 
ROM-73  

4 

benca (benção) 
MC-36; ICO-48; JMS-67; 
ZJS-74  

4 

omabeca (uma benção) MC-50 1 

tom (tão) AFS-4 1 

vendiro (venderam) MCO-35 1 

esteji (estejam) MC-36 1 

Joazinho (Joãozinho) JJO-49 1 

tivero (tiveram) ZLS-70 1 

[ũỹ] muto (muito) ZLS-70 1 

Total:    29 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

[ã ] bença (benção) IC-105; NIN-108; ZBO-123 3 

[ẽỹ] 
viage (viagem) ACO-98 1 

viaji (viagem) VO-111 1 

Total    5 

Total geral    34 

Fonte: elaboração própria. 
                                                
5 Em alguns casos de redução de ditongos nasais também ocorre o fenômeno da desnasalização, como, por 

exemplo, em tivero (por tiveram) e viage (por viagem). 
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7 DITONGAÇÃO 

 

Tabela 14 – Ditongação com a inserção da semivogal [y] 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 144-145) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

fraiz (faz) AFS-1 1 

daisi (das) JMA-65 1 

dais (das) ZLS-70 (2 ocorr.) 2 

lenbançia (lembrança) AFS-2 1 

lenbarnçia (lembrança) AFS-6 1 

conheicido (conhecidos) MC-37 1 

veize (vez) AFS-3 1 

veizi (vez) AFS-11 1 

veis (vez) AFS-23 (2 ocorr.) 2 

qein (quem) AFS-3 1 

meis (mês) 
AFS-4, 5, 8, 11, 14 (2 ocorr.), 23; 
SFS-40 (3 ocorr.); AHC-61 (2 ocorr.); 
ASC-63 

13 

mêis (mês) AHC-54 1 

dezeijo (desejo) AFS-6 1 

dejeijo (desejo) AFS-11, 12 (2 ocorr.), 17, 19, 20, 45 7 

deseijo (desejo) AHC-56 1 

dezeijado (desejando) JMS-68 1 

esqeiva (escreva) AFS-23 1 

teivi (teve) AFS-7 1 

empais (em paz) AFS-7 1 

enpais (em paz) MC-36 (2 ocorr.), 2 

dei (dê) 

AFS-7, 19, 21; GOR-27, 28, 29; NIN-
38; DCO-46; ICO-48; ZBO-52; AHC-
55 (2 ocorr.); JMS-66 (4 ocorr.), 67, 
68; JSS-88 

19 

midei (me dê) VAN-86 1 

dipeiza (despeza) AFS-12 1 

receiba (receba) AFS-22 1 

nois (nós) 

AFS-17, 23 (2 ocorr.); FJO-26; GOR-
27, 28; JCO-31; AFS-45; MC-50; 
JMS-67; ZLS-70 (2 ocorr.), 71; ROM-
73; FP-80; RAC-85; VAN-86; BMO-
91 (2 ocorr.) 

19 

nói (nós) RAC-90 1 

vosseis (vocês) MC-36 1 

voceis (vocês) MC-37 (2 ocorr.), 50; ASC-63 4 

voçeis (vocês) ROM-73 1 

veijo (vejo) SFS-40; FPS-47 2 

sincerio (sincero) SFS-40 1 

feis (fez) ACO-44 1 

avoio (voo)  ZSS-53 1 

seija (seja) AHC-56, 58 2 

bei (bem) JS-62 (2 ocorr.); JMA-64 3 
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beizinho (benzinho) JMA-65 1 

certeiza (certeza) JMS-66 (2 ocorr.) 2 

conheico (conheço) JMS-66 1 

vintei (vintém) JMS-67 1 

apais (paz) JMS-68 1 

ais (as) 
ZLS-70 (4 ocorr.); ZLS-71 (3 ocorr.); 
ZJS-74 

8 

Neis (Inês) LM-75 (2 ocorr.) 2 

Ineis (Inês) ML-77 1 

faiz (faz) FP-79 1 

prezencia (presença) MDC-84 1 

rapais (rapaz) VAN-86 1 

apareica (apareça) AML-81 1 

Total:   120 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

dei (dê) 

AO-92, 93; ACO-95; DCO-101; IC-
103; MAO-106 (2 ocorr.); NIN-107, 
108; ZBO-115, 117, 130; MBS-122; 
AO-126 

14 

nois (nós) 
ACO-95, 97, 98 (2 ocorr.); VO-111 (3 
ocorr.); AO-126; ZBO-130 

9 

feis (fez) ACO-96; TB-109 2 

meis (mês) DCO-102; IC-103 (3 ocorr.) 4 

lembrançia (lembrança) MAO-106 1 

vocêis (vocês)  NIN-108 (2 ocorr.) 2 

voceis (vocês)  TB-109 1 

Jezuis (Jesus) VO-113 1 

seitafeira (sexta-feira) VO-113 1 

bileite (bilhete) MBS-122 1 

Vermeilha (vermelha) AO-92 1 

deipois (depois) VO-113 1 

aveixada (avexada) ZBO-116, 117 2 

queim (quem) VO-129 1 

Total   41 

Total geral   161 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 15 – Ditongação com a inserção da semivogal [w] 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 145-146) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

toudo (todo) 
AFS-1, 2, 4, 5, 7 (2 ocorr.), 8, 11, 14, 
15 (3 ocorr.), 16 (2 ocorr.), 19, 23, 
45; ICO-48; JMS-66 (2 ocorr.) 

20 

toudos (todos) AFS-20 (3 ocorr.), 45; JMS-66 5 

touda (toda) 
AFS-20 (2 ocorr.); JMS-66 (3 
ocorr.); AML-81 

6 

são (sã) GOR-29 1 

toudas (todas) AFS-12; JMS-66 2 

mouca (moças) AFS-16 1 

nouticia (notícia) AFS-2, 23 2 



250 

atoudo (a todo) AFS-6 1 

alou (alô) DCO-46 (2 ocorr.) 2 

poude (pode) APC-83 1 

douze (doze) RAC-85 1 

amargouso (Amargoso) AFS-20 1 

Total:   43 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

soufredor (sofredor) ACO-98 1 

toudos (todos) VO-112 (2 ocorr.) 2 

toudo (todos) VO-113 1 

oubrigado (obrigado) ZBO-130 1 

Total   5 

Total geral   48 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

8 NASALIZAÇÃO 

 

Tabela 16 – Nasalizações 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 146) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

min (me) 

AFS-6 (4 ocorr.), 7 (2 ocorr.), 9 (2 
ocorr.), 10, 11 (2 ocorr.), 12, 13, 16, 
20 (2 ocorr.), 21 (2 ocorr.), 22, 23, 
25 (2 ocorr.), 45 (2 ocorr.); JMA-65 

25 

mim (me) AFS-8, 25; LM-75 (2 ocorr.) 4 

vim (vir) 
AFS-4, 6, 16, 22; ZBO-52; ZSS-53; 
AHC-55 (4 ocorr.), 60, 61; ZJS-74; 
MDC-84 

14 

vin (vir) FPS-47 1 

endinlidade (identidade) ACO-44 1 

sombranseh
a 

(sobrancelha) AHC-54 1 

muinta (muita) DCS-69 1 

muinto (muito) AFS-1 1 

Total:  48 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

min (me) ACO-98 (2 ocorr.); VO-112 3 

vim (vir) 

IC-105; VO-113 (3 ocorr.); JL-114; 
ZBO-115 (2 ocorr.), 117, 119 (2 
ocorr.), 123, 125 (3 ocorr.), 130; 
AO-126 

16 

Total  19 

Total geral  67 

 Fonte: elaboração própria. 
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9 PALATALIZAÇÃO 

 

Tabela 17 – Palatalizações 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 147) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

familha (família) 
AFS-8; ASC-63 (2 ocorr.); FP-80; 
APC-83 (2 ocorr.) 

6 

famelha (família) AML-81 1 

farmilha (família) AFS-13 1 

Brazilha (Brasília) GOR-29 (4 ocorr.) 4 

vimhese (viesse) MDC-84 1 

convenhos (convênios) IZA-87 1 

Total:   14 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

escanha (escania) JL-114 1 

Total   1 

Total geral   15 

 Fonte: elaboração própria. 

 

10 ROTACISMO E LAMBDACISMO 

 

Tabela 18 – Rotacismos 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 148) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

armerinda (Almerinda) AFS-6 (2 ocorr.) 2 

Hirdebando (Hildebrando) AFS-6, 12 2 

vorto (volto) AFS-13 1 

peçroar (pessoal) AFS-20  1 

amaver (amável) MC-37 1 

a marvi (amável) AFS-19 1 

parntação (plantação) AFS-17 1 

dicurpi (desculpe) AFS-45 1 

forgado (folgado) MC-50 1 

farta (falta) FP-78 1 

darqueri (daquele) AFS-8 1 

a queri (aquele) AFS-4 1 

farmiria (família) AFS-2 1 

Marqurinno (Marcolino) AFS-12 1 

marqurino (Marcolino) AFS-15 1 

pero (pelo) AHC-55 1 

Aulerio (Aurélio) JJO-49 1 

prano (plano) ASC-63 1 

Total:   20 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

descurpe (desculpe) ACO-96, 97 2 
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descurpando (desculpando) ACO-97 1 

vortar (voltar) MBS-122 1 

parntado (plantando) MBS-122 1 

Total   5 

Total geral   25 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 19 – Lambdacismos 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 148) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

silvido (servido) NIN-38 1 

Calnero (Carneiro) SFS-42 1 

vili (vire) AFS-6, 13 2 

virli (vire) AFS-8 1 

Aulerio (Aurélio) JJO-49 1 

ideblando (Hildebrando) GOR-28, 29 2 

Total:   8 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

culso (curso) IC-103 1 

terminal (terminar) VO-111 1 

Total   2 

Total geral   10 

Fonte: elaboração própria. 

 

11 PRÓTESE 

 

Tabela 20 – Próteses 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 149) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

alenbra (lembra) AFS-1 1 

alembra (lembra) NIN-38 1 

alenbanno (lembrando) AFS-24 1 

alenbo (lembro) AFS-13 1 

alembro (lembro) ACO-44 1 

alimbrado (lembrado) JCO-31 1 

alebrado (lembrado) AOL-72 1 

alembrei (lembrei) BMO-91 1 

aperpara (prepara) AFS-14 1 

adepois (depois) GOR-28 1 

avoar (voar) ACO-44 1 

avoio (voo)  ZSS-53 1 

depezado (prezado) 
AFS-1, 2, 6, 9, 10, 12 (2 
ocorr.), 13, 14, 20, 24; 
AHC-45 

12 

despesado (prezado) AFS-4, 5 2 
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despezado (prezado) AFS-8, 9, 23 3 

derpezado (prezado) AFS-7 1 

arespondir (respondi) JMS-66 1 

abasta (basta) JMS-66 1 

aricibi (recebi) JMS-67 1 

arespomdido (respondido) JMS-67 1 

aquexo (queixo) JMS-67 (2 ocorr.) 2 

aricibido (recebido) FP-79 1 

azagada (zangada) FP-79 1 

Total geral:   38 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

alebado (lembrado) AO-92 1 

alembor (lembro) VO-113 1 

alembrado (lembrado) ZBO-115 1 

desprezado (prezado) ACO-96 1 

encomvido (convido) ACO-97 1 

asentada (assentada) VO-113 1 

Total   6 

Total geral   44 

Fonte: elaboração própria. 

 

12 EPÊNTESE 
 

Tabela 21 – Epênteses 
1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 159) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

obeter (obter) GOR-28; AHC-56 2 

Total   2 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

obijeto (objeto) ZBO-115, 125 2 

Total   2 

Total geral   4 

Fonte: elaboração própria. 

 
 

13 PARAGOGE 

 

Tabela 22 – Paragoges  

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 149-150) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

veizi (vez) AFS-3, 24 1 

vezi  (vez) AFS-24 1 

dizeri  (dizer) JMA-65 (2 ocorr.)  2 

iri (ir) JMA-65 1 



254 

poru (por) JMA-65 1 

favoru (favor) JMA-65 1 

leri (ler) JMA-65 1 

caberi (saber) JMA-65 1 

poqueri (porque) JMA-65 1 

queri (que) JMA-65 1 

daisi (das) JMA-65 1 

dizeri (dizer) JMA-65 1 

porotugesi (português)  JMA-65 1 

forer (for) JMA-65 1 

fizi (fiz) FP-79 1 

Total geral:   16 

Fonte: elaboração própria. 

 

14 AFÉRESE 

 

Tabela 23 – Aféreses 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 150-151) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

tensão (intenção) AFS-1; SFS-40 2 

tencão (intenção) AFS-18 1 

tenção (intenção) SFS-40; NIN-51 2 

tesão (intenção) ROM-73 1 

pergar (empregar) AFS-2 1 

tou (estou) 
AFS-5, 6, 20; NIN-38; 
AOL-72 

5 

carbar (acabar) AFS-8 1 

tiver (estiver) AFS-11 1 

tivenmo (estivemos) AFS-13 1 

deus (adeus) NIN-38    1 

rastando (arrastando) MC-50 1 

duentada (adoentada) ZSS-53 1 

notada (anotada) JMS-66 1 

tar (está) 
ZLS-70 (2 ocorr.); 
ROM-73 (2 ocorr.) 

4 

senda (acenda) ROM-73 1 

Total:   24 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

tou (estou) ACO-94; VO-111 2 

tor (estou) VO-113 1 

tar (estar) ACO-98 1 

tar (está) MAO-106 1 

riscado (arriscado) ACO-94 1 

tencão (intenção) ACO-98 1 

guentava (aguentava) ACO-98 1 

liviou (aliviou) DCO-102 1 

rancar (arrancar) ZBO-130 1 
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Total   10 

Total geral   34 

Fonte: elaboração própria. 

 

15 SÍNCOPE 

 

Tabela 24 – Síncopes 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 151-152) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

sideruca (siderúrgica) AFS-12 1 

non (em um) AFS-8 1 

num (em um) AFS-8; MC-50 2 

neum (nenhum) GOR-28 1 

pur (para o) AFS-14  1 

pra (para) 

JOM-30; NIN-38 (2 ocorr.); ACO-44 
(5 ocorr.); DCO-46 (3 ocorr.); NIN-
51 (3 ocorr.); ZSS-53; AHC-55 (2 
ocorr.), 59 (2 ocorr.), 60; IZA-87 

21 

uar (uma) JS-62 1 

prá (para) IPO-89 1 

famia (família) JSS-88 1 

mia (minha) 
AFS-2 (2 ocorr.), 3 (2 ocorr.), 4, 11, 
13, 21, 23, 45; JMA-64 (2 ocorr.) 

12 

diero (dinheiro) VAN-86   1 

siora (senhora) ZSS-53; VAN-86 2 

seora (senhora) VAN-86 1 

seiora (senhora) VAN-86 (2 ocorr.) 2 

siorra (senhora) VAN-86 1 

sior (senhor) ZSS-53 (2 ocorr.) 2 

seor (senhor) ZSS-53 1 

cioras (senhora) AOL-72  1 

ciora (senhora) AOL-72 (2 ocorr.)  2 

tia (tinha) AOL-72 1 

teio (tenho) JMA-64 1 

via (vinha) FP-78 1 

Forizete (Florizete) AFS-22 1 

probema (problema) VAN-86 1 

resover (resolver) AFS-3 (2 ocorr.) 2 

resova (resolva) AFS-8 1 

rezovido (resolvido) AFS-14 1 

descupanmo (desculpando) AFS-9 1 

dicupanno (desculpando) AFS-13 1 

descupando (desculpando) MC-36 1 

cotural  (cultural) MC-36 1 

amerinda (Almerinda) APS-43 (2 ocorr.); FPS-47 (2 ocorr.) 4 

idebarndo (Hildebrando) FPS-47 1 

resutado (resultado) AHC-55 1 
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gupa (culpa) JMA-64 1 

prisipamentis  (principalmente) JMS-66 1 

nerado (Neraldo) AOL-72; ROM-73 (4 ocorr.) 5 

resovir  (resolvir) LM-75 1 

Total:   82 
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amadismo (amadíssimo) ACO-94, 95 2 

pra (para) 

ACO-95 (4 ocorr.), 96 (2 ocorr.), 97 
(2 ocorr.), 98 (2 ocorr.), 127 (4 
ocorr.); DCO-99 (2 ocorr.), 100 (3 
ocorr.), 101, 102 (3 ocorr.); NIN-107 
(2 ocorr.), 108; TB-109 (2 ocorr.), 
110 (2 ocorr.); ZBO-116 (2 ocorr.), 
117, 118, 119 (7 ocorr.); VO-129 (4 
ocorr.) 

45 

veaco (velhaco) IC-103 1 

dieiro (dinheiro) TB-110 1 

asiora (a senhora) VO-111 (2 ocorr.); JO-128 (3 ocorr.) 5 

arsiora (a senhora) JO-128 1 

seora (senhora) JO-128 1 

ciora (senhora) JO-128 1 

vespa (véspera) VO-112 1 

teiu (tenho) VO-113 1 

via (vinha) VO-113 1 

vea (venha) VO-113 1 

neum (nenhum) JL-114, ZBO-124 2 

meninia (menininha) ZBO-118 1 

sobria (sombrinha) LA-120 1 

tito (título) ZBO-123, 124 2 

Carismo (caríssimo) ACO-127 1 

niuma (nenhuma) ZBO-130 1 

pantava (plantava) MBS-122 1 

descupe (desculpe) ACO-127 1 

Total   71 

Total geral   153 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Tabela 25 – Síncopes por omissões de /r/ 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 152-153) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

compades (compadre) AFS-1 1 

compade (compadre) NIN-38 (3 ocorr.); AOL-72 4 

compader (compadre) AFS-1 (2 ocorr.) 2 

compadi (compadre) 

AFS-2, 3 (7 ocorr.), 4 (8 ocorr.), 5 
(5 ocorr.), 6 (7 ocorr.), 8 (7 ocorr.), 
12, 13 (12 ocorr.), 17 (3 ocorr.), 
18, 19 (6 ocorr.), 22 (3 ocorr.), 23 
(8 ocorr.), 24, 45 (2 ocorr.) 

72 

conpadi (compadre) 
AFS-6 (4 ocorr.), 7 (8 ocorr.), 8 (2 
ocorr.), 9 (5 ocorr.), 10 (3 ocorr.), 
11 (7 ocorr.), 12 (10 ocorr.), 14 (5 

69 
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ocorr.), 15 (4 ocorr.), 16 (2 ocorr.), 
17, 18 (2 ocorr.), 19, 21 (4 ocorr.), 
24 (5 ocorr.), 25 (6 ocorr.) 

conpade (campadre) LFO-32 (3 ocorr.) 3 

commadi (comadre) 
AFS-4, 8, 12, 13, 17 (2 ocorr.), 19 
(2 ocorr.), 23, 24, 45 (8 ocorr.) 

18 

conmadi (comadre) 
AFS-6 (2 ocorr.), 7 (3 ocorr.), 2, 
14, 15 

8 

comade (comadre) 
LFO-32; NIN-38 (4 ocorr.); NIN-
51 (2 ocorr.); AOL-72 (4 ocorr) 

11 

comadi (comadre) NIN-51 (6 ocorr.); DCS-69 7 

Jetudi (Jertrudes) AFS-5 1 

jetudis (Jertrudes) AFS-23 (2 ocorr.) 2 

Jertudi (Jertrudes) AFS-13 1 

Jertudis (Jertrudes) AFS-19 1 

Jetude (Jertrudes) AFS-20 1 

pocura (procurar) AFS-7 1 

poquri (procure) AFS-23 1 

aligial (alegria) AFS-18 1 

pecizo (preciso) JMA-64 1 

vijem (virgem) SFS-40 1 

convecar (conversar) AFS-13 1 

ojenti (urgente) AFS-17 1 

futunato (Fortunato) SFS-41 1 

civico (serviço) AFS-8 1 

siderugica (siderúrgica) AFS-18 1 

civido                   (servido) FJO-26; MC-50 2 

vesso (verso) ACO-44 (2 ocorr.) 2 

maço (março) ZBO-52 1 

teça (terça) AHC-59 1 

nevozo (nervoso) JMA-64 1 

passero (parceiro) MDC-84  1 

Total:  219 
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comadi (comadre) 
MAO-106 (11 ocorr.); VO-111 (2 
ocorr.) 

13 

comade (comadre) NIN-107; TB-109; JO-128 3 

compadi (compadre) MAO-106 1 

poblema (problema) IC-105; ACO-127 2 

Total   19 

Total geral   238 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 26 – Assimilação [nd] ~ [n] em verbos no gerúndio 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 153-154) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

descupanno (desculpando) AFS-9 1 

discupanno (desculpando) AFS-13 1 

ganhanno (ganhando) AFS-12, 23 2 
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devenno (devendo) AFS-12 1 

choranno (chorando) AFS-13 1 

andano (andando) ICO-48; ZSS-53 2 

podemo (podendo) ICO-48 1 

costoramo (costurando) ICO-48 1 

farzenno (fazendo) AFS-13, 18 2 

pencanno (pensando) AFS-16 1 

alenbanno (lembrando) AFS-24 1 

enviano (enviando) ZSS-53 1 

cuidano (cuidando) JMA-65 1 

pacano (passando) JMA-65 1 

seno (sendo) JMS-68 1 

espera no (esperando) FP-79 1 

pidino (pedindo) JPC-82 1 

salbemno (sabendo) AFS-6 1 

salbenno               (sabendo) AFS-17 1 

Total geral:   22 
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achano (achando) IC-103 1 

respostano (respostando) IC-104 1 

choveno (chovendo) NIN-108 1 

sabeno (sabendo) TB-110 1 

pedino (pedindo) VO-112 1 

cantano (cantando) VO-113 1 

Total   6 

Total geral   28 

Fonte: elaboração própria. 

 

16 APÓCOPE 

 

Apagamento do /R/ em verbos na forma infinitiva: 

 

sim cando| eu enprega eu mando dizer sim| mando salber da nouticia di| meu 2 filho sim A menina que| 
ficou  doenti eu quero salber da|  notisa (AFS-2) 
 
Compadi| eu vou manda| Dinheiro nu meis di setembo| pur João di macianno| (AFS-5) 
 
conpadi u sinhor podi pega| na mia caza ir podi [.] podi| farzer [...] eu não mando Dinhei purqei estou com 
merdo| di manda mais pordi [.] perga ir farzer| ir mandi min Dizer condo tiver feirta eu vou| (AFS-11) 
 
vou mandar Dinheiro por u coreios nu dia 20 a 30 di| novenbor u sinho podi pocura nu Riachão| (AFS-7) 
 
eu vou| mandar par u sinho| sim mando u coudado| di Carias pordi porqura| lenbarnça A mihar| commadi 
(AFS-8) 
 
Prezado conpadi| Amigo conpadi| João pilanga| eu farso esta Duas| linha solmenti . lida| A miha notis ca 
(AFS-9) 
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perzado| querido conpadi| pitanga u sinhor | tiri u ceu retartos ir| min mandi par min| eu vou tira u meu ir| 
vou lir mandar| par u sinhor| conpadi (AFS-10) 
 
conpadi| eu s solvou comdo u| sinhor min manda| Dizer que A carz esta| pornta[.]| (AFS-21) 
 
dei muita| lenbarn lenbarn ça| Amigo que pergonta| por min| (AFS-21) 
 
 i A compadi  farsa um tudo purmin detas que nois| ten tempo par Acerta tudo (AFS-23) 
 
sim conpadi| eu vou li mandar Dinheiro| ni novembor nu dia 20 a 30| podi c por cura nu coreos| (AFS-25) 
 
estou ganhanno.| 527 pur hora mais da par eu liva Deis mil curzeiro pu| meis (AFS-23) 
 
 Compadre Juão o fim duas linhas| E so pidindo votos adeus a lhe emcontra| gozando saude com todos 
seus| (GOR-29) 
 
Vou termina|inviando lenbransa A todos| (LFO-32) 
 
por que não tivi| tempo por que us porotadro não| podia espera e der Lenbranca atodos| (MC-36) 
Eu li escrevo para li pedi Comadre| Doralice para ficar mais eu ate no| dia 2 a te pelo amor de Deus (ICO-
48) 
 
eu vor no fim dos| Ano si Deus quizer e vor passa os dias| com vosseis todos (MC-37) 
 
então meu queridinho como passas bem| não é rial eu vou passando como que Jeus (SFS-40) 
 
Dejiso que esta linha va li emco|ntra gosado saude i filicidade (SFS-41) 
 
eu vou passando como que Jeus| sintindo enumeras as saudades das nossa| palestar [...] lembarnça a pitanga 
i a ana| e a Augusto i a P pedirnho i tu da| um abarço ni ana (FPS-47) 
 
eu faco estas duas lihas comen| te Para da as mihs notica| (SFS-42) 
 
quando u pai chama u filho| mais que ele atendera| ele dis vamos meu filho| vamos pra rosso| trabalha| 
(ACO-44) 
 
Sim vou mi caza no dia 23 di junho. Quem puder vin venha| (FPS-47) 
 
Comadi eu sinto mal esta auzente da sinhora e seu| pôvo saudacão i feliçidadi pra a senhora i todos da casa| 
(NIN-51) 
 
O resutado e sorir pra não| Chora| mais eu Só mesmo a de|Sempre| pasaje que mi faz sofre| e esta| [...] o 
Beijo na boca e forte forte pode ate| mata prefiro morrer evenenado não|deichar de ti Beijar| Não Sou 
batom mais| Só queria anda nos teus| lábios| (AHC-55) 
 
Aqui todos bem graças au meu| bom. Deuz. Zezito quando você vi traga um| retrato da lapinha para a gente 
ve que| nunca vi (AHC-56) 
 
O inicio desta Carta e Só para| le pergunta por que você não veio no| São João.| O que foi que aconteceu 
que voce não veio| olhe Zezito eu não posso fica assim| ti esperando. você não imajina como eu| estou Serra 
que eu mereço esta toda| ingratidão assim não pode consegui nada| de maneira augua (AHC-58) 
 
Vou finalizar minha carta porque minha| horas São vazia mais quando pego na| caneta pra ti escreve chega 
toda minha| alegria. (AHC-59) 
 
E eu foi pedir meu pae| para eu vi mais Joninha| ele mi desse que quere| não e poder poriço eu| Já perder 
minha fé| de eu um dia vim aqui| paciar porque meu paê| não deicha. Zezito mande| me dizer quando e que| 
você pode aparece por| Jominha pelo o amôr de Deus (AHC-61) 
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Agora mado| Cabe Su Cere Vai Be de Caude i de traBalo çoprade| ze[.] zezitro Agora madro caBe 
comovai u cero vai Bei| de Begria de maçina o lá zezitro [...] ipere| ceu Amigro João dos Santos pelo u Cão 
Juau qi eu| vo parala i u dinha [.] 3 Atre e u dinha 25 eu Apare-| co para A jetre toma uar pigra eu iu cero i 
coprade| zizegra. zizegra  u cere coprade parece [?]| zagrado comigo nau mada dize nadra para ceu| Amigro 
i Croprade (JS-62) 
 
Jurandy estar fazendo| prano de pasar o natal aqui e| vem com mais A familha voceis| venha tanbem para 
encontra todos| juntos.| (ASC-63) 
 
mito tirite de cabe o gi ta acoteceno| com voce gerida [...] não teio gupa de| gosta tanto de voce meu Deus 
cera gi| ceu pai nuca vai mi compiender| eu nuca tive votadi de temina com voce| oli Se  voce gue termina 
e distui u nocu-|la tomi esta tiludi Se ceu pai não ge| gi [.] voce conciga o nocu Romaci e voce| ge [.] 
temina com migo peri e mi responda| gi eu não temino com voci [.] meu bei| eu co não micaco cmo voci Se 
voci não| gize  com liliaca cua vai um Bejo me| eu ti gero e ti adoru Dezejo te todu tipo| para noisi coveca 
mais todu [.] tipo e pouco| [...] oli Se eu| gezesi ti engana eu não Saia de tão Loji_| (JMA-64) 
 
eu estava| miuto doiti mais não| deu tepo eu tira para| li manda eu tia esta eu| mandei para a ciora pas| para 
Esponta u pacarinho| nu Evino| [...] ficei muito contete de| A cioras te alebrado de| mi sim comade eu| 
estou com coude (AOL-72) 
 
Sim Nerado mande mi dize quanto| qusta um dia de um tarbalhador e 1| saco de farinha e 1 saco <↑de> 
feijão e 1| saco de milho (ROM-73) 
 
faco  li esti bilitinho co ofim di li manda as minha| notica i tobem saber da sua [...] Mais eu tenho tido 
vontadi di da 1 paceo la na sua [.] caza| Eu co não vor agora (FP-78) 
 
mandi| Mi dizer as coiza com vai porla para eu [.] pudri manda dizer| As [.] coiza todas ca não vai bem 
(FP-79) 
eu nuca tive votadi de temina com voce| oli Se  voce gue termina e distui u nocu-| la tomi esta tiludi 
(JMA-64) 
 
se veve chorando dia e noite| muita vezes sem me alimenta-| tenho triteza por não viver| alegre como as 
outras vive com| seu espozo mas me emtrego| a Jesus. [.] Comadre e Compadre  eu não| já esqrivi por falta 
de corajem| vo termina em viando Lembra-|nça. (MDC-84) 
 
mai tudo bem com migo| espero que esteha tudor bem com a| siorra porque eu não teno noticia| da Seiora 
[.] tudos esta bem i madi| dese com esta a Seiora [...] eli Não| deixa falta Nada para mi eu tombem| esto 
trabalhado com miranda Nudia| que Não esta chuvedo Nois vai atrab-|alha mai miranda sente do pe mai 
eu| Não sinto mais Nada mae. eu sinto| muita  <↑a> falta da seiora e de todos| linbaca para todos que 
pergunta por| mi mãe o que eu sinto mais Não poder| mora ai mais eu Vol trabalha para| porde compra a 
minha casa aí mais| Sir fol a minha Sina eu Vol pedi a Deus| que midei uma bõa Soiti. (VAN-86) 
 
mae fali para ele que asi que| eu comeca trabalha eu mado| diero para ele [...] Asi que eu comeca 
trabalha| eu não Esceco da Senora|fali para lena que Asi que|eu comeca trabalha eu mado| (VAN-86) 
 
As horas que passo Sozinha desejo| esta ao Seu lado. (AHC-57) 
 
comadre a Sinhora| devi esta um pouco mal satisfeita com| migo i e com sua razão  [...] como eu cei com 
touda certeiza que entri| nõz não ten nuvidadi e arazão di esta| com 3 ou 4 carta que vosmece me escrevi i 
eu| não lhe arespondir nem uma então| hojin chegou a occazião di eu lhe|viri| [...] comta os meus pascado 
para ver [.] si| pur meio dessa eu posso colher as suas| noticias que as minhas noticias ja vai| (JMS-66) 
 
i lhi pesco as minhas desculpa que| são as minhas poucas praticas não| e pur esta correndo di [.] <↑sua> 
amizadi| e que as couzas vevi toudo contrario| (JMS-66) 
 
olha Mãe estar dizendo que vai freta| um carro mais um rapaz para vir par sear| mais eu estou vendo a 
convesa que ela| vem iu eu estou muito triste que Sei| que vou fiça com isso eu tiro de ela| vim eu eu fico 
com a <↑a> turma eu| não quero fica eu quro vim (AHC-55) 
 
Olho Zezito eu não foi par resa e nem| pra vaquejada meu coração esta cansado| de Sofre (AHC-60) 
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O que foi que aconteceu que voce não veio| olhe Zezito eu não posso fica assim| ti esperando. (AHC-58) 
 
quando chega lar da o denheiro (ROM-73) 
 
Dina diga a| ela que e com muita Saudade da qui| e com Saudade que [.] recordo meus pasado e| com 
vontade de chega (AHC-55)  
 
eu pesor que esta duas linha| lhi encontra gozando saude| junto com todos da casa.| (LM-75) 
 
so quando voce| chegar pra ir levar la| que ele não pode vim pusca| (ZJS-74) 
 
Amiga prazer adeus estima rei qui esta duas linha vão liacha| gozando saudi [.] vosmece i todos qui fas da 
sua estima [...] vosmece midici| qui via [.] bervi pacia e minha caza i aida não veio| Mais eu tenho tido 
vontadi di da 1 paceo la na sua [.] caza|[...] Agosto indianti eu vor commo sem farta nihuma| eu vor pacia 
no peaco si Deus quizer| (FP-78) 
 
Mais mão si importi com esto não mi escreva Gea vizite| A todos i Por fim n m adeus estu comadre 
criada|para liama i estima| (FP-79) 
 
Muito eu estimarei que esta duas linha va liacha com saude| vosmece hi toda sua Excelentíssima familha 
qui para mim| Edi muita alegria (FP-80) 
 
so ella  É que poude conçagrá o meu amôr!| Para reconheçer á verdade: que eu dela-| já estou certo. (APC-
83) 
 
Jose adrianno Estimo| que esta duas linha| Vai lhi encontra gozando| Boa saudi para Vosmecê com| Todos 
(JSS-88) 
 
Dalva escrevo-te para pider-te| pedão.   Dalva eu não posso viver| cem ti, mais voce axá que eu| ia progura 
voce outra vez para| lidar um fora com que cara| Meu amor sempre Amei e| sempre amo di coracão.| [...] 
por que agora mois pordemos agaba| podemos amar, ou melho Na-|mora. Dalva podesemos fazer as| pazer 
(RAC-90) 
 
as mesma converça| saiu aqui com meu nomi não vou| conta porque não tenho tempo porque| quando jose 
falou de ir eu alembrei| di te escrever esta duas linha so para| te fala que eu fique um mui tristi| quando eu 
subi di converça que eu| não posso aseita elena termina te| escrevedo com muita saldadi di voçê| não vai 
demora nois si ver tenho| fer em deu que um dia nois torna| se encotra para convesa (BMO-91) 
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e um menino joia| eu nuca axei um| para eu gosta como eli| fim di papo Ana| (AO-93) 
 
e eu quero| acha um também é| futuro você a til dar| um primeiro| (ACO-94) 
 
si a senhora| poder vim aqui hoji resa salma de vento| pois eu não posso levar ela (IC-105) 
 
si Deus quizer pode espera em Riachão| que nos vamos se deus quizer nos faz| um planno mais quem sabe 
é Jezus| (NIN-107) 
 
tenho muito| medo di eu não ter| o dieiro certo quado| a jente tem algumas| coiza pra ajuda tudo| bem mais 
quem não| tem nada as vezi eu| tenho numa cemana|  a outra não tenho| e porico que eu tenho| medo mais a 
sim| mesmo eu queria saber| si eu fica com as| duas (TB-110) 
 
dizer direitinho que| er pra eu fica sabeno| e ai eu posso ate| fica com as duas| (TB-110) 
 

nesti dia que eu peguei| nesta caneta para manda minha notici que iu vou| bem com todos (VO-111) 
 

paqueraro moito ou não eu dizejo sabe d[.]ois er ne oma| birncadeira jonto par nois paquera moito|  (VO-
111) 
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Comadi eu vou paça por lar par nois er| por caza di tia Izabel Domingo (VO-111) 
 
foi feita pela mão di Valdelici di Oliveira| fica a toa Pirma que er firmi di morre| Zenilta Bispo di Olveira| 
(VO-111) 
 
sel voçi fol mandi me dize| eu fico pedino adeus que voçi| var com migo (VO-112) 
 
sel não fou acim| não dar tepo par fazer| eu mando pedi a duna| Maria par tor ir mais eu| sim Zeninha sir 
voçi fol| mandi min dizê sevai ou não| mandi arestosta por meimo| portado sir vir[.] eu quero sabe| por que 
eu vou ler bosca| nar vespa da viaji (VO-112) 
 

Cartinha| quando tu [.]| fou var| em tempo di verão| vezita Zeninha| da 1 apreto di mão (VO-112) 
 
por que eu estou| com us cazo par lir conta| passa oito dia par conta ir| [...] Lordis manda lir dizir| qui er 
par voçi vim aqui| ir tarzer jor e Juana| sicica que vou termina| (VO-113) 
 
Seu Pai já compareça|  hoje ditardeate ditarde para Cobina| com Comigo alguns problema| (JL-114) 
 
o trator vera Quinta| e não podera da Vigem perdia| pois a Sudene mandara uma| escanha (JL-114) 
 
eu não cei si vou para| a brincadeira por que eu sol vou| chega a tarde si voci for mir| busca eu vou| 
bemzinho var em casa é fale com| Izabel si ela vir mir busca| eu vou i si ela não vim| Busca eu não vou|  
(ZBO-115) 
 
ecle di 25 citimetro| para bota na costa| do vestido branco| só presta ecle di 25| citimetro| (ZBO-116) 
 
Nada mais da sua| Estimada querida Zeni| mão esqueça di lembra| não lembre nunca| di mir esquecer| 
assim cija amen| (ZBO-116) 
 
e se você| tiver namorando com uma| moça e uma mesmo depoz| que você está falando em paquera| com 
migo (ZBO-118) 
 
O lhi si você consigio| rejistra a menina| tudo bem si não| comcigio voci mandi mir| dizir e pode procura| 
o carro fale com| Renaldo pra ele vim| Domingo [...] sim Antônio| voce comp[.] um pano| pra [.] uma 
camisa| pra [.] e venha| sedo pra dar tempo| costura mandi o arroz| (ZBO-119) 
 
mais| vá na casa para olha| direito o que falta| [.] aborecida| com tanta espera| (ZBO-119) 
 
diga manoel| que venha siboras para trabalha| (LA-120) 
 
que eli dici que ia pega p[.] a| linpar i precizava du diheiro| e dei muitas lebranca as| menena (MBS-122) 
 
eu acho em Coite melho| Cecilia disi que era para a Senhora| procura quem tem farinha de goma| fale qui 
ela quer (ZBO-123) 
 
logo que eu chega vou na casa de| Bazinha| estou com muita S[.] ldade di Izabel| Maninho e Dindinha [.] 
Julieta| Cecilia não teve tempo de costura| meus vestidos| Ela não quer que vou embora quando| eu falo ela 
dar par chora eu| não cei o que faco para cair| (BBO-123) 
 
Eu vou fazer meu titulo| tito esta cemana e tira meu| resisto tambem terça-feira| (ZBO-124) 
 
era para danca com ele| e si eu não namora| com ele era para termina| com Antônio que a Senhora| não 
quirea era para| namora com eli Nada mais| da cua filha  (ZBO-124) 
 

a Senhora mandava pedi| o animal a eli i José| vinha eu ia com ele| (ZBO-125) 
 

comenti para| ti fala qe para você vim| para nois tira um retrato| aqui domigo  receba a| minha lenbranca 
[...] si eu subeci que tu vinha| nu domigo di tardinha eu| mandava barre a casa com [.]| ua rosa alexadina 
Ana| (AO-126) 
 
precisava do| dinheiro e não podia| arrumar que tinha| de compra ums trem| da filha (ACO-127) 
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a ciora filou com| Lega para i para a casa de farinha.| Deise de ci ruinha para ele (JO-128) 
 
 

Tabela 27 – Apócopes 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 157-158) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

par (para) 

AFS-2, 3, 4, 5, 6, 8 (2 ocorr.), 10 (2 
ocorr.), 11 (2 ocorr.), 12 (6 ocorr.), 
13, 14 (3 ocorr.), 15 (2 ocorr.), 16, 
17 (2 ocorr.), 23 (4 ocorr.), 24 (2 
ocorr.), 25, 45 (3 ocorr.); AHC-54 (3 
ocorr.), 60, 61; JMA-65; ZLS-70 

43 

pa (para) AFS-18; SFS-42 2 

grasa (graças) 
GOR-27, 29; SFS-41; NIN-51; ZLS-
71  

5 

garça (graças) APS-43 1 

graça (graças) ASC-63; DCO-46 2 

garsa (graças) AFS-2, 5, 9, 13; ZLS-70; ROM-73 6 

nói (nós) RAC-90 1 

varis (varizes) ZLS-70 1 

pusive  (possível) MDC-84 1 

responsave (responsável) MDC-84 1 

Raque (Raquel) ZSS-53 1 

sinho (senhor) 
AFS-7, 8, 12 (3 ocorr.), 14, 16 (2 
ocorr.), 17 (2 ocorr.), 21, 25 

12 

senho (senhor) AFS-12 1 

cenho (senhor) AFS-12 1 

senho (senhor) AFS-7 1 

pu (por) AFS-23 1 

culhe (colher) MC-37 1 

cero (senhor) JS-62 (3 ocorr.) 3 

la (lar) JMA-64 1 

parze (prazer) FP-78 (2 ocorr.) 2 

milho (melhor) AML-81 1 

melho (melhor) MDC-84; IZA-87; RAC-90 3 

amo (amor) RAC-85 (4 ocorr.) 4 

Total geral:  95 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

graca (graças) AO-92, 93; ACO-94; TB-109, 110 5 

graça (graças) DCO-99, 101, 102 3 

grasa (graças) ACO-96, 97, 127 3 

melho (melhor) ACO-94, 95 2 

par (para) 
MAO-106, VO-111 (4 ocorr.), 112 
(6 ocorr.), 113 (10 ocorr.); ZBO-118, 
123; MNO-121 

24 

camin (caminho) VO-111 1 

senho (senhor) ACO-127 1 

portado (portador) VO-112 1 

Total   40 

Total geral   135 

Fonte: elaboração própria. 
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17 METÁTESE 
 

Tabela 28 – Metáteses 
1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 158) 

Grafia Nº da Carta 
Total de 

Ocorrências 

aperpara (prepara) AFS-14 1 

porcura (procura) ZLS-70 1 

perciza (precisa) FP-79 1 

proguntar (perguntar) SFS-42; AHC-55 2 

pregontar (perguntar) MC-50 1 

pro (por) AHC-55 1 

Total   7 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 

sastifeito (satisfeito) AO-92 1 

pro (por) NIN-107 1 

sastifacão (satisfação) AO-126 1 

Caupeira (Capoeira) JO-128 1 

Total   4 

Total geral   11 

Fonte: elaboração própria. 
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APÊNDICE C – DADOS DE REPETIÇÃO DE VOCÁBULOS 

 

 

 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012) 

 

[...] lembrança para voce i lembrança esmerinda| i lembrança Ogusto i lembrança Pedrinho 
lembrança| luizinha que é para esmerinda dar a ela i 1 apreto| di mão.. lembranca a Anna i angelica  
manda| lembranca para esmerinda i todos.. i Filomena emvia| lembrança para esmerinda i todos da 
bôa [.] caza|[...] (SFS-40) 
 
todos| mêus estamos <↑com> saudê garça nosso bom Jeus| vou treminar enviando <↑lembranças> para 
voce i tambem| muita lembrança <↑a> Pitanga lêmbrança Ana i| muita lembrança Augusto i 
tambem a| Pedirnho [.] 2 bençao nus meninos| (APS-43) 
 
Aceite lembarnça minha i de todos meus| enviando lembarnça a pitanga i a ana| e a Augusto i a P 
pedirnho i tu da| um abarço ni ana 2 bejinho ni Antonio| i 4 ni idebarndo. (FPS-47) 
 
vosmece Acceite um abraço e aperto| di mão que as menina manda| dei um aperto di mão nas| 
meninas que eu mando aellas| toudas meninas e meninos no mais viri e co<↑n>tinui| Agora Comadre 
vosmece dei muita|lembranca i um aperto di mão| A compadri Antonio que eu mando| e vosmece 
Acceiti vizita i um abraco| [.] e um aperto di mão di sua| comadre que lhi estima di coracão| linpo [.] 
sem maldadi| (JMS-66) 
 
Amiga aceiti muita lembranca di qui minha mai manda| i 1 abarco aceiti lembranca qui maria i 
garcina i nenen| li manda i1abarco i aceiti as minha lenbraca| 1 abraco i muita saudadi des ta di 
minuta amiga| qui muito li estima com todo o meu coracão| (FP-78) 
 
[...] Sim Nerado mande mi dize quanto| qusta um dia de um tarbalhador e 1| saco de farinha e 1 saco 
<↑de> feijão e 1| saco de milho e se a vaca barca já| pario [...] (ROM-73) 
 
çoprade zezitro| Ceu Amigo Juão vai Bei de Caude i de felisdrade Agora mado| Cabe Su Cere Vai Be 
de Caude i de traBalo çoprade| ze[.] zezitro Agora madro caBe comovai u cero vai Bei| (JS-62) 
 
[...] sim conpadi| eu estou farzenno| tencão di li mandar| Dinheiro pa u sinhor| f farzêr A miha caza| que 
eu quero enbora| mais eu solvou condo| miha caza liver ponta|[...] (AFS-18) 
 
Zezito quando você vi traga um| retrato da lapinha para a gente ve que| nunca  vi[.] e Deseijo vir Sua 
lapinha| [...] (AHC-56) 
 
Puristi aSunto| Agora estu espera no huma carta di minha comadre| qui iu cei qui ella mi escrevi  não 
faiz com eu não| Com [.] brevidadi imbora qui esta azagada com migo| [...] (FP-79) 
 
Zezete voce teve novidade| e não mandou mi dizer| foi você e Neraudo que foi o| padrinho de 
cazamento de Zifirino|  si foi manda mi dizer.| Zezete voçe mandou mi perguntar| si eu já tinha mi 
Operado dais| varis mais não foi a Operei para não ter| mais filho ti asegura que eu já mi a| seguri Olha 
minha filha foi| emternada 8 dia mais ja tar boa| (ZLS-70) 
 
[...] tem dia que penço| que vou ficar paralitica| mas só Deus sabe| estou pençando de procurar| um 
ortopedista em Riachão| tem um que trabalha toda| quarta mas não sei se| trabalha por todos convenhos| 
vou me informar melho| e vou, procurar me cuidar| pois já faz tempo que| estou centindo e nunca| foi ao 
medico Olhe| aqui vou te mandar| o numero do telefone| de Carmelita| 9961-5406 é celular| Olhe Lena 
vou terminar| com muita saudade de| todos bote uma bença| Ne Gil e der lembrança| a compadre Zé| 
(IZA-87) 
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Jose Ogusto Jose romaro que eu e toto| e Liza e elsione e Jose Luis mada| [.] manda mi dizer si tivero 
muto| mantinento| (ZLS-70) 
 
[...] Zizete Roma manda lhi pedir 1| favor e que que [.] voçe fasa que que| conpre n 6 vela e senda no 
per do santo| in tesão da alma de Miro Olhe não| esquesa. Lembransa Roma Edevaldo| Derado para 
voçeis Mais Nada| (ROM-73) 
 
[...] tenha fêrz ni mim que eu tenho| ni Deus| Sim tenhor Fers| ni Deus i mi| mim| boti umma bença| ni 
meu Pitico i ni Dês| ni Dorinnhar i ni marqurino|[...] (AFS-15) 
 
[...] conpadi eu| estou gananno 305 mil por meis mas| o menno conpadi u sinhor podi pega| na mia caza 
ir podi [.] podi| farzer  s sin conpadi [.] [.] eu| não mando Diheiro mas podi farzer|[...] (AFS-11) 
 
[...] eu mais todos meu Vou| indo- eu Vou sempre andano| sempre duentada commadre| Aseite uma 
Bensa de Raque| e dos menino [...] (MC-50) 
 
Dei lembraça a Dona Dina diga a| ela que e com muita Saudade da qui| e com Saudade que [.] recordo 
meus pasado e| com vontade de chega os relembralo.| (AHC-55) 
 
[...] Esta duas linha solmenti| par lidar a mihas notissa nu mimo pempo| salber da sua i di toudo da qui 
sim| Compadi p pitanga u purqui u sinhor| min esqrevi par mim serra que eu sou| tom rui eu solu u 
memo Aqueri minno Amigos| eu mando lir pidir que min esqreva par min| eu quero salber A sua notisa i 
di toudo dar qui| lenbansa A minha Commadi Almerinda i u| minino i a toudo dar qui    sim Compadi 
min| mandi Dizer Commo vai Aqui bonpansa eu quero| Salber di tudo dar qui [...] (AFS-4)  
 
[...] mais viva Deus| eu ei de alcançar a felisidade| algum dia com fé em Deus e| nossa Senhora eu me 
comformo| com as ordem de Deus  Deus vio|  que não era tempo de vim buscar| nem um nem outro me 
deu mas| um poco de discanço em meu| Joizo porque se eu fizese capricho| para viver com ele eu não ia 
me| acabar bem porque não é moleza| (MDC-84)     
 
[...] fis o| pusive para viver [.] jonto| ate o dia que Deus vimhese| buscar eu ou ele. mas foi nada| tudo 
que eu fazia era nada| nomca vi um coração tão| imgrato naquela forma. [...] (MDC-84) 
 
[...] conpadi u sinhor| farsa A miha caza| que eu vou sir Deus| quizer Derta que eu| mando u Dinheiro| 
ou sirnão condo eu| for eu leivo| u Dinheiro| nu dia 25 di Agosto| eu vou mandar| Dinheiro Par u sinho| 
conpar milho i| tonbem farzer A minha| caza| [...] (AFS-14) 
 
[...] eu nuca tive votadi de temina com voce| oli Se voce gue termina e distui u nocu-|la tomi esta tiludi 
Se ceu pai não ge| gi [.] voce conciga o nocu Romaci e voce| ge [.] temina com migo peri e mi 
responda| gi eu não temino com voci [.] meu bei| [...]  (JMA-64) 
 
[...] Elena eu lhi| pergunto se já chigou a pozetadoria| de Esmerado porque a que este| meis chegou de 
muita jente e eu| espero em Deus que a dele tenha| xegado tambem que para mi sera| alegria Olhe Elena 
segue estes| 50 mil se não tever xegado| a pozetadoria dele vocé da a ele e| se tever xegado vocé com 
este| dinhero mi conpre 1 Toalha de| meza de Renda [...] (ASC-63) 
 
[...] Parece que foi robado; mas| peguei sabendo que voces| não queria; estava perto do| corredor perto 
de Albertina| quando ela morava.| [...] (MMO-76) 
 
[...] as minho pena não| quebro por Soimte mai fico mito doedo| eu grite pela a Seinora que mi Valel| 
mais mai eu esto bem não si precoupe| que eu esto com [?] e eli Não| deixa falta Nada para mi eu 
tombem| esto trabalhado com Miranda [...] (VAN-86)   
 
[...] vose manduo dizer que| Datiu tinha vendido a galinha| Olhe a galinha não e dele iu| Frango branco 
i outra galinha| tabem não e dele mande dizer| como vai a noca galinha| Di rasa com os pintinhos|[...] 
(GOR-28) 
 
[...] comta os meus pascado para ver [.] si| pur meio dessa eu posso colher as suas| noticias que as 
minhas noticias ja vai| i lhi pesco as minhas desculpa que| são as minhas poucas praticas[...] (JMS-66) 
 



267 

[...] Diga a compadre ogusto que eu ja escrivi| A ele i ele não mi mandou dizer nada diga a| Ele que 
mande me dizer si ja cazou| Diga aele que dexe pra quando eu xegar| Compadre diga a Juão nasimento| 
que brazilha e iluzão i so vem quem não| sabe [...] (GOR-29) 
 
vai um verço| ci eu fosse um belo| pascaro [.] que podesse avoar| eu já cei que eu estava| alegri todu dia 
eu estava| lar| vai um vesso pra Hildebrando| quando eu alembro do meu| irmão que saudade que| mi 
dar quando eu fui| eu ti levei quando eu| vin pra ti buscar|  um vesso [.] pra u meu pai| quando u pai 
chama u filho| mais que ele atendera| ele dis vamos meu filho| vamos pra rosso| trabalha| (ACO-44) 
 
elena aquela converça com seu nomi| ja acabou olha as mesma converça| saiu aqui com meu nomi não 
vou| conta porque não tenho tempo porque| quando jose falou de ir eu alembrei| di te escrever esta duas 
linha so para| te fala que eu fique um mui tristi| quando eu subi di converça que eu| não posso aseita 
elena [...] (BMO-90) 
 
Eu li escrevo para li pedi Comadre| Doralice para ficar mais eu ate no| dia 2 a te pelo amor de Deus que| 
eu tenho tanto trabalho que eu não| Poso fazer olhe tia não mi falter| e para ela me ajudar eu arumar| A 
casa que eu não poso fazer so| Ai mãe manda li dizer que ela estar| Andano doemte não estar podemo 
mi| Ajudar nos trabalho e eu não poso| Fazer sozinha Erismar e mesmo que eu| estar so se eu pudece 
fazer sozinha eu| não mandava li abusar a Senhora| eu e para fazer toudo Quantos| Trabalho (ICO-48) 
  
[...] Tenho uma posi de terra| de Antonio no terreno di| sucavão eu quro a preferen|ça não Venda a 
nigem| sem mi uver eu quero| Ser u comprador não| Venda a nigem sem mi| Ver     mas nada|[...] 
(JSS-88) 
 
pitanga como vai u sinhor| i todos ceu eu vim nu riachão| mais não pudi vim Atel Aqui| muita lenbança 
A todos da nobi| caza| A [.] compadi pitanga u sinhor|receiba um ricibo nu| cartorio di donna Forizete u 
cartorio| fica na rua da igerja| u sinhor porqure i receiba i| que jar pargei 20 mil| i u sinhor min mandi 
por portador| certo| firca u sinhor encaregado este| recibo [...] (AFS-22) 
 
tudo jetudis firgou entega Au simhor.| i A compadi  farsa um tudo purmin detas que nois| ten tempo par 
Acerta tudo s u simhor  min esqeiva| i mandi dizer com vai di s saudi u simho i toudo| eu não tênho 
tenpo parmada [...] (AFS-23) 
 
em[.] Premeiro lugar minha| beica mai tudo bem com migo| espero que esteha tudor bem com a| siorra 
porque eu não teno noticia| da Seiora [.] tudos esta bem i madi| dese com esta a Seiora oliha mãe| eu 
tive om probema [...] (VAN-86) 
 
[...] eu não lhi escrevo porquer| não tenho por quem mandar| mais agora eu rezovir escrever| para a 
senhora e pessor que| a senhora mim respote| [...] (LM-75) 
 
Dalva eu não posso viver| cem ti, mais voce axá que eu| ia progura voce outra vez para| lidar um fora 
com que cara| Meu amor sempre Amei e| sempre amo di coracão.| Voce sempre não agritita em-mi| 
(RAC-90)     
 
[...] mito tirite de cabe o gi ta acoteceno| com voce gerida mu bei eu ti amo| eu sigo com u mesim cario 
para voce| tudo so depede de voce eu não esitou ti| enganano ja não cei o gi pocu Fazer| com tudo ico| 
Eu esitou muito nevozo  não teio gupa de| gosta tanto de voce meu Deus cera gi| ceu pai nuca vai mi 
compiender| eu nuca tive votadi de temina com voce| oli Se voce gue termina e distui u nocu-|la tomi 
esta tiludi Se ceu pai não ge| gi [.] voce conciga o nocu Romaci e voce| ge [.] temina com migo peri e mi 
responda| gi eu não temino com voci [.] meu bei| eu co não micaco cmo voci Se voci não| gize  com 
liliaca cua vai um Bejo me| eu ti gero e ti adoru Dezejo te todu tipo| para noisi coveca mais todu [.] tipo 
e pouco| mia gerida eu ti gero pu diceru gi ti amo| Helena eu pecizo de voci mia gerida oli Se eu| gezesi 
ti engana eu não Saia de tão Loji_| (JMA-64) 
 
[...] eu não mi esqueco| di vosmece tanto vosmece si lembri di mim| eu nada tenho a lhi dizer pur que 
vosmece| quando mi escrevi nada mi diz purrisco| eu nada lhi digo mas lhe dar toudos| singuinti pur ca 
esta toudo no que| estava um dia mais alegre i outro| mais tristi [...] (JMS-66) 
 
[...] estiver duente vosmece| e di saber porem si vosmece tiver| Algumas viajim podi hir que quando| 
vosmece chegar eu estou desculpi| as prozas que são cauzos di quem não sabi| (JMS-66) 
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Estimado querido| Amigo Compadi| pitanga Eu mando| Dez mil Corzeiro| pur metodi [.]|s s sim 
compadi| u simhor sir puder| pargi A [.]| Farncico mota| Zacarias Er di ou| tar veizi sim Compadi| eu 
não [.] Ainda não mandei| A mas s tenpo puqui não| Ar ranjei lorgo (AFS-3) 
 
Perzado querido Amigor Conpadi pitanga conpadi| eu ffiquei muito ssaltifeito di saber da soua notiça| 
Conpadi pitanga eu fiqei Comtemti [.]| du senho ter min a virzado que A minha Conmadi| teivi Cirança 
empais gaça a nosa senhora du| bom parto Conpadi er u que eu Dezejo i estinmo| minha Conmadi nosa 
senhora li dei saudi A cenhora ia| Ceu filinho toudo [.]| quatos ssim Conpadi eu| vou mandar Dinheiro 
por u coreios nu dia 20 a 30 di| novenbor u sinho podi pocura nu Riachão| lenbanrça A toudo dar qui i 
lenbarnça A Dãm esto nu bonconcio| bote umas ni pitico i ni Hirdebando i ni Dourinnhas i ni u| 
perqeninho  sin Conpadi nada mais du Ceu Derpezado| Conpadi Amigo ffarqinnho que er u| Antonio 
Fortunato da Silva| (AFS-7) 
 
[...] compadi eu ir jertudi| tivenmo muito Doente mais garsa| Au noso bom Deus estonmo bem| 
Compadi commo vai u simhor| ir mihas commadi ir us menino| compadi eu estou com muita| saldade 
du s sinhor compadi eu| recibi 3 carta du sinhor compadi| não poso esquecer du sinhor| compadi [.] 
vanmo pedir A| noso bom Deus que eu vorto A mia| terra| compadi condo eu Alenbor| du simhor eu 
firco qauzi| choranno di ir Amizadi ir du| noso viver compadi não vai| não var esquecer [...] (AFS-13) 
 
perzado Amigo[?] estimado| conpadre pitanga eu a recibi u.| ceu a marvi Biletinho firquei| muito 
saltifeito du simhor| têr a lenbardo di min conpadi| Deus li Dei muito anno di.| vida a i a toudo[?] ceu 
persoal| compadi Borti umma [.] Bença| ni pitico i ni Hilderbarndo i ni| marqulinno i ni Dorarice ini| 
Luzia [.] sin compadi eu Dejeijo| da cua notisça i di compadi| Augusto[?] i tombem compadi| [...] 
(AFS-19) 
 
Saldação Conmadri Almerinda| ufim desta duas linha e Sol| mente para lhi dar as minha| nutisa i no 
mesmo tenpo| Salber das Sua commadre| eu mais todos meu Vou| indo- eu Vou sempre andano| sempre 
duentada commadre| Aseite uma Bensa de Raque| e dos menino conmadre| eu estou com muita| sodadi 
da senhora si| eu fosi um passarinho| eu dava um avoio i ia| liver (MC-50) 
 
[...] ficei muito contete de| A cioras te alebrado de| mi sim comade eu| estou com coude graça| a meu 
bom Deus sim| eu depois que eu tou o| aqui e Campina e| ja Ganhei uu nene so| sim comade deu 
Lembraca| a [.] compade Nerado e| a dona maria e tio agusti| e a nide mais u espozo| e A criançar todás| 
sim Comade eu mando| esta fotogafia para a| ciora [...] (AOL-72) 
 
Querido José Mindes de Almeida| Querido fiquem bastante alege| recebe a Sua carta consigo| asim  ti 
amando Querido Ti amo| amor?| (AHC-54) 
 
[...] eu ti gero e ti adoru Dezejo te todu tipo| para noisi coveca mais todu [.] tipo e pouco| mia gerida eu 
ti gero pu diceru gi ti amo| Helena eu pecizo de voci mia gerida oli Se eu| gezesi ti engana eu não Saia 
de tão Loji_| (JMA-64) 
 
minha estimada Amiga i querida comadre| Firmina a deos muita alegria eu tiria| si tivessi a certeiza que 
estas mal notada| linhas hia encontra aminha comadre i| Amiga com saudi no ajuntamento di| touda 
nober [...] (JMS-66) 
 
[...] Saudasão sim Juão nois Cegemos| Empaz grasa adeus sim Juão eu| Comprei 8000 tarefa deterra i 
uma| Comprei uma vaca [.]| Nada mais dei lembransa a| Comprade pedro i agusto i atodos| que 
pergumta pormi Juão eu| vou no mes di setembro [...] (GOR-27) 
 
Zezete| O fim desta duai linha e so para dar| ais minha notisia e ão mesmo tempo| saber dais sua| Zezete 
nois aqui estanos todos bem| garsa a Deus.| Zezete manda me dizer como vai todios| air que eu escrivir 
par dimisio e não| teve reposta todo dia porcura e mao| tem manda mi dizer ais novidade| por air. Zezete 
voce teve novidade| e não mandou mi dizer| foi você e Neraudo que foi o| padrinho de cazamento de 
Zifirino|  si foi manda mi dizer.| Zezete voçe mandou mi perguntar| si eu já tinha mi Operado dais| varis 
mais não foi a Operei para não ter| mais filho ti asegura que eu já mi a| seguri Olha minha filha foi| 
emternada 8 dia mais ja tar boa| [...] Zezete eu resebir a tua carta e demorei| de te esquever mais não foi 
nada| foi falta de disposisão| Zezete nois estamos pensando em| ir embora en junho se deus quizer| var 
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rezando para nosa senhora da| Conceição para nos ajudar e var A| guardando ais novidade| Zezete bote 
uma bensa em Jose agusto| são nirei romario diga para eles que| foi tia Zita que mandou [...] (ZLS-70) 
 
Meu amigo Nerado| Nerado nois aqui estamos todos| bem garsa a Deus.| Nerado resebir tua carta vir 
todo| que vinha dizendo| Sim Nerado mande mi dize quanto| qusta um dia de um tarbalhador [...] 
(ROM-73) 
 
prezada amiga elena boã tarde| como passou daqueli dia para| car passou bem olhe elena eu pasei| 
muito bem e espero que você tambem| esteja passado Elena vou  bem elena| elena aquela converça com 
seu nomi| ja acabou olha as mesma converça| saiu aqui com meu nomi não vou| conta porque não tenho 
tempo porque| quando jose falou de ir eu alembrei| di te escrever esta duas linha so para| te fala que eu 
fique um mui tristi| quando eu subi di converça que eu| não posso aseita elena termina te| escrevedo 
com muita saldadi di voçê| não vai demora nois si ver [...]  (BMO-90)  
 
no momento em que| escrevo quero lhi dizer que| ficamos bem graças a Deus| [.] ia senhora com tem| 
passado tem passado bem| a qui todos tem saudade| de apareser [...] (LM-75) 
 
[...] u fin desta| duas linhas vai pidino| Almerinda a cazamento| i eu estimo a saber si e| du seu gosto i  
stimareis| a saber da resposta| i nada mais du seu| criado obrigado| (JPC-82) 
 

2ª PARTE – CARTAS 92 A 131 
 
papo com jose que| é pra ele tomar cuidado| na vida| e queria ver Maninho| ci você bem ver ele| fali com 
ele que| mi esperi o Domingo| como cem falta.| (ACO-95) 
 
comadre como vai a| senhora com todos tudo bem?| Comadre eu é todos meus| estamos com saúde 
graça| ao nosso senhor do bom fim.| Sim comadre só é mãe| que pegou umas quentura| com ela derna 
da semana| passada [.] eu pegou e não| ficou boa ainda| (DCO-102) 
 
Saudacão i feliçidadi| que dizijo para| A Cinhora abraco| Comadi boa tardi| saudi pilsi| amiga Comadi| 
lembranca par| A cinhora Comadi| eu aida não vi Compadi| toi i tar bom| [.] i eli não terminor| u 
tabalho| Comadi fiquei| basstanti a legi| porquir recibi a| sua nutica Comadi| eu estou boa comr meu 
quiiridinho i| eli madou lembrançia| Comadi dei l[.]rança| as menina (MAO-106) 
 
Zéne eu i todos estamos com çaude| graças a deus Zeni nós vamos batizar| o menino [.] no dia 30 de 
Agosto.| (NIN-107) 
 
dei Lembrança a comade Almerinda e a todos| que pergunta pro mim i a benção de Deus| pra todos| 
(NIN-107) 
 
eu| enconato asiora estava mais eu estava tão feliz mais| quando asiora foi enbora e u tivi sodadi di tona 
vil| comadi quando er que asinhora vem em caza eu estou| testi (VO-111) 
 
sim| Zenia como pasçou u resto| das noiti deipois que eu sair| Zenia meu paquéra veio ater| [.] aqui 
(VO-113) 
 
eu estou| com us cazo par lir conta| passa oito dia par conta ir| não sei ser conta sim| Lordis manda lir 
dizir| (VO-113) 
 
fale com| Izabel si ela vir mir busca| eu vou i si ela não vim| Busca eu não vou| (ZBO-115) 
 
assim como eu| falo eu agora vou aranjar mais| di 10 manorado meo amor eu| le amo eu ti adoro eu li 
quero| muito bem e gosto di você não| (ZBO-118) 
 
Como vai du dia que nos vimos| você vai passando bem eu| a qui com todos vai passando| eu da quele 
dia pra qua estou| bastante triste quando eu vejo| o dia di Salbado quando não| vejo você chegar so mir 
da| vontade de desaparecer (VO-129) 
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APÊNDICE D – DADOS DE SEGMENTAÇÃO GRÁFICA 

 

 

1 HIPERSEGMENTAÇÃO 

 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 86-90) 

[...] quizer commo vai u noso invreno| a qui frais muinto sro nada feizer| não 
patenmos sin queridinho . p.|  compades perdo jasesqueceu di min| não es quecra 
mande dizer cmmo| vai u sinhor compader eu estinmo| [...] (AFS-1) 

 

[...] mais bejamim olho vanmos| ver que A Ranja cerviso [...] mando salber da 
nouticia di| meu 2 filho sim A menina que| ficou  doenti eu quero salber da|  notisa di 
loudo da qui| lenbançia A toudo da qui sim| Deiti ummas bensas u nu mus| f f filhos  
sim  p conpadi| pitanga farsa A mia vesis| por mia farmiria| cando eu min pergar eu| 
mando dizer Au sinhor| min mandi dizer commo vai| toudo da qui eu vou com saudi| 
[...] (AFS-2) 
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[...]diso com migo que eu sou eu sou a queri mesmo Amigos seu| Sim Compadi 
eu não mado agora que não porso| [...] (AFS-4) 

 

[...] conpadi pitanga eu fiqei comtemti [.]| du senho ter min a virzado que A minha 
conmadi| [...] (AFS-7) 

 

sim compadi Sir eu viraci um cannarinnho| D Dar queri| bem cantador par| carnta nu 
seu tereiro| [...] (AFS-8) 

 

[...] carta sua conpadi conmo| foi di Ar ceito du meu negocio| min mandi dizer 
conpadi| [...] (AFS-12) 

 

[...] não var esquecer di min lenbarnça| A tou A queli Amigo que porgonta| [...] 
(AFS-13) 

 

[...] muita lenbarnça A mouca| bonita da qui| [...] (AFS-16) 

 

[...] sir eu viraci| um cannarinho| Da queli bem| cantador firgal| [...] (AFS-16) 
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perzado Amigo[?] estimado| conpadre pitanga eu a recibi u| ceu a marvi Biletinho 
firquei| muito saltifeito du simhor| [...] (AFS-19) 

 

[...] u tempo a qui vai farzendo muito| sol vai Bem     commo Deus| [...] (AFS-19) 

 

[...] pagou Agora 22 mil corzeiro di| Abonni i di esperiença| i a vizo bevi   sim 
conpadi| [...] (AFS-25) 

 

[...] aseite u meu a deuzinho de longe que não| pode ser de perto comadri Almerinda 
bote| [...] (JCO-31) 

 

[...] nanu que a cete um abraso e comadri| Almerinda e e compadri Pedro i Augusto| 
[...] (MC-36) 

 

[...] conpadri Pedro que deti uma benca en davail e tambem a ceite| um eteno a 
Deuzinho di longe que di perto não posso dizer a| [...] (MC-36) 

 

Prezado irmão Joãopitanga a rescibri| a sua amaver cartinha no dia 3 deste| e nas 
mesma linha vor lhi responder que| esto enpais graca a u bom Jeus e vor lhi| [...] 
(MC-37) 
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[...] tambem reseba Linbranca di Jildasio| e todos da que manda e [.] Nada mais| [...] 
(MC-37) 

 

[...] não é rial eu vou passando como que Jeus e sîntindo| e numeros as saudades das 
nossa paslestar.. formidavel| [...] (SFS-40) 

 

[...] dia 2 a te pelo amor de deus que| [...] (ICO)-48) 
 

[...] di ga aninita que elha cando farzer u| vestido d davani que fassa bim| forgado 
que e lha esta gorga i esta [...]  (MC-50) 

 

[...] ficar contente comadi a qui as coiza esta| feia esta sico e la esta chovendo? 
Comadi fasso| [...] (NIN-51) 

 

[...] Eu a qui como despresada| Vou indo empas com| todos meus|Eu a qui tão lonje| 
cintendo Saldade di todos| Dona Almerinda muito| O brigado pelos os quiabo| 
mando-lhi este pimentão| para a Senhora| fali com Antônio| qui si elê pode vim| a 
qui hoje como cem| [...] (ZBO-52) 

 



274 

[...] Dei lembraça a Dona Dina diga a| ela que e com muita Saudade da qui| [...] 
(AHC-55) 

 

[...] Só mi conformo em chorar.| aqui fica a quelá de Sempre| (AHC-55) 

 

[...] com saudi a tê esta dauta quando| fiz esta no entritanto comadre a Sinhora| [...] 
(JMS-66) 

 

[...] forma que deus me a judar que quem| não cazar tambem vivi purtanto| [...] 
(JMS-67) 

 

Comadre não [.] deixi no es cursi-|mento mandi mi aresposta| [...] (JMS-68) 

 

[...] Lembransa para todos| mande dizer ais novidade dar air| (ZLS-71) 

 

[...] a qui todos tem saudade| de apareser air [?] [...] (LM-75) 
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[...] qui ater ofazer des ta estu cum Saudi eu hi todos meus| [...] (FP-78) 
 

[...] 1 abraco i muita saudadi des ta di minuta amiga| [...] (FP-78) 
 

Dis culpi aletar mal feita qui são coiza di quen não| (FP-78) 

 

[...] quero pidri as minha dis culpa i espero cer dis culpada| ou meno huma vez   i 
porfim nada mais vosmece mandi| [...] (FP-79) 

 

[...] Fassa mais duas gola di corxe como [.] aquelas mesma| qui nois com premo do 
mesmo perco qui eu quero| [...] (FP-80) 

 

[...] que a chei um [.] lugar que| U Dono vendi uma posse| de terra com uma 
Pequenna| Caza primcipiada e não a| cabada, um Ser cadinho| e umas 20 a 30 
cabeica de| [...] (AML-81) 
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[...] vo termina em viando Lembra-| nça e um abraco a senhora| (MDC-84) 

 

con Respondencia Cotural di| Campo Alegri| (MC-36) 

 

[...] huma acão muito fei com Sigo di eu ter aricibido huma carta| sua i ja esta para 
fazer 1u anno i eu aida não li der a| [...] (FP-79) 

 

[...]a Cabada, portanto Vosmece | Apareica para ver si li cer| (AML-81) 

 

Amiga prazer adeus estima rei qui esta duas linha vão liacha| gozando saudi [.] 
vosmece i todos qui fas da sua estima qui para|[...] (FP-78) 

 

[..] Não perciza mas qui eu li diga qui vosmece jasalei| viri i conti noi| (FP-79) 

 

[...] Agora estu espera no huma carta di minha comadre| [...] (FP-79) 
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[...]  ir dei muita| lenbarn lenbarn ça| Amigo que pergonta| por min| [...] (AFS-21) 

 

[...] eu  vou li mandar Dinheiro| ni novembor nu dia 20 a 30| podi c por cura nu 
coreos| (AFS-25) 

 

[...] esta data olha Mãe estar dizendo que vai freta| um carro mais um rapaz para vir 
par sear|[...] (AHC-55) 

 

[...] com raiva di min que não min Esquevi não f farsa| diso com migo que  
eu sou a queri menmo Amigos seu| [...] (AFS-4) 

 

Conpadi eu larbaho non civico muito| riqouzo eu larbalho num [.]| Chiminnel di um 
ma Farbirca (AFS-8) 

 

[...] sinhor farsa irço| com migo conpadi| [...] (AFS-21) 

 

[...] gi [.] voce conciga o nocu Romaci e voce| ge [.] temina com migo peri e mi 
responda| [...] (JMA-64) 
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[...] de que deus tem mi dado comadre| vosmece devi esta bem tristi com migo| [...] 
(JMS-67) 

 

[...] Com [.] brevidadi imbora qui esta azagada com migo| [...] (FP-79) 
 

[...] beica mai tudo bem com migo| espero que esteha tudor bem com a| [...] (VAN-
86) 
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[...] bem amado que tardi tão| triste foi na queli| dia mais quando| eu cheguei em 
casa| não tevi comversa nem.| [.] cima eu fiquei muito| acustado mais não tevi| nada 
com migo| [...] (ACO-94) 
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[...] minha companhia| na vida inteira a cim| como é di meu gosto| ci for do ceu 
dizejo| que Deus dei muito e| muitus anos de vida i| caude pra nois dois| bemzinho eu 
mudo| de a sunto| [...] (ACO-95) 

 

[...] veja quem cou eu ci eo| cou tão ruim ci você| estiver a chando rum diga| para 
mim| (ACO-98) 

 

Comadi fiquei| basstanti a legi| porquir recibi a| sua nutica Comadi| [...] (MAO-106) 

 

[...] i também trazer mais felicidade para mim| um a filhado é mais alegria na minha| 
vida Zéne eu i todos estamos com çaude| [...] (NIN-107) 

 

[...] a outra não tenho| e porico que eu tenho| medo mais a sim| mesmo eu queria 
saber| [...] (TB-110) 

 

eu fico pedino adeus que voçi| var com migo er nar| lagoafoda eu vou par pacar| 
(VO-112) 
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[...] Como vai todos bem [.]| Eu a qui estou com Saúde| [...] (ZBO-115) 

 

 
Si ela vim a qui traga uma| vasilha para liva us trein obijeto| Eu não sei quando vou 
na su| casa não faltara ocasião| Dei Lembrança a Dona Almerinda| a qui vou ficando 
com muita| Saldade| a qui vai um beijo quente e braco| forte| [...] (ZBO-115) 
 

 

[...] ma facinante e a presi| um filtro São João eu São| Jose mais não er para| drazer 
proque ajente man-|dando dezer pra lihna linha| pode erár mais so e para| a presá e 
p[.]sse na.| Framacia de Silvo e pregu-|te [...] (ZBO-117) 

 

[...] Valdelici fale com ela| que venha a qui domigo| com [.] Doralici que eu|[...] 
(ZBO-117) 

 

[...] que você está falando em paquera| com migo e acim cono eu vou| li dizer Olhe 
se estar pencando em|[...] (ZBO-118) 
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[...] tão apachonado por mir muito| o brigado pela a sua vontade| eu agradeço muito 
bem abraco| [...] (ZBO-118) 

 

O lhi si você consigio| rejistra a menina| tudo bem si não| [...] (ZBO-119) 

 

Domingo e si der pra| ele vim da qui pra| Domingo mande dizer| (ZBO-119) 

 

[...] com tanta espera| a te no Riachão| batizava a menina| [...] (ZBO-119) 

 

Como vai a Senhora bem com todos| Eu a qui com todos vamos pasando bem| Sim 
[.] Mamãe eu lhi escrevir um| [...] (ZBO-123) 

 

[...] eu não queria fazer a qui por| que eu acho em Coite melho| (ZBO-123) 

 

[...] fis sai 2 hora chegu 7 da noite| teve festa a qui mais eu não fui| [...] (ZBO-123) 
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Como vai a Sehora bem| Eu a qui com todos vamos| passando bem. (ZBO-124) 

 

[...] Manoel sim mãe Joel estive| a qui dinovo eu não cei| o qui devo fazer mãi eu| 
[...] (ZBO-124) 

 

[...] Joel estive a qui mir| a dulou para eu ir em| uma festa na casa dele| [...] (ZBO-
124) 

 

Eu jar subi qui ciun[.]| jar si a cabou eu fi[.]| triste o gosto qui a| [...] (ZBO-125) 

 

eu saido da qui| em um carro di lar| é melhor|[.] si papai vieci Salbado| a Senhora 
mandava pedi| o animal a eli i José| vinha eu ia com ele| era a te melhor| mais não si 
esqueca di| quando vein trazer uma| [.]sacola para levo| [.] us Obijeto| não deixa di 
vim|e fali com as meninas| que si a rume para| [...] (ZBO-125) 
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[...] com prova que ti amo| querido eu li es crivi| esti bileti comenti para| [...] (AO-
126) 

 

[...] você vai passando bem eu| a qui com todos vai passando| eu da quele dia pra 
qua estou| bastante triste quando eu vejo| [...] (VO-129) 

 

[...] certo mando esta duas linha mais| e pra você mir a perece com| [...] (VO-129) 

 

[...] dizendo que queria| recebe a te o dia| 20 desculpe Nin| (ZBO-131) 
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2 HIPOSSEGMENTAÇÃO 

 

1ª PARTE – CARTAS 01 A 91 (SANTIAGO, 2012, p. 82-86) 

[...] procura A nuticia divocer i toudo| seu toudo meu vai commo Deus| quizer 
commo vai u noso invreno| a qui frais muinto sro nada feizer| não patenmos  sin 
queridinho. p.| compades perdo jasesqueceu di min| não es quecra mande dizer 
cmmo| vai u sinhor compader eu estinmo| Dilonje Di preto não posso Adeus a| 
[...] (AFS-1) 

 

[...] a amigor p. Compadi Esta duas linha solmenti| par lidar a minhas  notissa nu 
mimo pempo| [...] (AFS-4) 

 

[...] compadi| muita lenbarnsa Atoudo dar qui| [...] (AFS-6)  

 

[...] du senho ter min a virzado que A minha conmadi| teivi cirança empais gaça a 
nosa senhora du| [...] (AFS-7) 
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Compadi| Pitanga urfim| deta duas linhas| [...] (AFS-8) 

 

[...] carnta nu seu tereiro| par carbar aminha Dores| (AFS-8) 

 

[...] eu farso esta Duas| linha solmenti . lida| A miha notis ca que| [...] (AFS-9) 

 

[...] meu Aver convecar com u sinhor| porqui não poso liver| [...] (AFS- 13) 

 

[...] Pitanga u fim destas| duas linha er| solmenti parlidizer| que eu estou| [...] 
(AFS-14) 

 

vai u meu cintimento porque não posco lirver| (AFS-16) 

 

[...] A compadi farsa um tudo purmin detas que nois| ten tempo par Acerta tudo s 
u simhor min esqeiva| i mandi dizer com vai di s saudi u simho i toudo| eu não 
tênho tenpo parmada vou terminnal par não li| [...] (AFS-23) 
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[...] civido pesso a Deus que| vivá inpaz com nois| (FJO-26) 

 

[...] Empaz grasa adeus sim Juão eu| Comprei 8000 tarefa deterra i uma| 
Comprei uma vaca [.]| Nada mais dei lembransa a| Comprade pedro i agusto i 
atodos| que pergumta pormi Juão eu| [...] (GOR-27) 

 

[...] Juão dei muita lembransa| aseu fernandes i todos deles iu| Pessoal di Juse 
virgino Juão| mande mi dizer si ideblando| Esta caminnhdo davanir ja| Cegura 
nagete ilevanta vuo| [...] (GOR-28) 

 

Para ser emtrege| Ausenhor Juão Carneiro|di Oliveira| (GOR-29) 

 

[...] Diga aele que dexe pra quando eu xegar| Compadre diga a Juão nasimento| 
que brazilha e iluzão i so vem quem não| sabe dei muita lembransa aele| Nada 
mais lembransa atodos| [...] (GOR-29) 
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[...] graga a Deus e estor enpais| ate hoji i todos e daqui e como| vais vosseis 
todos espero que todos| esteji enpais João diga us menino que| eu não esriviri por 
que não tivi| tempo por que us porotadro não| podia espera der Lenbranca atodos| 
da nobri caza e a vrizinaca todas| (MC-36) 

 

[...] e nas mesma linha vor lhi responder que| esto enpais graca a u bom Jeus e 
vor lhi| [...] (MC-37) 

 

[...] com incidos [.] voceis olha aminha| Mandioca que eu vor ajudar as disman| 
[...] (MC-37) 

 

[...] Alan i vcer mande u dinhro| Eu não poco il purargora| [...] (SFS-42) 

 

Minha mãe como vai| a cenhora i u meu papai| eu aqui vou enpais| [...] (ACO-44) 

 

[...] eu peço A Deus quelidei saudi i felicidadi| A cinhora A toudo ceu persoal|  
[...] (AFS-45) 
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[..] ana voce de  um abraco e dete omabeca| ni debrando e abraco en toda as 
minha| amigas que ainda selinbra de min| Deus der us bom tempos para nois| 
todos e com vão de bom tinpo ai e vor| lhe pregontar si niqinha ja se cazor ou não| 
e quando você miescrever mande dizer i| di ga aninita que elha cando farzer u| 
[...] (MC-50) 

 

[...]com sauda grasa au nosso bom deus| eu itodos meus estamos alegres mande| 
[...] (NIN-51) 

 

[...] Eu a qui como despresada| Vou indo empas com| [...] (ZBO-52) 

 

[...] ufim desta duas linha e Sol| mente para lhi dar as minha| [...] (ZSS-53) 

 

[...] si| eu fosi um passarinho| eu dava um avoio i ia| liver [...] (ZSS-53) 

 

[...] Aqui estamos todos impaz.| Zezito você venha no dia 13 pra voltar| teça que 
e diaçanto e nós vamos| [...] (AHC-59)  
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[...] ele mi desse que quere| não e poder poreço eu| Já perder minha fé| [...] 
(AHC-61) 

 

[...] José medis de Almedra dezejo Çei estra duas linha| Liçotre çopefetra caude i 
felisdrade çoprade zezitro| [...] (JS-62) 

 

[...] ceu Amigro João dos Santos pelo u Cão Juau qi eu| vo parala i u dinha [.] 3 
Atre e u dinha 25 eu Apare-| [...] (JS-62) 

 

[...] eu co não micaco cmo voci Se voci não| gize  com liliaca cua vai um Bejo 
me| [...] (JMA-64) 

 

[...] si tivessi a certeiza que estas mal notada| linhas hia encontra aminha 
comadre i| [...](JMS-66) 

 

[...] nõz não ten nuvidadi e arazão di esta| com 3 ou 4 carta que vosmece me 
escrevi i eu| [...] (JMS-66) 
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[...] nóz e di viver touda nossa vida| tendo amizadi com fe endeus pur| [...] (JMS-
66) 

 

[...] lembraca asenhora Rumana i Dona| Maria e Nenni e garcina e dei| um 
abraço em Dona maria que as meninas manda i em nenni| vosmece Acceite um 
abraço e aperto| di mão que as menina manda| dei um aperto di mão nas| meninas 
que eu mando aellas| [...] (JMS-66) 

 

[...] eu fui muito bem pur que estava com| avida i a saudi porem di alegria| [...] 
(JMS-67) 

 

[...] separada como estamos i seno mi| impucivil aver pur a em mencia| distancia 
mas com tudo isso ainda| mi resta pur ver averdadeira estima| (JMS-68) 

 

[...] juntamento com a Excelentíssima família| que eu com aminha estamos sim| 
amenor n[.] vidadi grassas [?]| [...] (JMS-68) 
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[...] apais não tem o prazer di ter as| suas minha comadre fassa mi o favor| [...]  
(JMS-68) 

 

[...] Comadre não [.] deixi no es cursi-|mento mandi mi aresposta| [...] (JMS-68) 

 

Zezete e resebri tua carta no dia| 11 de setembro da Lembarnsa a tete| e atodos 
gue pergumtar por mi| a zefa e seo jão e Senedi [...] (ZLS-70) 

 

[...] ficamos bem graças a Deus|[.] ia senhora com tem| [...] (LM-75) 

 

[...] qui ater ofazer des ta estu cum Saudi eu hi todos meus| Deus lovado| Amiga 
parze faco  li esti bilitinho co ofim di li manda as minha| [...] (FP-78) 

 

Minha amanti commader adeus pego napenna somenti para| [...] (FP- 79) 
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[...] ou meno huma vez i porfim nada mais vosmece mandi| Mi dizer as coiza 
com vai porla para eu [.] pudri manda dizer| [...] (FP- 79) 

 

Puristi aSunto| Agora estu espera no huma carta di minha comadre | [...] (FP- 79) 

 

[...] A todos i Por fim n m adeus estu comadre criada| para liama i estima| (FP-
79) 

 

[...] Commader eu limando estibilitinho mas eu acho qui vosmece esta| Muito 
macada [?]m migo i e com raizã purqui eu fizi| [...] (FP- 79) 

 

[...] para mim n m por fim adeus i Aceiti as minha| [.] [?] i viziti atodos da caza 
(FP-80) 

 

[...] em contra Vosmece Gozanto| amais feliz Saude e touda| [...] (AML-81) 

 

[...] so tem pior a Caza por cer| mas pequena enão esta| [...] (AML-81) 
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[...] mai [.] veio os rapais e mitiro depois| tiro miranda as minho pena não| [...] 
(VAN-86) 

 

[...] esto trabalhado com miranda Nudia| que Não esta chuvedo Nois vai atrab-| 
[...] (VAN-86) 

 

[...] Sir fol a minha Sina eu Vol pedi a Deus| que midei uma bõa Soiti.| [...] 
(VAN-86) 

 

[...] Jose adriano Ofim desta| E somente lhi dizer que| [...] (JSS-88) 

 

[...] ia progura voce outra vez para| lidar um fora com que cara| [...] (RAC-90) 

 

[...] que eu quero enbora| mais eu solvou condo| [...] (AFS-18) 
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[...] com migo conpadi| eu s solvou comdo u| [...] (AFS-21) 

 

Prezado irmão Joãopitanga a rescibri| a sua amaver cartinha no dia 3 deste| [...] 
(MC-37) 

 

Comadre vosmece desculpi que as leitra| estão muito malfeita pur que eu| [...] 
(JMS-67) 

 

[...] I la eu tenho tido anoticiaqui no dumingos esta muito bom| [...] (FP-79) 
 

Amiga prazer adeus estima rei qui esta duas linha vão liacha| gozando saudi 
[.] vosmece i todos qui fas da sua estima qui para| [...] (FP-78)  

 

[...] Di vosmece qui não mi esqueco hora nihuma vosmece midici| qui via [.] 
bervi pacia e minha caza i aida não veio| [...] (FP-78) 

 

[...] Eu co não vor agora porque não poco mais di| Agosto indianti eu vor commo 
sem farta nihuma| (FP-78) 
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[...] quando mi escrevi nada mi diz purrisco| eu nada lhi digo mas lhe dar toudos| 
[...] (JMS-66) 

 

[...] estas tem por fim dezerli| que a chei um [.] lugar que| U Dono vendi uma 
posse| de terra com uma Pequenna| Caza primcipiada e não a| cabada| um Ser 
cadinho| e umas 20 a 30 cabeica de| Cabra e o Dono pidimi| [...] (AML-81) 
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[...] fim desta duas| linha eso para| dar as minha notica| [...] (AO-93) 

 

[...] do dia de Segunda feira| pracar| (ACO-94) 

 

[...] dar um grandi abraço| e é riscado aum bejo| [...] (ACO-94) 
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Sim comandre estou| pençando de aparecer| air hoje ditarde derna| de não sei que 
dia| [...] (DCO-99) 

 

Bondia Comadre Zenilta| eu escrevo esta nota para que si a senhora| [...] (IC-105) 

 

Maria| Dusanjo| <Maria| Dusanjo|Oliveira|> <Zeniuta| bipo do| Santos|> 
(MAO-106) 

 

[...] a outra não tenho| e porico que eu tenho| medo mais a sim| [...] (TB-110) 

 

[...] enconato asiora estava mais eu estava tão feliz mais| quando asiora foi 
enbora e u tivi sodadi di tona vil| comadi quando er que asinhora vem em caza eu 
estou| (VO-111) 

 

[...] par caza di tia Izabel Domingo eu quero que| val sol asenhora par nois 
covesar doidisa por la| (VO-111) 
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sim Zeninha sir voçi fol| mandi min dizê sevai ou não| mandi arestosta por 
meimo| portado sir vir[.] eu quero sabe| (VO-112) 

 

João Seu Pai já compareça|  hoje ditardeate ditarde para Cobina| com Comigo 
alguns problema| (JL-114) 

 

[...] saudacão felicidade.| paras senhora itodos seus.| [...] (LA-120) 

 

[...] u fim destas duas linha| eso para eu dar as minha| nutica ate u fazer desti| 
bileite fiqui gozando saudi| com todos meus iu menino| [...] (MBS-122) 

 

 [.]nha benção Ana pedi uma| benca e asinhora boti uma| [.]nca ni Jose Amiuto 
vamo| [...] (MBS-122) 

 

Manoel sim mãe Joel estive| a qui dinovo eu não cei| o qui devo fazer mãi eu| 
(ZBO-124) 

 

Comede de Lizia arsiora viu A que mão vi| i asiora vio L i que mão vi olha que 
fique| [...] (JO-128) 
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[...] a banda que asiora via tanmo pamada| fasa mu beiu para qui miama| [...] 
(JO-128) 

 

[...] na asiora sera que Terezinha estava| namorando com ele ele mi fiou com| [...] 
(JO-128) 

 

[...] coitadinho que pensea dele não| vir ele aqui dejunto de mir| vou chorar 
bastante queim| midera um avião para eu| ir lar minha irmãe gostou| [...] (VO-
129) 

 

[...] a Raimundo que ele não deixe| di não ir isi você não ver eu lar| você sabem 
porque foi lembrança| atodos por la premiro e ele| [...] (ZBO-130) 

 

[...] vai dar muita tristesa para| mir mamãe manda lembrança| para todos porla 
cim mamãe| vai para o Coite é não cabem que| [...] (ZBO-130) 
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APÊNDICE E – DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS POR REDATOR – ESCRIPTUALIDADE E ESCRITA FONÉTICA 

 

 

Tabela 1 – Distribuição dos aspectos de escriptualidade por redator 
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Ana de Oliveira - AO  1 3      1  3    6 1   3 5   3 

Ana Helena – AHC   1  1 1    1     1   1 6 7   8 

Ana Santana – ASC               3        1 

Angélica – APS  2 5 1              1     1 

Antonia – AOL  2       2   1  7  1   1   1 

Ant. Carneiro – ACO  1     1 1  9 2 1 5 8    4 5  1 7 

Ant. Fortunato – AFS 101 63 17 1 20 2 5 87 23 91 42 9 87 1 13 15 5 15 29 18 1 26 

Ant.Marcellino – AML              1      2   1 

Ant. Pinheiro – APC                       1 

Bernadete – BMO           2    2    1    1 

Dete – DCS   1        2 1           1 

Doralice – DCO         2  4    1        5 

Fernando – FJO                       1 

Filomena – FPS  7     1                1 

Firmina – FP  10  2  1   3  4  1 5 4    2 11 3  3 

Gildásio – GOR  1            3 2  3 1 1   1 3 

Idelcina – IC         1  6    1    2 1   3 
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Iraildes – ICO  1      1          1 3    1 

Izaque – IPO                      1 

Izaura – IZA           1            1 

Jacob – JOM                       1 

Jesuino – JCO           1        1    1 

Joana – JO   2 5 2  2      1 5     2   1 

João dos Santos – JS  8  5  2  27 1      23 1 1   1   1 

João Pitanga – JPC                       1 

João Saturnino – JSS              1 1  2      1 

José Joaquim – JJO       1 1       2       1 

José Mendes – JMA 2 5 1 1     1 2    7  1 1 2 4   2 

Josepha Maria – JMS  2 1      2  1   1 4        3 

Júlio Luiz – JL          1    1        1 

Lázaro – LFO  1        1 2   1    1 3   1 

Lindaura - LA   3 1 5  1 1  1    5 2 1 1 1 2   1 

Luciana – LM        2 1 2    6    1    1 

Manoel – MCO                   2    3 

Manoel Bispo – MBS  1 1 1    1  1    3    1 1 1  1 

Margarida – MMO         1             1 

Maria Dalva – MDC     3             4    1 

Maria Lúcia – ML                       1 

Maria Nailda – MNO                      1 



301 
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Maria Oliveira – MAO  2 1     1 1 1    1        1 

Mariazinha – MC  1  2 1   1 1 1 14  5  2 1 1 1 1 2 1  3 

Nina – NIN     1   2  2 3  1 5    5 1   4 

Raim. Adilson – RAC    1    6  3   4 2    1 1   2 

Roma – ROM 4         3    1        1 

Roque – RCO                       1 

Salomão – SFS 1  1     2 2  1 1  3 1 1 1 1 1 3  3 

Terezinha – TB          2    3     1   2 

Valdelice – VO 10 2 1 1 1 1  2 2 32 8   7    7 6  1 4 

Vandinho – VAN  3 1 3    3  1 6   14   1 3 1 3  1 

Zenilta – ZBO 1 1 6    1 5  52 7   5  2 4 12 7   11 

Zezete – ZJS                      1 

Zita – ZLS 6 1   1  1  1 7    2    2    2 

Zulmira – ZSS           1  5     2    1 

Total  158 93 44 16 37 4 41 125 36 249 73 18 114 137 21 28 18 84 94 29 4 - 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 2 – Distribuição dos aspectos de escrita fonética por redator 
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Aspectos de escrita fonética 
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Ana de Oliveira - AO 1 17 25    2 5 1    1       4 2 2 3 

Ana Helena - AHC  6 4 30 3   3 8 7  1  1 1   6 1  19 5 2 8 

Ana Santana - ASC   3    1 2  2 1         1 1  1 

Angélica - APS 3  14 1             2    1  1 

Antonia - AOL 3 1 4          1   1 5 5  4   1 

Ant. Carneiro - ACO 8 37 61 2   8 8 3  3  4   5 23 3  3 7  7 

Ant. Fortunato - AFS 110 288 474 8  13 40 64 31 2 14 3 21  2 9 21 183 12 13 57 1 26 

Ant.Marcellino - AML 1 4 3    2 2  1           1  1 

Ant. Pinheiro - APC   1     1  2          1   1 

Bernadete - BMO  6 5 1   2 2     1       7   1 

Dete - DCS  2     1  1         1     1 

Doralice - DCO 3 1 2     5        1 12    4  5 

Fernando - FJO 2 2 6     1          1     1 

Filomena - FPS 4  12 1   2 1 1        3   3   1 

Firmina - FP 20 29 84 1  3 9 2  1 1  2  1  1  1 9 2 1 3 

Gildásio - GOR 15  28    3 6  4  2 1 1 1  1   1 2  3 

Idelcina - IC  2 9 15  2  1 4 1   1     1 1 2 1   3 

Iraildes - ICO 3 3 8 1   3 2           3 1   1 

Izaque - IPO 1                1      1 

Izaura - IZA  1 1    2   1       1    1  1 

Jacob - JOM                 1      1 

Jesuino - JCO 5 1     5 1     1          1 
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Aspectos de escrita fonética 
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Joana – JO 2 1 12    2          6 1  2  1 1 

João dos Santos – JS 4 1 22    3 2         1   4 3  1 

João Pitanga – JPC 1 1 12                1    1 

João Saturnino - JSS  3 4    2 1         1   1   1 

José Joaquim - JJO   2    1    1 1           1 

José Mendes - JMA 3 10 11    1 3 1      13  4 2 2 14 2  2 

Josepha Maria - JMS 21 67 149 2   6 20     6   1 1  1 4   3 

Júlio Luiz - JL  1       1 1       1   2   1 

Lázaro - LFO 3 1 5    1           4  1   1 

Lindaura - LA 3 5     2          1   1   1 

Luciana - LM   3   1  2 2        1   1   1 

Manoel - MCO 1  2 1 1  1                3 

Manoel Bispo- MBS 4 8 10    1 2   2      1   1   1 

Margarida - MMO       1                1 

Maria Dalva - MDC 8   1   4 1 1 1        1  2 3  1 

Maria Lúcia - ML        1               1 

Maria Nailda - MNO                     1  1 

Maria Oliveira - MAO 6 20 5    2 3        1  12   1  1 

Mariazinha - MC 10 19 34 6   10 9   2     1 3 1  2 1 1 3 

Nina - NIN 3 16 34 1 2  4 5    1 1   3 8 16 1 2 1  4 

Raim. Adilson -RAC 3 2 3    2 3            3 6  2 

Roma - ROM   4    2 2       4 4   2 1   1 
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Roque - RCO 2 1 14 1   1                1 

Salomão - SFS 8 1 30 1 4 1 7 5    1    2  2  3 2 1 3 

Terezinha - TB 1 19 13     2         5 1 1 4 2  2 

Valdelice - VO 9 40 50    5 10 4   1 2   2 10 2 2 13 22  4 

Vandinho - VAN 5 8 16 2  1 10 3         7   14   1 

Zenilta - ZBO 8 26 95 1  1 2 8 11    1 2  1 16 1  19 2  11 

Zezete - ZJS   1 1   2 1 1           1   1 

Zita - ZLS 2 1 11 2   6 15        2     4 1 2 

Zulmira - ZSS 5 8 16  1  8 1 1    1   1 5  2  1  1 
Total 299 664 1334 38 10 20 170 213 67 15 25 10 44 4 17 34 153 238 28 163 135 10 - 

Fonte: elaboração própria. 
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APÊNDICE F – TEMAS PARA PRODUÇÃO DAS ENTREVISTAS-NARRATIVAS 

 

 

Nome completo: 
Filiação: 
Naturalidade: 
Data de nascimento: 
Idade: 
Estado civil: 
Escolaridade: 
Principais atividades: 
Lugares onde viveu: 
Perfil: 
Gravação da narrativa: 
 

A infância/juventude:  

1. Onde o senhor/senhora nasceu? Em que ano? Passou a infância inteira nesse lugar? 

2. O que o senhor/senhora lembra-se dos ensinamentos de seus pais? 

3. Quando começou a trabalhar? Em quê? 

 

A oralidade: 

4. O senhor/senhora costumava ouvir histórias? De quem?   

5. Que tipo de histórias costumava ouvir?  Onde? 

6. O senhor/senhora costuma contar histórias para outras pessoas? Para quem? Onde? 

 

A aprendizagem da escrita:  

7. O senhor/senhora lembra como aprendeu a escrever? Onde aprendeu? Com quem? 

8. Seus pais sabiam escrever? 

9. Havia alguma professora/escola na região? 

10. O que o senhor/senhora escrevia? 

11. E as cartas, por que as escreveu? Para quem? 

12. Além das cartas, escrevia o quê? 

 

A leitura:  

13. O senhor/senhora lê com frequência? O quê? 

14. O quê costumava ler na infância/juventude?  

15. Quais os materiais de leitura que havia em sua casa?  

16. O senhor/senhora ainda tem algum livro ou caderno daquela época? 
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APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA E CULTURA 
DOUTORADO EM LETRAS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O/a Senhor/a está sendo convidado/a a participar da pesquisa Tratamento 

metodológico dos graus de inabilidade em corpora histórico-diacrônicos: um estudo a partir 

das mãos inábeis do sertão baiano, que tem como responsável Huda da Silva Santiago, 

estudante do curso de Doutorado em Letras, do Programa de Pós-Graduação em Língua e 

Cultura, da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação da Profa. Dra. Zenaide de 

Oliveira Novais Carneiro. O objetivo dessa pesquisa é estabelecer uma proposta metodológica 

para identificar os graus de inabilidade com a escrita, em textos do passado, e estudar os 

processos de letramento que caracterizaram a difusão da língua escrita na zona rural do 

semiárido baiano, durante o século XX. Sua participação consiste em fornecer depoimentos, 

narrando sobre os temas que serão propostos – o que será registrado em forma de vídeos e 

fotografias –, e fornecer acesso do pesquisador aos possíveis textos manuscritos produzidos 

pelo/a Senhor/a e/ou que estão sob sua posse. Esse estudo tem como benefício social tornar 

visíveis as práticas de escrita cotidiana, de pessoas comuns, garantindo a preservação da 

memória dos sertanejos baianos, historicamente excluídos, a partir de informações sobre o 

perfil sociocultural dessas pessoas e dos seus processos de letramento. Eventuais riscos estão 

relacionados a constrangimentos ou desconfortos para responder às perguntas ou a exposição 

dos dados coletados; no entanto, após as gravações o/a Senhor/a poderá ouvi-las/assisti-las e, 

caso deseje, pode solicitar a exclusão de alguns trechos ou da entrevista completa. A 

participação nesta pesquisa é de forma voluntária e há o direito de desistir a qualquer 

momento, sem nenhuma penalidade. Esta autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso do nome, das narrativas, das imagens e dos textos manuscritos, em todo 

território nacional e no exterior, exclusivamente para fins acadêmicos e culturais, através da 

divulgação/apresentação dos resultados em obras de cunho científico; eventos científicos; 

sites e vídeos educativo-culturais. Para qualquer esclarecimento, o/a senhor/a poderá entrar 

em contato com a pesquisadora responsável, no Instituto de Letras da UFBA, localizado na 

rua Barão de Jeremoabo, nº 0147, CEP: 40170-290, Campus Universitário de Ondina, 

Salvador-BA, telefone: (71) 3283 – 6256, ou através do e-mail huda.santiago@hotmail.com. 

Caso concorde em participar, autorizando o uso do seu nome, dos seus textos manuscritos, 

narrativas e imagens, registrados em vídeos e em fotografias, deverá assinar, por livre 

vontade, este termo em duas vias, ficando com uma cópia. 
 
 

__________________________, ______ de ____________ de __________ 
 
Assinatura do participante: _____________________________________________________ 
 
Assinatura do pesquisador responsável:______________________________________________ 



307 

APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DAS ENTREVISTAS-NARRATIVAS
6 

 
 

CRITÉRIOS DE TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS-NARRATIVAS
7 

 

Os critérios para a transcrição das narrativas orais foram estabelecidos com base nas 

normas de transcrição adotadas pelo Projeto “A Língua Portuguesa no Semiárido Baiano”8, 

disponíveis na coleção “Amostras da Língua Falada no Semiárido Baiano”9. Seguindo as 

orientações dessas normas, optou-se, neste trabalho, por não registrar, sistematicamente, 

fenômenos fônicos que refletem variações mais comuns, presentes também na fala urbana 

culta, como: elevação de vogais médias em posições pretônica e átona final, como em iscrevia 

(por escrevia) e quandu (por quando); redução dos ditongos ou, ei, ai, como em oto (por 

outro); queda do “r” dos infinitivos, em ensiná (por ensinar); ditongação, em  meis (por mês); 

presença da semivogal palatal nasalizada em formas como mĩa (por minha), tĩa (por tinha) 

etc. No entanto, procurou-se registrar fenômenos fônicos que não são tão característicos das 

normas cultas, como:  

- abaixamento de vogais altas: foncionava (por funcionava); 
- elevação de vogais médias tônicas: cumo (por como); 
- reduções dos ditongos que não são tão comuns nas normas cultas: Goabeira (por 

Goiabeira); 
- desnasalização: estudaro (por estudaram); 
- palatalização e despalatalização: familha (por família); fia (por filha); 
- rotacismo: compreto (por completo); 
- prótese: alembro (por lembro); 
- aférese: cabar (por acabar); rancava (por arrancava); 
- síncope: estudano (por estudando); 
- apócope: camim (por caminho); 
- metátese: droba (por dobra); 
- registro de aspiração, quando bastante marcada: mehmo (por mesmo). 
 

Buscou-se registrar as variações morfossintáticas, como por exemplo, a ausência de 

concordância, nominal e verbal, em duas turma de animal, e eles agia (Narrativa 01). As 

                                                
6  A maior parte da transcrição foi realizada por Rosana Brito, mestranda em Estudos Linguísticos, pela 

UEFS/BA, com nossa revisão. 
7 Foram transcritos os trechos narrados que tratam, principalmente, das práticas de escrita e leitura, dos contextos 

de letramento dos sertanejos (para as narrativas completas, cf. gravações). 
8 A chave de transcrição desse Projeto foi elaborada a partir das chaves do Projeto Vestígios de Dialetos Crioulos 

em Comunidades Afro-Brasileiras Isoladas e do projeto Norma Urbana Culta (NURC). 
9  Cf. ALMEIDA, Norma Lúcia Fernandes de; CARNEIRO, Zenaide de Oliveira Novais. (Org.). Coleção 

amostras da língua falada no semiárido baiano. 4 CDs. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de 
Santana, 2008. 
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transcrições não dispensam a audição das narrativas, sobretudo para desenvolver estudos no 

campo da fonética e da fonologia, quando se deve recorrer, obrigatoriamente, às gravações.  

A seguir, os critérios utilizados: 

1. ... Para marcar hesitações ou interrupções, pausas longas, com posterior continuação do 

diálogo. 

2. [ ] Interrupção do diálogo, por causa de barulhos. 

3. ( ) Transcrição duvidosa. 

4. “ ” Citações. 

5. (rindo) Para indicar os risos. 

6. [inint.] Palavra ou trecho ininteligível/inaudível. 

7. – Palavra não totalmente pronunciada. 

8. [...] Trecho com continuação do diálogo, abordando outros assuntos. 

9. (superp.) Para indicar superposição de fala. 

10. Doc. para indicar a fala do documentador e Inf. para a do Informante. 
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NARRATIVA Nº 01 – AMO10  

 
 
Nome completo: Almerinda Maria de Oliveira. 
Filiação: Fernando e Ana. 
Naturalidade: Riachão do Jacuípe-BA. 
Data de nascimento: 05 de julho de 1936. 
Idade: 80 anos. 
Estado civil: viúva. 
Escolaridade: estudou pouco em casa. 
Principais atividades: dona de casa. 
Lugares onde viveu: morou na faz. Poços, até os cinco anos, depois mudou para faz. Pau de Colher.  
Perfil: falante, extrovertida. 
Gravação da narrativa: 30 de junho de 2016, na faz. Pau de Colher, em Riachão do Jacuípe-BA. 
 
 

[...] Doc.: A senhora sabe escrever? 

Inf.: Eu faço... aparência. 

Doc.: E a senhora aprendeu como? 

Inf.: Aprendi como? 

Doc.: Sim, a escrever? 

Inf.: Ah, eu aprendi dento de casa com a minha irmã... foi aí eu... só... pratiquei, o pouco que 

aprendi ficava leno livro, letra graúda ne jorná, até que... que aprendi fazer. 

Doc.: E sua irmã, tinha estudo [...]? 

Inf.: Quem disse? A merma coisa, do mei pra o fim eu tava sabeno mais do que ela... que ela 

não praticou e eu fiquei praticano. 

Doc.: E a senhora nunca foi na escola? 

Inf.: Não. 

Doc.: Mas quando a senhora teve os filhos da senhora, a senhora ensinou a eles? Abelmanto 

me disse que a senhora deu aula pra ele. 

Inf.: É eu ensinava meus fi dento de casa... foi... todos ele eu ensinava porque não tinha 

escola, aí eu ensinava aí... quando foi... do mei pra o fim surgiu uma escola... de Maria das 

Neve, aí ela vei chamano botei os menino... os menino foi tudo pra lá, só não foi os dois mais 

veio, mas depois entraram no Mobral... no Mobral eles já sabia tudo, né? Aí eu sempre 

ensinava a eles... depois passou, os mais novo foi pa essa escola e terminaram lá na escola eu 

sempre, todos eles eu ensinei, um pouquinho pra quando chegasse na escola já tava mais... foi 

tanto que Abelmanto quando entrou... todos ele, todos quando entrou todo ano tirava nota dez, 

era... todos ele. 

                                                
10 A identificação de cada narrador é realizada com a mesma sigla usada para se referir aos redatores das cartas. 
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Doc.: E na casa da senhora, a senhora lembra dos ensinamentos dos pais da senhora? Eles 

contavam histórias?  

Inf.: Não, não era... eles... eles... se eles... eles era analfabeto eles num sabia nada, nem fazer a 

letra dele, o nome deles num fazia. 

Doc.: Mas contavam história para os filhos? 

Inf.: Olha, história pouca que eles contava. 

Doc.: A senhora trabalhava na infância, na adolescência? [...] 

Inf.: Trabalhava mais assim ajudano meu pai na roça, judano minha mãe dento de casa. 

Doc.: E tinha algum material de leitura na casa da senhora? [...] 

Inf.: Tinha um que... só alembro uma cartilha... era uma cartilha... aí... aí foi... pegano livro de 

alguém [inint] até que eu... fui aprendeno mais. 

Doc.: E as cartas, a senhora gostava de escrever carta? [...] Naquela época existia muita carta, 

a senhora escreveu?   

Inf.: Eu tinha muita carta, agora eu num acertava escrever carta não, eu escrevia assim mas 

num era muita coisa não, num tinha uma memória boa pra fazer uma carta. 

Doc.: Mas recebeu muitas cartas, não foi?  

Inf.: Foi... a gente recebia, que tinha uns colegas que... eu tinha uma... uma cunhada... uma 

concunhada, ela morava aqui e foi lá pra... pra Taboa lá ne... como é que cha... o nome? 

Ipirá... aí ela de lá... de lá ela escrevia pra cá a gente fa- tinha vez que fazia também mas... 

fazia um quebra galho pra ela, respondia as carta. 

Doc.: Seu Fortunato escreveu muito pra senhora não foi? [...] 

Inf.: Aí esse... esse Antônio Fortunato era meu compade... morou aqui mais eu uns dia, cabou 

de se criar, casou... aí mudaram pra São Paulo aí onde mandava carta... é mandava carta 

direto... tem outro que era um um colega casou com uma... uma colega minha se mudou 

também foi... foi pra...o quê? Parece que eu não sei o... o lugar que ele morava não... não 

lembro mais onde ele morava... é longe daqui é pra lá de São Paulo... aí ela, eles também 

costumava escrever. 

Doc.: E hoje em dia a senhora ainda lê alguma coisa? [...] 

Inf.: Eu gosto de lê bastante, escrever não... de lê até hoje se eu pudesse... 

Doc.: O que que a senhora lê? [...] 

Inf.: Eu leio a Bíblia, leio folheto eu leio livro religioso e leio arguma bobage que aparecer 

de... de qualquer coisa que eu ver escrito quero ver o que que tem dento. 

Doc.: A cartilha que a senhora falou que tinha não tem mais não, né? 
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Inf.: Parece que eu não tenho mais não foi não tem mais não... eu a... foi era enquanto era 

moderna o pessoal  largou de escrever. 

Doc.: Não. A cartilha, o livro que a senhora disse que estudou quando era pequena. 

Inf.: A cartilha num tem mais não. [...] 

Doc.: A senhora lembra se na região tinha uma professora chamada Margarida, aqui na 

região? 

Inf.: Tinha. 

Doc.: Quem era ela? 

Inf.: É... Margarida é uma professora era uma professora que ela... ela morava ali na fazenda 

Jiboia pra o lado de Coité, ela foi... era catequista, era minha catequista... era... 

Doc.: Então a senhora estudou catequese. 

Inf.: Eu não estudei não, eu estudei a catequese com ela, agora na escola num fui não. 

Doc.: E ela estudou fora foi  pra vim dar aula aqui? 

Inf.: Ela se estudou fora? Eu acho que não... não sei isso aí eu não sei não. 

Doc.: É porque ela era professora né, como ela aprendeu a ser professora? 

Inf.: Eu sei que... ela... ela morava lá pra o lado de... a gente custava ver até, acho que morava 

pra o lado de Coité, ela casou morava aí nessa fazenda Jiboia e a gente num via ela... sempre... 

peguemo ver depois da... da catequese [...]. 

Doc.: E a outra professora foi das Neves?  

Inf.: A outra dos menino foi Maria das Neve... ela estudava, ela inventou essa escola e vei 

ensinar os menino aí veio pedir pra os menino entrar na escola aí a gente aceitou. 

Doc.: Antônio é seu filho, né? 

Inf.: Antônio? Eu tenho um filho chamado Antônio, Hildebrando. 

Doc.: Ele escreveu uma carta pra senhora. Eu queria fazer a entrevista com ele também. 

Inf.: Escreveu uma carta. 

Doc.: Foi. Daquelas que a senhora me deu, tem uma carta de Antônio. 

Inf.: Essa de Antônio ele tava ne Salvador, foi... ele tava lá ne Salvador ele escreveu... essa 

carta pra mim. 

Doc.: Ele mora onde hoje? 

Inf.: Ele mora no Riachão, quer dizer entre o Riachão e aqui [...]. 

Doc.: A senhora lembra de Zulmira que escreveu uma carta pra senhora? 

Inf.: Zulmira? Ah, lembro é minha comadre ela mora lá ne Taboa também [...]. 

Doc.: Jesuíno, a senhora lembra? 

Inf.: Jesuíno também mora lá. 
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Doc.: Lázaro? 

Inf.: Lázaro, ah, tá ne São Paulo. 

Doc.: Mas não vem aqui sempre não, né?  

Inf.: Ah custa, menina, eu não sei quando eu vi esse homem, eu não sem se eu ver eu conheço 

mais [...]. 

Doc.: E Zulmira vem aqui sempre não? 

Inf.: Não, ele custa [...]. 

Doc.: Manuel de Oliveira? 

Inf.: É cunhado. Esse já faleceu. 

Doc.: E Nina? 

Inf.: Nina? É minha concunhada casada com... com meu cunhado. 

Doc.: Ela mora onde? 

Inf.: É lá ne... ne Pintada também, essa Taboa. 

Doc.: Taboa é uma fazenda? [...] 

Inf.: Taboa é roça é, fazenda [...].  

Doc.: Porque Jesuíno, Zulmira e Nina moram lá, né? 

Inf.: Zulmira, esse Jesuíno, tudo mora pra lá afastado um do outro, mas na mesma fazenda 

Taboa. 
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NARRATIVA Nº 02 – ASC 

 
 
Nome completo: Ana Santana Cordeiro. 
Filiação: Alvino Antonio de Santana e Francisca de Almeida Santana. 
Naturalidade: Fazenda Lameiro Remoaldo, município de Conceição do Coité. 
Data de nascimento: 01 de janeiro de 1936. 
Idade: 79 anos. 
Estado civil: viúva. 
Escolaridade: 4ª série do primário. 
Principais atividades: dona de casa. 
Lugares onde viveu: Viveu até os 19 anos de idade na faz. Lameiro Remoaldo, no povoado Goiabeira, 
no município de Conceição do Coité-Ba; passou quatro meses na zona rural de Nova Fátima-Ba; 
depois três meses na sede do município de Conceição do Coité, até ir morar na faz. Cabana, no 
município de Ichu-BA. Depois, mudou-se para a zona urbana de Ichu, onde mora no momento da 
entrevista. 
Perfil: calma, descontraída. 
Gravação da narrativa: : 21 de fevereiro de 2015, às 14h30, em Ichu. 
 

 

[...] Doc.: Sim, aí a senhora lembra o que de... dos ensinamentos dos pais da senhora?  

Inf.: Sim, meu pai ensinava a gente assim, se errasse eles agia, trabalhar só era trabalho de 

roça que a gente fazia, num tinha outro trabai... caminhei de uns, assim de uns oito ano em 

diante pra pra escola... até quando eu... fui até quarto ano... daí por lá... também parei por aí... 

foi trabalhano de roça mehmo. 

Doc.: E a escola da senhora era onde? 

Inf.: Ah, minha fia, era longe... era como daqui na Barra... a gente ia de pé, os camim 

den’numas Catinga, passava duas turma de animal carregado, de manhã e de tarde, e a gente 

ia tudo com as percatinha na mão e a lama atolano [inint] quando chegava na... era Deus que 

na chegada da escola tinha um tanque... aí agora a gente lavava os pé pra cabar de chegar. Aí 

a gente gostava, que ia dezoito numa turma. 

Doc.: E como era o nome do lugar onde a escola ficava? 

Inf.: Fazenda Mucambo.  

Doc.: Hum... 

Inf.: Mucambo. 

Doc.: É município de Coité? 

Inf.: É... é entre... é quem vai de Coité pra Salgadália, aí cando chega assim numas duas légua 

ou mais... de Coité, droba aqui pra... aonde é o Mucambo, ali da fazenda, a gente dobra agora 

vai pra Goabeira e segue pra Salgada. 

Doc.: A senhora lembra o nome da escola?  
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Inf.: Ó o nome da escola... era... era... Regina... era Regina... agora num me lembro o 

sobrenome dela direito, só me lembro de de Regina Matos, agora o outro sobrenome eu não 

lembro não... sabe? Que era a o nome da escola, era o mesmo nome que era o nome dela que 

era... aqueles pessoal quando, antigamente, quando vinha uma professora aquele nome que a 

prof... que a professora viesse, aquele nome ficava dano a gente nos caderno, mas [inint] 

demorou uns dez ano, eu também já tinha saído de lá. 

Doc.: Então a professora não era de lá, ela veio pra... 

Inf.: Era de Salvadô mas ela... o pai dela morava em Coité, aí ela vei pra ensinar a gente...aí 

no Coité, depois deu um desacerto brabo aí com ela e com o marido e tudo, aí desapareceram 

no mundo, nunca mai eu tive notícia dela e... e... depois dessa a gente ficô... ah... ah... 

estudano na Goabera mehmo que meu... meu padrinho fez uma casa grande pra escola e 

arrumou uma professora e aí [inint]... e até até Jade mehmo inda estudou nesse... nesse colejo. 

Doc.: E a senhora lembra quando que a senhora aprendeu a escrever? 

Inf.: Minha fia... ah leitura de hoje é diferente do tempo da gente, do tempo da gente a gente 

tinha que aprender primero fazer, lê a carta de abc, toda, e também escrever, aprender fazer 

todas ah letra do abc...  até o final [inint] da carta de abc toda também, pra depois agora a 

gente passava pra cartilha, aí a gente aprendeu mais...  o de hoje eu não sei ensinar ninguém 

não... porque ô... que leitura hoje é diferente, vixe nossa senhora. 

Doc.: E os pais da senhora sabiam ler e escrever? 

Inf.: Não minha fia, não... é mais difícil pra ler porque num tinha quem ensinasse um nome a 

gente, que a gente não acertasse, a gente tinha que fazer a marquinha pra levar amanhã pra 

professora ensinar a gente muitas veze, pra gente aprender [inint]. 

Doc.: Mas na casa da senhora tinha... na casa dos seus pais tinha livros, tinha materiais de 

leitura? 

Inf.: Não minha fia, só tinha o da gente quando a gente começou a estudar... nem pai nem mãe 

neum estudaro... neum sabia ler... agora quando a gente pegou a... a fazer o nome da gente, o 

nome de pai, de mãe, dos irmão de dento de casa todo né... aí tinha dia que a gente pegava 

fazia, pai chorava mais mãe... porque diz que a gente já tava sabeno o que eles num sabia né... 

porque naquele tempo era tudo assim atrasado. 

Doc.: Mas eles gostavam de contar história? A senhora lembra? 

Inf.: Ah eles contava aquelas histo- ... agora não contava pa gente não... que naquele tempo os 

pai num... num contava histora prus filho não, eles contava prus colega, tempo assim de... de 

descasca de milho... de... de ranca de mandioca, que rancava um mês dois de mandioca... aí 

juntava muita gente labutano, final de semana vino pá fazer beju, a famia [inint] das mãe 
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vinha ajudar com ar mandioca e no... e no dia dos beju vinha pai vinha com tudo, passava a 

noite, perdia a noite aí contano histora, mas a gente não ia perto não, eles não deixava não, 

quando a gente ia ficava assim um poquium “que que tá fazeno aí? Que qui tá... quem chamô 

aí?” a gente não podia escutar nem uma nem uma histora que contava (rindo)... não contava 

não, agora finado Mirão contava a gente... eu me alembro, antes d’eu casar ele contava tanta 

histora a gente, só era pra gente dá risada com ele. [...] 

Doc.: E hoje em dia, a senhora gosta de ler? Ainda lê alguma coisa? 

Inf.: Tem dia que’u lêo mas tem... mas sô mei preguiçosa... pra ler, mas eu leio. 

Doc.: O que assim, o que que a senhora pega pra ler? 

Inf.: Assim... eu leio um...como bem... o livrinho qui ritira o folheto da... que vem da igreja, 

tem dia assim que eu leio a historinha ni um livro... sempre assim bestano né... ma é poco... eu 

não gosto de lê muito muito não... dizer assim eu vô me canfifar por isso não, mas leio mas 

num precisa muito [inint]. 

Doc.: Já a educação dos seus filhos como é que foi? [inint] 

Inf.: Graças a deus foi bem porque... quer dizer, os mais novo... os mais velho [ ] [inint] só 

fazia o que [inint] queria, os minino trabalhava ni corte de sisal mais o pai pra sustentar  a 

casa... eles num deixava que Neso deixasse os menino estudar... bem Jurandi, Joaninha [inint], 

aprendero não... aí depois que eles já tavam graúdo, que apareceu aquela escola do nobral... 

Doc.: Sim... 

Inf.: Mariquita foi... ensinar essa escola... aí foi que eles pegaro ir toda noite, aprendero a 

fazer o nome deles... má assim mesmo Joaninha é um nervoso tão medonho, se a gente disser 

assim “Joaninha fai aqui teu nome” e for prestano atenção... e ficar olhano ele  escrever, num 

sai nada... é só é garrancho. 

Doc.: Dona Ana, e dona Ana Helena? 

Inf.: Agora He... Helena... Helena foi boa pa estudar [ ] [inint] agora chegô a escola da 

Mumbuca [inint] trabalhava na roça e vinha pra escola de tarde [inint] Helena num chegou a 

si formar porque no tempo dela se formar ela casou... agora Eliana se formou... Eliana... Dai... 

Tuca... An... An... não, foi Eliana, Dai, Antonho, Tuca, esse se formaro. 

Doc.: Ana Helena estudou no Mobral também, não foi? 

Inf.: Começou. 

Doc.: Começou no Mobral? 

Inf.: Começou no Mobral. 

Doc.: Lá na Mumbuca mesmo? 
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Inf.: Na casa de Mariquita... Aí quando passo... quando eles passaro pra estudar na Mumbuca, 

já num foi mais nobral já foi a escola de... de estado... agora só num mi lembro... era 

Aristela... a professora... era Aristela foi na Mumbuca... ela... ela ia ensinar na Mumbuca... a 

gente já ria, com Aristela... ela saía da casa dela, ia pra Mumbuca ensinar, trazia uma uma... 

uma sacolinha com a a marmitinha dela, vinha pra qui, comia, ia pro colejo, quando era 

amanhã de manhã, ela tornava ir por lá, tornava votar por aqui, era assim...  

Doc.: Olha pra isso! 

Inf.: Foi... e aí, tudo de pé... tudo de pé... ô mia fia...  aquela ladeira que tinha ali... ah ladeira... 

e assim mehmo... ninguém nunca perdia... mas hoje... quando eu digo aos menino que hoje 

tudo é fácil [inint] ruim já passou. 

Doc.: E as cartas? A senhora escrevia... escreveu algumas cartas, não foi, na época...? 

Inf.: O que existia foi os que Jade pegou os papel veio tudo, que ali só presta pra juntar coisa 

vea... todo dia eu digo a ele. 

Doc.: É isso, mas a senhora gostava de escrever carta, né? 

Inf.: Eu sempre escrevia, escrevia pra... [inint] a familha da gente pela parte de pai é grande e 

mora em Calda de Cipó... e tinha um tio da gente que vinha quase toda semana, em quinze em 

quinze, em mês em mês... os primo também vinha... de pai... aí a gente... a gente conhecia as 

filha deles de vez em quando a gente dava um pulinho lá... de Jegue... dois dia três, pra chegar 

lá e aí... a gente tomou conhecimento e escrevia umas pra sosota, pelos pai mehmo quando ia 

e quando vinha... é essa... mas tirando isso... 

Doc.: E os cadernos e os livros de quando a senhora estudou, a senhora tem algum ainda? 

Inf.: Ô eu não tenho não... tenho não, porque os menino foram bulino, bulino, até que 

acabou... eu tinha um resto do quarto livro... que era era compreto, mas Neso botou uns abc 

daqueles abc de poesia de-... numa caxinha assim de papelão, botou meu livro junto, quando 

deu fé o rato tinha (bombado)... rueu um bucado de página do meu...do meu livro. 

Doc.: Seu Neso era seu esposo... 

Inf.: É... Neso li... lia meno de que eu... Neso era igual a Jurandi mais Joninha, só sabia fazer 

o nome a pulso [inint] [...] 
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NARRATIVA Nº 03 - ACO 

 
 
Nome completo: Antonio Carneiro de Oliveira. 
Filiação: João Carneiro de Oliveira e Almerinda Maria Oliveira. 
Naturalidade: fazenda Pau de Colher, Riachão do Jacuípe-BA. 
Data de nascimento: 1957. 
Idade: 59 anos. 
Estado civil: casado com Zenilta Bispo Oliveira. 
Escolaridade: estudou pouco em casa, com a mãe. 
Principais atividades: lavrador. 
Lugares onde viveu: nasceu e viveu na fazenda Pau de Colher. 
Perfil:  pouco falante, introvertido. 
Gravação da narrativa: 10 de janeiro de 2017, às 14h, na faz. Pau de Colher, em Riachão do Jacuípe. 
 

 

Doc.: O senhor lembra o quê da sua infância? O senhor lembra da sua infância... como era? 

(superp. de fala da filha: “trabalhano, né pai?”). 

Inf.: Ah, lembro de tanta coisa... eu lembro de tanta coisa do tempo que a gente brincava eu 

mais Zeca e compade Hidebrando... brincava no tempo do... pulava dento do tanque, dano 

merguio, era os dia de domingo era os dia de foga da gente e jogar bola, somente.  

Doc.: O senhor nasceu aqui mesmo na... na... na Pau de Colher? 

Inf.: Eu nasci ali na fazenda aí na casa na vea aí, aqui só... aqui só quem nasceu aqui só foi a 

galerinha... meus filho... foi... 

Doc.: E o senhor lembra como que aprendeu a escrever? 

Inf.: Ah... com muito trabalho, eu ia pra roça quando era mei dia mãe dava... que eu num tive 

escola eu aprendi com mãe... mãe dava era... era lição... chamava lição, enquanto num desse... 

enquanto num desse num... num ia pra roça... era assim era pra dizer desenvolvido... ler 

desenvolvido a lição era assim enquanto ela num sabia... era... 

Doc.: Ela usava algum livro, alguma... 

Inf.: Hum? 

Doc.: Ela usava algum livro tinha algum material de leitura, pra dar  essas lições? 

Inf.: Não. Ela... comprava os livro pra gente ler... mas era mehmo da da... da... de escola 

mesmo agora (rindo)... a gente teve o ABC primeiro... depois... [inint.] cartilha, parece... e a 

gente só estudou parece que foi segundo ou foi terceiro... ano. 

Doc.: Com ela ou chegou a ir em alguma escola? 

Inf.: Com ela. Nós num saia pra fora não. Aqui eu era dento desses pasto aí limpano 

mandioca... era de segunda a sábado, cinco horas da tarde que pai dizia que domingo ia 

brincar (rindo). 
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Doc.: Os pais do senhor gostavam de contar história? Aquelas histórias infantis? 

Inf.: Ah não... não... história aí não (rindo). 

Doc.: E as cartas, o senhor lembrava quando foi que escreveu? O senhor escreveu cartas? 

Inf.: Se eu lembro quantas carta? 

Doc.: Não, o senhor escrevia cartas, não era? 

Inf.: Só pela metade assim (rindo) aí tem muita é... é mais da mulher aí, que ela escrevia antes 

de eu casar (rindo) aí no tempo que a gente era noivo ela escrevia sempre, nesse tempo não 

tinha telefone era carta mehmo. 

Doc.: Mas o senhor escreveu para ela também?  

Inf.: É [inint.] escrevia pra ela... fazia de todo jeito aí ela lá entendia como quisesse (rindo). 

Doc.: O senhor trabalhou a vida toda aqui ou viajou algum período? 

Inf.: Rapaz oh eu trabalhei desde pequeno que trabalho é aqui... desde pequeno que a gente 

nasceu... e quando a gente já tava com seis ano pai já botou na roça... e aí a gente tá... hoje 

não que a roça não dá mais nada [inint] tem que sair pra fora. 

Doc.: Mas o senhor trabalhou fora algum período, em Salvador? 

Inf.: Não. Eu trabalho só por aqui de Gavião... Gavião... é... Santa Luz... Queimada, é os lugar 

que eu já tive trabalhano... 

Doc.: E hoje o senhor lê alguma coisa, escreve? 

Inf.: Não, se for pra... pra eu ler, ler, agora o negócio é a vista que não tá mais vendo. [...] 

Doc.2: Hoje, por exemplo, atualmente, o senhor ainda escreve, lê alguma coisa assim, faz 

algum tipo de trab-? 

Inf.: Rapaz, eu faço argum nome... (rindo) faço argum nome... (superp.) o negócio rapaz é 

que... ó... tem coisa assim que eu vou escrever, arguma coisa assim como... pocos dia mehmo 

fui fazer uma carteira, a identidade e CPF, CPF não, a profissional... aí... é... eu to veno eu to 

escreveno, mas as vez intrapalha por causa que a visão tá mei poca.. é... mas nunca perdi o 

treino inda não (rindo)... é. 

Doc.: Mas o senhor lembra-se da sua infância tinha alguma escola na região, alguma 

professora, não né?  

Inf.: A professora que tinha aqui era... dá quase uma légua. 

Doc.: Que era onde mesmo? 

Inf.: Ficava ali na... perto ali na Queimada Nova é... mas nesse tempo aí pai não botava na 

escola não (superp.). 

Doc.2: O senhor nunca foi numa escola normal, né? 

Inf.: Rapaz, a escola daqui só era mãe que ensinava a da gente. 
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Doc.: Mas ela ensinava pra outros meninos também ou só os filhos? 

Inf.: Não, só pra gente mesmo... a gente quando chegava da roça, a gente cabava de almoçar 

dava um tempinho ali “vai pegar o livro” (rindo) é tanto que conta a gente uma besteirinha 

que eu sei foi aprendido depois, que ela não sabia... foi. 

Doc.: Só dona Almerinda que sabia escrever, seu Pitanga não sabia não, ou sabia também? 

Inf.: Pai sabia. 

Doc.: Sabia também, né? 

Inf.: Sabia... mãe e pai sabia, agora pai na hora que dava uma hora pulava pra roça (rindo). 
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NARRATIVA Nº 04 - AFS 

 
 
Nome completo: Antonio Fortunato da Silva. 
Filiação: José Vitorino de Souza e Maria Conceição da Silva. 
Naturalidade: Fazenda Varjota, município de Riachão do Jacuípe, BA. 
Data de nascimento: 06 de setembro de 1936. 
Idade: 79 anos. 
Estado civil: casado com Gertrudes. Atualmente é casado com Maura Ribeiro da Silva. 
Escolaridade: não frequentou a escola. 
Principais atividades: lavrador. Passou uma temporada em São Paulo trabalhando como ajudante de 
pedreiro.  
Lugares onde viveu: morou durante algum tempo na faz. Carrancudo, em Mairi, BA. Em 1958, ele 
esteve em Ribeirão Preto, SP, para servir ao Exército e, em 1961, voltou para São Paulo, para 
trabalhar, onde viveu até 1965. Depois também morou no município de Mundo Novo e em Pintadas, 
município de Ipirá, BA. Atualmente mora em Riachão do Jacuípe, BA. 
Perfil: Extrovertido, falante. 
Gravação da narrativa: 04 de setembro de 2014, às 15h, no Bairro Santa Mônica, em Riachão do 
Jacuípe. 
 
 

[...] Doc.: O senhor foi pra São... pra São Paulo pra trabalhar? 

Inf.: Fui trabalhar... fui trabalhar em sessen... ni cinquenta e oito. 

Doc.: E por que o senhor decidiu ir lá pra São Paulo, assim? 

Inf.: Filha, é porque naquele tempo... era um tempo muito... (superp. de fala da esposa: 

“ruim”). 

Inf.: Bom... não. (superp. de fala da esposa: “de seca”). 

Inf.: Não, um tempo bom a visto hoje mas... ao custo de vida mesmo... era pior de que aqui... 

a hoje sabe porque hoje... hoje... daí pra cá modificou tudo, diantou tudo, o pessoá diz que 

hoje tá ruim, tá? Não, ao visto meu tempo hoje tá ótimo... a visto meu tempo hoje nada 

melhor... é porque... quem arcan... porque o [inint] de hoje não arcançaro aquele tempo mas 

quem arcançou meu tempo... acha que hoje tá uma maravilha porque no meu tempo 

ninguém... num conhecia o que era um arroz... um macarrão... nada disso existia nada disso 

existias... e naquele tempo eu pegava mais meu pai em cinquenta e dois numa seca que teve... 

eu pegava uma xica de farinha... uma xica de farinha daquela de tomar café... e botava numa 

mochila ia trabalhar no garimpo carregano cesto de barro na cabeça e comia aquelas... aquela 

farinha seca meio dia e bebia água... e hoje... [...] 

Doc.: E aí, lá em São Paulo o senhor trabalhava em quê? 

Inf.: Em São Paulo eu trabalhava minha filha era... serviço braçal... serviço braçal, ajudante de 

pedreiro e tal... eu servi o exército em cinquenta e oito em São Paulo é... Ribeirão Preto [inint] 
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e aí... voltei... vim... vim embora e voltei em sessenta e um... sessenta e um até sessenta e 

quato eu tava em São Paulo, sessenta e quato eu vim não voltei mais. 

Doc.: E voltou pra onde, pra...? 

Inf.: Fiquei aqui mesmo, por aqui rodano só por aqui mehmo. 

Doc.: Na roça? 

Inf.: É, na roça... rodano aqui por Ipirá... Mundo Novo... Riachão... fiquei por aqui mesmo, 

né? meus filho hoje que mora tudo pra lá, eu tenho oito filho em São Paulo... é... hoje meus 

filho mora tudo lá sempre sempre eu tô lá. 

Doc.: Aí quando tava lá o senhor resolveu escrever as cartas? 

Inf.: É... essas carta eu fiz de lá sem saber a ler... eu nunca tive um dia de escola... eu via as 

carta dos outro... eu pegava as carta dos [inint] olhava pras carta assim escrevia essa... se’u li 

dizer que eu já tive um dia de escola tô li contano farso... nunca tive um dias... nunca tive um 

dia... eu olhava pra caneta dos outro escrevia a... a minha... a minha... copiava da dos outro eu 

olhava pela dos outro copiava a minha...eu digo... naquele tempo pai era difíço botar um filho 

na escola num tinha condições... pai não tinha condições nem pra comer nem pra sustentar um 

filho [inint] botar ne escola... e quando existia uma escola era bem longe só botava quem tinha 

dinheiro... as criança ia montado de animal, nós não... e aí eu escrevi ne São Paulo ne 

cinquenta e... essas carta aí que eu fiz foi de cinquenta e oito... escrevi pra Bahia... lembrava 

dos amigos tinha sodade dos amigo muita sodade... aí os... os cara que tinha carta escrevida... 

olhava olhava [inint] ia fazeno eles ia me ensinano, e aí escrevia quato cinco... oito... dez... 

tinha vez de escrever dez carta pra Bahia... aqueles garrancho, aquelas cartinha... aí foi ino... 

aí, dispois eu vi um irmão falano na Bibla assim sobre a Bibla sagrada... que Deus... lá 

mehmo em São Paulo nesse tempo que eu estava assim, né... eu tinha aquela vontade de 

aprender de a ler e num tinha como, aí eu fui numa... numa vez num... num culto numa... 

numa... numa reunião de... de evangélico, que toda vida teve, né? Tu sabe, né? Mais difiço 

mais teve, aí ele... leu uma passage que tem na Bibla... [inint] clesiaste [inint] povérbio “A 

sabedoria verdadeira é a de Deus, a do mundo muitos dela se torna em locura”... de fato que é 

mesmo... aí quando eu vi essa palavra eu digo “meu Deus, se a sabedoria verdadeira é a de 

Deus pra que eu quero aprender do propri  home?” aí eu botei aquilo aqui na mente, na 

cabeça... “meu Deus senhor...”. (superp. de fala da esposa: “é isso mesmo”). 

Inf.: “Se eu tiver merecimento eu quero que me dê sabedoria verdadeira, aquela que tu deu 

Salomão”, que na Bibla diz, Salomão foi o rei mais sábio que existiu na face da terra... 

Salomão pediu a Deus sabedoria, Salomão num pedia a Deus outra coisa a num ser sabedoria 



322 

e Deus deu tudo competo a ele... aí eu... me improrei naquilo fiquei com aquilo... se a 

sabedoria verdadera é de Deus... (superp. de fala da esposa: “abre o olho mô”) 

Inf.: A do mundo... a do mundo diz que é locura pra que eu quero sabedoria do mundo, a vista 

pra ser um loco? Aí botei aquilo na cabeça, foi nada não e aí eu pedi a Deus... e Deus (fei) que 

eu tenho um pouquinho de sabedoria um pouquinho de desenvolvimento [ ] [...].    

Doc.: Mas o senhor lembra quando foi que o senhor aprendeu a escrever? 

Inf.: Rapaz, foi nessa data que eu... ne cinquenta e oito eu tava em São Paulo mesmo... uns 

pessoal escrevia pra Bahia, uns amigo escrevia pra Bahia, eu tinha vontade, aí eu pedi a eles... 

eles pegaro [inint] pegava umas letra escrevia aquela letra, me ensinava assim, eles fazia... 

copiava e eu fazia, né... até que eu... até que eu deus... Deus abriu minha mente e eu aprendi 

essa leitura [inint] eu tenho letra aí eu tenho rúbrica aí que eu faço ne certidão [inint] té no 

foru mehmo que eu escrevo no foru, né? Que eu sou um... no foru eu tenho um tito... eu sô um 

devogado, adefensor espiritual dento do foru de Riachão... e né dento do foru, é ne qualquer 

lugar na parte do mundo... [...].  

Doc.: E o senhor gostava de ler, naquela época? 

Inf.: Gostava, eu gostava de ler, eu tinha aquele fanatismo de ler... mas nunca tive ne escola, 

meu pai nunca teve condiçõe de botar, quando eu via os’outo ler, eu ficava com 

aquela...aquela... com vontade de aprender e num tinha com’é que ia...vai aprender a... a 

leitura assim... sem ir na escola, né? E aí... 

Doc.: E o senhor lia o quê naquela época? 

Inf.: Eu? 

Doc.: Hum, o quê que o senhor lia? 

Inf.: Que eu lia? 

Doc.: Hum, o quê? 

Inf.: As veze o pessoal pegava aquele livro [imint] papel que tinha aquelas letra... e ali eles via 

[inint] meus amigo lá de São Paulo, eles trabalhavon [...] a noite e o dia eles ficava e aqueles 

cara que... que sabia ler ficava leno pegava aquelas gazeta, aqueles papel ia leno, eu ficava só 

olhando, observano, né? Observano eles leno aquilo ali e eu ficava naquela vontade, eu dizia 

“eu tenho vontade” ele dizia assim “com’é  que você aprende sem ir na escola?”... eu disse 

“rapaz eu vi.. um eu vi um irmão na na... eu vi um irmão essa semana falano na... na... lá no... 

culto lá leno a Bibla e dizeno que a sabedoria verdadeira é a de Deus a do mundo é locura” e 

aí eu acho que... eu... eu vô pedir a Deus que me dê um pouco de sabedoria [ ] Salomão foi o 

reis que pediu a Deus sabedoria e ele deu compreto, aí eu fiquei nesta aí e leno aquelas 

passage... procurano ler pa intender e eu sei que... foi por Deus mehmo que abriu a minha 
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mente e colocou quilo ali porque pra o home tudo é impossive agora pra deus minha fia, tudo 

é possive. 

Doc.: E quando o senhor morava na roça, lá tinha alguma coisa pra ler? 

Inf.: Não... não que morava... nós morava no subúrbio... morava daqui a dizoito quilômetro... 

(superp. de fala da esposa: “dentro dos mato”). 

Inf.: Criei é... trabalhano desde criança mais meu pai é... tempo de seca dá... dava água a 

animal era... era uma luta... num tinha num tinha escola... num existia escola... existia escola 

mas quem estudava naquele tempo? Filho de ó... uma pessoa naquele tempo pa formar um 

filho, ter um médico... um filho formado, ele é burguês é... nem a certo arguma pessoa da roça 

fazendeiro... que já era fazendeiro... que tinha umas condiçãozinha... às vez tinha pena de 

gastar o num gastava o num queria... os pessoal... cê sabe que o desenvolvimento de leitura... 

desenvolvimento mesmo... é o quê? De uns... cinquenta ano pra cá... é d’uns cinquenta ano 

pra cá... eu tô com setenta e sete [inint] de cinquenta ano pra traz... o desenvolvimento é de 

cinquenta ano pra cá... cê vê que os pessoal mais desenvolvido [inint] vê que é do quê? D’uns 

cinquenta ano pra cá... quarenta ano pra cá [inint] [...]. 

Doc.: Tinha alguma professora na região? 

Inf.: Tinha o quê? 

Doc.: Tinha alguma professora na região? 

Inf.: Não na... na... na casião... nessa ocasião num tinha e se tivesse, era longe, era longe e 

mesmo se tivesse num... eu num tinha como estudar porque meu pai é... eu é quem trabalhava 

com meu pai com doze ano, teze ano, catoze, quem trabalhava era eu pra sustentar familha. 

Doc.: E seus irmãos? 

Inf.: Meus irmão era tudo menor. 

Doc.: E Salomão? 

Inf.: O Salomão era o mais velho de todo, o Salomão era o mais vei de todo, mais o Salomão 

era... nesse tempo já era rapaz, já saía pá fora, já tinha saído. 

Doc.: Ele aprendeu a escrever também? 

Inf.: Não, nunca soube a ler... nunca soube a ler. 

Doc.: Mas ele escreveu umas cartas também... 

Inf.: Salomão? 

Doc.: Sim. 

Inf.: Bom! Ele... logo... mas ele... logo nessa data que eu era pequeno não, mais todos que ele 

aprendeu dipois de... né? Que ele casou [inint] pra Mundo Novo, ele casou em Mundo Novo e 
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ele... né? eu não sei se ele... essas carta que ele fez, agora a Angélica sabia um pouquinho a 

ler... a Filomena sabia um pouquinho... a Áquida, que chama fiinha...   

Doc.: E elas aprenderam como? O senhor lembra? 

Inf.: Elas aprendero... é... porque quando... elas... quando surgiu uma escola... quando surgiu a 

escola... elas... elas ia estudar... longe, e eu mais meu pai eu num tinha... o Salomão era o mais 

velho, o Salomão logo saiu foi [inint.] sua vida, ficou eu... Carlos era o pequeno, Carlos era o 

pequeno era... num podia fazer nada, eu mais meu pai era quem trabalhava pra... pra dar de 

comer ao...ao resto da familha. 

Doc.: E o senhor lembra onde era a escola das meninas? 

Inf.: Essa escola dar menina... era no Mo-... num lugar que chamava Mocó... essa escola tinha 

uma escola numa ocasião... mas eu tinha vontade de ir... ne... na...na escola, mas papai “com’é 

que eu vô le botar? Quem trabalha comigo? Quem vai lutar mais eu? Quem vai trabalhar?” 

num tinha... aí também foi poucos dia de escola, aprender pouquinho, só assinar o nome... era 

só assinar o nome só, a leitura de minhas irmã foi essa, só de assinar o nome...aí... leiturinha 

pouca... [...] 

Doc.: E dos seus pais, o senhor lembra dos ensinamentos deles? Eles gostavam de contar 

história?  

Inf.: Lembro, lembro, do meu pai, eu lembro do meu pai, de minha mãe... eles contava 

aquelas historia... que hoje o pessoal duvida... ninguém credita nas historia que eles contava 

naquele tempo... o pessoal acha que seje té mentira.  

Doc.: Eram histórias sobre o quê? 

Inf.: É... falava daquela... do pessoal... do do pessoal mais velho... do pessoal mais velho... um 

rapaz pa casar numa casa... ia via ia pra... ia numa casa pra casar, chegava lá as... a moça num 

saía fora... a vei quando chegava assim, num olhava assim pra fora, uma vinha até aqui, 

olhava votava pra traz, os pai sentado ali, elas não vinha, os pai sentado ali convessano com 

rapaz a moça não vinha... a moça num vinha... conversar com aquele rapaz... o rapaz 

interessava casar com a moça, tinha quatro ou cinco moça interessava casar... falava com o 

pai da moça pra casar com a filha dele... e...e num escolhia qual era a moça pra casar... ele diz 

assim “Você vai casar com a... com a mais velha... você vai casar com a mais velha... porque 

as outra tá verdinha, chamava de novo era verde, as outra tá verdinha, você casa agora”... e 

fazia o casamento... num sentava de junto não, um de cá outro cá quando [inint] o rapaz falava 

com o pai da moça “Eu quero casar com sua filha com a filha sua” ele dizia “É” a vez é 

conhecido, quando num conhecesse a famílha, ia conhecer a familha do rapaz “Você é filho 

de quem? Da onde assim?” e o pai da moça entrava, pegava, ia lá na casa do pai do rapaz 
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conhecer a familha, dizia “Seu filho quer casar com minha fia”, tal e tal... aí concordava tanto 

o pai da moça como o pai do rapaz pa casar... mas a moça chegava [inint] chegasse de cá... 

[inint] um sentada de lá outro de cá... num chegava pa encostar de junto, num tinha aquele 

namoro de garrar, não... num tinha... contava tanto caso, né? E aí... casava o casamento, sabe 

acontecia? Delas que levava quinze dias sem o marido tomar conta da mulé... dispois os pai 

da moça pegava a moça, o pai e a mãe, pegava, ia levar na casa do rapaz “Já fez a casa?” 

“Não”. “Vá fazer a casa”. Aí o rapaz ia fazer a casa primeiro, se já tivesse casa [inint.] “Vá 

fazer sua casa” o rapaz ia fazer, depois que fizesse a casa, juntava os dois pai [inint.] fazia o 

casamento, a moça casava, passava oito dia, quinze, um mês ou mais de acordo, aí... quem... 

os pai da moça mais a mãe pegava, chegava, entregava lá na casa do marido, e já tinha casado 

a quinze dia ou a vinte ou trinta dia. Contava aqueles caso todo... isso tudo eu me lembro, é os 

caso de... é... 

Doc.: E sua mãe? Sua mãe sabia ler e escrever? 

Inf.: Não, nunca soube, nem minha mãe nem meu pai nunca soube ler... nunca souber ler 

não... ela nunca aprendero a leitura, né? E [inint.] caso aí, minha filha, desse pessoal mais 

velho que ninguém acredita muito mais. [...] 

Doc.: A sua casa quando o senhor morava com seus pais era...é... lá perto da Fazenda Pau de 

Colher?  

Inf.: Era ali pertinho, Pau de Colher foi... era ali perto do Pau de Colher mesmo...  

Doc.: Perto da casa do seu Pitanga. 

Inf.: É isto é [...] tudo ali era meus amigo [...]. 

Doc.: Quando o senhor foi pra São Paulo seu Pitanga que ficou tomando conta de sua roça? 

Inf.: Foi quando eu fui pa São Paulo foi, Pitanga, foi... e aí criemo assim tal porque minha 

mãe faleceu em cinquenta e dois no dia... minha mãe faleceu no dia vinte e dois de junho de 

cinquenta e dois, é tanto que eu era menino e aí... de dois a três ano... eu fazia aquela...aquele 

diversão, sotar foguete e disso pra cá, quando minha mãe morreu... desse dia, eu não... pra 

mim... parei, eu fico recordano aquele dia [inint] fico recordano esse dia aí... e aí, parou... a 

festa de São João... eu não tenho diversão com a festa de São João [...] O que se passô com a 

gente em criança a gente lembra tudo... agora num adianta o que tá passano [inint.] com oito 

dias a gente esquece de tudo [inint] o juízo era fino decorava tudo e ali num... num, né? o que 

passou com a gente com doze, treze, dez ano, oito ano, nove ano, se lembra de tudo... caso 

que se passou comigo com oito, nove ano, me lembro de tudo... agora o que se passa daqui a 

quinze dia atrás... eu já esqueço... o juízo parece que a mente da gente [inint] naquele tempo a 

mente da gente é saldio, né? [...] 



326 

Doc.: Sua fazenda era no município de Coité ou de Riachão? 

Inf.: Ó... ó... Pau de Colher ficava divisão... Pau de Colher, Dormida, Mucambo, é divisão de 

Riachão com Coité [...].  

Doc.: Mas o senhor não guardou nada daquela época? Nenhum escrito daquela época não, né? 

Inf.: Não... não... daquela época não... mas eu... e a gente lembra dos... dos passado tudo, dos 

amigo [...]. 

Doc.: Mas na época lá na roça o senhor já lia a Bíblia, é? Gostava de ler a Bíblia? 

Inf.: Não... que nada... não... a lia não, lia... depois de um... poucos tempo depois que... né? 

né? Que eu me concentrei pedi a Deus sabedoria e tal e Deus abriu minha mente e eu hoje já 

leio... [...] 

Doc.: Sua mãe tinha uma Bíblia em casa, não tinha não? 

Inf.: Hum? 

Doc.: Sua mãe tinha uma Bíblia? 

Inf.: Não tinha... naquele tempo [inint] era difiço... era difiço... naquele tempo... via falar em 

Bibla e nem conhecia a Bibla... eu via falar em Bíbla e nem conhecia o que era Bibla no 

mundo... e a Bibla naqueles tempo era escondida... os pade tinha ela num mostrava pa 

ninguém, ninguém tinha... ninguém tinha [inint] de pegar numa Bibla... pade... só pade pega 

lá pra ler assim... latim ainda, falava as coisa que você nem sabia nem o que que tava falano... 

em latim, hoje tá bom pa todo mundo pegar e lê e decidir se...e conhecer a verdade, né? 

Doc.: Quando o senhor começou a ler foi quando? Foi lá em São Paulo? 

Inf.: Foi... eu (peguemo) lá de São Paulo, quando eu cheguei na Bahia cabei [inint] aí... me 

desenvolvi... mais aqui quando eu cheguei... quando eu peguei leno lá com os menino lá... tá... 

aí eu... quando eu cheguei aqui eu... eu me implorei nisso [inint] pessoa, pedia as pessoa “me 

ensina aqui” é? Aí a pessoa me ensinava, né? As pessoa que num... num ia (via) que num fui 

ne escola [inint] “me ensina aqui”, falava...a pessoa a vez falava assim, “e tal e tal”... eu 

aprendi assim... por lei vontade, por destino mesmo, né? E você sabe quando Deus tem prano 

e a gente quer, a gente se tem força de vontade... chega onde... onde quer, né?... a gente é o 

que... o que que... o que tiver força de vontade pa ser aquilo, se num tiver também... 

Doc.: Aí quando o senhor tinha essas dúvidas perguntava assim a alguém. Quem era que lhe 

ajudava? 

Inf.: Não, às vezes quando eu tinha assim uma dúvida assim ou (qualquer coisa) a pessoa 

perguntava aquelas pessoa que entendia mai do que eu, que sabia mais do que eu “Isso assim 

como é que faz... como é que isso? A pessoa me ensinava... e eu... aí fui... aprendeno assim, 

né? Aprendeno assim por conta própria, por lei vontade por... né, por minha força de vontade. 
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Doc.: Essa escola que o senhor falou que tem... tinha lá no Mocó que suas irmãs estudaram, o 

senhor chegou a conhecer essa escola? 

Inf.: Ó, eu nunca fui nessa escola, mas eu sei que teve essa escola, sabe por quê? Que minhas 

irmã estudô outro dia... poucos dias, aprendeu pouquinho assinar o nome, sa... essa escola, a 

mulé chamava quem?... Dinamérica... tinha o apelido de Lua. 

Doc.: A professora? 

Inf.: Lua... Dina... o nome... o nome dela verdadeiro era Dinamérica... Lua... ela num era 

daqui, não, eles veio... um pessoal... um Antonio do Sobrado, um machante de gado, pro 

Mocó, comprou ali a fa... que hoje é de João Souza, hoje é a Pindorama ali, perto... de Cha... 

Chapada... pra cá um pouquinho, perto... encostado ao Mocó... e essa mulé veio, ensinou 

poucos dia na casa do meu avô... de Zé de Angerca... do meu avô, teve essa escola [inint.] as 

menina aprendero... negoço de poucos dias um mês... um mês e meio... e pouco... esse Paulo... 

Paulo que mora nas Campina... estudô nessa escola. 

Doc.: Era uma casa? 

Inf.: Era uma casa, a casa de meu avô, era a casa de meu avô, ensinava assim, numa salinha 

assim, como essa assim, era na roça [...]  

Doc.: E o senhor saberia quem trouxe essa mulher pra... essa professora? 

Inf.: Ó... essa mulé, essa professora [inint] que era professora... quem trouxe foi um homem, 

chamava Antonho do Sobrado... ele era machante de gado... aqui ne Riachão tinha... [...] 

Inf.: [...] Não teve aqueles tito de papé que tem aquele foto deste tamanho, aqueles cartão? 

Dos tito vei de tigamente aquele... ele é um cartão deste tamanho quadrado com foto, e teve 

aquela transferência pra esses tito novo... pras esses tito... renovar aqueles tito... eu cadastrei... 

mil e oitocentos tito aqui de Riachão [...] eu fiz um cadastramento muito grande aqui, eu 

pegava identidade do povo, registro, certidão de casamento, saía no Riachão todo fazeno esses 

cadastro, eu cadastrei muitos... mil oitocentos e tantos tito aí...  

Doc.: Isso foi quando? 

Inf.: Rapaz, isso aí foi quando João Emílio foi deputado... agora cadê lembrar o (nome)... o 

ano... a data... eu sou esquecido demais... não tô lembrando assim ligeiro assim não... não tô 

me lembrando não, o ano... foi a primeira vez que ele foi a deputado, na segunda ele não 

ganhou, não tô lembrano bem não. Tá velho isso... [...] 

Inf.: É... eu olhava...  

Doc.: Pra o recadastramento, né? 

Doc.: É... eu olhava... eu olhava pra o... pra o... as letra dos outro e fazia olhano... copiano de 

uma fazeno a outra... eu escrevia carta... eu escrevia carta de São Paulo pra qui cinco, seis, 
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oito carta pra os pessoal [inint] Pitanga tem essas carta... provavelmente que tem, né? Que 

eles guardaro essa carta... essas carta lá... daquele tempo em sessenta e um... em cinquenta e 

oito, essas cartas fazia assim, sem saber... pelo... olhano pelas outra, letra das outra assim e 

fa... fazeno né? E aí fazia aquela letra toda garranchada... e aí... acho que eu ainda tenho cartas 

ne Pitanga porque quando eu fui pra lá [inint] escrevia pra esse pessoal daí... pra Pitanga, pra 

Mariazinha pra esse pessoal daí da... da... os amigo aí... aí eu escre... fazia aquelas carta toda 

doidada, esgarranchada, sem saber o quê... aí... (rindo)  

Doc.: Tá certo... (rindo) 

Inf.: As letra toda... fazia olhano por uma, né? E fazeno a outra, né? Com aquelas letra que o 

pessoal... como é... escreveu... e aquela vontade de, né? Aí tinha um amigo meu... um... um 

parente meu chamava Chico Nambu, ele já faleceu, ele mora lá em Pé de Serra, ne... ne Serra 

Branca “esse homem, ave Maria se não estudasse um devogado não tinha quem pudesse” 

(rindo), mas não tenho inveja não... de não... eu... eu sou o que eu sou o que Deus quer que 

eu...tá bom... não tem... 

Doc.: Mas o senhor lê hoje em dia? 

Inf.: Lê... eu lê arguma letra que não seja muito embaralhada, até de médico eu lê [inint].  

Doc.: E o senhor costuma ler o quê, assim? 

Inf.: Qualquer letra eu leio... leio a Bibla, leio qualquer letra... qualquer letra aí... de 

imprensa...leio tudo... letra de imprensa,  leio tudo tudo, só for... e letra de mão se for muito... 

se for muito... só se for muito esgarranchada... mas se for uma letra visível eu leio... eu 

decifro... eu leio... tanto eu escrevo como eu leio... eu, bem verdade eu, né me gabano não, 

mas... eu, realmente tem muitos...  pessoa... meninos de hoje cê vê com uns quatro, cinco, seis 

ano de escola... [...] 
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NARRATIVA Nº 05 – DCO 

 
 
Nome completo: Doralice Carneiro de Oliveira Jesus 
Filiação: João Carneiro de Oliveira e Almerinda Maria Oliveira. 
Naturalidade: Riachão do Jacuípe, BA. 
Data de nascimento: 23 de outubro de 1960. 
Idade: 56 anos. 
Estado civil: casada com José Sebastião Carneiro de Jesus. 
Escolaridade: estudou os primeiros anos. 
Principais atividades: costureira. Dona de casa. 
Lugares onde viveu: quando casou, morou quatro anos na sede do município de Riachão do Jacuípe, 
mas depois voltou para a faz. Pau de Colher. 
Perfil: extrovertida, calma. 
Gravação da narrativa: 30 de junho de 2016, às 10h, na faz. Pau de Colher, em Riachão do Jacuípe. 
 
 

[...] Doc.: Tu lembra assim quando que tu aprendeu  escrever? 

Inf.: Menina, num lembro não... eu já tava, o quê? C’uns catoze ano...  porque naquele tempo 

num tinha escola assim... lugar de... professor pa ensinar, aí quando eu já tava grande... aí nós 

fomo, né? Aí foi que eu aprendi. 

Doc.: E foi pra onde? 

Inf.: Aqui mesmo... teve uma... é gente da família da gente mesmo que era professora... aí ela 

convidou para começar a... a escolinha dela... ela começou com a gente. 

Doc.: Tu lembra o nome dela? 

Inf.: Maria das Neve. [...] 

Doc.: Não mora mais na região não... 

Inf.: Não. Tá em Tiúbas hoje.... Queimadas, que diga. 

Doc.: Aí você frequentou quanto tempo [...] essas aulas dela? 

Inf.: Menina, eu passei uns quatro ano. 

Doc.: E onde era? 

Inf.: Aonde era? Ali no Mucambo. Ficava pertinho. 

Doc.: E como era? Era um prédio ou uma casa? 

Inf.: Que menina! É uma casa (rindo). Primeiro começou na casa de tio Gidázio... depois 

passou pa casa de meu irmão, aí ela casou e... começou... ela saiu e depois voltou, aí ela fez a 

casa dela aí ela ensinava lá na casa dela... a gente inda estudou uns dois anos ainda na casa 

dela... e daí eu... chegou o tempo de... de eu me casar, aí eu também eu num estudei mais. 

Doc.: E aí você gostava de escrever cartas? 
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Inf.: É porque naquele tempo a gente num tinha telefone, num é? (rindo) aí num tinha... eu 

saí... teve um... passei parece que uns dois mês na casa de uma prima minha, aí a gente sentia 

saudade que naquele tempo a gente num tinha costume de sair... aí eu chegava e escrevia. 

Doc.: E além das cartas escrevia mais alguma coisa [...]? 

Inf.: Não, só as carta. Não, o caderno... não num num coisava caderno não. 

Doc.: Você tem alguma coisa guardada daquela época ainda? 

Inf.: Não, joguei tudo fora (rindo). 

Doc.: E teus pais, sabiam escrever e ler... 

Inf.: Só fazia os nome, eles num tinha estudo como eu mesmo, que’u num tenho... num 

estudei como os outro irmão. 

Doc.: Você é a mais velha? 

Inf.: Sou a mais velha... das menina é, agora dos menino é Hidelbrano [...]. 

Doc.: E teus pais tu lembra se contavam histórias quando era criança aquelas histórias infantis 

ou não? 

Inf.: Menina, as história que contava... as vez pai contava... quand’ele era criança... que ele 

ficou só que o pai dele morreu ele era pequeno aí... mas ele era o maior era quem tomava 

conta dos dos irmão... (isso) era mais irmão, só tinha duas irmã e aí ele contava assim, aí ele 

contava do trabalho quando ele ficou... já rapaz, trabalhava sabe de quê? Carro de boi (rindo) 

aí dizeno ele que era carreiro, aí é... ia pegano parece que vendia... telha, que tinha um colega 

dele que fazia telha, aí ele ia lá buscar... lá na Lagoa Funda. 

Doc.: Seu Pitanga, né? 

Inf.: Pai. Aí ele contava assim... e das estripulia também que ele fazia de criança (rindo) 

somente. 

Doc.: Mas ele também nunca frequentou não, né? 

Inf.: Ó ele ele aprendeu porque tu sabe, naquele tempo num num tinha.. o povo aprendia 

assim... quem tinha quem sabia... é... só como diz soletrar... aí aprendia fazer o nome, o (bem) 

só é esse.   

Doc.: E vocês nesse período trabalhavam também? Você trabalhava? 

Inf.: Nesse tempo... nós trabalhava que’le botava pa gente trabalhar na roça que a gente num 

tinha outra coisa... e quando a gente foi cresceno... eu... deu vontade de costurar, como diz, 

aprender é... a costura, daí eu ajudava na roça, mas sempre o meu trabalho era esse... hoje. 

Doc.: E em casa, quando você era criança, na adolescência, tinha algum material de leitura, 

livros? 
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Inf.: Mãe é que dento de casa mãe tinha livro... comprou um ABC eu lembro como hoje, 

comprou um ABC que naquele tempo também quase que eles não saía mas ele comprou... ela 

comprou ensinava a gente dento de casa... meus irmão tudo quando saiu pa escola a gente já 

sabia escrever o nome da gente, mãe ensinava. 

Doc.: E ela estudou um pouquinho? 

Inf.: Não, eu acho que ela estudou assim, que tinha uma mulher que parece que era até 

madrinha dela que era professora também, aí ele frequentava esse... esse... essa escola, mas 

uma escolinha como tu sabe naquele tempo... e ela aprendeu nessa e aí o que aprendeu passou 

pra gente aí depois foi que veio essa professora aí, a gente estudou mais um pouquinho. 

Doc.: Então tinha alguns livros na casa? 

Inf.: Tinha.  

Doc.: [...] Além do ABC, você lembra quais eram os livros? 

Inf.: Ah, menina, eu num lembro mais não, sei que tinha um parece que... eu sei que tinha um 

nome (Alício)... num tinha antigamente uns livro até graúdo, aí dava esse nome... eu não 

lembro.... sei que tinha o nome de (Alício) aí a gente estudou bastante com ele... dento de casa 

(rindo). 

Doc.: E hoje em dia você tem... gosta de ler ainda? 

Inf.: Não. Ixe que eu sou ruim pra... pa pegar livro num gosto de lê não acho que é por causa 

do trabalho que as vez a gente lhe dá [inint]. 

Doc.: E escreve ainda? Não? 

Inf.: Escreve por necessidade... p’eu tá fazeno carta essas coisa não faço mais não. 

Doc. 2: E a escola tinha série, essas coisas, ano? 

Inf.: Tinha, essa que eu estudei tinha. 

Doc.: Era até o ano... 

Inf.: Eu que não estudei muito... a... os outro estudou até a quarta série que naquele tempo 

estudava a quarta série, parava que não tinha outro estudo, aí depois foi melhorano apareceu 

uma aí em Maraíba fazia até a oitava... aí minhas irmã que fez a... que eu não cheguei a fazer 

a quarta série.  

Doc.: Tu fez até que série? 

Inf.: Até a terceira... aí... foi o tempo do meu casamento, aí eu... eu num fui mais... aí também 

não frequentei mais escola, já a minha irmã, duas irmã... aí elas continuou, foi pa Maraíba lá 

ne Maraíba fez a oitava... aí uma parou e a outra seguiu, foi pra Riachão fez até o... dizendo 

ela que se formou.  

Doc.: E você lembra da escola assim como era? Tinha carteira? 
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Inf.: Ah, menina, era... tinha... mas era coisa simples, viu? Era aquelas cadeira [inint]. 

Doc.: A professora escrevia onde? 

Inf.: No quadro. 

Doc.: Tinha quadro? 

Inf.: Tinha. Ela fez um quadro... e aí ela escrevia no quadro. 

Doc. 2: E quem pagava a professora? Quem organizou a escola? 

Inf.: A prefeitura pagava... ela tentou... a... a ganhar pela prefeitura. 

Doc.: Tinha nome a escola? 

Inf.: Tinha... era... Nossa... Nossa Senhora das Neve... Maria... vije eu esqueci... eu sei que era 

negócio de Nossa Senhora das Neve... acho que era assim Escola Nossa Senhora das Neve 

porque ela, o nome dela é Maria Das Neve e aí ela colocou o nome parecido o dela. 

Doc. 2: Então a iniciativa foi da própria professora? 

Doc.: Foi aí depois continuou só que até hoje ela ainda é professora mas só que lá em 

Queimadas. 

Inf.: Ela não tem parentes por aqui pela região não, né? 

Doc.: Tem o povo dela era daí só que foro tudo pra lá para Queimadas... os irmão dela... tá 

tudo pra lá... tem gente dela aí [inint]. [...] 
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NARRATIVA Nº 06 – IZA  

 
 
Nome completo: Izaura Cedraz de Oliveira. 
Filiação: Manuel José e Aída Cedraz.  
Naturalidade: fazenda Morrinho. 
Data de nascimento: 06 de maio de 1948. 
Idade: 68 anos. 
Estado civil: casada com João, irmão de Almerinda. 
Escolaridade: estudou pouco em casa 
Principais atividades: dona de casa. 
Lugares onde viveu: sempre na faz. Pau de Colher. 
Perfil: extrovertida, falante. 
Gravação da narrativa: 30 de junho de 2016, às 11h, na faz. Pau de Colher, em Riachão do Jacuípe. 
 
 

[...] Doc.: A senhora lembra como foi que a senhora aprendeu a escrever? 

Inf.: Lembro... olha eu tinha vontade de... de aprender a ler era uma vontade grande, era eu, 

meu irmão José Joaquim e minha irmã Maria Lúcia, viu? Essa hoje mora em Paraná, 

Curitiba... e... mas num tinha escola na região da gente... num tinha escola, aí surgiu uma 

escola aqui em Conceição do Coité, Dona Margarida aqui na Jiboia, Fazenda Jiboia e aí... a 

gente aquela vontade minha mãe tinha vontade que a gente aprendesse mesmo, viu? Mas só 

que num tinha condições nem de comprar os livro... aí ela comprou lembro como hoje que ela 

comprou três cartilha... chamava Paulinho, essas cartilha, uma pra mim, uma pra minha irmã, 

uma pro meu irmão, a gente ia pra Jiboia, dá mais ou menos uns... sei lá uns... cin- seis... não 

dá não... uns quatro quilômetro daqui pá lá, mas a gente ia todo dia. 

Doc.: Ia como? 

Inf.: Ia de pé... nós ia andano de pé... e a gente saía cedo, pra quando a gente chegasse lá, os 

menino da... da escola num tê chegado ainda... primeiro chegava era a gente... e aí eu estudei 

trinta dias a gente... eu não... eu e meus irmão estudemo trinta dias, mas era com ansiedade de 

aprender que eu eu aprendi a escrever melhor do que os outro mas depois meu irmão que foi 

mais esperto do que eu... tomou um cursinho foi pra Mobral... aprendeu, tornou a aprender 

mais do que eu, compadre José sabe mais do que eu, né? (rindo) e a outra Maria Lúcia que a 

gente chama de Menininha foi pra Paraná hoje não sabe pegar nem numa caneta, (superp.) 

abandonou... ela abandonou... ela não escreve pra ninguém, ela mesmo diz... a gente conversa 

com ela através de telefone, mas... 

Doc.: O nome da professora era... 

Inf.: Margarida... o povo chama Margarida da Jiboia [...]. 

Doc.: E como era a escola a senhora lembra? 
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Inf.: Ah, minha filha, a escola era na residência dela... lembro num quartinho na residência 

mesmo na frente, aí ela ensinava... ensinava a gente... ensinava um grupo lado de lá de 

Cansanção, lá da Jiboia, do pessoal deles lá, viu? E de Riachão acho que só tinha a gente 

mesmo... mas era a siedade que a gente tinha...a gente estudou trinta dias lembro... 

Doc.: Jiboia né município de Riachão não? 

Inf.: Jiboia é município de Coité. 

Doc.: Coité 

Inf.: É Coité 

Doc.: Entendi. 

Inf.: É tanto que a gente aqui quando vei surgir uma escola, aqui... um prédio escolar... foi... já 

no tempo de João Campos... porque num tinha... eu lembro que a... a surgiu assim...a gente foi 

quem juntou os a... a professora Das Neves que já quem ensinava minhas menina, meus 

menino, num é? E aí ela tinha uma ansiedade de ter um... um cantinho assim, um predinho, 

um quartinho quando nada pra ela ensinar... que ela ensinava um ano numa casa que ela 

ensinou na minha casa dois anos aqui... ela ensinou na casa da mãe, mas a mãe ficou achano 

ruim que menino é bicho sapeca, viu? Aí (rindo) ela passou... vei pra qui daqui foi pra casa de 

Marcolino aqui oh... lugar que é a fazenda vea do Pau de Colher que hoje é de Marcolino, aí 

ela ensinou um ano aí, aí ela disse “ói, no próximo ano nós vai juntar, pra nós fazer uns tijolo 

prá fazer um prédio”. Aí Didi [inint.]... Didi [inint.]... deu um cantinho de terra a ela... e ela 

juntou os menino tudo mais ela, ela pelo mei, nós cavou o barro, nós massô, fez os tijolo, 

queimou e aí juntou os pai dos menino construíro... o prediozinho pra ela... quando minhas 

menina estudô minhas menina estudo uns quatro ano com elas aí. 

Doc.: Mas aí a prefeitura pagava a ela? Como era? 

Inf.: Pagava... aí ela pediu a Doutor João as porta... ele disse pra ela que a prefeitura não tinha 

condições de dar... eu disse “oxe, Leí, nós chamava ela de Léi, oxe Léi deixa de besteira mas 

longe já teve... tu fica tranquila que as porta nós vai botar no prédio”, mas deus abençoou que 

Ribeiro Tavares foi quem deu... Ribeiro Tavares deu as porta compade seu Zé (Leão) pediu a 

ele, ele sempre passava nessa estrada aí e via a dificuldade, né? Que ela tava ensinano no 

aberto sem porta ele deu as carteira e deu as porta. 

Doc.: E os filhos da senhora estudaram lá? 

Inf.: Estudaro. 

Doc.: Helena? 

Inf.: Helena... Carmelita... Marivalda... e Noélia estudaro lá ainda com ela, aí quando tiraro 

a... a quarta série... foro pra Maraíba. Cê sabe onde é a Maraíba? 
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Doc.: Sei, sei... 

Inf.: Iam de pé, minhas menina iam de pé 

Doc.: É longe 

Inf.: É longe dá... dá uns seis quilomito daqui na Maraíba, mas ia de pé todas duas. Aí vei 

Luiz Magno por último, Luiz Magno estudou no Mucambo... aí já... foi quando João foi já 

passou... João Campos já quem foi o [inint.] de Valfredo, Valfredo construiu esse prédio aí... 

aí eles já estudaro aí já estudou no no... parece que minhas menina também... Noélia parece 

que inda chegou a estudar no Mucambo também, a num lembro... sei que Magno estudou aí 

estudou aí, tirou quarta série... e aí ruim de ir pra escola oh moleque ruim pá estudar mas 

inteligente, menina precisa ceis vê (teligência) de Magno, ele tirou a quarta série  ele disse 

“Pronto pra Maraíba (não vai não)”, olha foi  quatro ano eu levava na... na frente empurrado “ 

Bora, boba” ele  dizia pra mim “mamãe oh coisa ruim a gente estudar obrigado”, eu dizia 

“Meu filho, tu vai me agradecer um dia”... hoje ele já tá me agradeceno.. aí foi pra Maraíba 

lá... tirou a... oitava série na Maraíba vortou pra Juazeiro se formou em Juazeirinho. 

Doc.: E os pais da senhora? Como era o nome deles? 

Inf.: Manuel José e Ailda Cedraz. 

Doc.: E eles estudaram, sabiam ler e escrever? 

Inf.: Não... meu pai meu pai pra... pra fazer um tito de eleitor quem ensinou a ele foi 

Margarida da Jiboia, minha professora foi quem ensinou, a ele... a ele escrever o nome assinar 

o nome dele naquele tempo sinava só o nome... fazia o tito, passou a votar no municipo de 

Riachão, era uma vergonha mesmo, viu? Que num tinha... eleitor de Riachão, não foi ele só 

não, teve mais alguém que foi pra sinar, aprender a sinar o nome, pra fazer o tito, pra votar em 

Riachão, Riachão... Riachão era muito atrasado. [...] 

Doc.: E a senhora lembra dos ensinamentos dos pais da senhora? Eles contavam história, 

história infantil? 

Inf.: Não... meus pai num num... os pai de antigamente só pensava em trabalhar num tinha 

aquele (diálogo) com os filho... isso tinha não falar a verdade... a gente...  a gente hoje tem 

mais [...]. 

Doc.: A senhora disse que seu pai aprendeu a assinar o título, e a mãe da senhora? 

Inf.: Minha mãe assinava, minha assinava não sei com quem aprendeu [...]. 

Doc.: Essa Margarida que a senhora falou que foi professora era daqui a vida toda ou ela 

estudou fora e depois voltou, a senhora sabe a história dela? 

Inf.: Não sei, eu não sei a história dela, sei que a família dela é daqui mesmo [...]. 

Doc.: Será que ela foi pra algum lugar estudar e depois voltou? 



336 

Inf.: Não, eu acho que não porque naquele tempo era um tempo mais atrasado, n’era? (inint.) 

aprendia sinar o nome ali qualquer tantinho que soubesse já já tava seno professora n’era? Eu 

acho que era assim não sei, eu acho que elas num saíro não. 

Doc.: A escola dela tinha nome? 

Inf.: Não, num lembro não, acho que não, acho que num tinha não, eu acredito que não, num 

lembro não, se tinha eu não lembro, viu?  

Doc.: E na casa da senhora, a senhora trabalhava na infância, na adolescência? 

Inf.: Vê Maria muito (rindo) trabalhava de enxada. Olha eu com sete anos... o povo diz que é 

mentira mas é verdade com sete ano a gente já limpava feijão, tapava cova de feijão... a gente 

vivia... os pai da gente... limpano com a enxada limpano [inint.] tinha uns [inint.] pequeno que 

naquele o povo trabalhava até gastar as enxadas ficava pequenininho  ele botava um cabinho 

de enxada pra gente limpar feijão mais ele lembro como se fosse...eu, minha irmã, meu 

irmão... eu com sete ano já limpava feijão... tapava cova de feijão de milho não fazia ca- 

capinar assim matos grande porque a gente num [inint.] mas quando a gente passou a... a ter 

seus dez ano em diante a gente trabalhava muito de roça [...].   

Doc.:  A senhora lembra se na casa da senhora tinha algum material de leitura, alguma coisa 

pra ler? 

Inf.: Não, num tinha não, livrano dos livro de escola da gente esse aí e as vezes a gente 

arrumava livro assim com as... com as amigas, né? Que as vezes que tinha mais condições 

minhas primas a gente arrumava a gente gostava eu mesmo gostava de ler, gostei li muito, 

jorná, a gente num guentava ver um jorná que a gente num ler, eu mesmo eu e compade José, 

minha irmã era preguiçosa, aí dona Margarida dizia sim “ É eu tenho certeza que se vocês 

continuar estudano ele vai ser professora” porque eu tinha muita vontade, falar a verdade. 

Doc.: E a senhora lia o que além do jornal tinha que tipo de livro? 

Inf.: As veze a gente arrumava um livro assim, as veze até de escola mesmo, sabe? dada das 

colega da gente... as amiga que eles tinha... estudou mais. Tinha um prima minha mesmo 

chama chamava Maria Madalena chamava era Tatá, comade Tatá mesmo estudou, estudou 

com Romaviana ali... perto Jiboia também que já foi aluna de dona Margarida... e ela ela dava 

aula também... [inint] esse povo aí tinha mais condições de comprar os livro estudaro, tinha 

uns livro bonitinho [   ] e a gente estudou e lia eu lia muito esses livro... depois que eu cair na 

idade... que ficou ruim de ler... mas eu inda gosto de ler inda... gosto. 

Doc.: Esse jornal que a senhora falou vinha de onde? Quem trazia? 

Inf.: Esses jorná vinha de onde? As veze, minha filha, vinha jornaus velho antigo, embrulhado 

alguma coisa, as veze com tecido alguma coisa que vinha... aí a gente aproveitava queles 
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jorná pra ler a gente lia muito, falar a verdade, eu mesmo, eu e compadre José, compadre José 

gostava também. 

Doc.: José é irmão da senhora? 

Inf.: É [...] 

Doc.: E as cartas? 

Inf.: As cartas? 

Doc.: A senhora gosta de escrever? 

Inf.: Eu não gostava muito de escrever não... eu escrevia assim... eu num sabia escrever... 

fazia um doidice aí (rindo) sem sentido. 

Doc.: Mas escrevia carta? 

Inf.: Escrevia sim, mas o sentido era pouco n’era? (rindo) 

Doc.: E recebia muitas cartas? 

Inf.: Não... eu recebi... as vezes carta mais de meu sombrinho que mora em Paraná, eu tenho 

sodade dessas carta, eu não sei se essas cartas num ta em Riachão... eu inda vou dá uma 

olhada em Riachão porque eu tinha umas aqui numas caixinha sim de de sapato, aí queimaro. 

[...] mas eu acredito que de Aldeir e o de Antônio Ferreira que era meu cunhado, ah eu recebi 

muita carta de Antonio Ferreira também, eu acredito que eu tenho carta ni Riachão guardada, 

eu vou olhar nas gaveta de meu guarda-roupa [...]. 

Doc.: E hoje a senhora gosta de ler o quê? 

Inf.: Eu gosto muito de lê minha bíblia, falar verdade, a bíblia aí eu gosto e também a alguns 

livro assim eu tenho uns livro aí que foi uma amiga minha que me deu, ela é adventista... do 

sétimo dia... ela morava vizinha comigo, de frente a minha casa lá na rua que eu tenho um 

casinha na rua e ela me deu uns livro lá e eu gosto dos livro que ela me deu e eu lembro dela 

q’ela se mudou pra Feira, viu? ela se mudou pra Feira e me deixou esses livro, é três livro... 

sempre eu gosto de ler [...]. 

Doc.: E os livro daquela época, de quando a senhora estudou, os cadernos, tem algum 

guardado? 

Inf.: Minha filha, eu acho... guardar eu guardei mas eu acho que não tem mais não, sei não... 

eu vou dar uma olhada aí... porque eu tenho umas malinha ali [inint.] eu vou ver se meu livro 

tá dento... meu livro era guardado mas eu não sei se queimaro, queimaro um bocado de coisa 

aí, né? 

Doc.: A senhora tem uma malinha só com os livros? 

Inf.: Ter... assim... eu guardo um bocado de coisa mas sei que tem livro de Luiz Magno sei 

que tem livros e caderno de Luiz Magno... mas... meu... caderno eu sei que num tem, viu? que 
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naquele tempo nem existia caderno pra gente e a gente comprava aquelas folha num era nem 

comprada, Dona Margarida que dava aquelas folhas de papel... eu sei lá como chamava as 

folha n’era ofício não era outro... 

Doc.: Pautado? 

Inf.: Parece que é sei lá... ela escrevia fazer os caderninho pra gente... e esse aí não existe mais 

não... aíqueimaro tudo, eu tinha e meu meu livro minha cartilha eu tinha guardada... eu vou 

ver s’eu inda tenho... eu sei eu sei que as capa tiraro mas uns tempo atrás aí eu vi ele, eu vou 

dá uma vou da uma curiada vê se eu acho ele... vou ver se eu acho... porque eu não queria 

jogar fora... aí Joãozinho diz assim “Mas guardar isso pra quê?”eu digo “Ah eu guardo”. É 

olha eu tem eu tenho bocado de coisa assim dos menino, as provas de Magno, de de 

Marivalda... de Noélia, de Carmelita, eu tenho provas guardada, Joãozinho... Joãozinho briga 

porque eu guardo, disse “não eu vou guardar eu vou guardar, é uma lembrança de quando eles 

estudava”. Eu disse a ele que eu disse a Magno a poucos dias que quando eu vou na rua que 

eu vejo tanto caderno eu tenho saudade de quando eles estudava só pra eu comprar queles 

cadernos pra eles que eu não achei mas eu tinha vontade de comprar pra eles, comprei muitos 

caderno pra eles.    
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NARRATIVA Nº 07 - LCC 

 
 
Nome Completo: Lucidalva Cordeiro Cedraz. 
Filiação: Daurinha e João. 
Naturalidade: fazenda Sítio Novo, município de Riachão do Jacuípe, BA. 
Data de nascimento: 07 de abril de 1966.  
Idade: 52 anos.               
Estado civil: casada com Raimundo Adilson Cedraz. 
Escolaridade: estudou até a quarta série. 
Principais atividades: lavradora, dona de casa. 
Lugares onde viveu: sempre na fazenda Sítio Novo.  
Perfil: extrovertida, falante. 
Gravação da narrativa: 15 de fevereiro de 2018, no povoado de Sítio Novo, em Riachão de Jacuípe. 
 
 
Doc.: E... lembra, assim, como foi que aprendeu a escrever? 

Inf.: Lembro... como se fosse hoje com maior vontade... eu tinha quatro anos de idade e eu 

estudei aqui ne Sítio Novo e minha pró era minha madrinha... eram setes irmãos e eu ficava 

querendo vim apesar d’eu ser medrosa e... aí minha madrinha disse “mande ela vai 

incentivando”, e eu cabei vindo com minha irmã mais velha e logo eu... eu comecei logo a 

escrever mesmo pegando na mão, né? 

Doc.: Sim. 

Inf.: Aquele medo de pegar na mão e eu era toda incentivada pa ir pa escola logo eu comecei 

logo a aprender rapidinho, né? 

Doc.: Mas morava aqui no povoado? 

Inf.: Eu morava aqui Sítio Novo, mas aqui não era povoado ainda, só... só tinha uma 

residência que era a casa de minha tia e que minha madrinha que era professora... que era 

prima. 

Doc.: Como era o nome dela? 

Inf.: Nelsuíta. 

Doc.: E Era a primeira escola que tinha aqui antes dela já vi... vinha mais escola mas aí eu 

comecei vim pra qui vinha pequeninha mesmo... vinha até no braço de minha irmã mais 

velha... e apesar de ser medrosa, viu? Que tinha um borreguinho enjeitado que eu chorava o 

tempo todo era segurar na barra da saia e eu tinha medo de todos, mas me surpreendeu eu 

própria né? Porque eu foi me exibindo rapidinho e apesar disso deu continuidade... não aqui 

né? Fiquei até... na alfabetização... essa escola acabou, ela foi pra... casou e foi pra Salvador. 

Doc.: Mas aí depois continuou a estudar ou não? 

Inf.: Continuei, ne outra escola... aí eu fiz até o primário. 
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Doc.: Onde era essa outra escola? 

Inf.: Era no povoado de Coité, é chamava escola Santa Rita, a professora era Elenita, ela mora 

ne Tanquinho ainda vive ela... já era uma escola já de um primário mais elevado, né? 

Doc.: Como é o nome do povoado, lembra? 

Inf.: Chamava Santa Fé, existe ainda é... é só a casa, né? Meu irmão fez uma casa lá a escola 

já cabousse né? Era Santa Fé e eu estudei até... ao primário... logo casei, né? E fiquei... não 

quis mais fazer o ginásio por falta de oportunidade, quando houve a oportunidade que foi em 

Juazeirinho eu já tinha filhos e era a noite e meu esposo acabou não aceitano... né? E isso num 

me fez diferença... porque antes disso eu num tinha uma leitura boa mas ao querer d’eu 

mesmo, aí comecei pegar outros encargos e... fiquei mais profissional na leitura... eu próprio 

me alfabetizei... né? Curiosidade... escrevo direitinho, falo direito [inint] das palavras que eu 

escrevo, por conta própria, né? Não tive oportunidade mais de estudar porque aceitei oto rumo 

né? 

Doc.: A senhora foi colega de Zenilta... nessa escola de Elenita? 

Inf.: Quem é Zenilta?  

Doc.: Zenilta filha de... que é casada com seu Antônio, que filho de Dona Almerinda. 

Inf.: Não. 

Doc.: Não, né? 

Inf.: Não, algumas pessoas do Mucambo foram os alunos, mas ela se foi não lembro. 

Doc.: É... e como era essa escola lá essa da... da do primário? Era um prédio como era o 

prédio? 

Inf.: Era um prédio... como vamos dizer assim, foi ela que fez, era uma professora cursada 

que foi uma alegria pra comunidade essa pessoa, ela casou com um homem daqui e ela veio e 

era uma escola que eles mesmo fizeram mas é um nível bom, viu? Apesar de muitos alunos, 

ela se esforçava muito... num era bom porque existia vários aluno e eram todo uma sala única 

pra todos né? Era pela manhã e a tarde... pela manhã era quarenta alunos e pela tarde (rindo) 

uns trintas aluno... numa sala pequeninha que, né? Uma salinha única, um banheiro fora... mas 

foi uma prioridade, pra quem nunca teve uma escola em nível, né? Duma professora... né? De 

primário, que ela era professora de primário mesmo, né? 

Doc.: Tinha livros, essa escola? 

Inf.: Tinha livros sempre teve os livros né? As escolas... ah ela sempre tinha livros. 

Doc.: Lembra de algum? 

Inf.: Ah... não lembro não... eu tinha esses livro [inint] acredita que’eu tinha esses livros? E 

não tenho mais, acabei... eu tinha... eu lembro da figura do livro, mas eu... eu sentia 
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dificuldade nesses livros eu... sentia muita dificuldade mas todos tinham livros... eram cinco 

livros. 

Doc.: A senhora lembra se aprendeu a escrever ou a ler primeiro? Aprendeu a ler ou escrever 

primeiro? 

Inf.: A ler... a dificuldade de eu escrever depois que eu fui... eu logo aprendi a ler Matemática 

que eu num era muito boa eu num suportava Matemática, mas Estudos Sociais que era o 

nome, né? Estudos Sociais ah... era uma festa pra mim [inint]. 

Doc.: A senhora falou que além da escola, que sozinha também estudava... 

Inf.: É... estudava... 

Doc.: E o quê? Tinha livros em casa, tinha o que pra ler em casa? 

Inf.: Não... eu... tinha romance, logo a gente começou, ficou, tinha muitos romance e eu 

tentava, eu lia muito romances, né? Num tinha televisão na época, era romance mesmo e 

livros. [...] 
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NARRATIVA Nº 08 - NIN 

 
 
Nome completo: Francisca Carneiro de Oliveira. 
Filiação: 
Naturalidade: fazenda Morrinho, município de Riachão do Jacuípe, BA. 
Data de nascimento: 1945 (aproximadamente). 
Idade: 74 anos (aproximadamente). 
Estado civil: casada. 
Escolaridade: estudou até a quarta série. 
Principais atividades: lavradora e dona de casa. 
Lugares onde viveu: na fazenda Morrinho até 1964. Mudou-se para a faz. Taboa, em Pintadas-BA. 
Perfil: calma, falante. 
Gravação da narrativa: 26 de janeiro de 2017, no município de Pintadas, BA. 
 
 

[...] Doc.:A senhora morou lá até quando? 

Inf.: Eu morei até sessenta e quatro. 

Doc.: A senhora saiu de lá com quantos anos, mais ou menos? 

Inf.: Eu tava com... eu tava com... dezoito a dezenove ano quando eu saí. 

Doc.: E que que a senhora lembra dessa época que morou lá? 

Inf.: Eu alembro que nós ficava lá... [inint] nós tinha nossa devoção, ela rezava de santo 

Antônio [inint] nós rezava, tempo da quaresma, nós rezava a quaresma toda, cada casa nós 

rezava o ofício e lutemo até... o tempo de eu vim pra qui [...]. 

Doc.: A senhora lembra como que a senhora aprendeu a escrever? 

Inf.: S’eu alembro? 

Doc.: Sim.  

Inf.: Eu alembro, meu pai tinha lá uma... uma professora... chamava Rosenita [...] aí meu pai 

pegou e colocou a gente nessa escola [inint] agente estudava, até... estudemo até o quarto ano, 

aí meu pai tirou, era muito pobre e aí não podia deixar esses filho trabalhano por vida, oh, 

estudano... aí, tirou a gente da escola pra trabalhar que a gente vivia no trabalho a gente 

batalhou muito, minha filha... aí nós era carroça, era pra cavar um tanque, era pra fazer uma 

cerca, era pra lutar, pra tudo... aí lá vou eu crescemo, lá vou eu crescemo [inint] tava 

mocinha... arrumou esse casamento, e aí meu pai “e agora?” arrumou serviço aqui esse 

pedaço de terra aqui... em Ipirá que hoje é Pintadas, nesse tempo chamada... é município de 

Pintadas [inint] comprou... quinhentas tarefa de terra aqui. [...] 

Doc.: E essa escola que a senhora estudou lá, a senhora lembra o que dessa escola? 

Inf.: Eu me alembro... a minha... professora que ensinava era até boazinha pra ensinar... ela 

ensinava... meus irmão x’eu ver quantos irmão... parece que era cinco... nós estudava lá saía 
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de... de manhã cedo, tomava café saía... aí estudava até meio dia, vinha em casa almoçava e 

vortava de novo, era o dia todo e nós batalhamo... batalhamo devagazinho e por fim aprendi 

escrever o nome... depois que vim pra qui depois dessa escola lá, muito boa amiga a 

professora, eu num sei nem se ela ainda é viva, mas se for Deus que dê muitos ano de 

felicidade e se já morreu, que Jesus te coloque em um bom lugar... ela tinha paciência e eu era 

muito descabreada quando eu a vez eu ia dar a lição e eu não acertava, em vez de eu começar 

eu ia chorar... e ela passava a mão na minha cabeça “Não não precisa chorar não, não sabe 

depois você vai estudar” mas era muito paciente ela [inint]. 

Doc.: E como era a escola? 

Inf.: Oh minha fia, era numa fazenda... era uma fazenda vea e aí ela ensinava esse povo 

nessa... nessa fazenda, chamava... Poço do Juazeiro, a fazenda. 

Doc.: E a escola tinha nome? 

Inf.: Não... [inint] particular, [inint] mas num tinha nome não. 

Doc.: Eram os pais da senhora que pagavam? 

Inf.: Era... era meu pai que pagava a escola. 

Doc.: E como era assim o lugar? 

Inf.: Na rua? 

Doc.: Na aula, era como o lugar, tinha cadeira para os meninos sentarem? 

Inf.: Banco, não tinha cadeira não, botava os banco, aí sentava cada um não existia cadeira 

nesse tempo não (rindo). 

Doc.: E tinha... e os livros como que eram antes, que a professora trabalhava? 

Inf.: Os livros não existe mais daquele livro, aquele livro tipo uma cartilha... comecemo do 

ABC, do ABC tinha a... é... a matemática que era a tabuada que a gente estudava... mas... e 

tinha os livro, primeiro ano, segundo ano, era umas cartilha, como hoje não, era mei difícil. 

Doc.: E os pais da senhora sabiam escrever?  

Inf.: Meu pai, ele sabia um poquinho... muito não, mas ele sabia... ele sempre dizia “ É eu 

aprendi, meu padrinho foi quem me ensinou, mas os meus filho eu vou ensinar” [inint] 

sempre ele dizia... “Eu to botano vocês pra estudar, meus filho, pra não ficar burro que nem 

eu”... cada um de nós que estudou lá aprendeu um pouquinho, foi eu, Jesuíno, compade 

Roque, compade Zezé e compade Antônio, foi cinco, era cinco que estudava lá... todos eles 

aprendeu um pouquinho.  

Doc.: De mulher era só a senhora? 

Inf.: Na casa do meu pai só tinha eu. 

Doc.: E as cartas, a senhora gostava de escrever cartas? 



344 

Inf.: Gostava... era o que mais eu gostava... quando dizia assim, vou escrever pra uma amiga, 

pra mim era meu sonho, sem saber... toda doida que não escrevia direito... mas mesmo 

assim... eu tinha o prazer de dizer... eu falar com eles por carta era meu sonho. 

Doc.: Depois que veio morar aqui a senhora estudou mais um pouquinho ou não? 

Inf.: Não... não estudei, mas... mas eu... quando eu vim pra qui, minha fia, num... cada um 

rapaz, cada uma moça assim que nem tu, minha fia, esses menino de vinte ano, vinte e um 

ano, num sabia fazer um nome, num conhecia letra... nem dizer assim... mostrasse a letra do A 

do ABC, ele num sabia [inint] tudo assim pior do que eu... aí eu inventei de botar uma 

escolinha... aí “vocês quer aprender um pouquinho assinar o nome de vocês? Muito não, mas 

com nada aprender a fazer o nome de vocês” [inint] ah... foi menino, foi muito menino, era 

dezenove aluno... e aí eu adquiri um livro foi até um rapaz que adquiriu pra mim... aquele 

livro foi meu professor... tinha que estudar aquele livro pra eu passar o dever das criança... 

mas mesmo assim Deus me ajudou que eu ensinei esses dezenove menino e tudo hoje me 

agradece... de dizer assim “eu sei assinar meu nome eu agradeço a Dona Francisca”, 

“Agradeço a Deus e a coragem de vocês, eu fiz aquilo que eu tinha vontade”... teve um 

mesmo hoje... hoje mora em São Paulo... vez em quando ele conversa comigo... e diz assim 

“hoje eu tenho meu emprego agradeço a Deus e a senhora que me ajudou”... “não meu filho, 

eu num te ajudei nada não”... “ajudou, se não fosse a senhora eu não sabia” [...]. 

Doc.: Dona Nina, a senhora lembra assim... o que que tinha lá pra ler lá onde... quando a 

senhora morava lá na sua casa... que que tinha na casa dos seus pais quando a senhora morava 

lá, tinha alguma coisa pra ler, em casa? 

Inf.: Tinha, meu pai sempre gostou de estudar a Bíblia, né? Mas ele não confiava entregar a 

Bíblia dele a menino... ele sentava, ia ler pra gente escutar... a vez ele comprava argum ABC 

alguma coisa de leitura assim... pra gente a gente panhava e ia estudar... mas era muito 

difice... era muito difice... hoje as crianças desse tamainho já lendo, já tá ajudando até a fazer 

uma celebração... mas naquele tempo, meu Deus, eu não sei nem como foi que a gente 

aprendeu.  

Doc.: Os pais da senhora gostavam de contar histórias quando vocês eram crianças? 

Inf.: Sim gostavam... meu pai gostava muito de contar história. 

Doc.: História sobre o quê?  

Inf.: Ele contava história de quando ele era pequeno, que juntava mais os irmão... ele com... 

contava arguma coisa de história que acontecia em algum lugar, ele contava... de quando ele 

começou a trabalhar que ele trabalhou muito... quando ele era rapaz... que ele largou os pais e 

foi trabalhar num lugar aí po lado do Sul, eu não sei nem o nome, [inint.] ele passou um 
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bando de tempo, ele diz “eu sofri muito meus filho eu sofri muito, mas hoje eu tenho vocês 

tenho a coragem de trabalhar”... ele contava história de... de quando começou a vida dele... e o 

sofrimento que sofria também pra... de ter as coisas... ele era um homem... meu pai não tinha 

nada... e ele batalhava pra criar os filho e meu pai teve doze filho, inda criou dois dos outro... 

e aí que que fazia... saía cinco hora da manhã, que trabalhava de... carpinteiro... ele fazia casa, 

ele fazia cancela, porteira [inint.] o povo procurava ele, era o o jeito dele viver e criar os 

filho... pai foi um homem batalhador, agradeço a Deus por isso pelo meu pai que criou nós 

tudo, ensinou nós trabalhar... mas era sim que ele trabalhava... saía cinco hora da manhã e 

chegava sete da noite e era de a pé mesmo... trabalhava com uma légua, duas légua de a pé 

com o aió de ferro no ombro pra trabalhar, pra dar de comer a gente [...]  

Doc.: A escola onde vocês iam era... era longe? 

Inf.: Era bem... três a quatro quilômetro. 

Doc.: Aí ia como pra escola? 

Inf.: De a pé. 

Doc.2: E a senhora escreveu muitas cartas? 

Inf.: Hum? 

Doc.2: Escreveu muitas cartas? 

Inf.: Escrevi. [...] 

Doc.: Dona Mariazinha estudou, a senhora lembra? 

Inf.: Comadre Maria... ela deve ter estudado mais do que eu porque comadre Maria não foi 

criada aí mais os... aonde eu fui criada ela comadre Maria criou lá po lado de... como é que 

chama  o lugar...de... é... criada.. lá pro lado de... de Candeal, Ichu, esses lugar aí que ela foi 

criada e aí lá elas acharo mais portunidade pra estudar. [...] 

Doc.: Essa Mariazinha é irmã de Seu Pitanga, é irmã da senhora? 

Inf.: É irmã de Pitanga, irmã de Pedro, é minha cunhada. 

Doc.: Dona Nina, hoje em dia a senhora gosta de escrever ainda? 

Inf.: Eu gosto de ler, só que eu não posso ler que eu não enxergo... eu não enxergo não. 

Doc.: A senhora tem alguma coisa pra ler em casa? 

Inf.: As vez eu pego uma revista de Nossa Senhora Aparecida aí sento ali no banco e olho, de 

letra mais graúda e eu... e todo mês eu recebo a revista de Nossa Senhora Aparecida que eu 

sou devota de Nossa senhora Aparecida aí todo mês vem uma revista pra mim, aí eu sento 

naquele banco ali na frente... ai meu Deus, quem já foi que já fui... que já ajudei muito nas 

igrejas e hoje eu tô sem condições, mas é assim mesmo. [...] 
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NARRATIVA Nº 09 - RAC 

 
 
Nome Completo: Raimundo Adilson Cedraz. 
Filiação: José Cedraz Filho e Clarice Carneiro Cedraz. 
Naturalidade: Fazenda Sítio Novo, município de Riachão do Jacuípe, BA. 
Data de nascimento: 17 de abril de 1961.  
Idade: 57 anos. 
Estado civil: casado com Lucidalva Cordeiro Cedraz. 
Escolaridade: estudou até a quarta série. 
Principais atividades: lavrador. 
Lugares onde viveu: sempre na fazenda Sítio Novo.  
Perfil: pouco falante, introvertido. 
Gravação da narrativa: 15 de fevereiro de 2018, no povoado de Sítio Novo, em Riachão de Jacuípe. 
 
 
Doc.: E o senhor lembra como que aprendeu a escrever? 

Inf.: Rapaz... eu aprendi na... na doida, teve escola aqui que a minha irmã que estudar...  

ensinava. 

Doc.: Como era o nome da sua irmã? 

Inf.: Era... Auricélia. 

Inf. 2: Era a primeira professora. 

Inf.: Foi... Auricélia ensinava aqui... e... depois... eu fui estudar aqui... perto dali, do 

município de Coité, divisão Coité e Riachão... lá na... parece que a fazenda... era de Elenita... 

ali perto da... da Sentada ali, fica pertinho... só fiz até a quarta série... eu não sei fazer nada a 

não ser isso mehmo (rindo). 

Doc.: E com sua irmã, o senhor lembra como era a escola? 

Inf.: Ah, tinha muita gente da região aqui. 

Doc.: E como era o local da escola? 

Inf.: Dento de uma casa de farinha... num tinha esse tempo ninguém tinha nada, lugar, quando 

não era a casa de farinha, quando a casa de farinha [   ] fonceonava, tempo de mandioca vinha 

pra dento de casa daí da... nossos pai... e era assim. 

Doc.: E o nome da escola era como? 

Inf.: Aí agora [inint]. [...] 

Doc.: Mas a professora era outra ou era a mesma? 

Inf.: Qual? 

Doc.: A professora do senhor era a mesma... 

Inf.: Não. 

Inf.2: Porque a minha foi Nelsuíta e a dele foi ... 
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Inf.: A ota lá foi... é... Elenita. 

Doc.: Mas a daqui foi sua irmã... 

Inf.: Foi minha irmã... mas falar verdade eu compreendi a estudar mehmo foi lá mehmo era... 

fazia quebra pau aí dento de casa... num apendia não. 

Doc.: E o senhor lembra se tinha livros, era como que, que estudava? 

Inf.: Não tinha livro não... estudava no caderno, não sei se tinha argum livrinho, tabuada 

aquilo ali sei lá o que era... difícil lembrar. 

Doc.: E as cartas, o senhor lembra quando... quando começou a escrever? 

Inf.: Ah, eu não sei não... na hora que dava vontade, escrevia. 

Doc.: E além de escrever pra dona Dalva o senhor escreveu pra mais alguém? 

Inf.: Não... escrevi mais não. 

Doc.: É... e o senhor começou a trabalhar quando? 

Inf.: Desde os nove ano. 

Doc.: Em quê? 

Inf.: Na labuta de roça, fazendo tudo, destocano... tudo que precisava fazer, fazia e tô fazeno 

até hoje na labuta, se precisar, tô aqui... junto, fazeno. 

Doc.: O senhor saiu daqui da região pra viver fora algum período? 

Inf.: Não... só aqui mehmo [  ] não saí, minha vontade só era pra ficar na roça e aí fiquei... não 

tive essa vocação pra sair. 

Doc.: E hoje em dia, o senhor lê alguma coisa? 

Inf.: Lê. 

Doc.: Gosta de ler ainda? 

Inf.: Pouco... faço mais é escrever, conta... lê eu num sou muito bom pa ler não. 

Doc.: E naquela época na... na.... na sua infância, na sua adolescência tinha alguma coisa pra 

ler em casa? 

Inf.: Tinha livro. 

Doc.: Na casa de seus pais tinha.... 

Inf.: Tinha. 

Doc.: Que tipo de livros, o senhor lembra? 

Inf.: Ah, eu não sei (rindo) eu comprava livro na época por meus dezessete ano, comprei livro 

pra fazer carteira de motorista, fiquei estudano, estudava tudo, estudava. 

Doc.: E seus pais sabiam ler? 

Inf.: Sabia. 

Doc.: Como era o nome de seus pais? 
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Inf.: José Cedraz Filho e Clarice Carneiro Cedraz. 

Doc.: Viviam aqui no Sítio Novo também? 

Inf.: É... vivia aqui no Sítio Novo. 

Doc.: Os dois sabiam ler e escrever? 

Inf.: Sabia. 

Doc.2: E eles estudaram? 

Inf.: Estudaram. 

Doc.2: Aqui também? 

Inf.: Não... ele... tinha uma escola na casa do pai... o pai dele botou... botava uma professora 

[inint] ele ia estudar, parece que era seis... seis irmão... seis irmão estudava na casa [inint] 

ficava pertinho daqui só que a casa bandonaro e desmancharo a casa... era uma casa que podia 

até hoje tá lá. 

Doc.: O senhor lembra se o senhor aprendeu a ler ou escrever primeiro? 

Inf.: Aí ficou difice... (risos) aí eu não sei não... sei que escrevia alguma besteira, aprendi 

apendi ler e escrever uma bestera na quarta série... as ota eu passa no... no... no tombo no... 

no... aí eu tenho certeza que só foi nessa na quarta que eu... [...] 

Doc.: E depois o senhor ainda frequentou algum curso de jovens e adultos, Mobral? 

Inf.: Não. 

Doc.: Não, né? 

Inf.: Não, só fui até aí mehmo... aí quem fez os otos irmão teve uns que foi estudar em... em 

Coité... otos fez... foi estudar... otos foi seguir o caminho, sei que cada um tomou rumo. [...]  
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NARRATIVA Nº 10 - ZBO 

 
 
Nome completo: Zenilta Bispo Oliveira. 
Filiação: Manuel Virgínio e Maria. 
Naturalidade: faz. Poços, em Riachão do Jacuípe-BA. 
Data de nascimento: 20 de agosto de 1957.  
Idade: 59 anos. 
Estado civil: casada com Antonio Carneiro de Oliveira. 
Escolaridade: até a quinta série. 
Principais atividades: dona de casa; costureira. 
Lugares onde viveu: na faz. Queimada Nova, depois que casou, morou de oito a dez anos na faz. 
Amargoso. Atualmente, mora em Riachão do Jacuípe. 
Perfil: extrovertida, falante. 
Gravação da narrativa: 10 de janeiro de 2017, às 11h, em Riachão do Jacuípe-BA. 
 
 
[...] Doc.: E senhora aprendeu a escrever? 

Inf.: Aprendi. 

Doc.: Como? 

Inf.: [...] aí eu estudava os menino eu já era quarta os menino era pré... antigamente era ABC, 

cartilha, ia passando pro segundo, né? 

Doc.: Onde era a escola? 

Inf.: É... lá... Queimada Nova, agora perto da casa de Rui... de Rui, Rui da Queimada Nova, 

que ali... a... Rui ficava no início da fazenda e no meu pai já ficava na... na estrada que ia, Rui 

morava na estrada que ia pra Juazeiro [...] e a do meu pai ficava na Queimada Nova, que saia 

no Sítio Novo, era uma estrada bem movimentada [...]. 

Doc.: E a escola, a senhora lembra da escola? Como era? 

Inf.: Era assim... não era... não tinha prédio, sabe? Era na residência da professora Netinha... a 

mãe dela chamava Jovina. Aí ela ensinava, tinha duas sala, tinha uma que era na frente, como 

o povo chamava... varanda, e no fundo tinha uma sala grande, aí quando o menino... os 

menino vinha muito, num era todo dia que vinha todo mundo, aí ela ensinava na sala que era 

maior e era mais fresca, tinha aqueles banco, a gente sentava e ensinava aí estudei até... a 

terceira série, a quarta série eu já estudei com Elenita Guimarães, que era professora formada, 

ela é de Tanquinho só que ela casou com Valdovando... aí passou um tempão aí, aí eu estudei, 

estudava e ensinava ao mesmo tempo, que ela fazia curso aí eu ficava no lugar dela pra 

ensinar assim os menino do primeiro ano do pré, era pré... pré até o segundo... aí eu já 

ensinava, ela dizia “Olha [inint] aqui tem o dever aqui tu passa tu mesmo se eles não acertar 

tu ensina eles” [...]. 

Doc.: E nessa primeira escola antes da senhora fazer a quarta série, como é que era? 
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Inf.: Já a outra que eu estudava com Elenita aí era um colégio já tinha. (superp.). 

Doc.: Não a anterior era paga pela prefeitura, era vocês que pagavam, como é que era? 

Inf.: Não. Tinha o prefeito de Coité pagava pra ela, né? Pagava. Acho que ela não tinha o 

curso completo, sei que tinha tempo que ela ia pra Coité fazer esse curso, passava acho que 

era um mês, juntava aquelas professora e ia fazer esse curso aí não sei que curso era esse. 

Doc.: Tinha nome esse curso? 

Inf.: Que! A fazenda velha... Vandinho deixou finado Vandinho, era uma casa velha. 

Doc.: E tinha livro? Estudava a partir de onde assim, de que, de quais materiais? 

Inf.: Os livros... eu não sei, sei que a gente estudava (cartilha) não sei se era  minha mãe que 

comprava, acho que sim, ou era pela prefeitura, acho que não, não sei. 

Doc.: A senhora guardou algum livro, algum caderno dessa época? 

Inf.: Minha filha, se tiver, eu tenho aqui uns e tinha tinha ficou lá  em casa a cartilha tinha 

cartilha, meus primeiro livro eu tinha todos mas eu deixei em casa. Foi assim que botaro fogo 

lá na casa e queimou muitas coisas assim de aí queimou. 

Doc.: Aí depois que a senhora casou veio morar... 

Inf.: Aí já vim morar no Amargoso, que é casa de meu... na fazenda do meu sogro, aí fiquei lá 

uns oito a dez anos. Aí Antônio vei trabalhar aqui com Marcolino, botaro uma cerraria pra os 

dois aí fiquei lá sozinha, ainda uma seca tão terrível que não tinha nem água, “Ah Antônio, 

não vou ficar qui sozinha não” e eu grávida da... da caçula. Aí eu disse “O jeito que tem é ir 

pra rua”. Meu tio chegou e me deu a casa dele aqui na... no Alto Cruzeiro, Antônio Mota que 

é irmão do meu pai. Aí me deu essa casa “Fica lá, minha fia, fica lá, Antônio tá trabalhando 

lá, até chover”. Foi assim que Antônio trabalhano... eu tenho essa máquina que eu comprei 

quando eu me casei [...] aí eu trouxe, comecei atrabalhano aí tô aqui até hoje. Sempre a gente 

vai quando... inverno a gente vai pra roça, planta, quando tinha mandioca, plantava mandioca 

pra fazer farinha, ia passava quinze, três semana na roça, aí os menino, já os meu filho já 

estudou aqui, já não estudou lá na roça que não tinha [...] mas antigamente não tinha escola ou 

ia pra Chapada ou ficada sem estudar. Comadre Almerinda, os menino sabe alguma coisa 

porque foi ela quem ensinou dento de casa os filho dela. Aí eu vim pra qui botei na escola, 

primeiro foi no Alto Cruzeiro depois foi pro João Campos, aí se formaro e hoje tão aí tudo 

formada, graças a Deus.  

Doc.: A escola que a senhora disse que foi depois da quarta série ficava onde mesmo? 

Inf.: Não. Eu estudei a quarta série nesse lugar lá com essa Elenita, professora Elenita 

Guimarães, a primeira, só estudava até acho que... a terceira, aí a quarta e quinta já estudei 

com essa Elenita.  
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Doc.: Que era onde mesmo? 

Inf.:É ali... eu não sei como é o nome daquele lugar... num é Trancada não? Acho que é, faz 

parte da trancada ali [...]. 

Doc.: Aí já era uma escola? 

Inf.: Ela já tinha o prédio...que ela era formada, né? E tinha o prédio (superp). 

Doc.: A senhora lembra o nome do prédio? 

Inf.: Num tinha nome não eu sei que era um prédio mas num tinha nome nenhum. 

Desmancharo [inint] que Valdovando, esposo dela, desmanchou tudo aí tá lá... até a casa 

velha desmancharo que eu passei lá temo quê? Um mês e pouco... aí desmancharo tiraro as 

porta não sei se foi robaro as porta porque num tinha ninguém, né? A casa fechada já sabe, 

né? Aí eu passei “aqui...” eu mostrei as menina “Aqui ó, estudei aqui até a quarta série, na 

quarta série estudei aqui, quarta e quinta”, já a sexta já não fiz mais porque lá já não pegava. 

Doc.: Então a senhora estudou até a quinta? 

Inf.: Até a quinta... e hoje eu ensino minhas filha também, graças a Deus... sou inteligente 

[...]. 

Doc.: A senhora gosta de ler? 

Inf.: Demais [...]. 

Doc.: E a senhora lê o que hoje? 

Inf.: Ave Maria eu sou apaixonada por Padre Marcelo eu tenho de CD a livro de Padre 

Marcelo é tê um eu digo “oh, o padre Marcelo lançou outro livro” aí “Comadre [inint] vê se 

veio na revista do Avon”. Ela diz “oh comadre, veio esse aqui mas já venceu tenho novo”, 

digo “Eu quero”, é chegar ela faz o pedido tenho um monte ali, tenho CD... tudo eu tenho. 

Doc.: E as cartas? 

Inf.: As carta eu tenho lá, deixei em casa... as carta era Antônio que mandava pra mim “Ah, 

num vô essa semana não vô trabalhar ne tal lugar”aí tenho de minhas prima que ela mora ali 

em cima “ah comadre a gente vai pra Lagoa Funda, quer ir com a gente?” a gente vai tudo de 

pé, saia cedinho pra ir lá pra Lagoa Funda, chegava lá de manhã seis hora, sete hora, no outro 

dia a gente via embora (superp.). 

Doc.: A senhora gostava de escrever cartas também?  

Inf.: Gosto. Até hoje eu gosto de escrever. Só num tenho é tempo... luto demais, demais, 

demais. 

Doc.: E a senhora escreve carta ainda? 

Inf.: Escrevo, num escrevo assim porque hoje ninguém... é tudo é telefone, né? [...] Sei lá eu 

tinha meus cinco ano, cinco até... meus dezessete ano, que eu me casei com dezessete anos, 
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mas eu já tinha parado de estudar... estudei só até a quinta série... até meus quinze ano 

dezesseis eu inda estudava mas porque eu tomava conta da menininha dela, que ela quando 

ganhou nenê, minha mãe era cozinheira e eu tomava conta da bebê. 

Doc.: Ela quem? 

Inf.: A Elenita que era professora. 

Doc.: Não lembra o ano, né? [...] 

Inf.: Então é isso, eu tinha o que... meus treze a catoze anos, hoje eu tô com, pelo ano nós tá 

no quê?... (superp) tem o quê, uns quarenta e cinco anos, né? Uns quarenta e cinco ano. 
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NARRATIVA Nº 11 - ZJS 

 
 
Nome completo: Josefa Josina da Silva Pinto. 
Filiação: Augustinho Ambrósio da Silva e Maria Josina da Silva. 
Naturalidade: faz. Cachorrinha, município de Conceição do Coité-BA. 
Data de nascimento: 13 de novembro de 1940.    
Idade: 75 anos. 
Estado civil: casada com Neraldo Lopes Pinto. 
Escolaridade: estudou pouco em casa. 
Principais atividades: dona de casa. 
Lugares onde viveu: sempre na faz. Cachorrinha. 
Perfil: falante, extrovertida. 
Gravação da narrativa: 17 de setembro de 2015, às 14h, na faz. Cachorrinha, em Conceição do Coité. 
 
 
[...] Doc.: E a senhora lembra quando que a senhora aprendeu a escrever? 

Inf.: Já tinha uns vinte ano [inint] que eu era aguada pra... pra estudar... e papai num botava 

não que “fica ousada fica não sei o que” pai tinha [inint] diferente dos outro (rindo). 

Doc.: Aí a senhora aprendeu a escrever com uns vinte anos? 

Inf.: Não, depois que vim pra cá é que tinha um veim que foi criado junto com minha vó, 

minha vó morreu, já tinha morrido avó, já tinha morrido avô e esse veim chamava João 

Tomaz era parente e ficou sem pai e sem mãe era minhas avó que... que dava apoio a ele né? 

Morava numa casa assim de junto da casa dela depois morava... fizero assim uma casa sim no 

mei da roça pequenininha, pé ele ficar lá sozinho a vontade [...] 

Doc.: E a senhora lembra como foi que a senhora aprendeu a escrever? 

Inf.: Aí sim, oh, esse veim logo cedo papai ficou in- diz que num botava menina fêmea ne... 

ne escola não que só tinha eu e uma que chamava Mimi [...]. Aí eu aprendi ler assim, a ler, 

acho que eu já tava com uns dez ano ou mais, pareceu uma escola aqui no trecho da... da 

Cachorrinha [inint] num povo aí por longe em casa num sei, num me lembro se era, num tinha 

prédio, acho que era em casa... em casa no meu sei que tinha essa escola aí, os povo 

conhecido botou os filha, botou na escola, aí eu fiquei aí, o véi João sabia... o João Tomaz 

sabia ler, dizeno ele (rindo), aí ele me ensinou o ABC... aí o vei, chamava João Tomaz, aí era 

parente de minha mãe [...]. Aí papai chegava e ensina a boca de noite o ABC. 

Doc.: Seu pai? 

Inf.: Sim. 

Doc.: Seu pai sabia ler? 

Inf.: Sabia ler e bem sabido [inint] só num dava valor que não sei porque ele aprendeu. 

Doc.: Então ele estudou? 
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Inf.: Estudou numas escolinha, um tinha um cara que eu não conheci não, papai falava muito, 

num sei Bindo, Midonga, Bindogo um nome bem assim (rindo) o sobrenome dos professor 

que vinha acho que aqui dessas parte aí pra dentro num sei se era do lado de... de... de 

Serrinha ou pra cá pro lado de cá, eu sei que era desses trecho, João Minduba era um  homem 

sabido que nem... que nem esses povo do Coité, num tem uns nego que diz que são sabido e 

entra na política? O João Minduba era... era bem sabido dizia meu pai, aí foi quem foi o 

professor de meu pai [...] 

Doc.: E o seu professor, o senhor Tomaz? 

Inf.: Sim, o... o Tomaz era... num era professor não sabia ler bem aí o Tomaz o... o que tinha 

que sabia ler meu pai num deixava a gente ir não, num matriculou não, aí a gente ficava o 

João Tomaz foi quem me ensinava o papel de o ABC quelas coisa toda. 

Doc.: Na sua casa mesmo? 

Inf.: Sim, na casa que... que era de meu pai [...]. 

Doc.:E tinha mais gente que ele ensinava ou era só a senhora? 

Inf.: Só era eu só, porque nesse tempo o povo era pouco. Aí sim, aí pareceu um fazendeiro 

que chamava senhor da Vage, mora aqui no... no fundo dessa roça bem pra lá [...] aí o senhor 

da Vage morava acho que na Vage, uma fazenda que chama Vage e depois foi e a fia tinha, 

num viu falar de um Tote que tinha pra esse trecho [...] Maria Mota era... era fia de Senhor da 

Vage e tinha Tote, tinha os filho, era Maria Mota, Helena, Tote que a gente chamava Totinho 

de senhor e o outro tinha outro [...] aí comprou essa fazenda de Peda Branca toda [...] 

Doc.: E ele trouxe professor esse senhor? 

Inf.: Eh... Eh... Ele trouxe um... acho que trouxe, mas já tava pequena inda, eu tavo 

bestaiadinha, pequena inda de... de oito a dez ano num prestei atenção nem meu pai deixava a 

gente sair pro lado de lá. Aí trouxe num tô lembrada o nome do cara que vei ensinar a Maria 

Mota que Maria Mota já tava bem sabida dele, né? Mas chegou veio nessa fazenda queria um 

bando de menino pareceu um bando de vizinho que tinha filho aí botou a Maria Mota ganhar 

dinheiro, né? Que era a filha mais velha e sabia ler aí foi, que foi esse professor, mas só que 

papai não deixou a gente ir.  

Doc.: Ele passou muito tempo aí ensinando, o professor que veio? 

Inf.: Passou... que chamava João Munduba [...] Era um veim aí, ensinou ao meu pai ler já 

tinha ensinado a meu pai e nesse... nessa história de... de Senhor ter vindo trazer os filho dele 

pra cá, ficou acho que era um... um professor... acho que não era esse não, acho que era gente 

moderna da rua, que trouxe agora eu que nunca participei da escola num també... num... 
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num... num entendi quem era. Agora o... o de papai que ele disse que era João Mindu- 

Munduba [...]. 

Doc.: Mas a senhora mesmo aprendeu aqui em casa como esse? 

Inf.: Esse tantinho que eu tenho que eu sei foi aprendido aqui. porque papai ensina boca de 

noite com aquela letra grande, depois xixilô e a gente aí paraceu num sei quem foi... uma 

pessoa que... sim, a minha sobrin- a minha prima, a de mais nova do que eu, que é filha do 

Bartolameu [...] Aí Ester é a... é a fia do Bartolomeu [...].  

Doc.: Essa sua prima filha de Bartolomeu ensinou também? E lhe ajudou a aprender? Ela deu 

aula? 

Inf.: Ela ajudou, aí sim... aprender a gente ficou pra... querendo aprender ABC, ficava 

ensinano mamãe ensinou o ABC que ela sabia, ela sabia um pinguim de nada (rindo) meu pai 

também, depois ele se num ligou mais de... de... ele não dava muito valor a mulher aprender 

[...]. 

Doc.: Dona Zezete, quando a senhora aprendeu a escrever, a senhora lembra o que... que a 

senhora escrevia? A senhora escrevia o que na sua juventude? Gostava de escrever? 

Inf.: Eu escrevia, mas eu não sabia juntar as... ar letra tudo não assim de José mas eu... eu  

escrevia mais porque eu panhava o que tá feito fazer (rindo) agora pra eu fazer pra mim da 

coisa não saia nada que preste. 

Doc.: A senhora escreveu carta pra alguém? 

Inf.: Fazia bilhete assim pra mandar pra... pra menina, pra ver quem sabia mais, mas os meu 

não ficava... fartava ar letra errada. 

Doc.: Mas a senhora gostava de ler? 

Inf.: Gostava, mas gostava e gosto mas (rindo) se eu achar pronto pra eu ler, pra eu lutar, se eu 

entendo mas pra eu fazer sozinha sem olhar nada nunca fazia não [inint] aprendi era olhano o 

outro. 

Doc.: E a senhora recebeu um bocado de carta, né? A senhora lia as cartas que recebeu? 

Inf.: Não não ligava muito de ler não e nem eu entendia pra ler assim pa juntar os nom- as 

letra pra falar o nome da pessoa [inint] tá li os livro...xeu pegar pa... pa nego ver. [...] 

Doc.: As cartas, Dona Zezete, que a senhora recebia? 

Inf.: Eu lia assim quando acontecia que tinha uns parente que ia pra São Paulo umas amiga as 

fia de Bartolomeu... não de Bartolomeu num tinha ido pra São Paulo, teve umas aí que era 

parente e foi pa... pa São Paulo aí de vez em quanto mandava um uma cartinha mas essas eu 

num liguei de... de guardar. 

Doc.: Seu pai e sua mãe gostavam de contar história? 
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Inf.: Ah! Tinha contava tanta coisa doida (rindo) as piada braba (rindo) [...]. 

Doc.: Dona Zezete, e a bíblia a senhora gostava de ler? 

Inf.: Demorava num ligava muito de ler (muito) que de noite era um... aqui uma zoadeira, 

uma brigalhada uma... aquela fofoca toda, eu lia mas muita coisa pouca, né?  

Doc.: Mas a senhora tinha a bíblia em casa? 

Inf.: Tinha e tenho [...]. 

Doc.: Tinha outros livros além da Bíblia, antigamente? 

Inf.: Não, tinha uns livro aqui uns livro véi de... de... da escola da... da... que eu... que eu 

fiquei papai comprou uns livrinho a gente estudou só (tinha) esses livrinho assim... 

Doc.: Mas a senhora não foi na escola, né? Ou foi? 

Inf.: Da... a escola de governo não. 

Doc.: Mas ele comprou os livros? 

Inf.: Foi comprou os livrinho a gen- ou foi a nós mesmo que comprou quando tava grande os 

ABC aquela coisa assim... pouca.  

Doc.: E a senhora tinha costume de escrever sempre alguma coisa ou só essas cartas que a 

senhora recebeu  mesmo? 

Inf.: Eu só escrevia (rindo)... eu só escrevia olhano aqui e fazeno (rindo). 

Doc.: Ah, só copiando, mas pra escrever pra alguém, pra mandar bilhete pra resolver coisas a 

senhora não escrevia? 

Inf.: Não [...]. 

Doc.: E seus filhos, Dona Zezete, não estudaram? 

Inf.: Mas a sabida só tem eu e Nide [...]. 

Doc.: Os filhos da senhora? 

Inf.: A irmã [...]. 

Doc.: E os filhos da senhora estudaram? 

Inf.: Os meu filho? 

Doc.: Ham. 

Inf.: Botemo na na escola [...].  

Doc.: Aqui na roça mesmo? 

Inf.: Foi... foi até... deixa eu ver... [inint] eu mesmo gostava de... pra ir casa do Bartolomeu 

elas me ensinava um pouquinho eu era ruda por ler muito assim... ruim de... de aprender. 

Doc.: E os filhos da senhora iam pra escola? 

Inf.: E os filho botemo... botei na escola, na escola lá no Domingo (rindo). 

Doc.: Onde? 
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Inf.: Num povoado que chama Domingo [...]. Sim, aí nesse trecho tinha uma esc- um... um... 

uma prima que tinha... que ensinava... aí eu botei [inint] meus filho é qua-, seis parece [...]. 

Doc.: Elas estudaram todas? 

Inf.: Quem? 

Doc.: Seus filhos. 

Inf.: Botei sim, apareceu a escola num to lembrano o lugar que foi essa escola (porque) ali que 

na Pedra Branca teve escola, Maria Mota era pra eu.... meu pai num deixou, num estudei, 

quando chegou meus filho já num tinha já a escola já tinha acabado a escola... aí botou na 

escola... a filha do Bartolomeu ensinou uns dia... e eu não tô lembrada quando foi a escola que 

eu botei esses filho meu foi. [...] 
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NARRATIVA Nº 12 - ZSS 

 
 
Nome Completo: Zulmira Sampaio da Silva  
Filiação: 
Naturalidade: fazenda Taboa, Pintadas, BA. 
Data de nascimento: setembro de 1939. 
Idade: 78 anos.  
Estado civil: casada com Antonio. 
Escolaridade: estudou os primeiros anos. 
Principais atividades: dona de casa. 
Lugares onde viveu: sempre viveu na fazenda Taboa. 
Perfil: calma, pouco falante. 
Gravação da narrativa: 26 de janeiro de 2017, às 12h, na fazenda Taboa, em Pintadas. 
Inf. 1: Zulmira   Inf. 2: Antonio, esposo de Zulmira 
 
 
[...] Doc.: A senhora nasceu onde? 

Inf.: Eu nasci aqui na região. 

Inf. 2: Ela nasceu aqui mehmo. 

Doc.: A senhora nasceu quando? 

Inf.: Eu nasci  no ano de junho... de... 

Inf. 2: Trinta e nove. 

Inf.: Trinta e nove. 

Inf.: Setembro de trinta e nove. 

Doc.: Ele que nasceu lá, seu esposo? 

Inf.: Ele é de lá. 

Doc.: Ele é o que de seu... de seu Pitanga? 

Inf.: Ele é... parente, Antônio? 

Inf. 2: É... nós somos parentes... uns parente longe mas samos. [...] 

Doc.: E como que a senhora conheceu seu esposo? 

Inf.: Ele vei morar aqui. 

Doc.: Hum... Na mesmo época que dona Nina veio mais seu Pedro? 

Inf. 2: Eu vim... eu vim primeiro (rindo) eu vim com catoze ano de idade e comade Nina já 

vei casada... quando eu sai de lá ela já era casada... e... e quando eu vim ela... ela ficou... aí daí 

a muitos ano, eu já tinha casado, foi que’la vei e comprou aí, eu vim solteiro e pai comprou 

terreno aqui, a gente vei morar. [...] 

Doc.: E a senhora aprendeu a escrever como? 

Inf.: Ah, tinha umas escolinha aí na roça e minha mãe colocou a gente lá, era difícil... aí eu fui 

aprendeno fiquei lá na casa da professora uns tempo... aprendi pouco... depois, o povo 
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trabalhava muito na roça, queria  que os fi trabalhasse (rindo) [...] aí agora nós (superp.) 

estudamo um pouquinho... estudei pouco. 

Doc.: E como era essa escola, a senhora lembra? 

Inf.: Era... era em casa, era na casa da... da mulher, da dona da casa mesmo... ela ensinava os 

aluno, ensinava particular assim, pagava n’era? 

Doc.: Tinha nome, a escola? 

Inf.: Não. 

Doc.: Era aqui? 

Inf.: Era no... era o Sítio, chamava Sítio, a fazenda. 

Doc.: E como era o lugar da aula, a senhora lembra? Tinha cadeira, como era? 

Inf.: Tinha banco (rindo) esse tempo era uns baquin-... o povo tinha uns banquinho a mesa 

com uns banco... de primeiro era tudo pobre num tinha nem cadeira (rindo) era difícil não era? 

Doc.: E os materiais, tinha livro, tinha o que pra estudar? 

Inf.: Tinha, sempre era... a gente comprava aqueles livro e estudava aqueles livro chamava 

cartilha, primeiro lê o... o ABC minhas irmã me ensinou em casa... depois minha mãe 

comprou a cartilha me deu... eu fui, aprendi... aí depois eu saí dessa escola tornei ir pra outra 

já mais perto da casa de meu pai, aí aprendi mais um pouquinho, mas aprendi pouco também. 

Doc.: Foi até que ano, que a senhora estudou? 

Inf.: Só foi até o quarto. 

Doc.: Mas a senhora gostava de escrever cartas? 

Inf.: Ah eu gostava... eu gostava de escrever. 

Doc.: E a senhora recebeu muitas cartas? 

Inf.: Recebi. [...] 

Doc.: Seu esposo lhe pediu em casamento como? Foi carta? 

Inf.: Foi. 

Doc.: E a senhora não tem essa carta guardada não? 

Inf.: Não sei se tenho mais não, acho que não. [...] 

Doc.: Foi o senhor mesmo que escreveu? 

Inf. 2: Não... quem escreveu foi minha professora.  

Doc.: O senhor estudava? 

Inf. 2: (superp.) Eu não estudava na época... é porque minha leitura sempre foi mei pouca pra 

escrever pra fazer essas coisa... aí quando a gente queria fazer uma carta assim, a gente pedia 

uma pessoa, mais pedia pra escrever... aí ela fazia, escrevia, uma pessoa que a gente tivesse 

consideração... aí eu pedi a minha professora e ela escreveu. 



360 

Doc.: Era daqui a sua professora? 

Inf. 2: Era... era de lá. 

Doc.: Como era o nome dela? 

Inf. 2: Chamava Rosenita (superp.). 

Doc.: Era na roça ou na cidade? 

Inf. 2: Era na roça. 

Doc.: O senhor lembra o nome da roça? 

Inf. 2 2: Da roça? Lembro, a roça chamava... chamava como? Poço Cercado o nome da 

fazenda chamava Poço Cercado [...]. 

Doc.: O senhor morava em que fazenda nessa época? 

Inf. 2: Eu morava lá ne Riachão, na Fazenda Morrinho... Fazenda Morrinho. 

Doc.: Que é perto do Pau de Colher, né? 

Inf. 2: Se é perto? É... fica entre meio, da escola... entre meio é... não é pertinho, pertinho não, 

mas é... é perto. 

Doc.: E como era essa escola de lá que o senhor estudou? 

Inf. 2: A escola de lá era particular, era meu pai que... que pagava, ô aliás que meu pai botou 

pa pagar... quando foi pagar ela não quis, ela gostava muito... eles se gostava muito, meu pai, 

com... com a família deles...  ela  botou a escola, diz ela que só botou a escola só pra servir 

aos meninos (rindo) [inint.] aí botou e ficou, quando pai foi pagar ela, ela disse que não botou 

a escola pra cobrar não... que botou só pra fazer o favor (rindo). 

Doc.: Quem era mais da sua turma, o senhor lembrar de quem que estudou junto com o 

senhor? 

Inf. 2: Que estudou junto? 

Doc.: Hum. 

Inf. 2: Foi Roque, Jesuíno, Francisca, José e eu, o mais novo, estudava era eu e comade 

Nina... e os outros três era mais velho do que nós. 

Doc.: E como era a escola, era um prédio? 

Inf. 2: Era na... nós estudava na casa mesmo do... do velho Emílio... na varanda assim 

colocava uma mesa, tinha uma mesa [inint.] antigamente usava só banco assim grande... 

sentava todo mundo, ali naquela mesa e estudava ali. 

Doc.: E o senhor escreveu mais cartas além da de pedido de casamento? 

Inf. 2: Escrevi? Pode ter escrevido assim bilhete, essas coisas... eu escrevi pra um de um pra 

outro assim quando a gente queria mandar um recado por outro mandava assim aqueles 

bilhete assim... e pronto... era o que a gente fazia. [...] 
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Inf.: Meu pai inda fazia o nome dele, só o nome e o sobrenome, minha mãe num sabia não. 

Doc.: E eles gostavam de contar histórias durante a infância, a senhora lembra se eles 

gostavam de contar história? 

Inf.: Menina, eles contava assim do... pensa que eu lembro mais (rindo). 

Doc.: E além de cartas, a senhora escreveu outras coisas durante a adolescência, a juventude?  

Inf.: Eu só escrevia só carta mesmo. 

Doc.: E pra ler, tinha o que pra ler? 

Inf.: Ler a gente pegava or livro assim... lia, lia romance, lia aqueles livro de história. 

Inf. 2: Foi quem mais cresceu minha leitura foi livro de história (superp.), romance assim, 

folheto de cordel, eu tenho oh (rindo)... [...] eu tenho um feche assim de livro assim de 

cordel... de muitos temp- muitos ano... mas tem livro bonito, tem livro bonito, tem livro que o 

cara lê corre água dos olho. 

Doc.: O senhor trouxe de lá? 

Inf. 2: Truxe de lá foi, já vim, já vim desde eu moleque quando pegou sair q’eu peguei 

soletrando e leno eu comecei comprar os livro. [...] 

Doc. 2: E do material que as professoras usavam, o senhor tem algum guardado também, do 

que a professora usava na escolinha?  

Inf. 2: Não esse negócio da escola nós não tem... nós era moleque eu fui pa escola acho com 

oito ou foi com oito ano eu estudei, se eu estudei, vamo botar... quatro mês... aí eu saí... eu 

saí, agora eu aprendi mais foi carregano leite... pai empregou a gente numa fábrica de leite a 

gente comprava... pai comprava o leite, a gente ia pegar e ia entregar na firma aí a gente via o 

dono fazer o nome, a gente fazia também, pegava fazia aquele nome sem saber o que tava 

fazeno, mas depois  que a coisa vai (rindo) até que a gente aprendeu. 

Inf.: De primeiro a gente trabalhava muito na roça, num tinha tempo nem de guardar essas 

coisa [...]. 

 

 


