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"Qualquer falante de uma língua é 

o melhor gramático que existe.” 

Marcos Bagno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Agradecimentos 

 

Acho que todo literato é gerado pela vontade de escrever. 

Nem sei dizer quando foi a primeira vez que sonhei em escrever 

um livro. Por cinco dos oito anos que passei na universidade, 

porém, eu acreditei que não tinha nascido para a pesquisa. Uma 

iniciação científica despretensiosa, que rendeu um prêmio de 

mérito científico inesperado, me fez entender que talvez isso 

não fosse verdade. Passei da teoria literária à linguística 

histórica, e o resultado foi este trabalho, do qual tenho muito 

orgulho. Ele me mostrou que a minha capacidade é muito maior 

do que eu imaginava, e me trouxe a oportunidade de ter um 

livro publicado, afinal. 

É claro que eu não poderia ter conquistado tudo isso sem 

o apoio e o carinho de várias pessoas. Primeiramente, quero 

agradecer aos meus pais, Aloísio e Imaculada, principalmente 

pelo amor e o apoio incondicionais que me transformaram em 

quem eu sou hoje. Não há nada mais reconfortante na vida do 

que amor de pai e mãe, e disso eu sempre tive muito, graças a 

Deus. Agradeço ao meu irmão, Aloísio Junior, pela amizade e por 

ter me dado dois presentes incomparáveis: minhas sobrinhas 

Beatriz e Marina (essa última já muito amada ainda na barriga 



da mamãe Fernanda). Também quero agradecer ao meu noivo e 

melhor amigo, Jefferson, que é o companheiro de vida que eu 

não sabia que precisava até não conseguir mais viver sem. 

Obrigada por me fazer tão bem, e por aceitar continuar fazendo 

isso pelo resto das nossas vidas. 

Não poderia deixar de mencionar os amigos que estiveram 

ao meu lado durante essa jornada. À FamilIEL, a família que 

Estudos Literários me deu, e aos meus queridos amigos de 

Letras, que fizeram a experiência da segunda graduação ser tão 

divertida, um enorme muito obrigada. A Unicamp não seria a 

mesma se vocês não estivessem lá comigo. Também agradeço à 

minha amiga Flavia, que é a prova de que a distância não 

significa nada quando a amizade é verdadeira. Por fim, agradeço 

ao meu professor e orientador deste trabalho, Dr. Emilio Gozze 

Pagotto, por ter acreditado no meu potencial, o que foi 

essencial para que este trabalho tenha se tornado digno de nota. 

Agora que mais este sonho se realizou, espero que o meu 

livro possa colaborar de alguma forma para que mais pessoas 

conheçam as belezas da língua portuguesa e passem a amar, 

assim como eu, o uso que nós, brasileiros, fazemos dela. 

 

 



 
 

 
 

Sumário 

 

PREFÁCIO             15 

1.   INTRODUÇÃO                                           19 

2.  UMA ENCRUZILHADA          25 

  O português brasileiro         25 

   A língua do planalto        27 

A norma da contradição        29 

  A mulher em cena          33 

   O paradoxo de gênero        34 

   O português das mulheres       38 

3.   SÃO PAULO: DE ALDEIA JESUÍTA A CAPITAL DO MUNDO      43        

   Reduto de foras da lei         46 

   Século XIX: O século da arrancada        51 

    O olhar que vem de fora         51 

    As arcadas do progresso        65 

    O spleen em forma de cidade       68 

   Virando o jogo          75 

 



4.   A VOZ FEMININA EM CARTAS AO CORREIO PAULISTANO     79 

   Escolha do corpus          79               

   Metodologia           83 

   As cartas do Correio Paulistano        84 

    Realização do sujeito        86 

    Formas de tratamento        91 

    Uso pronominal de a gente     106 

    Colocação pronominal                  111 

    Variações ortográficas       114 

    Funcionamento de itens lexicais                        124 

5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS       127 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS       133 

LISTA DE FIGURAS         137 

LISTA DE TABELAS         139 

LISTA DE QUADROS         141 

ANEXO           143 

Cartas de remetentes mulheres – 1863-1865    143 

Cartas de remetentes homens – 1863-1865    154 

SOBRE A AUTORA         169 



 
 

15 
 

Prefácio 

 

A história da língua portuguesa no Brasil comporta uma 

agenda de temas que envolve, além dos aspectos linguísticos (e 

só aí vai um mundo), o papel da economia, o papel da estrutura 

social, o papel das políticas de Estado, o papel da migração e da 

demografia social, o papel da urbanização e outros temas. Nesta 

agenda, surpreendentemente, o lugar da mulher e das relações 

de gêneros tem sido negligenciado, embora aqui e ali, como 

parte de fatores sociolinguísticos intervenientes em algum 

processo de mudança, o papel do gênero seja anotado como 

relevante. Mas definitivamente não tem integrado a agenda da 

história social do português do Brasil. 

 Há muito tempo essa questão me toca, e a levanto em 

aulas ou seminários sobre a história da língua no Brasil. Tenho 

sido eu próprio negligente nesse aspecto, pois não aprofundo as 

hipóteses em pesquisas sobre o tema. No período colonial, por 

exemplo, se tomamos a região onde hoje se encontra o estado de 

São Paulo, os intensos contatos de portugueses com grupos 

indígenas se dão, sobretudo, com a incorporação de mulheres 

nativas, o que implica uma assimetria cujas consequências para 

os processos linguageiros  está por estudar. Esse fato poderia 
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ajudar a explicar a longeva sobrevivência de língua geral na 

região e, acredito, alguns dos traços linguísticos que a 

caracterizam. De outra face, o lugar das mulheres na sociedade 

paulista colonial, a julgar pelos relatos, levaria a pensar em um 

protagonismo delas eventualmente maior do que em outras 

regiões. Aspectos sociais como esses implicariam que as feições 

dialetais que se desenvolvem têm a sua dívida com o papel da 

mulher na constituição da sociedade, nos processos de 

interação social e nos contatos linguísticos do português com 

línguas indígenas e africanas. São apenas exemplos dos veios a 

explorar na investigação da história social do português no 

Brasil. 

 O livro de Talita de Almeida Costa, que o leitor tem agora 

oportunidade de saborear, é uma agradável surpresa que pode 

ajudar a preencher a lacuna que representa a ausência da 

mulher e seu lugar na história do português brasileiro. Fruto de 

um projeto de iniciação científica no nível de graduação, o livro 

investiga como se pode entender o lugar da mulher na transição 

social e linguística que a cidade de São Paulo experimentou no 

século XIX. 

 Usando tanto fontes primárias – cartas de leitores ao 

jornal Correio Paulistano, que constituem seu corpus de análise 

– quanto fontes secundárias – com destaque aqui para cartas 
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que o jovem Álvares de Azevedo enviava para sua mãe, nas quais 

traça um retrato não muito elogioso das jovens da elite 

paulistana de então –, o livro  investiga, numa São Paulo que 

altera seus costumes, o modo como o dialeto que resulta de 

processos coloniais vai se modificando em contato com formas 

linguísticas de estratos mais letrados, que se espalhavam a 

partir das transformações culturais e urbanas decorrentes da 

instalação da Faculdade de Direito, da disseminação da 

imprensa, do incremento da economia, da escolarização, entre 

outras. 

 O livro traz assim uma dupla contribuição: tanto nos 

auxilia a entender o processo de transição em uma região que 

gestara, durante o período colonial, dialetos a partir de 

processos de contato bastante peculiares e em relativo grau de 

isolamento, quanto as formas pelas quais as transformações no 

modo de vida urbano afetam as práticas linguísticas, 

destacando-se aí a própria reconfiguração do lugar da mulher 

na sociedade. 

 Por fim, como um efeito colateral muito bem-vindo de 

sua publicação, o livro é uma clara demonstração de que, 

mesmo nos níveis iniciais da carreira acadêmica, como é o caso 

da graduação, é possível desenvolver pesquisa original com 
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contribuições relevantes para o desenvolvimento dos diversos 

campos do saber. 

 Só nos resta aplaudir. E curtir. 

Profº. Dr. Emílio Gozze Pagotto 
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Introdução 

 

O século XIX foi um marco na história do Brasil. Com a 

mudança da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, a 

independência e a proclamação da República, o país do final do 

século tornou-se bastante diferente do que era em seu início, 

devido ao crescimento do comércio, ao desenvolvimento dos 

centros urbanos e ao avanço industrial, entre muitos outros 

fatores. Além disso, também representou um divisor de águas 

na história da língua portuguesa, pois foi o momento em que a 

variedade brasileira da língua se consolidou como algo afastado 

da variedade europeia, em virtude de processos de mudança 

linguística cujos resultados separam radicalmente o português 

falado no Brasil e em Portugal na atualidade. A gramática 

normativa brasileira, porém, até os dias de hoje segue padrões 

baseados no português europeu, criando um “vácuo entre 

língua oral e escrita muito mais profundo no Brasil do que em 

Portugal”1, uma vez que os brasileiros, ao longo do século XIX, 

tiveram que se adaptar a uma norma culta que seguia em uma 

direção diferente do português herdado dos processos de 

mudança coloniais que fazia parte do cotidiano deles.  

 
1 Tarallo, 1993, p.70. 
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Como pano de fundo para esse momento de transições 

linguísticas e sociais, este livro optou por explorar a história da 

cidade de São Paulo. O português popular paulista é uma 

variedade interessante a ser estudada, principalmente devido 

ao fato de que “encontra-se nessa variedade linguística uma 

série de características fonéticas e gramaticais correntes no 

português do século XVI e arcaicas hoje”.2 São Paulo foi, por 

muito tempo, uma cidade relativamente isolada devido à sua 

localização no planalto, de difícil acesso ao litoral, que era aonde 

chegavam os costumes, as modas e as inovações vindas da 

Europa. Por esse motivo, os paulistas foram, por muito tempo, 

considerados “caipiras”, rebeldes e ignorantes. A transição de 

cidade isolada para centro comercial de grande importância 

para o Brasil, graças à economia cafeeira, se deu também no 

século XIX, e os paulistas, naturalmente, participaram desse 

desenvolvimento acelerado. Pensando nisso, o livro optou por 

investigar mais especificamente como as mulheres paulistas 

foram afetadas por esse período de transição, uma vez que elas 

passaram de pessoas com pouco acesso a ambientes letrados e 

divertimentos coletivos para habitantes de um centro urbano 

recém-cosmopolizado, e saíram de casa para encontrar uma 

sociedade renovada, cujos costumes sociais e, especialmente, 

 
2 Amaral apud Faraco, 1996. 
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linguísticos não condiziam com o que elas conheciam no 

ambiente familiar ao qual tinham ficado restritas por tantos 

anos. 

Este livro está organizado da seguinte maneira: o capítulo 

1 é composto de uma revisão bibliográfica referente à 

constituição da variante brasileira da língua portuguesa, a fim 

de compreender melhor quais foram os processos de formação 

da língua em face à sua condição peculiar de língua 

transplantada. Junto com ela está um panorama geral do 

português paulista, assim como a elucidação da crise normativa 

do século XIX, a qual resultou na adesão a padrões normativos 

baseados na norma do português europeu moderno. Para 

fechar esse panorama, expõe-se a questão do papel da mulher 

nos processos de mudança linguística, com base no paradoxo 

de gênero de Labov3 e de estudos de pesquisadores brasileiros4 

que indicam as prováveis características da influência das 

mulheres na constituição do português brasileiro. 

No capítulo 2, há uma retomada da história de São Paulo, 

desde a instalação da primeira aldeia jesuíta até o final do século 

XIX, baseada nos estudos de Toledo.5 Paralelamente a esse 

panorama histórico, são analisadas impressões acerca da língua 

 
3 Labov, 1990. 
4 Lopes, 2003; Pagotto & Duarte, 2005. 
5 Toledo, 2003. 
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falada pelos paulistas encontradas em materiais escritos na 

época, como os relatos dos viajantes Auguste Saint-Hilaire e 

John Mawe, as cartas do escritor Álvares de Azevedo para sua 

mãe e peças de teatro publicadas no século XIX. Também tenta-

se construir um perfil geral da mulher paulista ao longo da 

história de São Paulo, de acordo com o papel que lhe era 

atribuído pela sociedade patriarcal bandeirante. Com isso, há a 

intenção de demonstrar a encruzilhada social e linguística na 

qual a mulher paulista se encontrava no século XIX, ao se 

deparar com uma sociedade de costumes diferentes dos seus e, 

principalmente, que falava uma língua pouco conhecida por ela. 

O capítulo 3 apresenta uma análise do corpus, o qual foi 

formado por cartas de remetentes mulheres publicadas no 

Correio Paulistano entre 1863 e 1865, a fim de observar mais de 

perto a forma como as mulheres se expressavam por meio da 

escrita. Mediante a análise qualitativa de alguns processos 

linguísticos − a saber, a realização do sujeito, as formas de 

tratamento, o uso pronominal de a gente, a colocação 

pronominal, as variações ortográficas e o funcionamento de 

itens lexicais −, pretende-se compreender o comportamento 

linguístico das mulheres na escrita, a fim de compará-lo com o 

que se esperava delas de acordo com o panorama histórico-

social da cidade de São Paulo e com o comportamento de 
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remetentes homens de cartas publicadas na mesma época. 

Observar esse comportamento possibilita que se situe melhor o 

lugar da mulher nessa encruzilhada em que ela se encontrava, 

com a finalidade de colaborar com a bibliografia do campo da 

socio-história do português brasileiro e do português paulista, 

além de discussões sobre o papel do sexo/gênero na história 

das línguas.  
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1. Uma Encruzilhada 

 

O português brasileiro 

A história do português brasileiro é complexa e tem sido 

alvo de discussão nos últimos anos. Trazida para o território que 

viria a ser o Brasil no século XVI, a língua portuguesa passou a 

ser inserida no cotidiano de indígenas, africanos e outros povos 

europeus que eventualmente se deslocaram para o Brasil em 

busca de riquezas. O que se sabe é que, aos poucos, a língua da 

colônia se distanciou da língua da metrópole, passando por 

mudanças para as quais os pesquisadores ainda tentam 

encontrar explicações. Atualmente, há três principais hipóteses 

para explicar as diferenças entre o português de Portugal e o 

português do Brasil, que são citadas, dentre outros 

pesquisadores, por Pagotto:6 

1. Hipótese conservadora: afirma que o português do Brasil 

manteve as características da língua que foi 

transplantada no século XVI, enquanto o português 

europeu é que teria passado por mudanças; 

2. Hipótese do contato: responsabiliza o contato linguístico 

do português com outras línguas (principalmente línguas 

 
6 Pagotto, 1996. 
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indígenas e africanas) pelas mudanças ocorridas na 

língua, havendo, inclusive, sugestões da suposta 

existência de línguas crioulas no Brasil na época da 

colônia; 

3. Hipótese da deriva linguística: considera as mudanças no 

português do Brasil como parte de um processo de 

mudança interno comum às línguas naturais. 

Até o momento, não é possível afirmar que uma dessas 

hipóteses está inteiramente correta, uma vez que é provável 

que todas sejam parcialmente responsáveis pelo português 

falado pelos brasileiros nos dias de hoje. A condição de língua 

transplantada para um país colonizado, juntamente com a 

extensão do território brasileiro e os diferentes processos de 

ocupação que ocorreram ao redor dele, fazem com que o 

português brasileiro seja uma língua especialmente enigmática, 

como descreve Câmara Junior, citado por Tarallo: 

O problema do português popular e dialetal do Brasil é, 

naturalmente, outro. Nele podem ter atuado substratos 

indígenas, não necessariamente, tupi, e os falares africanos, 

na estrutura fonológica e gramatical. Também se verificaram, 

por outro lado, sobrevivências de traços portugueses 

arcaicos, que não se eliminaram de áreas isoladas ou laterais 

em relação às grandes correntes de comunicação da vida 

colonial. A imensa vastidão do território brasileiro e as 

modalidades de uma exploração intermitente e caprichosa já 
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propiciavam, aliás, por si sós, uma complexa dialetação, que 

ainda está por estudar cabalmente.7 

O status do português brasileiro – se língua independente 

ou variedade do português europeu – constitui uma discussão 

que está longe de ter unanimidade entre os linguistas. Apesar 

disso, ou, talvez, justamente por isso, a história social do 

português brasileiro é um tema ao qual muitos estudiosos da 

linguagem se dedicam, uma vez que, segundo Serafim da Silva 

Neto,8 a língua é um instrumento que "caminha lado a lado com 

a história social". Embora geralmente não seja clara a ação do 

social nas mudanças sofridas por uma língua, é seguro dizer que 

ele tem um papel importante nelas, já que uma língua viva é 

suscetível a constantes variações por parte dos seus falantes. 

 

A língua do planalto 

As variedades linguísticas das primeiras povoações no 

interior do Brasil no primeiro século de sua colonização foram 

fruto do convívio dos portugueses com os índios, principal força 

de trabalho anterior ao tráfico de escravos africanos. Sérgio 

Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, afirma que a 

exploração das riquezas e das terras do sertão brasileiro só foi 

 
7 Câmara Junior apud Tarallo, 1990, p.86. 
8 Silva Neto apud Silva, 2004, p. 124. 
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possível devido a uma ação conjunta desses povos, o que gerou 

uma forte miscigenação e integração que acabaram favorecendo 

não só a língua, mas também os costumes dos nativos: 

Mas se é verdade que, sem o índio, os portugueses não 

poderiam viver no planalto, com ele não poderiam sobreviver 

em estado puro. Em outras palavras, teriam de renunciar a 

muitos dos seus hábitos hereditários, de suas formas de vida 

e de convívio, de suas técnicas, de suas aspirações e, o que é 

bem mais significativo, de sua linguagem. E foi, em realidade, 

o que ocorreu.9 

Sobre a região de São Paulo, mais especificamente, há 

relatos que descrevem o uso da língua geral de base tupi na 

grande maioria dos ambientes, principalmente no trato 

doméstico, de modo que “os filhos primeiro sabem a língua do 

gentio do que a materna”10 – ou seja, as crianças aprendiam em 

casa a língua geral, tendo maior acesso à língua portuguesa 

apenas quando fossem para a escola. Embora esse uso fosse 

mais comum às camadas mais pobres da população, formadas 

principalmente de indígenas e mamelucos, as camadas mais 

abastadas também dominavam a língua geral, uma vez que ela 

foi necessária para qualquer comunicação básica na capitania 

durante os séculos XVI e XVII.  

 
9 Holanda, 1995, pp. 131-132. 
10 Sande apud Holanda, 1995, p. 124. 
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Holanda11 situa a gradual substituição da língua geral pela 

língua portuguesa no planalto no século XVIII, durante grande 

parte do qual São Paulo foi bilíngue. Tal substituição ocorreu, 

naturalmente, mais rapidamente em algumas regiões do que em 

outras, de forma que o uso do português demorou mais para ser 

difundido em territórios onde havia maior quantidade de 

indígenas trabalhando nas lavouras, por exemplo. Na segunda 

metade do século XVIII, houve um esforço da metrópole para 

incentivar o uso do português e o processo de “civilização” dos 

índios, marcado pela elaboração do Diretório dos Índios em 

1757, que, entre outras coisas, proibia o uso de línguas indígenas 

no território brasileiro. Esse foi um importante passo para a 

eventual soberania do português em detrimento das línguas 

indígenas, completada no século XIX. 

 

A norma da contradição 

Uma vez soberano no território brasileiro, o português do 

Brasil passou a se afastar cada vez mais do português europeu, 

e o século XIX foi um marco da consolidação de mudanças 

estruturais que afastaram significativamente as duas 

variedades. Segundo Tarallo,12 ao final do século, estabeleceu-

 
11 Holanda, 1995. 
12 Tarallo, 1993, p. 99. 
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se uma nova gramática brasileira, “radicalmente diferente da 

modalidade lusitana”. O autor explora quatro mudanças 

sintáticas do português brasileiro em relação à gramática 

portuguesa que tiveram um importante papel na emergência de 

uma gramática propriamente brasileira: a reorganização do 

sistema pronominal, passando a um sistema com maior número 

de objetos nulos e sujeitos lexicais; a mudança nas estratégias 

de formação de sentenças relativas, causada pela modificação 

no sistema pronominal; a reorganização dos padrões 

sentenciais, com a canonização do tipo de sentença SVO 

(Sujeito – Verbo – Objeto) devido ao enrijecimento da ordem 

dos termos da oração; e a mudança no padrão da ordem de 

palavras em perguntas diretas, também derivada das mudanças 

anteriores. Tais processos de mudança marcaram a variedade 

brasileira do século XIX, de forma que Tarallo13 afirma que, ao 

final do século, “o cidadão brasileiro já estava de posse [...] de 

sua própria língua”. 

Ao mesmo tempo em que tais processos operavam no 

português do Brasil, emergiu, também, uma nova norma do 

português europeu, que teria nascido em Portugal, segundo 

Pagotto,14 em razão da acomodação às formas linguísticas 

emergentes por lá. A ascensão de um novo público consumidor 

 
13 Tarallo, 1993, p.99. 
14 Pagotto, 1998. 
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de literatura − a burguesia − ocasionou a necessidade de que a 

nova norma escrita estivesse mais próxima das formas 

populares do português europeu. Curiosamente, esse processo 

de acomodação da gramática normativa à língua falada não 

ocorreu no Brasil, e sim o contrário: o Brasil aderiu a novos 

padrões normativos inspirados no português europeu 

moderno, embora eles estivessem bastante distantes da língua 

efetivamente falada no país. 

Pagotto afirma que a aproximação da norma portuguesa 

moderna foi um projeto político das elites brasileiras para o 

Brasil independente. Para fugir da imagem de colônia e 

colaborar com o estabelecimento do Brasil como país 

verdadeiramente independente, seria necessário construir uma 

identidade cultural própria. Entretanto, as elites não tinham o 

interesse de exaltar as formas linguísticas do povo, as quais 

sempre foram consideradas incultas, ainda mais no Brasil, onde 

a educação formal era restrita a uma parcela muito pequena da 

população – segundo Houaiss,15 ao final do século XVIII, apenas 

0,5% da população era letrada. Logo, a ideia de Brasil que 

queriam construir deveria se espelhar nos modelos europeus, e 

a literatura foi vista como meio pelo qual isso poderia ser 

alcançado: ela deveria conter uma “alma brasileira”, mas se 

 
15 Houaiss apud Silva, 2004. 
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manter distante da “impureza local” que era representada pelas 

formas da língua falada.16 Essa discussão causou polêmica à 

época, da qual participou, por exemplo, o romancista José de 

Alencar, que utilizava formas bastante brasileiras em seus 

romances e era a favor do abrasileiramento da língua 

portuguesa. Mesmo assim, estudiosos insistiram que o 

português europeu e o brasileiro eram línguas iguais, apenas 

com estilos diferentes, e que por isso a gramática normativa 

brasileira deveria seguir a europeia. A adesão de formas 

estranhas ao português falado no Brasil resultou nos brasileiros 

escrevendo uma língua diferente daquela que falavam, 

fortalecendo o processo de exclusão das camadas mais pobres 

por meio da língua, como resume Pagotto: 

Cabe então perguntar: por que a língua culta assumiu a face 

do português moderno? Porque teria sido um dos 

mecanismos pelos quais as nossas elites poderiam se afirmar 

em oposição a uma maioria da população [...] Como o acesso 

a esta norma culta se daria somente a partir de rigorosa 

educação, estava garantido o processo de exclusão.17 

O autor mostra, por meio da análise de alguns processos 

de mudança linguística na Constituição do Império, de 1824, e 

na primeira Constituição da República, escrita em 1891, que a do 

 
16 Pagotto, 1998, p. 63. 
17 Pagotto, 1998, pp. 56-57. 
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início do século seguia a norma culta do português clássico, 

enquanto a do final do século se aproximava da norma culta do 

português moderno – ou seja, em um intervalo de menos de um 

século, “a gramática antiga é abandonada por outra, moderna, 

sem que isto passe necessariamente pela incorporação de 

formas do português brasileiro falado”.18 

 

A mulher em cena 

Como a mulher paulista entra nesse quadro? Em um texto 

escrito pelo inventor Hércules Florence em 1828, mencionado 

por Sérgio Buarque de Holanda, ele afirma que as senhoras 

paulistas, ao final do século XVIII, ainda “conversavam 

naturalmente na língua geral brasílica, que era a da amizade e 

da intimidade doméstica”.19 Por serem responsáveis pelo 

cuidado do lar, é natural imaginar que as mulheres fossem pelo 

menos parcialmente responsáveis pela manutenção das formas 

indígenas na língua, principalmente considerando os longos 

períodos em que elas foram maioria na população da São Paulo 

dos séculos XVII e XVIII, cidade frequentemente esvaziada pelas 

bandeiras e pela descoberta das minas de ouro. Holanda20 

comenta esse lugar preeminente que as mulheres ocupavam em 

 
18 Pagotto, 2013, p. 41. 
19 Florence apud Holanda, 1995, p. 130. 
20 Holanda, 1995. 
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São Paulo nesses períodos, dizendo que o sistema se tornava 

“quase matriarcal” – o que será discutido mais a fundo no 

próximo capítulo. No século XIX, porém, as mulheres da elite 

paulista se viram reclusas dentro de casa, com uma vida social 

restrita, relativamente isoladas das mudanças que aconteciam 

na cidade e na sociedade local. Imagina-se, então, que o papel 

destinado às mulheres na sociedade (nesse caso, não apenas em 

São Paulo, mas em todo o Brasil) possa ter influenciado na 

manutenção de uma língua mais brasileira no ambiente familiar; 

e essa língua estaria, por hipótese, distante das mudanças 

normativas que o século XIX encarou. Tal raciocínio está 

baseado em estudos que já mostraram que o gênero feminino 

pode ter um comportamento peculiar nos processos de 

mudança linguística, como será demonstrado a seguir.   

 

O paradoxo de gênero 

O linguista William Labov produziu uma extensa obra 

relacionada à variação e mudança linguística, que é a base para 

muitos estudos variacionistas das últimas décadas. Em certo 

ponto de seus estudos sobre a influência de fatores 

extralinguísticos na variação e mudança linguística, Labov21 

introduz a ideia de "paradoxo de gênero", que, resumidamente, 

 
21 Labov, 1990. 
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diz que as mulheres são, ao mesmo tempo, mais conservadoras 

e mais inovadoras do que os homens quando se trata de 

mudança linguística. Esse paradoxo teria dois princípios 

básicos, apresentados pelo linguista da seguinte forma: 

(I) Em uma estratificação sociolinguística estável, homens 

usam formas não padrão com maior frequência do que 

mulheres. 

(II) Na maioria dos fenômenos de mudança linguística, as 

mulheres usam formas inovadoras com maior frequência do 

que os homens.22 

Esse comportamento paradoxal esteve presente de forma 

significativa em grande parte dos dados coletados por Labov em 

diversas cidades americanas. De acordo com o primeiro 

princípio, as mulheres demonstram ter mais resistência ao uso 

de formas linguísticas estigmatizadas, apresentando uma taxa 

maior de uso de variantes prestigiadas introduzidas por 

mudanças vindas de cima. As mudanças vindas de cima, 

segundo Labov, são aquelas introduzidas pela classe social 

dominante de uma comunidade, que aparecem inicialmente na 

fala cuidada e que, por esse motivo, são consideradas de 

prestígio. Logo, o comportamento das mulheres seria de certa 

conformidade linguística, uma vez que elas tendem a repelir as 

 
22 Idem, pp. 205-206, tradução nossa: "(I) In stable sociolinguistic stratification, men use a higher 
frequency of nonstandard forms than women. (II) In the majority of linguistic changes, women 
use a higher frequency of the incoming forms than men.". 
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formas estigmatizadas e absorver mais rapidamente as formas 

de prestígio que geralmente são introduzidas por camadas mais 

altas da sociedade.  

O segundo princípio, por sua vez, demonstra um 

comportamento inovador por parte das mulheres: em 

mudanças vindas de baixo, as mulheres adotam formas 

inovadoras de maneira mais rápida  que os homens. Mudanças 

vindas de baixo são mudanças sistemáticas que aparecem 

inicialmente no vernáculo, de forma inconsciente, sendo 

apenas percebidas quando já foram adotadas por grande parte 

da comunidade de fala e se tornaram variações estáveis. 

Embora seja mais difícil descrever esse tipo de processo de 

mudança, Labov mostra que as mulheres tendem a acolher tais 

formas antes dos homens. 

Ao questionar os possíveis motivos para essas diferenças 

de comportamento, o linguista descarta a possibilidade de que 

tenham natureza biológica, uma vez que as diferenças não são 

estáveis, mas muito variáveis de acordo com a comunidade em 

que esses homens e mulheres se encontram; além de não haver 

indícios científicos que comprovem a existência de diferenças 

intrínsecas à linguagem de cada um dos sexos. Dessa forma, 

Labov conclui que o sexo, por si só, não leva a comportamentos 

linguísticos mais ou menos inovadores. O que faz com que ele 
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tenha influência na linguagem é algo muito mais complexo: a 

forma como o gênero feminino é tratado culturalmente em cada 

sociedade: 

[...] Isso dá a entender que mudanças nas ocupações e nos 

estilos de vida das mulheres não resultam em mudanças 

imediatas no comportamento linguístico. Nós estamos, 

então, lidando com um padrão cultural de longa duração, um 

fato social objetivo, que não é o resultado da resposta de cada 

indivíduo para a situação atual.23 

Ao falar sobre esse fenômeno, Haeri24 utiliza o termo 

"construção social de gênero", representando algo que 

ultrapassa a individualidade de cada falante e está fortemente 

ligado à cultura de cada sociedade. Dessa forma, fica claro que 

o papel do gênero feminino no desenvolvimento de cada uma 

das línguas só pode ser compreendido a fundo quando estudado 

de acordo com as peculiaridades de cada sociedade. Sabe-se 

que, nas sociedades ocidentais, a mulher viveu séculos de 

submissão a um sistema patriarcal que a mantinha à margem da 

sociedade, muitas vezes isolada e subestimada, o que perdura, 

de certa forma, até os dias de hoje. É possível dizer que essa 

tradição de subordinação, parte indissociável de muitas 

 
23 Labov, 2001, p. 279, tradução nossa: "This implies that changes in the occupations and 
lifestyles of women may not result in immediate changes in linguistic behavior. We are dealing 
with a long-standing cultural pattern, an objective social fact, that is not the result of the 
response of each individual to the current situation.". 
24 Haeri, 1996. 
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culturas, moldou o comportamento linguístico das mulheres ao 

longo do tempo, tendo, assim, um papel significativo na 

formação das línguas. Tendo em mente os processos de 

mudança linguística que estavam em andamento no Brasil no 

século XIX, e a fim de especular qual foi o papel do gênero 

feminino nesses processos, seria necessário compreender a 

construção social do gênero feminino em um contexto 

brasileiro específico – neste caso, foi escolhida a cidade de São 

Paulo. 

 

O português das mulheres 

Como já foi mencionado anteriormente, existem muitos 

aspectos sociais relevantes para entender o processo de 

formação do português brasileiro, dentre os quais estaria a 

questão do sexo/gênero. Entretanto, ela não tem sido, até o 

momento, muito explorada. A linguista histórica Rosa Virgínia 

Mattos e Silva,25 por exemplo, aponta, em um dos seus trabalhos, 

quatro fatores sócio-históricos que considera significativos para a 

formação do português brasileiro, a saber: a demografia 

histórica do Brasil do século XVI ao XIX; a mobilidade 

populacional dos africanos e afrodescendentes no Brasil 

colonial e pós-colonial; a escolarização ou sua ausência do 

 
25 Silva, 2004. 
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século XVI ao XIX; e as reconfigurações socioculturais, políticas 

e linguísticas ao longo do século XIX. Nota-se que, ao discorrer 

sobre cada um desses fatores, Mattos e Silva não trata 

especificamente de como a questão do sexo/gênero poderia 

estar inserida no processo de constituição do português 

brasileiro, não sendo essa questão uma prioridade, embora ela 

já tenha se mostrado presente, mesmo que de forma tímida, em 

trabalhos de outros pesquisadores. 

No corpus de escrita do século XIX que utilizou em sua 

pesquisa sobre o papel de a gente no quadro pronominal do 

português, Célia Regina dos Santos Lopes demonstra que há um 

claro favorecimento para o uso da forma pronominal 

(inovadora) de a gente entre as mulheres – o que é intrigante, já 

que, devido às características sociais do Brasil da época, a 

maioria do corpus foi escrita por homens, que colocavam a 

forma inovadora de a gente na fala de personagens femininas.  

Na análise da cronologia de gente → a gente em tempo real 

de longa duração, verificou-se que o gênero foi selecionado 

em diversas subamostras, apresentando resultados 

praticamente idênticos: maior favorecimento para o uso da 

nova forma, a gente pronominalizada, entre as personagens 

femininas, seja no teatro, seja nas obras literárias. Postulou-
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se, pois, que foram as mulheres que deram o primeiro passo 

na introdução dessa nova forma.26 

Algo parecido foi detectado por Emilio Gozze Pagotto e 

Maria Eugenia Lamoglia Duarte em seu estudo sobre os clíticos 

pronominais nas cartas dos avós Ottoni: o casal, embora tenha 

o mesmo estilo de vida e frequente os mesmos círculos sociais, 

utiliza os clíticos pronominais de forma muito diferente – a avó, 

Barbara Ottoni, apresenta, no geral, um uso de próclises muito 

maior do que o avô, Christiano Benedicto Ottoni. Com base 

nesses dados, os autores concluem que o avô escolhe utilizar a 

norma linguística lusitana, enclítica, enquanto a avó utiliza mais 

fortemente as formas do português brasileiro, predominantemente 

proclítico; e levantam a hipótese de que essa desigualdade se dá 

pela diferença no papel social de cada gênero, embora sejam 

necessários mais estudos voltados para esse fenômeno: 

A diferença clara entre o senador e sua esposa também nos 

leva a pensar as relações com os papéis sociais do homem e 

da mulher no processo histórico de constituição do 

português do Brasil (...) estamos percebendo que num casal 

como o que estudamos, pertencente à elite política e 

econômica, poderia haver uma sensível diferença entre 

homens e mulheres, em função do tipo de papel que 

desempenhavam na sociedade de então. Entendemos que se 

 
26 Lopes, 2003, p. 146. 
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abre uma perspectiva muito interessante para o estudo da 

história social do português do Brasil.27 

Tais pesquisas mostram que existe espaço para mais 

investigações que tenham como foco a questão do papel do 

sexo/gênero em fenômenos de mudança linguística no 

português brasileiro. Logo, afunilando a questão para São Paulo, 

compreender qual era o papel da mulher na sociedade paulista 

e como ele pode ter afetado a sua exposição e subsequente 

adaptação aos novos padrões normativos do português 

brasileiro é essencial para a construção de um painel mais 

amplo dos processos de mudança linguística que tiveram como 

palco o século XIX. 

 
27 Pagotto & Duarte, 2005, p. 80. 
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2. São Paulo: de aldeia jesuíta a capital do mundo 

 

A história do território que viria a ser o estado e, mais 

especificamente, a cidade de São Paulo começa com a 

Companhia de Jesus. Com o litoral do Brasil ocupado por 

estrangeiros, muitos deles portugueses de procedência 

duvidosa, os padres jesuítas desejavam encontrar um lugar 

onde pudessem “criar um mundo imaculado, só pureza, muito 

distante da perversão que os brancos encarnavam”28 para a 

catequização dos índios, onde estes pudessem aprender a ser 

bons cristãos. Subir a serra que separava São Vicente, onde já 

havia uma igreja jesuíta, do planalto parecia uma boa ideia para 

isolar os índios das perversidades dos brancos, e uma elevação 

rodeada pelos rios Anhangabaú e Tamanduateí foi escolhida 

como nova casa do colégio da Companhia. Junto da primeira 

dúzia de padres que ali se instalou estava José de Anchieta, um 

padre jovem e bem estudado que tratou de aprender a língua 

dos “brasis” para melhor se comunicar com os seus 

catecúmenos – tendo, inclusive, escrito a primeira gramática da 

língua tupi. Tal foi a composição inicial da aldeia que viria a se 

tornar a cidade de São Paulo: uma igreja jesuíta cercada de 

 
28 Toledo, 2003, p. 92. 
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aldeias indígenas, que foram essenciais para a sobrevivência da 

nova habitação, já que os índios proviam mão de obra e proteção 

aos padres. Entretanto, a ideia inicial dos jesuítas, com o tempo, 

foi frustrada, e muitos índios abandonaram os princípios 

cristãos, voltando para as suas aldeias. 

Segundo Roberto Pompeu de Toledo, São Paulo só não 

desapareceu porque alguns moradores de Santo André, vila 

próxima, se transferiram para lá. Santo André era formada, 

basicamente, por portugueses e mamelucos, chamada de “covil 

de ladrões”, e a utopia de terra santa e limpa dos padres foi 

substituída pela realidade de uma aldeia de portugueses – 

muitos deles possuidores de fichas criminais. O trabalho central 

dos jesuítas, então, deixou de ser a catequização dos índios para 

se dirigir à manutenção da fé de uma civilização já cristã. Apesar 

disso, os costumes da aldeia continuavam calcados na cultura 

indígena, o que fazia de São Paulo uma aldeia “mais brasileira”: 

As cidades do litoral surgiam à imitação das portuguesas. [...] 

São Paulo era mais brasileira quando se entende por 

brasileiro algo diferente do português, um produto novo e 

híbrido, surgido ao impacto do encontro do europeu com o 

índio, do trigo com a mandioca, da arma de fogo com o arco-

e-flecha [...] Comia-se comida de índio, usavam-se armas de 
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índios e até se falava, tanto quanto o português, ou talvez até 

mais, a língua geral dos índios.29 

São Paulo seria vista, nos primeiros séculos de sua 

existência, como uma cidade atrasada justamente por isso: por 

estar isolada, os costumes importados da Europa e que se 

tornavam tão importantes nas cidades costeiras, como São 

Vicente, Santos e Rio de Janeiro, não chegavam ao planalto, pelo 

menos não com a força que tinham no litoral. São Paulo era uma 

cidade desinteressante, onde reinava “a treva, o sono e o 

silêncio”.30 O único entretenimento local eram as festas 

religiosas, principalmente as procissões, para as quais muitas 

famílias que viviam nos arredores voltavam à vila. Essas 

aglomerações diversas vezes terminavam em bagunça, o que 

chegou a gerar leis como a que proibia o passeio pelas margens 

dos rios e fontes, porque elas eram lugar de libertinagem e 

deveriam ser frequentadas apenas pelas índias que iam buscar 

água. A alfabetização, como em todo o Brasil, era pouca – 

Toledo31 cita as atas da Câmara Municipal em 1582, que eram 

escritas em “linguagem trôpega, reveladora de uma 

alfabetização claudicante”, e onde até a numeração do papa foi 

escrita errada, de Gregório XIII para Gregório III. O isolamento 

 
29 Toledo, 2003, p. 136. 
30 Taunay apud Toledo, 2003, p. 134. 
31 Idem, p.127. 
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também rendeu aos seus moradores a fama de rebeldes, 

insubordinados – o que não deixava de ser verdade. Os paulistas 

aparentavam não gostar de receber ordens do reino, e há 

diversas ocasiões documentadas em que representantes da 

metrópole foram maltratados ali. A rebeldia e a rusticidade, ao 

mesmo tempo em que faziam os paulistas serem alvos de piadas, 

possibilitaram que eles fossem pioneiros no desbravamento do 

sertão, no primeiro passo em direção à futura grandeza: as 

bandeiras. 

 

Reduto de foras da lei 

No século XVII, os bandeirantes se tornaram homens de 

destaque. Seu objetivo inicial era encontrar ouro, já descoberto 

em colônias espanholas. As primeiras grandes expedições para 

o sertão foram, inclusive, incentivadas pelo governador-geral 

do Brasil à época, D. Francisco de Sousa, cuja ambição era 

encontrar minas de ouro e pedras preciosas – o que ele não 

viveu para ver se concretizar. Sem encontrar essas minas, os 

bandeirantes se tornaram principalmente escravizadores e 

traficantes dos indígenas que encontravam pelos caminhos. São 

Paulo era o ponto de partida e de chegada das bandeiras, de 

modo que o cotidiano da vila passou a ser influenciado pelas 

idas e vindas dos bandeirantes. A comoção daqueles que 
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ficavam era enorme, uma vez que os desbravadores dos sertões 

eram vistos como heróis; havia um certo misticismo em volta 

das bandeiras, visto que, como afirma Toledo,32 “O sertão 

exercia, sobre aquela gente, a mesma atração que exerceu o mar 

para seus pais ou avós portugueses”. Dessa forma, criou-se uma 

atmosfera de respeito pelos bandeirantes que perdura até os 

dias de hoje, mas que ignora, na maioria das vezes, a 

barbaridade do trabalho desses homens. Já aqueles que ficavam 

eram, em sua maioria, mulheres. As maiores bandeiras 

costumavam durar, em média, um ano, o que fazia com que a 

vila ficasse povoada, principalmente, por mulheres e crianças 

por um longo período, criando um sistema temporário de 

sobrevivência fortemente baseado na cooperação entre as 

mulheres de família e os índios que trabalhavam para elas. Como 

menciona Sérgio Buarque de Holanda, era natural que, nessa 

sociedade, não houvesse espaço para a língua portuguesa, uma 

vez que:  

na rigorosa reclusão caseira, entre mulheres e serviçais, uns 

e outros igualmente ignorantes do idioma adventício, era o 

da terra que teria de constituir para elas o meio natural e 

mais ordinário de comunicação.33 

 
32 Toledo, 2003, p. 142. 
33 Holanda, 1995, p. 124. 
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Os índios capturados pelos bandeirantes e que 

sobreviviam à viagem de volta para São Paulo ou eram obrigados 

a trabalhar nas fazendas de produtos agrícolas, principalmente 

o trigo que a capitania fornecia para o litoral, ou voltavam para 

o sertão, dessa vez para ajudar na captura de mais índios. Assim, 

os bandeirantes criaram verdadeiros exércitos de índios, 

responsáveis por explorar muitos territórios antes intocados no 

interior do Brasil. Embora essa atividade desse aos paulistas 

algum prestígio, movimentando a economia da região – mesmo 

que a vila de São Paulo, em si, continuasse quase abandonada -, 

ela acabou sendo colocada na ilegalidade por pressão dos 

jesuítas, o que reforçava a ideia de que São Paulo era uma “vila 

problema”, cuja base de funcionamento era a escravidão. Isso 

causou muitos conflitos entre jesuítas e bandeirantes, os quais 

eventualmente tiveram que entrar em um acordo, já que os 

paulistas eram, além de rebeldes, muito religiosos. 

No final do século XVII, a descoberta do ouro causou mais 

um esvaziamento da vila, já que tanto patrões quanto escravos 

se deslocaram para a região das Minas do Ouro. Como “centro 

estratégico” próximo das Minas, São Paulo é designada capital 

da capitania, e os mesmos bárbaros e insubordinados de antes 

passam a ser vistos como heróis, elogiados por D. João V como 

“‘os únicos que, com bom sucesso’, sabem ir à descoberta das 
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minas de ouro”.34 Essa honraria, porém, não significou nenhum 

avanço para a vila: São Paulo continuou sendo um “lugar onde 

se deixavam os porcos fuçar em plena rua”35 e a região das 

Minas de Ouro não demorou muito para se tornar capitania 

independente. Esse período também viu a queda da economia 

do trigo: 

Se a pasmaceira e a penúria já castigavam São Paulo nas 

décadas finais do século XVII, mais ainda se acentuariam com 

a debandada que, em busca da fortuna fácil, seguiu-se às 

notícias dos ricos veios. (...) Certos autores atribuem a quebra 

do trigo paulista a alguma praga que teria arruinado as 

plantações. Mais verossímil é a explicação pelo esgotamento 

dos estoques de mão-de-obra.36 

Assim, São Paulo sofria com um padrão: povoava o interior 

do Brasil a custo de esvaziar a si mesma. Aos poucos a capitania 

foi se fragmentando ainda mais, sendo anexada à capitania do 

Rio de Janeiro por 17 anos. Segundo Toledo,37 o primeiro censo 

de São Paulo, realizado na década de 1760, indicava que a cidade 

tinha por volta de 20 mil habitantes, entre livres e escravos. É 

interessante como esse censo mostra que havia mais mulheres 

do que homens na cidade – 95,54 homens para cada 100 

mulheres. Além disso, mostra que, aos 39 anos, quase metade 

 
34 Toledo, 2003, p. 201. 
35 Idem, p. 202. 
36 Idem, p. 194. 
37 Idem, pp. 239-240. 
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das mulheres era solteira, havendo grande número de mães 

solteiras e crianças abandonadas. Esses dados estão 

relacionados ao fato de que os homens tendiam a sair da cidade, 

fosse na busca de ouro ou no transporte de animais às minas. 

As mulheres ficavam para trás e precisavam lidar com o 

esvaziamento periódico da sociedade. Ao final do século, os 

censos continuavam mostrando uma predominância de 

mulheres na vila, contrastando com as outras vilas da capitania, 

onde havia muito mais homens do que mulheres – 

provavelmente devido ao trabalho agrícola concentrado no 

interior. 

Só no final do século XVIII, com a abertura da estrada da 

Serra do Mar, é que São Paulo voltou a ter certa importância. 

Com o crescimento da cultura de cana-de-açúcar na região do 

Oeste Paulista, a cidade se tornou o meio do caminho entre os 

produtores e o litoral, e a crescente decadência da exploração 

do ouro fez com que o caminho da Serra do Mar tivesse ainda 

mais relevância. Toledo38 diz que a localização da cidade de São 

Paulo, “a curta distância do litoral, e ao mesmo tempo aberta 

aos caminhos que demandam ao interior, foi, desde sempre, a 

razão da sobrevivência de São Paulo, tantas vezes ameaçada de 

 
38 Toledo, 2003, pp. 255-256. 
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minguar e mesmo de morrer”. Essa localização se tornou ainda 

mais importante quando entrou o século XIX. 

 

Século XIX: O século da arrancada 

Em 1822, Dom Pedro I estava a caminho de São Paulo 

quando declarou a independência. Foi no teatro precário da 

cidade que o imperador comemorou a nova situação do Brasil e 

declarou São Paulo “cidade imperial”. Esse título não significou 

muita coisa naquele momento, mas foi um primeiro passo em 

direção ao crescimento da visibilidade da cidade que iria, ao 

longo do século, mudar completamente. 

 

O olhar que vem de fora 

O começo do século XIX viu a chegada de alguns viajantes 

europeus que vinham à América do Sul explorar o “novo 

mundo”, muitos deles cientistas e comerciantes. Os relatos que 

esses viajantes deixaram para a posteridade são materiais muito 

significativos para conhecer detalhes sobre a vida no país 

naquele século, uma vez que eles visitavam não apenas a capital 

e os principais centros urbanos, mas muitas regiões remotas e 

esquecidas pela imprensa da época, e mesmo pela história. 

Esses escritos são um testemunho muito importante sobre o 
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funcionamento da sociedade de então, a forma como se 

constituíam as províncias, a relação dos trabalhadores com o 

trabalho no campo e nas minas, e as condições socioeconômicas 

da população. Além disso, tinham a oportunidade de circular por 

diversos grupos sociais, o que permitia que eles tivessem uma 

ampla visão de como viviam os brasileiros – mesmo que essa 

visão fosse completamente eurocêntrica, como já seria de se 

esperar. 

Um dos viajantes foi o inglês John Mawe, que percorreu 

algumas regiões do Brasil e do Rio da Prata durante quatro anos, 

entre 1807 e 1811. Ele era comerciante e mineralogista, e grande 

parte de seus escritos descrevem a geologia das regiões 

brasileiras e a forma como era feita a mineração, além dos tipos 

de pedras preciosas encontradas no território. Devido a esse 

interesse especial, Mawe passou grande parte do tempo em 

Minas Gerais, mas também visitou São Paulo, Santa Catarina e 

Rio de Janeiro. A impressão do viajante sobre a província de São 

Paulo é bastante positiva, contrariando, como ele mesmo diz, 

outros viajantes que antes dele estiveram ali. Segundo Mawe,39 

as narrativas anteriores, de viajantes como Vaissette e 

Charlevoix, davam a São Paulo o status de "república de piratas", 

onde "reina o barbarismo e a falta de hospitalidade", mas ele se 

 
39 Mawe, 1978, p. 74. 
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diz muito satisfeito com a forma como foi tratado na província. 

Ao chegar à cidade com seus companheiros de viagem, o inglês 

comenta que a reação dos paulistas ao vê-los era de espanto e 

curiosidade, e que os viajantes se viam “frequentemente 

cercados por uma multidão de jovens de ambos os sexos, que 

vinham até a porta para ver como comíamos e bebíamos”.40 Esse 

comportamento é uma indicação, segundo Roberto Pompeu de 

Toledo,41 de como São Paulo era uma cidade caipira. 

Em seus relatos, compilados no livro Viagens ao interior do 

Brasil, Mawe demonstra um interesse especial pelas mulheres 

e seu papel na sociedade, o que era incomum, uma vez que, 

historicamente, a vida das mulheres não costumava ser 

considerada um assunto interessante. Às mulheres paulistas, 

especificamente, Mawe tece elogios, dizendo que discorda 

daquilo que geralmente era dito sobre elas: que tinham a 

leviandade como traço predominante do caráter. Ele atribui 

essa fama a um costume que elas tinham de jogar flores sobre 

os homens que passavam, o qual o inglês explica, a fim de 

demonstrar que tal julgamento é infundado: 

(...) aqui se consideram as flores como parte integrante dos 

adornos femininos, para o cabelo e, quando se apresenta um 

estrangeiro a uma senhora, não passa de ato comum de 

 
40 Mawe, 1978, p. 71. 
41 Toledo, 2003. 
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cortezia desprender uma flor do cabelo e oferecê-la. A este 

elegante cumprimento, deve-se retribuir, durante a visita, 

escolhendo uma flor entre a profusa variedade que adorna o 

jardim, ou a sacada, e oferecê-la.42 

A esse costume Mawe acrescenta outro, também comum 

em São Paulo, de homens e mulheres atirarem frutas artificiais 

uns nos outros na rua, na época de quaresma. O viajante não 

gosta desse costume, considera-o inapropriado, mas o aceita 

como parte da cultura da região − o que demonstra certa 

benevolência perante a cultura diferente, o que não parecia ser 

uma postura comum aos viajantes que vieram antes de Mawe. 

Sobre os dias de festa, ele diz que as mulheres se apresentavam 

elegantes, mas menciona que, apesar da conversa animada e 

com "qualquer coisa de musical",43 seu estilo de vida as 

prejudicava física e psicologicamente: 

Na realidade, sua educação se restringe a conhecimentos 

superficiais; ocupam-se muito pouco com assuntos domésticos, 

confiando tudo quanto se refere às dependências inferiores da 

direção da casa, ao negro ou à negra cozinheira, e deixando 

todos os outros assuntos ao cargo dos servos. (...) Sofrem de 

anemia quase geral, o que é atribuído, em parte, ao seu modo de 

vida abstêmico, mas, sobretudo, à falta de exercício e aos 

contínuos banhos quentes a que se abandonam.44 

 
42 Mawe, 1978, p. 73. 
43 Idem, p. 72. 
44 Idem, ibidem. 
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Percebe-se que, na visão de Mawe, as mulheres da elite 

urbana paulista viviam de forma ociosa, ocupando-se apenas da 

costura e do bordado. Isso é indicação do lugar que era 

reservado para essas mulheres no começo do século XIX, após 

a decadência da exploração do ouro e a volta dos homens para 

a casa: de exclusão de assuntos que não eram diretamente 

ligados aos cuidados da casa e dos filhos, ao mesmo tempo em 

que estes também eram divididos com os servos. Dessa forma, 

é possível inferir que, à época da visita de Mawe a São Paulo, a 

mulher paulista de classe alta tinha muito pouca relevância 

social, estando restrita a ambientes familiares − embora 

participasse dos poucos bailes e reuniões que eram oferecidos. 

Em sua visita à província de Minas Gerais, Mawe faz 

comentários parecidos sobre as mulheres de lá, embora dê a 

entender que o contato com as mulheres naquela região era um 

pouco mais comum do que em São Paulo, onde elas eram mais 

sérias e escondidas. Ao final de sua estadia no Arraial do Tijuco, 

local que viria a ser a cidade de Diamantina, o viajante propõe 

uma reflexão sobre o potencial da mulher brasileira sob sua 

visão de estrangeiro: 

Fiquei firmemente convencido de que, se as brasileiras 

recebessem educação melhor, sobretudo no que se refere à 

economia doméstica, e estivessem habituadas a ver tudo quanto 

diz respeito ao lar administrado com ordem e regularidade, se 



56 
 

tornariam úteis à sociedade. Na verdade, constantemente 

observei nelas essa louvável curiosidade e esse desejo de 

instrução, que se pode chamar o primeiro passo para o 

aperfeiçoamento. Mas que esperar de mulheres mal educadas, 

vivendo desde a infância, no meio de negros, em más habitações, 

apenas abrigadas da chuva e do sol, e destituídas de toda espécie 

de comodidade?45 

Tal reflexão retoma a ideia de ociosidade atribuída tanto 

às mulheres mineiras quanto às mulheres paulistas. A narração 

de Mawe indica que a causa desse modo de vida improdutivo 

não era necessariamente a disposição das mulheres – algumas 

delas descritas por ele como animadas, abertas a conversas e 

curiosas −, mas sim um papel pré-estabelecido que elas 

ocupavam na sociedade, restrito aos divertimentos modestos, 

aos trabalhos manuais e, com a exceção de algumas famílias 

mais ricas, à ignorância.46  

Outro viajante que redigiu uma grande quantidade de 

relatos foi Auguste de Saint-Hilaire, um botânico francês que 

viajou pelo Brasil entre os anos de 1816 e 1822, tendo se 

aventurado por diversos estados, como São Paulo, Minas Gerais, 

Espírito Santo e Goiás, entre outros. O foco de sua observação 

 
45 Mawe, 1978, p. 162. 
46 Vale ressaltar que o perfil de mulher aqui apresentado é baseado em uma generalização das 
mulheres de classe alta. Não se pretende afirmar que todas as mulheres paulistas tinham o 
mesmo estilo de vida, mas sim fazer um recorte de acordo com as informações disponibilizadas 
por fontes da época. Imagina-se que as mulheres de classe baixa, assim como viúvas e mães 
solteiras, tivessem um estilo de vida diferente. 
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no Brasil, devido à sua profissão, foi a fauna e a flora e, por 

extensão, a agricultura e a pecuária, principalmente nas regiões 

mais afastadas do litoral. Saint-Hilaire e Mawe apresentam 

opiniões diferentes em relação à cidade e principalmente às 

mulheres paulistas, o que pode ser explicado pela diferença de 

temperamento de ambos, pelo fato de os dois terem objetivos 

diferentes em suas viagens − Mawe, como comerciante, buscava 

oportunidades de negócio, enquanto Saint-Hilaire tinha como 

foco a coleta de informações e observações de viés científico −, 

ou pelos 11 anos que separaram as visitas dos dois. É 

interessante notar que o teor dos relatos do francês, mais 

crítico e por vezes afiado, está mais em consonância com a fama 

que os paulistas tinham desde muito antes do século XIX, 

embora Mawe pareça ter se esforçado mais para se aproximar 

e socializar com os moradores da cidade. 

A opinião do francês sobre os paulistas não é muito 

positiva. Em certa passagem, ele diz que reconheceu a 

população de uma região próxima a Araraquara como sendo 

formada de paulistas devido ao "mau estado da casa, pela 

desordem que na mesma existia e pela apalermada rusticidade 

de seus moradores",47 exatamente de acordo com o que ele 

esperava ao chegar na região, baseado no que tinha ouvido de 

 
47 Saint-Hilaire, 1932, p. 112. 
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outros viajantes, anteriormente citados por John Mawe. Em 

relação às mulheres, Saint-Hilaire também fala sobre sua 

ociosidade, mas com menor simpatia, e critica a quantidade de 

prostitutas que encontrou na cidade de São Paulo. Entretanto, 

ele mesmo diz não ter tido contato direto com nenhuma mulher 

paulista, por estarem todas escondidas dentro de suas casas: 

Parece que em 1819 e 1820, não havia em São Paulo, muito 

mais sociabilidade do que em outras cidades do interior do 

país, e que as mulheres pouco se deixavam ver. Durante 

minha estadia na cidade, (...) não fui convidado, por quem 

quer que fosse, para festas e jantares, e não tive a 

oportunidade de ver nenhuma senhora paulista. Fui à casa de 

uma das pessoas mais distintas da cidade, e, como a mesma 

se encontrasse no momento de se por à mesa, convidou-me 

para jantar; aceitei o convite, mas jantamos sós, pois sua 

mulher não apareceu.48 

Saint-Hilaire aponta que a cidade de São Paulo, em 1819, 

tinha dois lados: um de calçadas que, durante as noites, 

fervilhavam de prostitutas e homens à toa, e outro de muito 

recato, onde as mulheres mal apareciam diante de estranhos, 

como em um “vilarejo muçulmano”.49 O francês também 

menciona em mais de uma passagem que as casas de família de 

São Paulo tinham uma separação bem clara: a sala, cômodo que 

 
48 Saint-Hilaire, 1932, p. 168. 
49 Toledo, 2003, p. 273. 
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dava para o exterior, era reservada para receber estranhos e 

fazer refeições; e o interior da casa era reservado às mulheres, 

"um santuário em que o estranho nunca penetra". Ainda diz que 

"os jardins, sempre situados por trás das casas, são para as 

mulheres uma fraca compensação de seu cativeiro".50 Por meio 

dessa descrição, percebe-se que Saint-Hilaire via as mulheres 

paulistas como confinadas ao interior das casas, sem permissão 

de convivência com estranhos. É possível conjeturar que o 

crescimento da cidade, apesar de tímido no começo do século, 

tenha sido de alguma forma responsável pelo isolamento cada 

vez maior das mulheres dentro de casa. De qualquer forma, as 

descrições feitas pelo cientista atribuem à São Paulo do começo 

do século XIX uma grave melancolia: ele dizia ser costume entre 

os agricultores possuírem casas na cidade apenas para 

domingos e dias santos, mantendo-as fechadas o resto dos dias, 

o que fazia com que parte das casas da cidade fossem 

"inteiramente supérfluas, completamente inúteis".51 Isso com 

certeza afetava a vida dos moradores da cidade, afogando-os no 

tédio. 

 
50 Saint-Hilaire, 1945, p. 96. 
51 Saint-Hilaire, 1932, p. 70. 
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Sobre a variedade paulista do português, Saint-Hilaire faz 

alguns comentários breves, comparando-a com a que 

encontrou em Minas Gerais: 

Diante de tudo o que acabo de expor, não deve causar 

admiração o fato dos habitantes do interior da província de 

São Paulo falar e pronunciar muito incorretamente o 

português, ao passo que os do interior de Minas Gerais, ao 

menos na parte oriental dessa província, falam, em geral, 

com correção, e têm uma pronúncia que só difere da dos 

portugueses da Europa em ser mais melodiosa e mais suave. 

Os paulistas do interior, em vez de vossemecê, abreviação de 

vossa mercê, pela qual é designada a segunda pessoa, dizem 

mecê; sua pronúncia é áspera e arrastada. Substituíram eles 

por ts e ch português, dizendo, por exemplo, matso por 

macho e atso por acho (do verbo achar) etc.52 

A conclusão do viajante é que se falava mais corretamente 

em Minas Gerais do que em São Paulo − ficando claro que o que 

ele considerava "correto" era a língua mais próxima do 

português da metrópole. A partir dessa informação − que não 

está restrita aos relatos de Saint-Hilaire, pois era de 

conhecimento geral na colônia que os paulistas falavam 

“errado” − infere-se que, no início do século XIX, a população 

de São Paulo tinha uma linguagem mais afastada daquela do 

colonizador do que a população de outras províncias. O 

 
52 Saint-Hilaire, 1932, p. 171. 
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isolamento histórico de São Paulo foi o provável responsável 

por isso, uma vez que, assim como os costumes do litoral 

demoravam para chegar ao planalto, a língua da metrópole 

também ficava em segundo plano. Um suposto exemplo que 

comprovaria esse fato seria a análise da linguagem usada por 

Dom Pedro I nas cartas que escreveu ao longo de seu 

relacionamento com sua amante Domitila, a marquesa de 

Santos, que era paulistana. Sobre as cartas, Roberto Pompeu de 

Toledo diz o seguinte: 

Domitila influenciou D. Pedro em muitos aspectos, na 

linguagem inclusive, como é próprio dos casais. Ele usa nas 

cartas termos como ‘mecê’, por vossa mercê, e ‘despois’. 

Segundo o comentador da correspondência entre ambos, o 

escritor Alberto Rangel, D. Pedro demonstraria com isso 

estar contagiado pelo falar caipira da amada – o que nos diz 

algo do modo de falar de São Paulo, à época.53 

Esse estereótipo de “caipira” também ficou registrado na 

literatura, principalmente em peças de teatro que se passavam 

no Rio de Janeiro, mas que tinham personagens paulistas. Uma 

delas é O Diletante, escrita por Martins Pena em 1844. Ela conta 

a história de José Antônio, um homem que quer que a filha, 

Josefina, se case com Marcelo, um fazendeiro rico de São Paulo, 

que é constantemente criticado na peça. Marcelo é o tempo 

 
53 Toledo, 2003, p. 293. 
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todo descrito como “rústico”, um “paulista dos sertões”, e até 

mesmo as rubricas descrevem o seu falar como “carregado”. 

Além disso, muitas cenas giram em torno do fato de Marcelo 

não conhecer muitos dos costumes refinados que são 

completamente corriqueiros para os moradores da Corte, 

principalmente em relação à música, a paixão do seu potencial 

sogro. Todas as cenas terminam com Marcelo sendo 

ridicularizado. 

Marcelo — Enfim, na Rua do Ouvidor é confusão de coisas e 

de gentes a passarem de baixo para riba e a fazerem uma 

bulha tal, que me fizeram tonto. Tomara-me já em S. Paulo! 

(Senta-se no sofá.) 

José Antônio — Homem, goze primeiro os prazeres da corte. 

Não queira enterrar-se em vida no sertão. Vá ao teatro ouvir 

Norma, Belisário, Ana Bolena, Furioso. 

Marcelo — Não acho graça nenhuma. Umas cantigas que eu 

não percebo e que não se pode dançar. Não há nada como 

um fado. 

José Antônio — Que horror, preferir um fado à música 

italiana! (À parte:) O que faz a ignorância!54 

Marcelo também é visto como um homem capaz de ter 

atitudes violentas por viver no sertão, o ponche que veste é 

sempre criticado como uma roupa cafona e caipira, muito 

vulgar para ser usada na Corte. A certa altura da peça, a mãe de 

 
54 Pena, 1844, p. 4. 
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Josefina, que não quer o casamento da filha com um “homem de 

ponche”, chama Marcelo de “papa-formigas”, termo que se 

referia ao costume indígena e, por extensão, paulista, de comer 

formigas, o que era visto como símbolo da falta de civilidade. 

Esse termo também aparece para descrever o personagem 

Barão de Cutia na peça Tipos de Atualidade, de França Júnior, 

escrita em 1862. O Barão é um grande fazendeiro paulista que 

aparece na peça apenas para demonstrar burrice. 

Diferentemente de Marcelo, ele não é apenas ignorante em 

relação aos bons modos e às novidades vindas da Europa, mas 

em relação a qualquer assunto, o que faz do Barão um 

personagem ridículo. 

Carlos — Padece da cabeça, senhor Barão? 

Barão — Muito, doutor, desde o tempo de casado: parece-me 

que isto já é crônico, é de família. Foi uma felicidade 

encontrá-lo: se pudesse dar-me um remédio... 

Carlos — As dores são periódicas? 

Barão — Se eu tenho — periódicos? não senhor. Apenas 

assinante do Correio Paulistano. 

Carlos (À parte) — Que estúpido! (Alto) Quero dizer: se essas 

dores aparecem todos os dias a uma hora certa e 

determinada.55 

 
55 França Júnior, 1862, pp. 13-14. 
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Ambos os personagens demonstram a visão que era 

difundida pelos teatros do Rio de Janeiro e do resto do Brasil na 

época, não por estrangeiros, mas por brasileiros que viam São 

Paulo como um centro de caipiras ultrapassados. Em seu estudo 

sobre a representação do caipira na imprensa do século XIX, 

Kewitz e Oliveira56 questionam, entre outras questões, por que 

o termo “caipira” passou a ser usado para caracterizar um povo 

de tanto engajamento político como os paulistas, que tiveram 

um papel tão importante no desbravamento do interior do 

Brasil e na Guerra do Paraguai. A principal explicação está na 

oposição ao elemento estrangeiro, fortemente presente no Rio 

de Janeiro após a instalação da Corte, onde a população “tomava 

para si os padrões europeus no modo de trajar, de portar-se e 

de falar”.57 As autoras dizem que, ainda na primeira metade do 

século XIX, a rusticidade expressa pela “ausência de retórica, a 

forma clara e precisa do discurso” era uma característica que os 

paulistas mantinham com orgulho, pois representava uma 

tradição baseada em ensinamentos dos grandes homens 

paulistas, em oposição a costumes importados da Europa. Na 

segunda metade do século XIX, porém, provavelmente devido 

ao crescimento da cidade e às mudanças que ele acarretou, as 

autoras afirmam que há, na imprensa paulista, críticas ao 

 
56 Kewitz & Oliveira, 2002. 
57 Idem, p. 128. 
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desaparecimento do linguajar mais tradicional e, ao mesmo 

tempo, do engajamento dos paulistas nas questões sociais, a 

ponto de os paulistas da cidade passarem a se referir aos 

paulistas do campo como “caipiras”, uma vez que os valores 

difundidos pela cidade se modificaram. Logo, é curioso notar 

que a linguagem rústica faz parte indissociável do caráter 

insubmisso do imaginário paulista caipira.   

 

As arcadas do progresso 

A fundação da Academia de Direito no Largo do São 

Francisco, dentro do centro histórico de São Paulo, em 1827, deu 

à cidade um “novo sopro de vida”.58 levou movimento às ruas, 

revitalizou a economia e, principalmente, deu uma nova 

personalidade ao velho ponto de partida de expedições para o 

interior do Brasil, tornando São Paulo um centro de estudantes 

e de vida intelectual, mesmo que ainda bem restrita. O que 

torna esse momento da história de São Paulo mais notável é o 

fato de que muitos políticos da época foram contra a escolha da 

cidade como sede da Academia. A distância do Rio de Janeiro 

era um dos argumentos contrários, já que a chegada de livros 

importados essenciais para os universitários era maior na 

capital do Império do que no porto de Santos, além de a viagem 

 
58 Toledo, 2003, p. 309. 
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por terra do litoral até São Paulo ainda ser penosa, o que fazia 

com que lugares como a Bahia, a Paraíba e o Maranhão fossem 

considerados mais adequados. 

Outro argumento contra a instalação da Academia em São 

Paulo mostra claramente a ideia que se tinha sobre os paulistas 

na época, especificamente em relação à linguagem. Assim como 

afirmava Saint-Hilaire, alguns políticos brasileiros diziam que os 

estudantes seriam influenciados negativamente pela linguagem 

dos paulistas, menos “pura” − ou seja, menos próxima da norma 

lusitana − do que a dos outros centros urbanos, e principalmente 

a da capital do Império. Seria, então, contraproducente criar 

uma academia em um lugar onde os jovens “contrairiam 

pronúncia mui desagradável”59 ao invés de desenvolverem o 

cosmopolitismo que se esperava de futuros juristas. Dessa 

forma, a língua portuguesa “errada” que era falada em São Paulo 

se tornou fato consolidado em reuniões oficiais: 

A questão do sotaque paulista − ou paulistano − virou 

argumento recorrente. 'É geralmente reconhecido que, 

assim como na província de Minas é mais apurado o dialeto, 

assim também na de São Paulo é onde o há menos correto', 

disse o deputado Lúcio Teixeira Gouveia.60 

 
59 Nogueira apud Toledo, 2003, p. 310. 
60 Idem, p. 312. 
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Apesar disso, o custo de vida baixo de São Paulo e as 

poucas distrações para os jovens, o que incentivaria o foco nos 

estudos, acabaram por consolidar a escolha da cidade como 

sede da Academia. Isso fez com que muitos estudantes de 

outros estados fossem viver em São Paulo, alojados 

principalmente em repúblicas, uma vez que não havia muitos 

alojamentos livres na cidade. Assim, apareceram as 

“estudantadas” e a vida muito pacata dos paulistanos tornou-se 

mais agitada com as travessuras dos alunos da Academia. As 

famílias, então, passaram a se esconder ainda mais dentro das 

casas, mantendo especialmente as mulheres o mais longe 

possível do contato com os baderneiros. Roberto Pompeu de 

Toledo comenta o uso de janelas de rótula como “marca 

registrada de São Paulo”: 

Se as famílias paulistanas já tinham por hábito trancar-se em 

casa, especialmente as mulheres, mais motivo haveria agora 

para pôr-se em guarda. As janelas de rótula, ou de gelosia, 

caracterizadas por uma trança de ripas bem fechadas, quase 

como tela de confessionário, por onde mal passa a luz e o 

calor, quanto mais o olhar, eram uma marca registrada de São 

Paulo. Não é à toa que gelosia tem esse nome: vem do italiano 

gelosia, ciúme, e está ligada ao hábito de ciumentamente 

esconder as mulheres em casa.61 

 
61 Toledo, 2003, p. 321. 
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Dessa forma, São Paulo se tornou a capital das 

contradições, presa entre “o burguês e o estudante, a sombra e 

a luz […] uma certa monotonia da rotina personificada na 

população permanente, e as audaciosas tentativas do progresso 

encarnadas na população transitória e flutuante”,62 de modo 

que uma sociedade já reservada tentava se prender ao máximo 

aos antigos costumes para os quais o isolamento de séculos lhe 

direcionou. 

 

O spleen em forma de cidade 

Um testemunho bastante interessante da vida na cidade 

de São Paulo, e principalmente sobre as mulheres que viviam lá 

na metade do século XIX, está nas cartas do escritor paulista 

Álvares de Azevedo para sua mãe, compiladas em um livro 

publicado em 1976, Cartas de Álvares de Azevedo. Álvares de 

Azevedo foi um escritor da segunda geração romântica, autor 

de livros como Noite na Taverna e Lira dos Vinte Anos, que 

fazem parte do cânone literário brasileiro e são um excelente 

exemplo da produção ultrarromântica na literatura do país. 

Azevedo nasceu em São Paulo, mas se mudou muito cedo para 

o Rio de Janeiro, voltando à terra natal para estudar direito na 

 
62 Zaluar apud Toledo, 2003, p. 322. 
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Academia, em 1848. Nas cartas, o jovem mostra muito desgosto 

por São Paulo, reclamando constantemente das poucas 

diversões que há ali, da rusticidade das ruas − por onde se 

andava “quebrando os pés”63 devido às ruas de pedra mal 

acabadas − e da ignorância do povo. Mesmo em momentos de 

diversão, como alguns bailes oferecidos por pessoas ilustres, 

Azevedo insiste em afirmar que “S. Paulo nunca será como o 

Rio”.64 Uma de suas reclamações mais frequentes é o esquema 

de danças com cartas dos bailes da Concórdia Paulistana, onde 

os mestres de cerimônia decidiam com quais rapazes as moças 

iriam dançar, um costume que, segundo ele, já havia sido 

abandonado no Rio de Janeiro e mostrava quão ultrapassados 

eram os costumes paulistas. Na carta de 26 de maio de 1848, 

Azevedo diz que os mestres de cerimônia, todos velhos, 

escolhiam para si os melhores pares, e deixavam para os jovens 

“as respeitaveis metades e as meninas q. vão ao baile em uma 

edade de só servirem p.ª comer doce e baralharem as 

contradanças”.65 Imagina-se, assim, que o número de mulheres 

jovens que frequentavam os bailes fosse reduzido, e que as que 

frequentavam ainda tinham o contato com outros jovens 

limitado pelos critérios do mestre de cerimônias. 

 
63 Azevedo, 1976, p. 73. 
64 Idem, p. 35. 
65 Idem, p. 77. 
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Os únicos pares para danças que Azevedo diz tolerar são 

algumas moças de Santos e apenas uma ou outra moça de São 

Paulo. Ele diz que há poucas mulheres bonitas na cidade, e que 

as mais bonitas são sempre santistas ou mineiras, enquanto “as 

bonitas q. ha aqui são umas bestas chucras na extensão da 

palavra”.66 Ele tem verdadeira implicância pelas mulheres 

paulistas e as critica por serem ignorantes e caipiras: 

[...] não pretendo ir tão cedo a bailes em S. Paulo. A razão é 

m.to simples. 

A terra de S. Paulo tirando-se 4 ou 5 fam.as pode chover-lhes 

o diluvio de grandíssima injustiça – só com essas fam.as 

danço eu – Pela morte da D. Joanna – a saber, do Claudio, as 

Xavieis e as Milliets não irão a bailes tão cedo – e ir a bailes 

p.a dançar com essas bestas minhas patrícias q. só abrem a 

bocca p.a dizer asneiras acho q. é tolice – Não julgue Vmcê q. 

fallo com exageração – a moça senão a mais bonita, a estatua 

mais perfeita em tudo uma Belisaria (Mineira) é uma estupida 

q. diz – Nós não sabe dança poquê, etc. e comtudo é uma 

beleza mas 

É uma estátua estúpida e sem vida – como diz o soneto do 

Octaviano.67 

Embora Azevedo demonstre uma clara má vontade em 

relação aos costumes paulistas, é curioso ver como a linguagem 

 
66 Azevedo, 1976, p. 133. 
67 Idem, p. 106. 
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das mulheres dali também lhe chamou a atenção. As mulheres 

que frequentavam os bailes da Concórdia estavam entre as 

famílias mais respeitadas da cidade, o que faz com que seja 

estranho que elas não tivessem o domínio da norma culta da 

língua portuguesa esperado de pessoas que frequentam a 

sociedade. Isso talvez possa ser explicado pela pouca 

frequência com que essas moças tinham acesso ao convívio 

social – sobre a abertura de hotéis que serviriam ceias elegantes 

para os frequentadores do teatro duas décadas mais tarde, e 

que se tornaram novas formas de entretenimento na cidade, 

Toledo68 comenta que “visconde de Taunay observou que era 

frequentado ‘por tudo quanto São Paulo tinha de melhor, no 

pessoal masculino’. ‘Pessoal masculino’ porque ai da mulher que 

ousasse pôr os pés nele”. Vê-se que os homens de São Paulo, 

mesmo que mais tarde do que os moradores da Corte, tiveram 

oportunidades de acesso a uma sociedade mais polida e letrada, 

onde circulava um português mais próximo da norma 

portuguesa moderna, muito antes das mulheres. Estas, por sua 

vez, sendo excluídas das novas possibilidades de 

entretenimento, persistiam pouco expostas à nova norma, o 

que pode tê-las levado a serem responsáveis pela manutenção 

das formas mais brasileiras dentro do ambiente familiar.  

 
68 Toledo, 2003, p. 340. 
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Em seu estudo sobre as escolas públicas criadas em São 

Paulo após a proclamação da República, Ribeiro69 apresenta 

dados sobre a Escola Normal da Capital de São Paulo, fundada 

em 1880, cujo ensino era voltado para a formação de 

professores primários de ambos os sexos (diferentemente do 

Ginásio da Capital do Estado de São Paulo, que inicialmente 

admitia apenas homens). Com base nos livros de matrícula, a 

autora aponta que os alunos eram majoritariamente moradores 

de áreas valorizadas do centro de São Paulo e de algumas 

regiões um pouco mais afastadas, mas também conhecidas por 

serem habitadas por famílias ricas do interior do estado. Eles 

também mostram que havia alunos tanto oriundos da cidade e 

do estado de São Paulo como de outros estados e também 

alguns estrangeiros, o que está ligado ao crescimento da 

importância comercial da cidade que marcou o final do século 

XIX.  

No ano de 1900, data mais remota a cujos dados Ribeiro70 

teve acesso, houve 57 mulheres diplomadas na Escola Normal 

(de um total de 89 formandos), o que mostra que, embora fosse 

um avanço haver investimento público para o ensino de 

mulheres e a formação de professoras, ele ainda era bastante 

 
69 Ribeiro, 2015. 
70 Idem, p. 87. 
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limitado. Nos dez anos seguintes, o número de mulheres 

formadas na Escola Normal triplicaria, o que indica uma 

expansão considerável no número de mulheres educadas 

formalmente no início do século XX. A educação formal seria 

responsável por disseminar de uma vez por todas a norma culta 

do português escrito baseada no português europeu moderno, 

porém, ela ainda levaria algum tempo para atingir as mulheres 

de forma mais abrangente. Assim, à época de Azevedo, as 

mulheres teriam se encontrado em uma encruzilhada 

linguística: encontravam na sociedade homens letrados que se 

espelhavam cada vez mais na norma culta importada da 

metrópole, ao mesmo tempo em que estavam limitadas ao 

convívio social bem restrito, onde predominavam as formas 

brasileiras. A adaptação das mulheres a essa contradição 

normativa teria estado, por esse motivo, um passo atrás da dos 

homens, gerando um período de embate entre as formas 

herdadas dos processos de mudança coloniais e aquelas da nova 

norma culta, às quais elas começariam a ser expostas. 

Foi em São Paulo que Azevedo escreveu grande parte da 

sua obra, durante o curto período que precedeu sua morte 

precoce, aos 20 anos de idade. Ele afirmava que a vida na cidade 

fomentava o spleen, parte essencial da literatura do período, 

devido à sua profunda insipidez. Em uma carta especialmente 
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melancólica, enviada à sua mãe no dia 12 de junho de 1849, ele 

diz o seguinte: 

Emqto. No Rio reluzem esses bailes á mil e uma noutes, com 

toda a sua magia de fulgências e luzes, por aqui arrasta-se o 

narcótico e cinico baile da Concordia Paulistana – 

Nunca vi lugar tão insipido, como hoje está S. Paulo – Nunca 

vi cousa mais tediosa e mais inspiradora de spleen – Se fosse 

eu só o que o pensasse, dir-se-hia q. seria moléstia – mas 

todos pensão assim – A vida aqui é um bocejar infindo – 

Nem ha passeios q. entretenhão, nem bailes, nem sociedades 

– parece isto uma cidade de mortos – não ha nem uma cara 

bonita em janela, só rugosas caretas desdentadas – e o 

silencio das ruas só é quebrado pelo ruido das bestas 

sapateando no ladrilho das ruas. 

Esse silencio convida mais ao somno q. ao estudo – 

enlanguesse, e entorpece a imaginação e pode-se dizer q. a 

vida aqui é um somno perpetuo.71 

As palavras de Azevedo parecem resumir o clima 

enfadonho e bem diferente da Corte que se vivia em São Paulo 

e a forma como esse clima era visto – na maioria das vezes, 

negativamente – quando comparado a outras cidades menos 

isoladas e, por isso mesmo, menos “caipiras”. 

 

 
71 Azevedo, 1978, p. 110. 
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Virando o jogo 

Como já dito, a segunda metade do século XIX viu maiores 

mudanças no desenvolvimento da cidade de São Paulo. A 

presença de estrangeiros na cidade, alguns trabalhando em 

obras como a retificação do rio Tamanduateí, aqueceu o 

comércio, o que colocou São Paulo sob uma nova luz. Além dos 

hotéis já mencionados, que movimentaram um pouco as noites 

na cidade, apareceram modistas, livrarias e o primeiro jornal 

diário de São Paulo, O Constitucional, sendo seguido pelo 

Correio Paulistano, que funcionou por mais de um século. 

Mesmo assim, a população mantinha grande parte de seus 

costumes, como o apego à religiosidade, sendo as procissões os 

eventos que mais mobilizavam as famílias. As maiores mudanças 

viriam acompanhadas do fruto que passaria para a história 

como marca registrada do estado de São Paulo: o café. 

A produção de café não era novidade no Brasil, nem em 

São Paulo. Já no começo do século XIX, a região do vale do 

Paraíba produzia uma quantidade significativa de café para 

exportação, tornando-se a “região-chave do Brasil, geradora da 

riqueza que proporcionava o engate do país na economia 

mundial”.72 Na década de 1860, porém, a deterioração do solo 

nessa região fez com que as fazendas de café migrassem para a 

 
72 Toledo, 2003, p. 356. 



76 
 

região de Campinas, também conhecida como Oeste paulista, 

que já era um centro de produção açucareira. Com um solo 

muito propício para o êxito do café, toda a região foi invadida 

pelas novas plantações e a produção do grão ganhou ainda mais 

importância em âmbito nacional. A dificuldade que a região 

enfrentava era o transporte da produção para o litoral, pois, 

feita por meio de burros, levava tempo demais para chegar ao 

destino. Para solucionar esse problema, apareceu a estrada de 

ferro, que foi essencial para o desenvolvimento definitivo de São 

Paulo. 

A primeira ferrovia da região foi a Santos-Jundiaí, 

inaugurada em 1867, sendo precedida da expansão e construção 

de outras linhas, todas passando pela cidade de São Paulo. 

Como afirma Toledo,73 “não existiria café sem trem e não 

existiria trem sem café”, o que deu a São Paulo um papel muito 

importante de “porta de entrada do planalto”. Tal papel foi uma 

obra do acaso, visto que a região de Campinas era bastante 

desenvolvida e estava mais próxima da origem do café, tirando 

o lugar de principal centro comercial de São Paulo. Entretanto, 

algumas escolhas de engenharia fizeram com que todos os 

trilhos que vinham do interior se afunilassem em São Paulo 

antes de descerem a serra, além de que surtos frequentes de 

 
73 Toledo, 2003, p. 356. 
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febre amarela tenham feito com que muitos fazendeiros ricos 

deixassem suas fazendas para se estabelecerem em São Paulo. 

Dessa forma, São Paulo se viu transformada, com trilhos e 

estações modificando sua paisagem, e novos moradores que 

traziam consigo investimentos e, consequentemente, atraíam 

novos tipos de comércio. 

Em 1872, a cidade ganhou iluminação a gás; houve a 

instalação de bondes de burro por toda a cidade, o que facilitou 

muito a locomoção das pessoas e “dava status de cidade afinada 

com a modernidade”, algo que São Paulo nunca havia sido, além 

de distanciá-la das demais cidades da província;74 foram feitas 

várias obras, como a construção de novas ruas, a reforma de 

ruas antigas, a criação de escolas e mais uma retificação do rio 

Tamanduateí; e a fundação da primeira fábrica pelo ituano 

major Diogo Antônio de Barros, onde passaram a trabalhar 60 

operários. Logo nasceu a estrada de ferro que ligou São Paulo 

ao Rio de Janeiro, o que acabou de vez com o isolamento 

histórico da cidade, uma vez que agora ela estaria diretamente ligada 

à capital do Império, local considerado como verdadeiramente 

cosmopolita. Houve também a criação de novos espaços de lazer 

ao redor da cidade, principalmente próximos aos trilhos dos 

trens e dos bondes, como o parque da Luz e a Ilha dos Amores, 

 
74 Toledo, 2003, p. 368. 
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além de alguns pontos das várzeas dos rios, locais que logo 

pereceram por falta de cuidados, mas que finalmente 

adicionavam alguma recreação ao cotidiano dos paulistas. Em 

1874, criou-se uma lei que proibia o uso das janelas de rótulas, a 

qual, mesmo tendo sofrido muitas críticas e protestos, foi posta 

em prática à força em muitas casas, de modo que: 

[...] desaparecia um dos símbolos da cidade, o baluarte atrás 

do qual os habitantes escondiam-se em suas tocas, a eles e, 

principalmente, a suas mulheres, e que, se foi criticado por 

emprestar à cidade um soturno ar de aldeia muçulmana, 

também teve seus defensores [...] as casas tinham postas 

abaixo sua característica de defesa contra a intrusão do olhar 

alheio.75 

Dessa forma, o clássico símbolo do isolamento da população 

desapareceu e, unido à chegada dos imigrantes que, segundo 

Toledo, renovariam o sangue da cidade, fez nascer uma nova 

São Paulo, onde a “caipirice” era apenas herança. 

 

 

 

 

 
75 Toledo, 2003, pp. 378-379. 
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A voz feminina em cartas ao Correio Paulistano 

 

Escolha do corpus 

Para corpus deste livro, procurou-se encontrar materiais 

escritos por mulheres que datassem do século XIX. É de 

conhecimento geral que a maioria dos materiais escritos no 

século XIX são de autoria masculina, uma vez que os homens 

dominavam a literatura, os jornais e as revistas, mesmo aquelas 

que eram voltadas para o público feminino. Foram muitas as 

publicações que nessa época passaram a explorar o 

crescimento desse novo público, a exemplo do Jornal das 

Famílias, jornal de circulação mensal entre 1863 e 1878 no Rio 

de Janeiro. Segundo Pinheiro,76 o conteúdo do jornal era voltado 

para assuntos considerados adequados às mulheres burguesas, 

como economia doméstica, higiene e novelas moralizantes. 

Mesmo que a imprensa fosse majoritariamente dirigida 

por homens, as mulheres passaram, principalmente na segunda 

metade do século XIX, a participar mais ativamente desse meio. 

Em 1852 nasceu o primeiro jornal dirigido por uma mulher no 

Brasil, o Jornal das Senhoras. Em seguida, diversas pequenas 

publicações começaram a aparecer ao redor do país, escritas e 

 
76 Pinheiro, 2005. 
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dirigidas totalmente por mulheres, o que marcou o início da 

imprensa feminina no país. Embora esses jornais e revistas, 

muitas vezes esquecidos e apagados da história, sejam uma 

fonte bastante relevante para compreender o tímido início da 

emancipação feminina brasileira, eles não são ideais para 

formar o corpus deste livro, já que são, em sua maioria, 

publicações produzidas fora de São Paulo, muitas estando 

alocadas na Corte. Ainda que tenha havido importantes 

jornalistas mulheres na São Paulo do final do século XIX, como 

Anália Franco (que chegou a ter sua própria publicação, Album 

das Meninas), uma análise preliminar de seus artigos redigidos 

para jornais femininos mostrou que eles também não são ideais 

para formar o corpus principal desta pesquisa, pois o nível de 

policiamento da linguagem utilizada em um texto reflexivo 

escrito com o propósito de ser publicado em jornal faz com que 

a escrita seja menos espontânea e, por isso, não seja pertinente 

neste momento. 

Dessa forma, foram escolhidas para análise as cartas de 

remetentes mulheres enviadas para o Correio Paulistano, 

encontradas no site do Projeto de História do Português 

Paulista (PHPP)77. As cartas são uma fonte interessante de 

 
77 O Projeto de História do Português Paulista é um conjunto de subprojetos que tem como 
objetivo “coletar, organizar e disponibilizar corpora diacrônicos do Português Paulista, de modo 
a apoiar pesquisas sobre essa variedade”. Todos os documentos coletados pelo PHPP, inclusive 
as cartas usadas neste trabalho, encontram-se em: <http://phpp.fflch.usp.br/corpus>. 
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informações linguísticas, porque representam “um ponto 

intermédio de relação sob menor estado de vigília”78 e uma 

“oportunidade de se lidar com a língua em seus mais diversos 

usos autênticos no dia a dia”79. A seção de cartas para o editor 

do Correio Paulistano estava quase sempre presente nos 

números do jornal, geralmente sob o título “A pedido”, 

“Correspondencia” ou “Communicado”, como mostra a Figura 1, 

e englobava muitos tipos de cartas, desde aquelas realmente 

endereçadas ao editor, com dicas ou pedidos dos leitores, até 

cartas pessoais, para as quais o jornal funcionava como um tipo 

de correio, e reflexões de leitores sobre o que estava 

acontecendo em São Paulo e no Brasil. O PHPP reuniu um 

grande número de cartas e, dentre as publicadas no Correio 

Paulistano, foi possível encontrar dez cartas assinadas por 

mulheres, publicadas entre os anos de 1863 e 1865. Existem 

muitas cartas que não apresentam assinatura ou que são 

assinadas com iniciais, e aqui optou-se por desconsiderá-las. 

  

 
78 Barbosa, 2008, p. 198. 
79 Teixeira, 2011, p. 2149. 
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Figura 1 – Exemplo de carta publicada na seção “A pedido” do Correio Paulistano de 

28/03/186580. 

Essas cartas, embora tenham sido escritas com a intenção 

de serem publicadas no jornal, têm caráter menos formal do que 

o resto dos conteúdos publicados e apresentam uma gama mais 

diversificada de estilos de escrita, provavelmente devido aos 

diferentes níveis de letramento das remetentes – os quais serão 

discutidos mais adiante. Assim, por meio da análise qualitativa 

desse corpus, será possível encontrar indícios do comportamento 

das mulheres paulistas em face das mudanças linguísticas e 

socioculturais que ocorriam ao longo do século XIX. Como meio 

de comparação, também foram separadas dez cartas assinadas 

por homens publicadas no Correio Paulistano, escolhidas por 

 
80 Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 



 
 

83 
 

datarem aproximadamente do mesmo período das cartas 

femininas, nos anos de 1863 e 1865, e que também fazem parte 

do arquivo do PHPP. 

É importante ressaltar que não se sabe qual era o nível de 

intervenção feita pelo editor antes da publicação das cartas. Por 

isso, é necessário relativizar os resultados encontrados, 

lembrando que eles representam um universo bastante restrito. 

Mesmo assim, tomando como base as seções do Correio 

Paulistano escritas pelos seus próprios redatores, foram 

encontradas diferenças que indicam que a intervenção do 

editor nos textos das cartas era mínima ou inexistente, como se 

verá mais adiante (cf. Capítulo 4, Variações ortográficas). 

 

Metodologia 

Foram observados, nas dez cartas de remetentes 

mulheres, processos de base fonológica, morfológica e lexical, 

em busca de características que possam indicar o grau de 

letramento das remetentes e como a escrita delas se revela em 

face das mudanças em curso no português brasileiro e das 

mudanças nos padrões normativos detectadas pela literatura da 

área. Os processos foram os seguintes: 
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1. Realização do sujeito; 

2. Formas de tratamento; 

3. Uso pronominal de a gente; 

4. Colocação pronominal; 

5. Variações ortográficas; 

6. Funcionamento de itens lexicais. 

Tais processos de variação também foram observados 

superficialmente nas cartas de remetentes homens, para fins de 

comparação. 

As cartas, que tinham uma numeração definida no arquivo 

do PHPP, foram renumeradas: de 1 a 10 para as cartas de 

remetentes mulheres e de 11 a 20 para as cartas de remetentes 

homens. Foram feitas análises majoritariamente qualitativas de 

cada carta de remetente mulher, que foram posteriormente 

comparadas entre si e com as cartas de remetentes homens. 

Serão realçados aqui os pontos que mais chamam atenção sobre 

cada fenômeno linguístico, acompanhados dos trechos das 

cartas que sejam mais relevantes para o objetivo pretendido. 

 

As cartas do Correio Paulistano 

As dez cartas de remetentes mulheres publicadas entre 

1863 e 1865 no Correio Paulistano mostram, já de início, que as 
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mulheres paulistas tinham voz na imprensa, mesmo que 

demonstrem diferentes graus de letramento e aparentem ser 

menos letradas do que os homens que escreviam para o mesmo 

jornal. Em relação aos assuntos tratados nas cartas, embora não 

haja uma hegemonia, é possível notar que as de remetentes 

mulheres tendem a tratar de questões do cotidiano, tais como: 

a revolta de uma costureira devido à ingratidão de um cliente, a 

reclamação pelo aumento do preço do feijão, o pedido ao editor 

que comece a mostrar as variações do preço das hortaliças no 

jornal diário, entre outras. Das dez, quatro cartas são destinadas 

a terceiros, funcionando como um tipo de correio, o que 

aparentemente era corriqueiro na época; enquanto seis têm 

como interlocutor o “senhor redator”. No caso dos homens, 

cinco das cartas são destinadas ao redator, e as outras cinco a 

terceiros. É interessante notar que apenas duas das cartas 

escritas por homens não menciona, de uma forma ou de outra, 

a Guerra do Paraguai, que é o assunto principal de quase todas 

as cartas masculinas. No caso das mulheres, apenas duas cartas 

mencionam a guerra ー o lamento de uma mãe que está com 

medo de seu filho ser chamado para ser voluntário, endereçado 

a uma comadre (carta 9); e uma mulher que manda notícias de 

sua família para o marido que está na guerra (carta 10).  
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Realização do sujeito 

A realização do sujeito é um fenômeno relevante de ser 

estudado no português devido às diferenças bastante 

perceptíveis entre as variedades brasileira e europeia 

atualmente. Os paradigmas flexionais do português do Brasil 

passaram e continuam passando por uma crescente simplificação, 

de modo que ele vem deixando de ser uma língua pro-drop (ou 

seja, que apresenta sujeito nulo) para se tornar não pro-drop 

(que não apresenta sujeito nulo). Segundo Duarte, o português 

brasileiro 

evoluiu de um sistema com seis formas distintivas [...] para 

um paradigma que apresenta quatro formas, graças à perda 

da segunda pessoa direta. Este paradigma, restrito hoje à 

língua escrita e à fala de uma geração situada numa faixa 

etária mais alta, coexiste com um terceiro, em que se veem 

apenas três formas, em consequência da perda do pronome 

de primeira pessoa do plural nós [...].81 

Dessa forma, a alteração no paradigma de flexão verbal 

leva ao acionamento de uma gramática de sujeito preenchido. 

O português europeu, por outro lado, ainda mantém a flexão da 

segunda pessoa do singular e apresenta um uso menos 

frequente do pronome a gente como primeira pessoa do plural 

do que o português do Brasil, mantendo uma característica pro-

 
81 Duarte, 2003, p. 110. 
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drop mais estável. Logo, um número excessivo de sujeitos 

realizados seria uma marca de um português mais abrasileirado, 

enquanto o uso do sujeito nulo estaria mais ligado à norma do 

português europeu. 

Duarte82 afirma que esse paradigma com grande presença 

de sujeitos nulos ainda estava em voga nas peças do século XIX 

que seu trabalho analisou, havendo uma queda mais brusca de 

sujeitos nulos apenas no século XX. Ela chega à conclusão de 

que a 1ª pessoa do discurso é “a que se encontra em mais 

adiantado estágio de mudança em direção a um sistema não 

‘pro-drop’”,83 tendo sujeito preenchido em quase 100% dos seus 

usos na atualidade. Devido à extensão deste trabalho, não foi 

possível realizar uma análise quantitativa extensiva das cartas 

quanto a todos os sujeitos realizados e não realizados, embora 

seja possível notar, em uma análise superficial, que as cartas 

tendem a seguir o padrão do sujeito nulo com bastante 

frequência, ou seja, estão bem próximas do que se esperaria da 

norma portuguesa moderna. Os exemplos a seguir mostram 

trechos com sujeitos nulos de 1ª pessoa:   

 
82 Duarte, 2003. 
83 Idem, p. 123. 
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Passei, hoje, por casa do senhor Miguel, | para comprar um pouco de 

vinagre para pôr devinha- | dalho uns bagres, agora para a vespera de 

Santo Anto- | nio, e vi um grande deposito de fogos. (Carta 1).* 

Ha muito tempo que andava com ganas de dar uma | pennada na 

imprensa de voçuncê; mas entonces como | não sei retolica, tinha 

scismas que vonçuncê havia-se | pôr com partes [...]. (Carta 5). 

Sou lavadeira e engommadeira, e tenho sempre exer- | cido as minhas 

modestas profissões com applauso do | Senhor publico e dos meus 

freguezes da academia. Morei | d’antes no becco do inferno e ha cousa 

de 3 mezes mu- | dei-me para esta sua casa, onde vivia tranquilamente 

[...]. (Carta 6). 

O sujeito nulo de 1ª pessoa aparece em todas as cartas, 

independentemente do grau de letramento das remetentes, o 

que mostra que, pelo menos na escrita, o paradigma 

mencionado por Duarte84 ainda estava presente. Porém, 

algumas cartas tendem a apresentar um uso acima da média de 

sujeito preenchido de 1ª pessoa em sentenças que dariam 

preferência ao sujeito nulo, como a seguinte, da Carta 4: 

Eu lhe digo, pelo que eu quero a esse legumezito era | capaz até de 

pol-o n’um throno. 

Nessa sentença, há a repetição do sujeito eu mesmo que, 

devido ao referente explícito na oração principal, ela não fosse 

 
* Todos os grifos inseridos nas cartas são nossos. 
84 Duarte, 2003. 
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necessária. É possível comparar, também, estruturas oracionais 

parecidas presentes nessa carta e em uma carta de remetente 

homem, nas quais o uso do sujeito é diferente: 

Eu prometto-lhe um balainho de óvos frescos se vossa mercê | fizer 

com que os taes vendeiros dêem o feijão por uma | continha que não 

aleije os pobres. (Carta 4, remetente mulher). 

Participo-lhe tambem | que hoje ou amanhã passo para o corpo fixo; 

não vou | lhe visitar porque não foi possivel obter licença de | meus 

comandantes. (Carta 15, remetente homem). 

No geral, o número de pronomes realizados de 1ª pessoa 

do singular nas cartas de remetentes mulheres é muito maior 

do que nas cartas de remetentes homens, como mostra a Tabela 

1 a seguir:  
 

Mulheres % Homens % 

Pronome eu realizado 40 48,8% 12 19,4% 

Sujeito nulo 42 51,2% 50 80,6% 

Total de sujeitos de 1ª pessoa do 
singular85 

82 100% 62 100% 

Tabela 1 – Realização da 1ª pessoa do singular nas cartas. 

Vê-se que o comportamento das mulheres em relação aos 

sujeitos de 1ª pessoa do singular é equilibrado entre a realização 

 
85 Não foram contabilizados os sujeitos em orações coordenadas que eram os mesmos da 
oração anterior, uma vez que, nesses casos, geralmente não é possível realizar o segundo 
sujeito. Além disso, foram contabilizados apenas os pronomes eu referentes ao locutor da 
carta, sendo excluídos os que faziam parte de discurso relatado. 
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e a não realização do pronome eu, enquanto os homens 

apresentam uma proporção bem maior de sujeitos nulos. Isso 

pode indicar que o uso do pronome pleno, mais inovador no 

português brasileiro, estava mais difundido entre as mulheres 

do que entre os homens. 

A Carta 5, por sua vez, chama a atenção devido à 

quantidade de pronomes de segunda pessoa (nesse caso, 

voçuncê) realizados. A autora, Nicota Gertrudes, é claramente a 

menos letrada de todas, pois apresenta uma escrita mais 

distante da norma culta (cf. Capítulo 4, Variações ortográficas), 

e afirma desde o início “não saber retórica”. Ao dizer que tinha 

sido “alugada” de um religioso no passado, Nicota indica que é 

ex-escrava, o que explicaria o seu baixo grau de letramento. Em 

sua carta, há três orações optativas que têm como sujeito a 

forma de tratamento voçuncê: 

Mas saiba voçuncê, que eu sempre fui muito faceira | e gostei de me 

aceiar. [...] Voçuncê tenha | dó da pobresa, que Deus lhe augmentará. 

[...] Se lá apparecer a nha Amalia voçuncê dê-lhe lem- | branças 

minhas. 

Também é possível encontrar uma sentença desse tipo na 

Carta 8: 

Vossa mercê veja se introduz este melhora- | mento. E’ lembrança 

minha, mas que eu supponho | boa! 
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A escolha desse tipo de sentença ao invés de sentenças 

imperativas (sem o sujeito realizado) pode ser atribuída a 

fatores pragmáticos, como a preferência a um tom menos 

impositivo quando a autora se dirige ao redator do jornal. 

 

Formas de tratamento 

A mudança nas formas de tratamento também é um 

fenômeno bastante interessante na língua portuguesa, que teve 

o século XIX como um marco de transição notável. Faraco86 diz 

que o sistema de tratamento do interlocutor costuma se alterar 

de forma bastante visível quando há mudança no paradigma 

social de um lugar, pois é um aspecto da linguagem que está 

ligado diretamente à organização do status social. Como 

exposto no item anterior, o português do Brasil praticamente 

perdeu o paradigma flexional de segunda pessoa, tu, dando 

preferência ao pronome você – muitas das regiões que ainda 

utilizam o pronome tu empregam com ele a flexão de terceira 

pessoa do singular. Isso ocorreu justamente pela força da forma 

de tratamento Vossa Mercê no Brasil ao longo da sua 

colonização, processo diferente do que ocorreu em Portugal, 

onde o pronome preferencial de tratamento íntimo continua 

 
86 Faraco, 1996. 
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sendo tu. Segundo Faraco, já no século XVI, o Brasil apresentava 

um uso generalizado de Vossa Mercê, forma criada inicialmente 

para tratamento do rei entre a população não aristocrática e 

esse uso passou, desde então, por processos fonéticos que 

levaram à queda de segmentos e à coexistência de diversas 

variações. O dialeto caipira, segundo o autor, é a “melhor 

testemunha dessa situação”, uma vez que 

Nessa variedade, vós não ocorre; tu é raro (e, quando ocorre, 

combina com a terceira pessoa do verbo); mas diferentes 

formas relacionadas com Vossa Mercê são usadas: vosmecê, 

vossuncê, vassuncê, mecê, vancê, vacê, ocê e você.87  

Machado afirma que, em estudos feitos sobre cartas 

pessoais do século XIX, era predominante o uso do pronome tu 

como tratamento mais íntimo, já havendo uso de você, embora 

menos frequente. A autora explica que a preferência por tu era 

devida à origem de tratamento formal do pronome você, que à 

época ainda carregava certo peso cerimonioso. Com base em 

Barcia,88 que também investigou cartas de leitores do século 

XIX nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, 

Machado observa que  

a forma você, ao lado de tu, é mais produtiva nas relações 

entre amigos e cônjuges; ao passo que Vossa Mercê, 

 
87 Faraco, 1996, p. 64. 
88 Barcia, 2006. 
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juntamente com Vossa Excelência, predomina quando os 

destinatários das cartas são o redator do jornal, uma pessoa 

jurídica ou, ainda, uma pessoa ilustre.89 

Esse panorama corresponde ao que foi encontrado nas 

cartas do Correio Paulistano aqui analisadas. A Tabela 2 

apresenta o número de ocorrências de cada forma de 

tratamento nas cartas de remetentes mulheres, e a Tabela 3 

classifica essas ocorrências de acordo com sua presença nas 

sentenças, como mostram os exemplos seguintes: 

• Endereçamento da 2ª pessoa: 

o  Posição de vocativo: 

Senhor Cazuza – Tenho-o atravessado nas goélas. Foi | a Pirapóra, 

trouxe rapaduras para todos e para mim | uma figa. (Carta 3). 

o Outras posições: 

Vossa mercê é muito espirituoso, e aquella sua cousa do ju- | ry já me 

arrebentou os cordões às saias de tanto rir. (Carta 8). 

•  Referência à 3ª pessoa: 

Bem disse nho Frutuoso - que a causa de tudo que | estamos soffrendo 

é não se ter soldados, e que por isso | qualquer estrangeiro nos faz 

quanto desaforo quer, e | nós sempre aguentando com cara alegre... 

(Carta 9). 

 

 
89 Machado, 2011, p. 25. 
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  Número de Ocorrências % 

Senhor(a) 31 39,7% 

Vos 11 14,1% 

Voçuncê 9 11,5% 

Comadre 8 10,2% 

Vossa Mercê 4 5,1% 

Mecê 4 5,1% 

Nho(a) 4 5,1% 

Vocemecê 3 3,8% 

Vossa Senhoria 2 2,6% 

Caro 2 2,6% 

Total 78 100% 

Tabela 2 – Ocorrências de formas de tratamento nas cartas de remetentes mulheres. 

 

Endereçamento da 2ª pessoa Referência 
à 

3ª pessoa 

Total 
Vocativo 

Outras posições 
sintáticas 

Senhor(a) 12 5 14 31 

Vos 0 11 0 11 

Voçuncê 0 9 0 9 

Comadre 6 0 2 8 

Vossa Mercê 0 4 0 4 

Mecê 0 4 0 4 

Nho(a) 1 0 3 4 

Vocemecê 0 3 0 3 

Vossa Senhoria 0 2 0 2 

Caro 2 0 0 2 

Tabela 3 – Presença das formas de tratamento nas sentenças das cartas de remetentes 

mulheres. 
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Com base na Tabela 3, é possível destacar alguns pontos 

referentes às cartas de remetentes mulheres: 

1. As formas de tratamento que predominam no 

endereçamento da 2ª pessoa são Vossa Mercê e suas variações, 

voçuncê, vocemecê e mecê.  

a) Nota-se que nas duas cartas que formam uma 

correspondência entre Chiquinha e Tudinha, duas comadres, a forma 

de tratamento usada é mecê, a qual aparenta ter um caráter mais 

informal: 

Mariquinha, que mecê sabe que soffre muito das lom- | 

brigas, leva a noite inteira se acordando assustada com | 

semelhantes berros. (Carta 7). 

Não é só mecê que soffre: console-se comigo, que | tambem 

ando muito amoffinada por causa do Manduca. (Carta 9). 

A forma mecê só aparece nessas duas cartas, sendo 

possível afirmar que, no universo das dez cartas de remetentes 

mulheres, o tratamento íntimo é marcado por mecê, e não tu – 

essa pode ser apenas uma característica da escrita dessas duas 

mulheres, ou pode indicar um momento de transição entre o 

uso íntimo de tu e da variação mecê, a caminho do uso mais 

hegemônico de você, já bastante comum na escrita formal em 

1865, embora não apareça na escrita de nenhuma das mulheres. 
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b) O tratamento voçuncê aparece várias vezes, mas apenas 

em uma carta, a Carta 5, de Nicota Gertrudes. Como dito 

anteriormente, Nicota aparenta ser a remetente menos letrada 

do grupo e, devido à sua condição de ex-escrava, pode-se supor 

que o uso dessa forma está ligado a pessoas de menor letramento 

e posições sociais mais baixas. Ela trata o redator também como 

senhor, o que indica que voçuncê, diferentemente do mais íntimo 

mecê, é considerado por Nicota Gertrudes como um tratamento 

mais respeitoso: 

Mas, senhor redactor, eu estou banhada em iras, e sinto | que as raivas 

me levão as gorduras. Voçuncê tenha | dó da pobresa, que Deus lhe 

augmentará. 

Curiosamente, embora utilize as duas formas ao longo da 

carta, Nicota escolhe senhor apenas no papel de vocativo, 

utilizando sempre voçuncê no endereçamento da 2ª pessoa, 

como é possível ver no exemplo acima. 

2. O tratamento senhor aparece majoritariamente como 

vocativo e como referência à 3ª pessoa, tendo sido usado 

apenas 5 vezes em casos de endereçamento de 2ª pessoa. Como 

no caso de Nicota, há outros em que senhor é usado como 

vocativo e substituído por formas relacionadas a Vossa Mercê 

quando há endereçamento da 2ª pessoa, por exemplo:  

Senhor Redactor: || Vocemecê é homem da imprensa, vive sempre 

preoc- | cupado com as poesias e não ha de saber do que se pas- | sa 
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no mundo de chilra prosa em que eu e minhas co- | madres vivemos. 

(Carta 4). 

Na Carta 4, a autora Generosa Maxima intercala o uso de 

senhor e das formas vocemecê e Vossa Mercê no tratamento do 

interlocutor – nesse caso, o redator do jornal. Isso pode indicar 

que, à época da escrita das cartas, Vossa Mercê tinha um valor 

aproximado, senão igual, a senhor quanto à formalidade: 

O senhor bota sempre nos jornaes os preços dos co- | mestiveis e etc; 

mas não falla do preço das costuras, | nem do valor dos ovos. Isso é 

uma falta, perdoe-me. [...] Se em vez do expe- | diente do thesouro 

vossa mercê pozesse o custo destas cousas, | olhe que havia de ter 

mais assignantes. 

Os outros usos de senhor como endereçamento de 2ª 

pessoa aparecem na Carta 3, cujo interlocutor é o senhor 

Cazuza, cliente da costureira Ismaela Venancia. Ismaela usa o 

tratamento senhor tanto como vocativo quanto como 

endereçamento de 2ª pessoa, e não apresenta outro tipo de 

forma de tratamento. Embora o tema de sua carta seja sua 

indignação pela falta de consideração que o senhor Cazuza teve 

com ela ao viajar e não lhe trazer rapaduras, ela mantém o 

tratamento respeitoso em relação a ele e também a uma 

senhora Chiquinha, que é mencionada ao longo da carta. 

Olhe, senhor Cazuza o senhor não me deu da sua rapadu- | ra, mas 

para o anno, se eu lá chegar, hei de ir a Pira- | pora e trazer muita, mas 
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da minha rapadura o senhor não chuca. [...] Agora, a senhora 

Chiquinha está muito ancha a contar- | me prosas que o senhor 

Pitanga lhe trouxe rapaduras, e | toddas as minhas amizades, mais ou 

menos tiveram | o seu môlho e eu a olhar... 

O uso desse tratamento mais formal, ao invés de algum 

tratamento mais íntimo como o demonstrado pelas comadres 

Tudinha e Chiquinha, talvez possa ser explicado pela relação de 

costureira-cliente, ou talvez por uma questão de idade, uma vez 

que Ismaela se refere também a Chiquinha como senhora, 

embora esta pareça pertencer ao seu círculo de amizades. 

3. O tratamento Vossa Senhoria surge apenas 2 vezes, na 

Carta 6. Ele também aparece junto com o uso do vocativo 

senhor, e, por isso, pode ser considerado como tendo o mesmo 

valor de formalidade, assim como Vossa Mercê: 

Ora, como conto a vossa senhoria já tudo isto erão tristezas | para a 

minha alma e por isso tencionava mudar-me do | meu casebre. 

Com base em fatores ortográficos (cf. Capítulo 4, Variações 

ortográficas), infere-se que a autora da carta, a lavadeira 

Apollinaria Gerundia, tinha um grau de letramento um pouco 

mais baixo do que a média das autoras das cartas analisadas, de 

modo que essa forma de tratamento talvez possa ser 

considerada como uma marca de respeito mais ultrapassada, já 

menos usual entre as classes populares no período. 
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4. O pronome vos aparece apenas na Carta 10, escrita por 

Eulalia Maria Silveria para seu marido que está na guerra. Eulalia 

é visivelmente a autora de maior letramento entre as dez cartas, 

apresentando um bom planejamento textual, estruturas 

sintáticas mais complexas e um vocabulário mais rico. Embora 

o interlocutor seja seu marido, o tom da carta é bastante formal, 

e o uso de vos colabora para essa formalidade: 

Caro esposo, não sei como vos possa relatar as amar- | guradas 

saudades que de ti tenho, não sei como expri- | mir-vos, as grandes 

angustias que soffre o meu coração! [...] Quanto a mim só vos posso 

protestar os mais sin- | ceros votos de estima amisade e fidelidade, e 

vos envio | o saudoso e fiel coração, e um apertado abraço, por ser | 

como sempre serei || Vossa estremosa, constante, | e fiel esposa. 

Segundo Faraco,90 a forma vós, comum no tratamento 

formal singular e plural no português antigo, já estava em 

processo de arcaização em Portugal quando da colonização do 

Brasil, tendo se tornado completamente arcaico no século XVIII. 

Justamente por já ter chegado no Brasil em decadência, seu uso 

não foi comum na colônia, tendo prevalecido as formas 

relacionadas a Vossa Mercê. Desse modo, imagina-se que o uso 

do pronome dativo vos seja uma mostra de erudição e de 

tratamento respeitoso, e possivelmente da tentativa de 

construir a carta com uma linguagem mais lírica, visto que 

 
90 Faraco, 1996. 
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Eulalia fala de sua saudade e do trabalho heroico do marido 

como voluntário da pátria de forma poética. 

 5. As formas nho, comadre e caro não são utilizadas para 

endereçamento da 2ª pessoa, esta última aparecendo apenas 

como vocativo. Nho aparece na carta de Nicota Gertrudes, a ex-

escrava, e nas cartas das comadres, aparentando ser um 

tratamento bastante informal e íntimo. 

Olhe, nha Chiquinha, berrão, berrão os taes como as | vaccas na porta do 

quintal, chamando as cria. (Carta 7). 

Se lá apparecer a nha Amalia voçuncê dê-lhe lem- | branças minhas. 

(Carta 5). 

O mesmo ocorre com comadre, forma utilizada por Tudinha 

e Chiquinha para se referirem uma a outra repetidamente ao 

longo das cartas: 

Veja, pois, comadre, como não andará uma pobre | mãi! (Carta 9). 

O tratamento caro, por sua vez, é usado por Eulalia para se 

referir a seu marido na Carta 10. Tal tratamento é naturalmente 

utilizado apenas como vocativo, uma vez que, no português do 

Brasil, não parece funcionar para 2ª ou 3ª pessoa. Como a carta é 

um pouco formal, mesmo sendo familiar, supõe-se que caro é uma 

forma respeitosa de se referir a pessoas próximas, e talvez 

também tenha algum papel no tom poético da carta: 
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[...] correi sim, | caro esposo, correi a combater o inimigo para depois | 

orgulhoso correres a vir abraçar vossos filhinhos que | não cessão se quer 

uma hora de chamarvos ansiosos [...]. 

As cartas de remetentes homens demonstram uma situação 

um pouco diferente. A Tabela 4 mostra as ocorrências das formas 

de tratamentos nas dez cartas e a Tabela 5, a presença delas nas 

sentenças, para fins de comparação. 
 

Número de ocorrências %  

Compadre 25 39,1%  

Senhor 19 29,7%  

Você 7 10,9%  

Vossa Mercê 5 7,8%  

Vos 5 7,8%  

Tu 2 3,1%  

Illustríssimo Senhor 1 1,6%  

Total 64 100%  

Tabela 4 – Ocorrências de formas de tratamento nas cartas de remetentes homens. 

 
Endereçamento da 2ª pessoa Referência à 

3ª pessoa 
Total 

Vocativo 
Outras posições 

sintáticas 

Compadre 14 0 10 24 

Senhor 11 0 8 19 

Você 0 7 0 7 

Vossa Mercê 0 5 0 5 

Vos 0 5 0 5 

Tu 1 1 0 2 

Ilustríssimo Senhor 1 0 0 1 

Tabela 5 – Presença das formas de tratamento nas sentenças das cartas de remetentes homens. 
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Nota-se que a quantidade de formas utilizadas para 

endereçamento da 2ª pessoa é menos variada do que nas 

cartas das mulheres, a forma mais recorrente sendo você, o que 

é notável, visto que essa forma não aparece nenhuma vez nas 

dez primeiras cartas. Você também é a única variação de Vossa 

Mercê utilizada pelos homens (exceto a própria forma Vossa 

Mercê), o que provavelmente indica que eles estavam um passo 

à frente das mulheres no uso dessa forma pronominalizada, 

pelo menos na escrita. Ela aparece, na Carta 11, durante a 

narração de um ocorrido que o remetente, Manoel de Gaia, 

pede que o redator publique em suas páginas. Nesse caso, você 

aparece na fala de um tal senhor Guelmi, cujo discurso Manoel 

elogia na carta: 

Mal tinha posto o pé na so- | leira, quando o senhor Guelmi grita: – 

Que quer você, você | é dos taes, é do Porto, e basta: é dos d[a] panella 

do Vic- | torino, do Portugal [...] (Carta 11). 

Dessa forma, seria possível assumir que você era usado 

em tratamento informal apenas na fala, já que, quando se 

refere ao redator, Manoel utiliza a forma senhor (na posição de 

vocativo). Porém, na Carta 13, o remetente Mendo Paes se 

dirige ao senhor redator como você em três momentos 

diferentes: 
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Segundo os annuncios que você fez no seu jornal a | cousa não correu 

lá muito agradavel. [...] De forma que, pelo que lhe digo, fique você 

sciente | que nada me falta e tenho mais do que preciso. [...] Eu não 

queria mais saber de historias; mas emfim | mande você outra vez o 

papelucho, e ahi vai o cobre | para 6 mezes. 

Já na Carta 15, você é usado para endereçar o irmão do 

remetente, uma vez que este está na guerra e usa o jornal como 

correio para mandar notícias à família: 

Tive 200$000 de gratificação, | mas nada posso mandar, nada para 

você nem para nos- | sa mãe, o que confesso com pezar. 

É interessante notar, porém, que nessa mesma carta o 

autor Felix de Amaral Gurgel se dirige à sua mãe como Vossa 

Mercê, o que indica que este era um tratamento mais respeitoso 

do que você. Felix também é o remetente da Carta 16, dirigida a 

um amigo, a quem ele se refere tanto como Illustríssimo amigo 

(em posição de vocativo) e como Vossa Mercê (em 

endereçamento de 2ª pessoa). Não se sabe quão íntima era a 

relação de Felix com esse amigo, entretanto, o uso desses 

tratamentos indica que você, para esse remetente em 

específico, estava mais reservado para relações íntimas e de 

igual para igual. Como não é isso que se vê na Carta 13, na qual 

o remetente trata de você o redator do jornal a quem não 

conhece, supõe-se que o uso desse pronome estava se 
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generalizando, servindo como uma forma de tratamento mais 

voltada para a informalidade. 

O uso de vós, por sua vez, aparece nas Cartas 14 e 17. A 

primeira tem um tom claramente mais formal que as outras, 

pois se dirige aos “senhores bacharéis”. O remetente, que assina 

a carta como “outro homem do povo”, pede que os homens da 

ciência prestem serviço à pátria na guerra do Paraguai. Já a 

segunda se dirige a um amigo do remetente, que está na guerra. 

O que chama atenção nessas duas cartas é, mais do que o uso 

de vós, a presença do sujeito nulo em sentenças com verbo na 

segunda pessoa do plural: 

Brevemente esse infame receberá a paga das | traições e tyrannias 

praticadas com nossos patricios, | dada por vós, e outros bravos, 

glorias do povo paulis- | tano, e depois que acabardes esta missão tão 

gloriosa | voltareis coberto de louros, e recebereis bençaõs de | vossos 

pais, e abraços de vossos amigos e parentes. (Carta 17). 

Ha 15 annos a esta parte que collocaste-vos em todos | os empregos 

publicos e em todas as posições officiaes, | uzofruistes as honras e os 

proveitos. (Carta 14). 

Tais usos podem ser explicados pela formalidade da Carta 

14 e o tom épico que o autor utiliza para convocar os bacharéis 

à luta pela nação. No caso da Carta 17, que é endereçada a um 

amigo do remetente, pode-se imaginar que tal formalidade 
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esteja relacionada à idade do autor, que assina a carta como “o 

bugre velho”, ou a uma tentativa de aparentar erudição.  

Por último, é necessário destacar as duas únicas ocorrências 

do pronome tu dentre as cartas examinadas, presentes na Carta 

19. Elas fazem parte de um discurso relatado, em que o 

remetente, Sabino Luis Pitanga, conta ao redator sobre sua 

experiência de visita a São Paulo. Com base no que ele diz, 

entende-se que ele vem de Minas Gerais, e utiliza tu para 

endereçar um menino negro: 

– Oh! negro, disse eu, como tu estás a borrar o let- | treiro da rua. [...] 

– Diz ao senhor fiscal que quando tiver mandado pintar | os nomes e 

numeros da rua do Rosario número 49 e 39 da | da Boa Vista, que 

mande entregar lá essas cartas e | esses queijos. E tu, toma, Dei-lhe 

meia pataca! 

Nessa mesma carta, Sabino se dirige ao redator como 

vossa mercê, o que indica que tu era usado em um tratamento 

menos formal − nesse caso, na interação entre um homem 

adulto e um menino negro, ou seja, de um sujeito mais elevado 

socialmente para outro menos elevado.  

Percebe-se, então, que as mulheres apresentam um uso 

mais variado de formas de tratamento, que por vezes parecem 

indicar certa insegurança na escolha da forma a ser utilizada 

para endereçamento do redator. Tal incerteza pode ser 
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relacionada a uma menor destreza social, uma vez que os 

homens apresentam um uso mais homogêneo das formas, tanto 

entre as cartas quanto dentro de cada carta. Também é 

interessante a diferença grande no uso de você, bastante 

presente nas cartas masculinas, mas inexistente nas cartas 

femininas, o que pode indicar que os homens estavam um passo 

à frente das mulheres na adaptação ao uso dessa forma na 

escrita. 

 

Uso pronominal de a gente 

O pronome de primeira pessoa do plural a gente, hoje 

muito comum na fala e na escrita dos brasileiros, ganhou força 

ao longo do século XIX. Como já foi mencionado neste trabalho, 

Lopes91 notou um maior uso do novo pronome em personagens 

literárias mulheres desse período, o que levou a autora a 

concluir que as mulheres talvez tenham sido as precursoras da 

popularização do pronome a gente no português brasileiro. A 

dificuldade de analisar a emergência desse pronome se deve ao 

fato de ele ter nascido da gramaticalização do sintagma nominal 

a gente, o que pode causar interpretações ambíguas. 

 
91 Lopes, 2003. 
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Em seus estudos, Lopes92 mostra que o português europeu 

apresentava uma menor taxa de pronominalização de a gente do 

que países que tiveram a língua portuguesa transplantada – em 

dados do século XX, a frequência de uso do pronome no Brasil 

foi de 69% das ocorrências, em Moçambique, 59%, e em 

Portugal, apenas 18%.93 É possível supor, então, que a norma 

portuguesa moderna que chegava ao Brasil no século XIX não 

continha um uso frequente de a gente pronominal, e que esse 

uso tenha sido uma característica mais brasileira do que 

portuguesa. Nas cartas dos homens, que hipoteticamente 

teriam mais contato com a norma portuguesa moderna, o 

sintagma nominal a gente aparece apenas uma vez, claramente 

sem emprego pronominal: 

Levanta-se a gen- | te pela volta das 8 horas, toma o seu café, mas um 

| café, compadre, todo adubado com milho, e outras coi- | sitas mais, 

coisa boa. (Carta 12). 

Já nas cartas de remetentes mulheres foram encontradas 

seis ocorrências do sintagma, em quatro cartas diferentes – o 

que pode indicar que ele era altamente disseminado entre as 

mulheres, a ponto de aparecer na escrita. Curiosamente, três 

dessas ocorrências estão na carta 5, cuja autora aparenta ser 

menos letrada do que as outras, o que também pode ser um 

 
92 Lopes, 2003. 
93 Idem, p. 121. 
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indício do uso de a gente como algo próprio dos dialetos mais 

populares que estavam, naturalmente, mais distantes das 

formas baseadas na norma portuguesa moderna. O Quadro 1 

apresenta e classifica as ocorrências de a gente nas cartas:  

Sintagma 
nominal a gente  

1) “Mas saiba voçuncê, que eu sempre fui muito faceira 
| e gostei de me aceiar, quando veio a lei da gente 
varrer | a sua testada eu varria a minha á missa das 
armas.” (Carta 5). 

Pronome a gente 2) “Esses diabos desses estrangeiros querem terra: nós 
| temos tanta, porque não ha de se dar já um pedaço | 
p’ra elles socegarem e a gente descançar?” (Carta 9). 

 

Ambiguidade 
interpretativa 

3) “Eu lhe digo, pelo que eu quero a esse legumezito 
era | capaz até de pol-o n’um throno, mas com esta 
guerra | estão todos muito agarrados e a gente anda 
escorrida | de bolsa e não póde fazer africas nem 
proezas.” (Carta 4). 
 
4) “Mas, sim senhor, como é que a gente hade agora 
pôr | dentro de casa a cisqueira da rua, voçuncê não 
me con- | tará?” (Carta 5). 
 
5) “E isto é uma cousa sem pés nem cabeça pois agora 
| que sinifica a gente ir juntar o cisco da rua para pôr | 
em casa. Ora, esta!” (Carta 5). 
 
6) “Se berrassem pr’a assustar esse | maldito 
imperador do Paraguay bem, mas pr’a assustar | a 
gente, que denoite quer descançar, principalmente eu 
| que engommo mais de 6 duzias de roupa por dia... é | 
muito atrevimento [...]” (Carta 7). 

Quadro 1: Ocorrências de a gente nas cartas de remetentes mulheres. 
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No trecho 1, o termo a gente parece ser usado claramente 

como sintagma nominal, devido ao uso do pronome possessivo 

sua em “a lei da gente varrer a sua testada”, o que indica que a 

autora estava falando da terceira, e não da primeira pessoa do 

plural. O trecho 2, por outro lado, traz a gente certamente como 

pronome, pois ele acompanha o sentido do pronome nós do 

início da sentença. É importante ressaltar que os usos de nós e 

a gente parecem ter valores semânticos levemente diferentes: 

nós sendo usado em lugares em que a primeira pessoa do plural 

é mais abrangente, e a gente em trechos de primeira pessoa do 

plural mais específica. Há mais duas ocorrências de nós nas 

cartas de mulheres: 

Olhe, se não se costurasse, nós andavamos nús. Cre- | do, que 

vergonha! Não acha? (Carta 8). 

Bem disse nho Frutuoso - que a causa de tudo que | estamos soffrendo 

é não se ter soldados, e que por isso | qualquer estrangeiro nos faz 

quanto desaforo quer, e | nós sempre aguentando com cara alegre... 

(Carta 9). 

Nos três trechos, nós está sendo usado com um sentido de 

povo brasileiro ou de seres humanos em geral, diferentemente 

dos usos de a gente pronominal, que referenciam um conjunto 

mais específico de pessoas. Mesmo no trecho 2, no qual há o 

uso tanto de nós quanto de a gente, o primeiro pronome parece 

fazer referência a todos os brasileiros, de modo que a autora é 
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apenas uma parte muito pequena desse total de “donos da 

terra” brasileira. Já no segundo pronome, o a gente que quer 

descansar está mais próximo da autora, em um plural mais 

específico.  

Já nos trechos 3, 4, 5 e 6, que têm interpretação ambígua, 

é possível notar também um plural mais específico, que inclui 

diretamente as autoras, pois elas estão falando de situações de 

suas vidas cotidianas (economizar dinheiro, varrer a rua, 

descansar após um dia de lavadeira, sofrer com os 

desdobramentos da Guerra do Paraguai). Justamente por serem 

situações tão peculiares às vidas dessas autoras, também é 

possível questionar se não haveria, nas quatro frases em que a 

gente tem interpretação ambígua, assim como a frase 2, em que 

a gente é certamente pronome, uma espécie de uso de plural 

“majestático” – uma forma de se referir ao locutor, ou seja, à 

primeira pessoa do discurso, de modo atenuado. Esse poderia 

ser principalmente o caso de Nicota Gertrudes, pois sua carta é 

um relato bastante pessoal sobre um homem que a obrigou a 

varrer o lixo da rua para dentro de sua casa, não havendo 

menção a nenhuma vizinha que esteja passando pelo mesmo 

problema. Lembramos que essa é a autora que aparenta menor 

letramento, e a atenuação do eu no discurso poderia ter alguma 
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relação com o seu desconforto com os meios escritos, como ela 

mesma afirma no começo da carta: 

Senhor redactor. || Ha muito tempo que andava com ganas de dar uma 

| pennada na imprensa de voçuncê; mas entonces como | não sei 

retolica, tinha scismas que vonçuncê havia-se | pôr com partes. Mas 

já hoje vi no seu pharol annun- | ciada uma descomponenda de nha 

Amalia, cosinheira | que foi do defundo senhor conego meu padrinho, 

que | Deus haja, e isso me pissui de animo para botar nas | folhas umas 

regras. (Carta 5). 

Nicota Gertrudes diz que só resolveu escrever ao redator 

porque o conhece da época em que ele era catequizando de 

Dom Matheus, religioso para quem ela estava “alugada”. Ter 

acesso à carta de uma ex-escrava é bastante interessante 

porque mostra que havia muitas mulheres de classes mais 

baixas que sabiam ler e escrever, mesmo que de forma pouco 

apurada. 

 

Colocação pronominal 

A colocação pronominal é um aspecto da língua 

portuguesa que distingue as variedades de Brasil e Portugal, 

uma vez que o português brasileiro é predominantemente 

proclítico, enquanto o português europeu dá preferência à 

ênclise. Segundo Pagotto, o português clássico apresentava um 
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crescimento da próclise na escrita de documentos oficiais, o qual 

passou por uma mudança relativamente brusca com o aumento da 

preferência pela ênclise a partir de meados do século XVII, de modo 

que, chegando à metade do século XIX, a norma do português 

europeu moderno mostrou-se substancialmente enclítica. Dessa 

forma, como já mencionado neste trabalho, o Brasil se encontra em 

um dilema linguístico: 

no Brasil, dois movimentos podem ser registrados: o sistema 

de textos mais formais tenderá à ênclise em sentenças não 

encaixadas, revelando uma aproximação com o português de 

Portugal moderno; por outro lado, seria possível captar, em 

textos mais próximos do vernáculo falado, a mudança na 

direção da proclitização radical, como temos hoje em dia.94 

Logo, entende-se, com base em textos informais, que o 

português falado no século XIX tenderia a apresentar um número 

maior de formas proclíticas, as quais tomaram força ao longo do 

século XX, enquanto o português escrito, principalmente em 

textos formais e oficiais, seguia as normas do português europeu 

moderno. 

No caso das cartas de remetentes mulheres, é perceptível 

que há uma preferência pela norma europeia, mesmo nas cartas 

que indicam menor letramento. As autoras parecem fazer a 

escolha pela ênclise em diversos trechos onde tanto ênclise 

 
94 Pagotto, 2013, p. 34. 
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quanto próclise seriam aceitáveis, e até em algumas situações 

em que a próclise seria obrigatória. Seguem alguns exemplos 

que ilustram tal preferência pela ênclise: 

[...] empregando em tal obra um senhor pintor muito | chué que 

borrou-me o 2 do vinte, e ficou minha casa | com o numero – 0 – ! 

(Carta 6). 

Eu prometto-lhe um balainho de óvos frescos se vossa mercê | fizer 

com que os taes vendeiros dêem o feijão por uma | continha que não 

aleije os pobres. [...] D’antes eu dizia-lhes rua de tal número 20. Depois 

do | borramento do 2 eu só dizia - rua de tal numero cifra. (Carta 4). 

Assim, é possível conjeturar que as autoras das cartas 

tinham algum conhecimento sobre a norma moderna do 

português europeu e, talvez por saberem que seriam publicadas 

no jornal, tenham se esforçado para segui-la. Mesmo assim, é 

intrigante notar a variação de colocação pronominal que 

acontece ao longo das cartas, como, por exemplo, no contexto 

de pronome precedido por preposição: nas dez cartas, há 

quatro casos de próclise (“está p’ra | se abrir o reclutamento”, 

por exemplo) e três casos de ênclise (“a senhora Chiquinha está 

muito ancha a contar- | me prosas”). Ou seja, não havia um uso 

padrão de colocação pronominal para casos como esse, estando 

em constante variação entre o português clássico e o português 

moderno. A ocorrência que mais chama atenção nas cartas é a 

seguinte: 
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Arrematando esta, peço-lhe o favor de ver se por | ahi ha alguma 

casinha vaga, porque quero me safar | daqui como o diabo da – cruis 

(Carta 7). 

Tem-se aqui um caso de pronome oblíquo entre dois 

verbos, o que foge à norma portuguesa moderna, a qual dita 

que, em casos de locução verbal, a preferência é de ênclise do 

segundo verbo. Essa construção apresenta caráter nitidamente 

brasileiro em oposição à norma portuguesa europeia, havendo, 

inclusive, na Carta 4, outra construção com locução verbal que 

está de acordo com a norma europeia: “Pois, eu quero sempre 

dar-lhe uma | prosinha do meu mundéo”. 

 

Variações ortográficas 

A análise da ortografia pode ser uma fonte interessante 

para inferir o grau de letramento do redator. Barbosa discute as 

dificuldades que a questão do letramento representa para 

pesquisas em linguística histórica: 

[...] se a sociolinguística é capaz de discutir critérios e 

estabelecer categorias de controle tais culto e não culto, a 

sociolinguística histórica dificilmente consegue controlar 

perfis sociais por conta de – à exceção de homens ilustres, a 
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cuja biografia temos acesso em diversas fontes – quase nada 

sabermos de nossos informantes do passado.95 

No caso das cartas aqui analisadas, não se conhece o perfil 

de cada remetente, uma vez que as únicas informações 

conhecidas sobre eles são aquelas que eles deixaram nas cartas. 

É possível deduzir algumas informações com base na leitura 

dessas correspondências, como a profissão de alguns 

remetentes, mas não é possível afirmar que elas têm 

obrigatoriamente uma conexão com o grau de letramento de 

quem as escreveu. Silva96 apresenta algumas características de 

escrita que podem indicar o nível de letramento do escritor, 

como a organização e o planejamento do texto, a pontuação e a 

incerteza na escrita. Ao fazer uma leitura das 20 cartas sob essa 

perspectiva, as mulheres aparentam, no geral, ter menor 

letramento do que os homens, como se verá nos exemplos a 

seguir. O Quadro 2 expõe dois exemplos de trechos das cartas, 

um de remetente mulher (Carta 6) e o outro de remetente 

homem (Carta 19), que têm a estrutura parecida, uma vez que 

em ambos os autores estão contando ao redator sobre um 

acontecimento passado em suas vidas. 

 

 
95 Barbosa, 2008, p. 194. 
96 Silva, 2015. 
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Trecho 1 

Autora: Apollinaria Gerundia de 
Mattosinhos (Carta 6) 

Trecho 2 

Autor: Sabino Luis Pitanga 
(Carta 19) 

[...] Morei | d’antes no becco do 
inferno e ha cousa de 3 mezes mu- | 
dei-me para esta sua casa, onde vivia 
tranquillamente | em quanto na 
cimalha da porta se lia o NUMERO 
20, | mas o proprietario querendo 
embellezar o front-spicio | do seu 
predio entendeu que devia mandar 
caial-o, o | que fez, empregando em 
tal obra um senhor pintor muito | 
chué que borrou-me o 2 do vinte, e 
ficou minha casa | com o numero – 0 
– ! || Ora, eu sou muito procurada 
pelos meus freguezes e | por isso 
quando elles indagão da minha casa 
preciso | dizer-lhes o nome da rua e 
numero da porta, para que | eles vão 
lá direitos. || D’antes eu dizia-lhes 
rua de tal número 20. Depois do | 
borramento do 2 eu só dizia - rua de 
tal numero cifra. || Todos fazião suas 
caçoadas, eu ficava meia vergo- | 
nhosa, mas a cifra sempre dizia 
alguma cousa e os | meus freguezes 
atinavão com a minha porta por 
causa | do tal 0 bicudo. [...] 

[...] Quando me entregaram 
estas encommendas me dis- | 
seram: || – Estas (as cartas) entregue 
na rua do Rosario número 49 | e 
estes (os queijos) na rua da Boa Vista 
número 39. || – Sim, senhor, não tem 
duvida; eu sei ler e vou lá | direito 
como um gancho. || Despedi-me, 
etcoera e tal, e parto com vontade 
de | chegar cedo. || No caminho 
apanhei uma chuva que nem o 
diabo; | mas não foi nada, estou na 
terra. || Agora porém, é que são ellas. 
Desde que cheguei tenho andado 
mais do que o diabo | nunca andou 
na sua vida, e quem diz que eu 
encontre | tais ruinhas! Tenho 
gyrado pr’a baixo e pr’a riba, de | 
roda, atravessado, mas qual historia 
todas as ruas são a | mesma! || Afinal 
desanimei com o negocio e disse 
com os meus | botões: – vendo os 
queijos e queimo as cartas! Quize- | 
ram cassoar comigo; deram-me lá 
uns nomes e uns nu- | meros de sua 
invenção, quando aqui tudo se 
chama São | Paulo e as casas são 
todas umas. [...] 

Quadro 2: Exemplo com narração de acontecimentos nas cartas 6 e 19. 
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Percebe-se que, no trecho 1, a autora se utiliza muito das 

vírgulas, escrevendo frases muito longas que se aproximam 

mais de um discurso falado, devido ao encadeamento 

constante de ideias que forma, em certa medida, uma escrita 

confusa. No trecho 2, por outro lado, há o uso de frases mais 

curtas e concisas, que colaboram para a coesão textual. Outro 

ponto que chama a atenção é a reprodução de falas, como as 

marcadas em negrito. No trecho 2, essa reprodução é feita de 

forma bastante estruturada, com o uso dos dois pontos e do 

travessão, evidenciando a fala; enquanto no trecho 1 ela está 

misturada ao resto do texto, sendo necessária uma leitura 

mais detida para compreender o que é que a autora dizia aos 

seus fregueses. Imagina-se, com base nessas características, 

que Apollinaria tinha menor contato com materiais escritos 

do que Sabino, já que seu texto tem uma estrutura mais 

próxima da fala. 

O Quadro 3 apresenta um trecho da Carta 5, de autoria 

de Nicota Gertrudes, a ex-escrava mencionada em outras 

seções (cf. Capítulo 4, seções Realização do sujeito, Formas de 

tratamento e Colocação pronominal). É possível notar 

características que indicam menor letramento em sua escrita: 
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Vai agora apparece um dia destes um velhote com | uma espada 
grande e pistola na mão e manda que eu | metta a montoeira para 
dentro. Isto, senhor redactor, não | se faz a uma viuva honrada. || 
Quando o meu Manduca deu a alma ao Creador eu | tinha 47 annos, e 
d’ahi para cá nunca mais homem me | vio dentes. || Mas, sim senhor, 
como é que a gente hade agora pôr | dentro de casa a cisqueira da rua, 
voçuncê não me con- | tará? || Eu sempre preguei quatro palavradas 
nas bochechas | do tal, que elle viu ufa; mas o diabo mostrou-me a es- 
| pada e eu não quiz mais secca com elle. Olhe que as | carnes tremerão-
me todas! || De fórmas que, entonces agora não sei como heide | arrumar 
a historia. Cá na minha casa, não há nem | quintal, nem area, e assim não 
tenho onde botar o cisco | da rua. || E isto é uma cousa sem pés nem 
cabeça pois agora | que sinifica a gente ir juntar o cisco da rua para pôr 
| em casa. Ora, esta! || Isto são obras dos inglezes, que andão ahi a inven- 
| tar estas patifarias para comerem o nosso suor. Que | diabos os levem, 
phariseus de uma figa. Cruzes. 

      Quadro 3: Trecho da Carta 5, da autora Nicota Gertrudes. 

A escrita de Nicota é, já à primeira vista, um pouco 

confusa e desorganizada, visto que as frases tendem a ter 

estruturas da linguagem falada, com constantes referências 

ao interlocutor (o redator do jornal) e interjeições, como “Ora 

esta!” e “Cruzes”. Há também a junção de palavras como 

“heide” (hei de) e “hade” (há de), comum em manuscritos do 

passado, mas que já não se via na escrita impressa, o que 

indicaria uma escrita mais baseada na fonética do que em 

conhecimentos de ortografia padrão; e o uso de expressões 

bem informais, como “uma cousa sem pé nem cabeça” e 

“phariseus de uma figa”. Embora Nicota trate o redator com 

muito respeito ao longo da carta, esta apresenta muita 
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coloquialidade, a exemplo do trecho destacado em itálico, que 

chega a ser difícil de entender para o leitor da atualidade, 

provavelmente por estar cheio de expressões coloquiais que 

deviam ser bem conhecidas no discurso falado. A autora 

também apresenta oscilações na escrita, como será visto a 

seguir. Por esses motivos, presentes em outras cartas mas 

mais acentuados na carta 5, deduz-se que Nicota era a mulher 

de menor letramento dentre as autoras das cartas 

examinadas – embora dominar a escrita seja, por si só, um 

fato admirável para uma ex-escrava no século XIX. 

Ainda sobre as características da escrita que podem 

indicar o nível de letramento do autor, Barbosa (2008) 

menciona o uso de grafias latinizadas, que podem indicar 

erudição ou uma tentativa de aparentar erudição sem haver 

real conhecimento da etimologia das palavras. Nas cartas 

analisadas, percebe-se que existe um uso relativamente 

grande de escrita de base etimológica, principalmente com a 

duplicação das letras (ll, ff, tt, mm etc.), o uso de th e ph (como 

em throno e pharol) e de y em palavras como tygre e tyrannia. 

Neste livro, tais grafias não serão analisadas com maior 

detalhe, porém, é possível afirmar que há algumas oscilações 

entre grafias de palavras como elle e ele, toddas e todas, vacca 

e vaca, que podem indicar hipercorreção no uso de 
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latinizações – sem diferença notável entre homens e 

mulheres quanto a esses usos. 

Como dito anteriormente (cf. Capítulo 4, Escolha do 

corpus), há indícios de que, mesmo que as cartas tenham 

passado pela redação do jornal antes de serem publicadas, há 

variações que se podem atribuir às autoras e aos autores das 

cartas quanto à grafia da vogal nasal em posição átona final. 

Ela aparece grafada como -ÃO em algumas cartas e como -

AM em outras, o que chama a atenção e levou a uma análise 

mais detalhada dessas ocorrências. 

A fim de verificar qual seria a norma ortográfica adotada 

pelo jornal, observou-se a seção “Noticiario” do Correio 

Paulistano no primeiro número do jornal, publicado em 1854, 

e um número do mesmo período das cartas, de 1865. 

Percebeu-se que, durante esses 11 anos, a norma escrita 

seguida pelo jornal se modificou, a grafia -ÃO tendo sido 

substituída por -AM, como mostram a Figura 2 e a Figura 3. 

Por se tratar de uma publicação jornalística, pode-se pensar 

que a norma padrão escrita do português brasileiro quanto a 

esse uso específico teria mudado e que, pelo menos em 

relação à grafia dos verbos em 3ª pessoa do plural, não houve 

padronização da escrita dos leitores por parte da edição do 

jornal. Assim, as oscilações no uso dessa forma nas cartas dos 
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leitores demonstrariam o processo de adaptação dos 

remetentes a essa mudança normativa.  

  
Figura 2 – Trecho da seção 

“Noticiario” do primeiro número do 
Correio Paulistano, em junho de 1854. 

Figura 3 – Trecho da seção “Noticiario” 
na página 1 do Correio Paulistano de 

26/09/1865. 

  

As variações na grafia da vogal nasal átona ocorrem 

tanto nas cartas de remetentes mulheres quanto nas de 

remetentes homens – a título de exemplo: 

e | quando os homens da carroça passavão no meu bequi- | nho já 

achavam a lixarada n’uma montoeira. (Carta 5). 

Nas cartas de remetentes mulheres, a grafia -ÃO é muito 

mais frequente do que a grafia -AM, enquanto o contrário é 

visto nas cartas de remetentes homens. Estes apresentam, no 

geral, uma quantia menor do uso da terceira pessoa do plural, 
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tendo a forma grafada com -AM como mais recorrente. Os 

dados estão quantificados na Tabela 6 e na Tabela 7. 

  
Mulheres Homens 

Cartas com grafia -ÃO 6 3 

Cartas com grafia -AM 3 3 

Cartas com ambas as grafias 1 0 

Total de cartas com presença de verbos na 
terceira pessoa do plural 

10 6 

Tabela 6 – Presença de verbos na terceira pessoa do plural nas 20 cartas 
analisadas. 

 
Mulheres Homens 

Ocorrências da grafia -ÃO 23 8 

Ocorrências da grafia -AM 6 13 

Total 29 21 

Tabela 7 – Ocorrências das grafias -ÃO e -AM nas cartas analisadas. 

Percebe-se que, nas cartas de remetentes homens, há 

uma menor variação entre os dois usos, prevalecendo a grafia 

da norma padrão escrita baseada no português moderno, -AM. 

Assim, os homens aparentavam estar mais avançados no 

processo de transição referente a essa grafia. Já nas cartas de 

remetentes mulheres, o uso da grafia -ÃO é significativamente 

mais frequente do que -AM, o que ilustra que as mulheres 

teriam demorado um pouco mais para se adaptarem às 

mudanças da norma na escrita. Imagina-se, porém, que essa 
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mudança não demoraria muito a ser assimilada, porque, em 

uma das cartas que apresentam a grafia -AM, a autora diz 

trabalhar como lavadeira, o que indica que a norma já estava 

infiltrada na escrita de algumas mulheres de classes mais 

baixas.  

O caso mais interessante referente a essa questão está 

na carta 5, de Nicota Gertrudes, a única carta na qual 

aparecem as duas grafias, -ÃO e -AM. Há apenas uma 

ocorrência de -AM contra quatro de -ÃO, o que indica 

oscilação na escrita, uma das características apontadas por 

Silva97 como indicadora de baixo grau de letramento. 

Outra questão ortográfica que vale a pena ressaltar é o 

uso muito frequente de abreviações por parte dos remetentes 

homens (marcadas por itálico no arquivo do PHPP, o que foi 

mantido no Anexo), uso que não aparece nenhuma vez nas 

cartas de remetentes mulheres. Isso pode indicar um maior 

contato com o mundo letrado, demonstrando maior costume 

de escrita e leitura. 

 

 

 
97 Silva, 2015. 
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Funcionamento de itens lexicais 

Quanto ao léxico, não há ocorrências muito perceptíveis 

que caracterizem a escrita das mulheres. Com base na ideia 

que se tem no senso comum de que a escrita (assim como a 

fala) das mulheres seria mais afetuosa do que a dos homens, 

analisou-se o uso do diminutivo nas 20 cartas, cujas 

ocorrências foram classificadas na Tabela 8: 
 

Mulheres Homens 

Nomes próprios (apelidos) 7 2 

Referência a tamanho 1 2 

Expressão de afetividade 10 5 

Expressão de desdém 0 2 

Total de diminutivos 18 11 

Tabela 8 – Ocorrências do uso do diminutivo nas cartas de remetentes mulheres e homens. 

A tabela mostra que, dentro do universo das 20 cartas, 

as mulheres usam uma quantidade maior de diminutivos, que 

estão espalhados de forma mais homogênea entre as cartas 

do que no caso dos homens – são quatro os homens que usam 

diminutivo, e seis as mulheres. Nas cartas de mulheres, a 

maioria desses usos têm a intenção de exprimir afetividade, 

como mostram os exemplos: 
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Eu me acho com saude, | graças a Deus, assim como todos os nossos 

filhinhos, | no numero dos quais podeis contar mais um, que hon- | 

tem veio à luz [...] (Carta 10). 

Manduca, comadre, é muito bãozinho; tem inclina- | ção p’ra quasi 

tudo, menos p’ra soldado [...] (Carta 9). 

Já no caso dos homens, chama a atenção o uso do 

diminutivo para expressão de desdém, apresentados a seguir: 

Os estrangeiros são, em geral, amigos do Brazil, e al- | guns até mais 

amigos do que muitos nacionaes, como | eu tenho tido occasião de 

observar, mas tambem é for- | çoso confessar que ha alguns 

sujeitinhos que são indig- | nos de existir entre nós, taes como esses 

que publica- | mente mostram sympathia pelo Paraguay e antipathia 

| pelo Brazil. (Carta 18). 

Desde que cheguei tenho andado mais do que o diabo | nunca andou 

na sua vida, e quem diz que eu encontre | tais ruinhas! (Carta 19). 

Esse tipo de uso não é encontrado nas cartas das 

mulheres. Porém, no geral, a diferença entre as ocorrências 

encontradas é pequena, não sendo muito produtiva para 

análise em questão. 
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Considerações Finais 

 

A partir de todo o percurso histórico retratado até aqui 

e com base na análise dos processos linguísticos 

apresentados, podem-se fazer algumas considerações sobre 

o comportamento linguístico das mulheres paulistas do 

século XIX em face das mudanças que estavam em curso tanto 

no português brasileiro quanto nos padrões normativos da 

língua. As cartas do Correio Paulistano mostram que as 

remetentes mulheres, no geral, apresentavam menor grau de 

letramento do que os remetentes homens, com base na 

análise de aspectos ortográficos e de organização textual 

encontrados nas cartas. Dentre as mulheres também é 

perceptível a diferença nos graus de letramento, existindo 

cartas que apresentam menor e maior nível de complexidade 

sintática e formalidade. Unindo esses fatos ao que as 

mulheres contam em suas cartas, é possível deduzir os 

lugares que elas ocupavam na sociedade paulista: desde a ex-

escrava, que apresenta características de menor letramento 

ao reclamar sobre a sujeira da cidade; a lavadeira e a 

costureira; até a esposa de um voluntário da pátria, cujo 

assunto é contar ao marido sobre seus filhos e suas saudades 
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de forma quase poética. Isso mostra que o público leitor, que 

era, por extensão, o mesmo que enviava cartas ao Correio 

Paulistano, abrangia várias camadas sociais. 

Mesmo com diferentes níveis de letramento, as 

mulheres tendem a seguir os padrões normativos baseados 

no português europeu moderno na maioria dos processos. 

Por tratar-se de exemplos da escrita, e não da fala, é difícil 

saber se esses usos normativos faziam parte da fala cotidiana 

delas ou apenas de uma escrita policiada pela consciência de 

que seria publicada em um jornal – não se podendo descartar, 

também, as possíveis interferências da editoria do jornal. De 

qualquer forma, as remetentes claramente se esforçavam 

para seguir as normas gramaticais, havendo até mesmo casos 

de hipercorreção em colocações pronominais e nas grafias de 

algumas palavras, o que indica pouco conhecimento formal 

sobre a norma, provavelmente devido à educação muito 

limitada que a maioria das mulheres teria até as décadas finais 

do século XIX, quando, segundo Ribeiro,98 a fundação da 

primeira Escola Normal em São Paulo começou a aumentar as 

possibilidades de estudo das mulheres. Em casos como o da 

grafia da vogal nasal átona em verbos de terceira pessoa do 

 
98 Ribeiro, 2015. 
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plural, as mulheres aparentam estar ainda se adaptando à 

nova grafia normativa, o -AM, por apresentarem maior 

oscilação na escrita, enquanto a maioria dos homens se 

mostram já adaptados. Esse exemplo ilustra que as mulheres 

estariam um passo atrás dos homens na adequação à nova 

norma, provavelmente devido ao menor contato com o 

mundo letrado, ocasionado pelo papel dado a elas na 

sociedade. Elas também aparentam menor destreza social no 

uso das formas de tratamento, mais variadas e oscilantes do 

que as usadas pelos homens. 

No caso da realização do sujeito, há um número geral de 

uso do pronome eu bem maior do que o dos homens, e há 

casos pontuais de sujeitos preenchidos em 1ª pessoa do 

singular que não correspondem à norma do português 

erudito escrito. Logo, nota-se que o comportamento das 

mulheres nas cartas ia em direção ao paradigma de sujeito 

preenchido que se tornou característica do português 

brasileiro ao longo do século XX. No caso do sintagma 

nominal a gente empregado como 1ª pessoa do plural, as 

mulheres também apresentam algumas ocorrências que 

podem indicar uma maior familiaridade com a forma 

pronominalizada, diferentemente dos homens, que não 

utilizam essa forma. Tal comportamento vai ao encontro do 
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que diz Lopes99 sobre o uso inovador do pronome a gente ter 

tido início com as mulheres, que o empregam, nas cartas do 

Correio Paulistano, para expressar um plural mais específico 

do que o expresso pelo uso de nós. Esses indícios podem 

sugerir um comportamento linguístico mais inovador das 

mulheres remetentes, dialogando com o que foi teorizado por 

Labov.100 

Embora os resultados aqui apresentados sejam 

superficiais, cabendo mais estudos sistemáticos sobre a 

escrita das mulheres no Correio Paulistano e na imprensa 

paulista em geral, é possível afirmar que elas apresentam 

comportamentos condizentes com a encruzilhada linguística 

e social na qual se encontravam ao longo do século XIX, 

estando em processo de adaptação aos padrões normativos 

estabelecidos com base na norma portuguesa moderna, 

enquanto indícios mostram que os homens já estavam mais 

avançados nesse processo. Era de se esperar que as mulheres 

que tinham, como relatou Saint-Hilaire, uma vida restrita ao 

ambiente familiar demorassem um pouco mais para se 

adaptar às novidades do que os homens, que historicamente 

tiveram maiores oportunidades de interação, diversão e 

 
99 Lopes, 2003. 
100 Labov, 1990. 
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letramento, ainda mais em uma sociedade como a paulista. 

Apesar disso, a escrita das mulheres nas cartas examinadas, 

ainda que indique menor grau de letramento, não apresenta 

problemas gramaticais e ortográficos considerados muito 

graves, como a falta de concordância verbal mencionada por 

Álvares de Azevedo em uma de suas cartas – o que talvez 

pudesse ser esperado de mulheres que tiveram pouco acesso 

ao estudo, como parece ser o caso de várias das autoras em 

questão. Isso possivelmente é mais um indício de que havia 

um esforço por parte das mulheres de seguirem a norma 

padrão em seus textos, o que pode ser interpretado até 

mesmo como uma forma de elas se posicionarem como partes 

ativas dessa nova sociedade em que estavam sendo inseridas 

tardiamente. 

De qualquer forma, é interessante notar que, mesmo 

tendo um menor contato com o mundo letrado e um espaço 

restrito na sociedade de São Paulo, que por tantos anos as 

escondeu por trás de gelosias, as mulheres paulistas 

marcavam seu espaço na sociedade por meio da leitura e da 

escrita, mostrando que, independentemente da classe social 

e da educação formal, elas tinham voz.
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Anexo 

Cartas de remetentes mulheres – 1863-1865 

Carta 1 

Estado/Cidade: SP/São Paulo  
Tipo de Texto: Carta de Leitor 

Título do Jornal: Correio Paulistano 

Data/Edição: São Paulo, 12 de junho de 1863 / seção: A 
pedido 

Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo  
Senhor redactor. – Passei, hoje, por casa do senhor 

Miguel, | para comprar um pouco de vinagre para pôr 
devinha- | dalho uns bagres, agora para a vespera de Santo 
Anto- | nio, e vi um grande deposito de fogos. Fiquei admi- | 
rado, porque não sei quem me disse que isso era pro- | hibido 
por uma postura da nossa caimbra, salvo aonde | ella 
marcasse; mas depois me disseram que isso cahiu | em 
exercicios findos. || Fiquei meio ressabiada, e vou perguntar 
ao senhor Tho- | mas; já que elle agora anda meio ingrato, e 
com seus | amores novos despresou os velhos. | Sua 
veneradora || MIQUELINA DO AMOR DIVINO. 

Carta 456 / Carta 2 

Estado/Cidade: SP/São Paulo 

Tipo de Texto: Carta de Leitor 

Título do Jornal: Correio Paulistano 

Data/Edição: São Paulo, 03 de julho de 1863 / seção: A 
pedido 

Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo 

Senhor Redactor. || Está um bexiguento na populosa rua 
da Quitanda que | se mudou de uma casa de sobrado. || E’ 
captivo de homem rico, podia ir para uma cha- | cara, e não 
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se largar ali em um quarto, em uma rua tão | caminhada. Eu 
senhor Redactor já fui vacinada, e muito | vacinada, não pelas 
vacinas de agora, que negão fogo, | mas pelas do tempo do 
Horta: não é por mim que re- | clamo, por ir fazer compras 
nessa rua para os meus es- | tudantes, que não relaxão a 
mimosa manteiga da casa | do senhor Miguel, e vinagre 
tambem; mas como me acom- | panha sempre uma 
pequenina, que me carrega o balai- | nho, peço que vejão isso, 
a bem das nossas leis, e inde- | pendencia da nossa 
constituição, e pacto fundamental, | que os ditos meus 
estudantes tanto fallão quando estão | fazendo o quilo. || 
MIQUELINA DO AMOR DIVINO 

Carta 3 

Estado/Cidade: SP/São Paulo 

Tipo de Texto: Carta de Leitor 

Título do Jornal: Correio Paulistano 

Data/Edição: São Paulo, 28 de março de 1865 / seção: A 
pedido 

Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo 

Ingratidões do Cazuza || Senhor Cazuza – Tenho-o 
atravessado nas goélas. Foi | a Pirapóra, trouxe rapaduras para 
todos e para mim | uma figa. || Pois olhe, escusa de me trazer 
calças velhas para | remendar que perde o tempo. || Ora, 
vejam, se eu não tenho razão? || O senhor Cazuza sempre que 
tem meias esburacadas, ca- | misas sem botões calça rota nos 
fundilhos põese co- | migo de voltas e não me deixa enquanto 
o não sirvo, | agora foi a Pirapóra, trouxe o “Sapicuá” a 
derramar | rapaduras, deu-se todas as essas tinhosas e eu 
fiquei a | lamber imbiras! || Eu não faço conta de uma rapadura 
ou duas, enten- | da-se. || Mas era politica do senhor Cazuza 
trazer-me uma lem- | brança de sua romaria. || Agora, a 
senhora Chiquinha está muito ancha a contar- | me prosas 
que o senhor Pitanga lhe trouxe rapaduras, e | toddas as 
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minhas amizades, mais ou menos tiveram | o seu môlho e eu 
a olhar... || Isto não são miserias que se contem ao publico, 
mas | estou offendida e gravemente, magoada. É uma ingra- | 
tidão do senhor Cazuza, que cem annos que eu viva não | 
esquecerei. || Olhe, senhor Cazuza o senhor não me deu da 
sua rapadu- | ra, mas para o anno, se eu lá chegar, hei de ir a 
Pira- | pora e trazer muita, mas da minha rapadura o senhor 
não chuca.|| Fique-se com o que trouxe, metta-a nos focinhos 
do | demonio que eu nada tenho com isso. Já escrevi no li- | 
vro dos meus assentos: – O Cazuza é um ingrato, não me deu 
da sua ra- | padura. || Tenho dito e acabou-se. || Ismaela 
Venancia do Doce Amor. 

Carta 4 

Estado/Cidade: SP/São Paulo 

Tipo de Texto: Carta de Leitor 

Título do Jornal: Correio Paulistano 

Data/Edição: São Paulo, 24 de abril de 1865 / seção: A pedido 

Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo 

O FEIJÃO E OS ATRAVESSADORES || Senhor Redactor: || 
Vocemecê é homem da imprensa, vive sempre preoc- | 
cupado com as poesias e não ha de saber do que se pas- | sa 
no mundo de chilra prosa em que eu e minhas co- | madres 
vivemos. Pois, eu quero sempre dar-lhe uma | prosinha do 
meu mundéo para que vossa mercê faça uma pe- | quena idéa 
dos transtornos em que vivemos. || O meu Chico, as pequenas 
familias e eu, estamos ave- | sados ao feijão e não passamos 
sem elle; essas ostras e | sôpa de tartaruga que vem nas latas 
dos estrangeiros, | nunca emporcalharam os nossos 
estomagos. Quem nos | tira de um viradinho bem mechido não 
nos quer bem. || Mas agora, não sei porque artes, estão os 
senhores vendei- | ros desavergonhados como nunca se viu; 
pois eu não | sei como se apellide o descôco com que esses 
judêos | do inferno pedem tanto dinheiro pelo nosso 
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estimadis- | simo feijão. || Eu lhe digo, pelo que eu quero a esse 
legumezito era | capaz até de pol-o n’um throno, mas com 
esta guerra | estão todos muito agarrados e a gente anda 
escorrida | de bolsa e não póde fazer africas nem proezas. || 
Dantes quatro vintens de feijão era quasi um balaio, | agora é 
um fiapinho que nem os olhos enxergam. || Ora isto assim não 
se póde mesmo aturar. Diz-me | um dos meus filhos, o 
Quincas - que anda na escola e | já entende de virgulas, que 
esta careza é por via desses | atravessadores. Não sei que 
historia é essa lá, mas po- | rém seja como fôr eu não sei com 
que malevolencia se | ha de agora atravessar o feijão. Que vão 
atravessar pa- | raguayos, raça de judas. || Em fim de contas 
eu o que quero é providencias sé- | rias. A minha e a barriga 
de minha familia, não póde | estar exposta aos botes dos 
atravessadores; e por isso | - rogo a vossa mercê que atice a 
policia nesses miliantes e dê | com elles no chelindró. || Eu 
prometto-lhe um balainho de óvos frescos se vossa mercê | 
fizer com que os taes vendeiros dêem o feijão por uma | 
continha que não aleije os pobres. || Sou uma sua creada | 
BALBINA ROSA 

Carta 5 

Estado/Cidade: SP/São Paulo 

Tipo de Texto: Carta de Leitor 

Título do Jornal: Correio Paulistano 

Data/Edição: São Paulo, 24 de junho de 1865 / seção: A 
pedido 

Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo 

DUAS REGRAS || Senhor redactor. || Ha muito tempo que 
andava com ganas de dar uma | pennada na imprensa de 
voçuncê; mas entonces como | não sei retolica, tinha scismas 
que vonçuncê havia-se | pôr com partes. Mas já hoje vi no seu 
pharol annun- | ciada uma descomponenda de nha Amalia, 
cosinheira | que foi do defundo senhor conego meu padrinho, 
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que | Deus haja, e isso me pissui de animo para botar nas | 
folhas umas regras. || Eu conheço voçuncê de outras eras; 
voçuncê é que | não se lembra de mim; eu estava alugada na 
casa do | seu bispo Dom Matheus, no tempo em que voçuncê 
foi lá | botar a Chrisma em voçuncê mesmo. Eu bem me lem- 
| bro disso. || Mas saiba voçuncê, que eu sempre fui muito 
faceira | e gostei de me aceiar, quando veio a lei da gente 
varrer | a sua testada eu varria a minha á missa das armas, e | 
quando os homens da carroça passavão no meu bequi- | nho 
já achavam a lixarada n’uma montoeira. || Vai agora apparece 
um dia destes um velhote com | uma espada grande e pistola 
na mão e manda que eu | metta a montoeira para dentro. Isto, 
senhor redactor, não | se faz a uma viuva honrada. || Quando 
o meu Manduca deu a alma ao Creador eu | tinha 47 annos, e 
d’ahi para cá nunca mais homem me | vio dentes. || Mas, sim 
senhor, como é que a gente hade agora pôr | dentro de casa a 
cisqueira da rua, voçuncê não me con- | tará? || Eu sempre 
preguei quatro palavradas nas bochechas | do tal, que elle viu 
ufa; mas o diabo mostrou-me a es- | pada e eu não quiz mais 
secca com elle. Olhe que as | carnes tremerão-me todas! || De 
fórmas que, entonces agora não sei como heide | arrumar a 
historia. Cá na minha casa, não há nem | quintal, nem area, e 
assim não tenho onde botar o cisco | da rua. || E isto é uma 
cousa sem pés nem cabeça pois agora | que sinifica a gente ir 
juntar o cisco da rua para pôr | em casa. Ora, esta! || Isto são 
obras dos inglezes, que andão ahi a inven- | tar estas patifarias 
para comerem o nosso suor. Que | diabos os levem, phariseus 
de uma figa. Cruzes. || Mas, senhor redactor, eu estou banhada 
em iras, e sinto | que as raivas me levão as gorduras. Voçuncê 
tenha | dó da pobresa, que Deus lhe augmentará. || Por oras só 
imploro da sua misericordia que me tire | o cisco de dentro de 
casa e me livre tambem da espada | do homem. || Nas suas 
folhas argumente em meu beneficio, e eu | fico rezando por 
sua alma ao Senhor São João no meu ro- | sario, que me deixou 
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minha avó. || Se lá apparecer a nha Amalia voçuncê dê-lhe 
lem- | branças minhas. || Uma sua serva. || Nicota Gertrudes. 

Carta 6 

Estado/Cidade: SP/São Paulo 

Tipo de Texto: Carta de Leitor 

Título do Jornal: Correio Paulistano 

Data/Edição: São Paulo, 12 de agosto de 1865 / seção: A 
pedido 

Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo 

CONSEQUENCIAS DA NOVA NUMERAÇÃO || Senhor 
redactor. || Sou lavadeira e engommadeira, e tenho sempre 
exer- | cido as minhas modestas profissões com applauso do | 
Senhor publico e dos meus freguezes da academia. Morei | 
d’antes no becco do inferno e ha cousa de 3 mezes mu- | dei-
me para esta sua casa, onde vivia tranquillamente | em quanto 
na cimalha da porta se lia o NUMERO 20, | mas o proprietario 
querendo embellezar o front-spicio | do seu predio entendeu 
que devia mandar caial-o, o | que fez, empregando em tal obra 
um senhor pintor muito | chué que borrou-me o 2 do vinte, e 
ficou minha casa | com o numero – 0 – ! || Ora, eu sou muito 
procurada pelos meus freguezes e | por isso quando elles 
indagão da minha casa preciso | dizer-lhes o nome da rua e 
numero da porta, para que | eles vão lá direitos. || D’antes eu 
dizia-lhes rua de tal número 20. Depois do | borramento do 2 
eu só dizia - rua de tal numero cifra. || Todos fazião suas 
caçoadas, eu ficava meia vergo- | nhosa, mas a cifra sempre 
dizia alguma cousa e os | meus freguezes atinavão com a 
minha porta por causa | do tal 0 bicudo. || Ora, como conto a 
vossa senhoria já tudo isto erão tristezas | para a minha alma 
e por isso tencionava mudar-me do | meu cazebre. || Agora, ha 
oito dias, apparece-me lá na porta um su- | geito de brocha 
na mão e borra-me a cifra toda. Quan- | do eu vi o caso estava 
torcendo umas celouras do senhor | Procopio e tive iras de 
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dar com ellas nas ventas do tal | borrador; mas o meliante 
dice-me que borrava a cifra | para pôr numeros novos! Tive, á 
vista da resposta, minhas alegrias, as quaes | já se achão 
dissipadas, porque até hoje ninguém lá foi | pintar numero 
nenhum, e agora os meus freguezes não | atinão com a casa. || 
Vossa senhoria que é muito perspicaz hade notar os meus 
pre- | juizos e em virtude delles espero que reclamará em | 
meu favor, afim de que me seja restituída a ci- | fra no seu 
lugar, ao contrario eu pinto na porta o que | me parecer e não 
dou cavaco á nação. Eu não vivo | de borrões na porta, 
entenda-se. || Estou zangada e não quero articular mais. 
Peço-lhe | que me olhe pela cifra como cousa sua. || Até a 
primeira. || Sua criada || Apollinaria Gerundia de Mattosinhos 

Carta 7 

Estado/Cidade: SP/São Paulo 

Tipo de Texto: Carta de Leitor 

Título do Jornal: Correio Paulistano 

Data/Edição: São Paulo, 20 de agosto de 1865 / seção: A 
pedido 

Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo 

COMADE TUDINHA || Muito estimarei que ao receber 
estas mal traçadas | regras, se ache já quasi boa do seu 
romatismo. || Eu, louvado seja Deus, vou indo boa de saude, 
an- | dando somente tresnoitada, porque, além de estranhar | 
a casa, que não é como aquella em que morei na Luz, | não 
tenho podido mais pregar olho com a gritaria das | sentinellas 
da cadêa, que tem garganta como esses bar- | cos que os 
estrangeiros inventarão pr’a bala não furar. | Olhe, nha 
Chiquinha, berrão, berrão os taes como as | vaccas na porta 
do quintal, chamando as cria. || Mariquinha, que mecê sabe 
que soffre muito das lom- | brigas, leva a noite inteira se 
acordando assustada com | semelhantes berros. || E’ uma 
penuria! || As vezes custa-me acreditar que os que morão mais 
| pegado á cadêa, e mesmo os proprios presos, já não | estejão 
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dementes da cabeça. Pois tenho muito dó | delles. || Na casa 
de correcção, onde ha presos de crimes mais | feios que os da 
cadêa, não se houve nada; apenas as | sentinellas dão de 
quarto em quarto uma batida na | espingarda pr’a mostrar que 
ainda estão acordados. || Porque não hão de fazer o mesmo os 
pilatos da ca- | dêa, que além de berrarem “a...ler...ta!” ainda 
mis- | turão certa gritalhada destemperada, que só o Santo | 
Padre póde aguentar? Se berrassem pr’a assustar esse | 
maldito imperador do Paraguay bem, mas pr’a assustar | a 
gente, que denoite quer descançar, principalmente eu | que 
engommo mais de 6 duzias de roupa por dia... é | muito 
atrevimento, é até muita relaxação se quer que | diga: parece 
que elles não tem commandante pr’a os | reprehender! || 
Arrematando esta, peço-lhe o favor de ver se por | ahi ha 
alguma casinha vaga, porque quero me safar | daqui como o 
diabo da - cruis. || Adeus; espero sua resposta || Sou sua 
comadre || Tudinha 

Carta 8 

Estado/Cidade: SP/São Paulo 

Tipo de Texto: Carta de Leitor 

Título do Jornal: Correio Paulistano 

Data/Edição: São Paulo, 25 de agosto de 1865 / seção: A 
pedido 

Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo 

LEMBRANÇAS MINHAS || Senhor redactor. || Sou uma 
assignante das suas folhas por minha con- | veniencia e das 
meninas, que gostão de ler os romances | e as pilherias que o 
senhor bota todos os dias. || Na realidade são muito bonitas. || 
Vossa mercê é muito espirituoso, e aquella sua cousa do ju- | 
ry já me arrebentou os cordões às saias de tanto rir. || As 
meninas ficão doudas de alegria quando leem es- | ses 
romancinhos tão bem contados. || O seu jornal é muito boa 
cousa, benza-o Deus. || Mas para o negocio é que elle não anda 
cá a minha satisfação. || Eu e as meninas vivemos das obras 
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que fazemos e | dos ovos da nossa creação. || O senhor bota 
sempre nos jornaes os preços dos co- | mestiveis e etc; mas 
não falla do preço das costuras, | nem do valor dos ovos. Isso 
é uma falta, perdoe-me. || Olhe, se não se costurasse, nós 
andavamos nús. Cre- | do, que vergonha! Não acha? || E os 
ovos são muito peitoraes. Se em vez do expe- | diente do 
thesouro vossa mercê pozesse o custo destas cousas, | olhe 
que havia de ter mais assignantes. || A tia Escolastica 
prometteu-me que assignava se no | Correio fallasse dos 
preços da quitanda. || A pobre tem dias que não sabe quanto 
hade pedir | por uma couve! Vossa mercê veja se introduz este 
melhora- | mento. E’ lembrança minha, mas que eu supponho 
| boa! || Se concordar com estas idéas, que são as mais puras, 
| mande-me contar. || Quero que faça um elogio das minhas 
materias a ver | se tem mais sahida. || A qualidade é boa, eu 
não encareço a minha fazenda, | creia. || Conforme fôr, se eu 
vir que o negocio deixa, dou | mais elasticidade ao 
estabelecimento e o senhor ha de ter | um interesse sacudido! 
|| Faça alguma cousa neste assumpto que não hade | perder 
comigo. || Desculpe o bote de rapé Princeza, que envio para | 
consolo dos seus narizes. || Sua predilecta || Generosa Maxima 

Carta 9 

Estado/Cidade: SP/São Paulo 

Tipo de Texto: Carta de Leitor 

Título do Jornal: Correio Paulistano 

Data/Edição: São Paulo, 01 de setembro de 1865 / seção: A 
pedido 

Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo 

COMADE TUDINHA || Recebi as suas amadas regras, que 
passo a res- | ponder. || A minha perna já está quasi boa do 
romatismo; pois | já ando por todo o quintal, e pertendo na 
sexta-feira | ir a missa do Senhor dos Passos. || Sinto muito os 
seus encommodos por causa de estra- | nhar a casa e, além de 
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tudo, não poder durmir com a | gritaria das sentinellas. || Não 
é só mecê que soffre: console-se comigo, que | tambem ando 
muito amoffinada por causa do Manduca. | Mecê sabe que elle 
não tem emprego, e que está p’ra | se abrir o reclutamento tão 
forte como no Rio de Ja- | neiro, onde dizem que até os padres 
e deputados não | tem escapado. Elle, que gosta tanto do 
theatro de São | José, onde vae sempre com 500 rés, nem isso 
mesmo | póde mais fazer, porque, se sahir á rua, ou ha de ser 
| reclutado, ou pegado p’ra voluntario, p’ra ir morrer no | 
theatro da guerra; sim, p’ra ir morrer, porque, sendo | elle um 
rapazinho fraco, que até tem medo de defunto, | e que nunca 
fez mal a ninguem - a não ser aquellas | porretadas que deu 
aquella noite no Mané Bafejador, | não póde servir p’ra 
soldado. || Manduca, comadre, é muito bãozinho; tem inclina- 
| ção p’ra quasi tudo, menos p’ra soldado; elle faz gaiol- | la, 
caça passarinho, faz briga de gallo, toca muito bem | viola... 
joga o truque, e é tão habilidoso que sempre | ganha; mas 
(honra lhe seja feita), por não admittir | bandalheiras, as vezes 
briga, dá e apanha... enfim os | cobres sempre traz. || Veja, pois, 
comadre, como não andará uma pobre | mãi! || Bem disse nho 
Frutuoso - que a causa de tudo que | estamos soffrendo é não 
se ter soldados, e que por isso | qualquer estrangeiro nos faz 
quanto desaforo quer, e | nós sempre aguentando com cara 
alegre.... || Agora é que se percura os pobres como Manduca | 
p’ra ir p’ra as guerras; e esses que comem da nação, | bem 
como esses que andão só de lunetinha grudada no | olho, vão 
ficando bem frescos só p’ra fazer verso e en | gabellar os 
pobres.... || Pois Manduca não ha de ir p’ras guerras em quanto 
| esses não irem! he de ficar como flêra dentro de casa! || Esses 
diabos desses estrangeiros querem terra: nós | temos tanta, 
porque não ha de se dar já um pedaço | p’ra elles socegarem e 
a gente descançar? || Eu sou mulher, comadre, mas quando 
fico engerisa- | da não mando os outros dizerem; mecê bem 
me co- | nhece.... || Desculpe a maçada; até qualquer dia 
destes. Quanto | á casa, comadre, ainda não há por aqui vaga; 
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assim | que haja lhe mandarei dizer. || Sua comadre e amiga || 
Chiquinha. 

Carta 10 

Estado/Cidade: SP/São Paulo 

Tipo de Texto: Carta de Leitor 

Título do Jornal: Correio Paulistano 

Data/Edição: São Paulo, 26 de setembro de 1865 / seção: A 
pedido 

Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo 

CARTA DIRIGIDA A UM VOLUNTARIO DA PATRIA || 
Querido esposo. || Embaú 10 de Setembro de 1865. || Tive o 
delicioso prazer de receber a vossa prezada | carta, com data 
de 18 do proximo passado mez, a qual | me encheu de 
orgulhoso prazer por ter certeza de que | vos achavas gosando 
perfeita saude, e as rogativas que | faço a bem aventurada 
virgem é que ao receberes esta | vos acheis no goso da mesma. 
Eu me acho com saude, | graças a Deus, assim como todos os 
nossos filhinhos, | no numero dos quais po deis contar mais 
um, que hon- | tem veio à luz, scientificando-vos que fui muito 
feliz | e até o presente acho-me sem alteração em minha 
saúde. || Caro esposo, não sei como vos possa relatar as amar- 
| guradas saudades que de ti tenho, não sei como expri- | mir-
vos, as grandes angustias que soffre o meu coração! | a vossa 
estada nessa capital me enche de prazer, e ao | mesmo tempo 
de tristeza, pois que ahi estaes isento de | soffreres os asares 
que a guerra occasiona aos soldados | que correm em defeza 
de sua patria ultrajada, porém | mais retardada a vossa tão 
desejada vinda; correi sim, | caro esposo, correi a combater o 
inimigo para depois | orgulhoso correres a vir abraçar vossos 
filhinhos que | não cessão se quer uma hora de chamarvos 
anciosos; | vejo por um, pronunciado o nome de papai, vejo 
ou- | tro que vos pede a sua benção, lagrimas de saudades e | 
de afflicção desprendem-se então de meus languidos | olhos. 
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|| Vossos filhos vos pedem não os esqueçais em suas | orações 
e que os abençois todos os dias, vossos amigos | muito 
agradecem as vossas recommendações e vos re- | tribuem 
com igualdade. || Quanto a mim só vos posso protestar os mais 
sin- | ceros votos de estima amisade e fidelidade, e vos envio 
| o saudoso e fiel coração, e um apertado abraço, por ser | 
como sempre serei || Vossa estremosa, constante, | e fiel 
esposa. || Eulalia Maria Silveria 

 

Cartas de remetentes homens – 1863-1865 

Carta 11  
Estado/Cidade: SP/São Paulo  
Tipo de Texto: Carta de Leitor  
Título do Jornal: Correio Paulistano  
Data/Edição: São Paulo, 19 de julho de 1863 / seção: A 
pedido  
Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo  

Senhor Redactor. || Vou dizer-lhe uma coisa, que fará o 
favor de man- | dar escrever na sua folha. Hontem á tarde 
quando sa- | hi do meu serviço de pedreiro das obras do 
palacio, fui | á fabrica do senhor Miguelista Guelmi comprar, 
como cos- | tumo, os meus charutos. Mal tinha posto o pé na 
so- | leira, quando o senhor Guelmi grita: – Que quer você, 
você | é dos taes, é do Porto, e basta: é dos d[a] panella do Vic- 
| torino, do Portugal, e do Antonio da rua Direita, tres | 
famosos cabalistas, inimigos encubertos do amigo Bo- | lo. 
Porque não hade você votar nelle para presidente: | é irmão 
instituidor, como eu, desta nobre irmandade,| carregado de 
serviços cá e lá. Quando Sua Magestade | Fidellissima o muito 
pio e humano el-rei nosso senhor, | que Deos guarde, o senhor 



 
 

155 
 

Dom Miguel I fez guerra aos | pedreiros livros do Porto, foi o 
muito illustre  

amigo | Bolo um dos voluntarios do batalhão do Minho, 
era ca- | bo d’esquadra, guerreiro como elle só, ás direitas e 
arre- | ganho militar. E’ verdade que não matou nenhum só | 
Miguelista, nem sequer deu um arranhão nesses intrepi- | dos 
defensores do throno, e do altar: é por isso que | somos 
amigos e camaradas, e até sou seu testa de ferro. | Se não 
quizerem votar n’elle, votem em mim. O ca- | racaxá que me 
mandárão pelo correio, com porte pago, | não paga os meus 
serviços. || Senhor redactor, fiquei atordoado com semelhante 
| discurso, ó senhor Guelmi tem veia para orador. || MANOEL 
DE GAIA. 

Carta 12 

Estado/Cidade: SP/São Paulo  
Tipo de Texto: Carta de Leitor  
Título do Jornal: Correio Paulistano  
Data/Edição: São Paulo, 21de janeiro de 1864 / seção: A 
pedido  
Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo  

CARTAS FAMILIARES || IV || COMPADRE PANCRACIO. - 
Não começo por perguntar- | lhe noticia de sua saude, porque 
pela ultima que me | escreveo fiquei sabendo que está rijo 
como um cerne, | fresco como uma alface, e alegre como um 
medico em | tempo de epidemia. Tambem pudera não ser 
assim. | O compadre passa um vidão, mora no meio da abun- 
| dancia, sente o aroma das flores, e das arvores, bebe | boa e 
cristalina agua (Não repare, poetissimo compa- | dre), neste 
estylo que é muito geral nesta cidade). || Como ia dizendo, 
come boa carne de porco, ou de gorda vitella, passeia no seu 
pomar, colhe e engole por | desfastio um suculento pecego, 
ou uma tenra banana, dorme a sesta na sua rede, a noite toma 
o saudavel e | puro café, e quando tem mais apetite manduca 
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o seu | prato da nutriente cangica, e dorme o sonno do justo | 
depois de ter resado o infallivel terço com a familia. | E deixe 
correr 365 dias por um anno. || Ora realmente felicissimo 
compadre, uma vidinha | destas é para chegar com certeza á 
idade do defunto | Mathuzalen, que nem eu, nem o compadre 
conhece- | mos. || É verdade que o anasphaltissimo compadre 
por isso | mesmo anda no mundo da lua, a respeito de 
progresso | progressante não encherga um palmo adiante do 
nariz; | e para de todo não ficar obtuso é mister que eu o vá, | 
com estas minhas cartas burnindo, e tirando-o do es- | tado 
quasi natural em que se acha. || Tenha paciencia, compadre, 
Deus me defenda de dei- | xal-o (o compadre, não a Deus) 
fazer figura ridicula; | tenha paciencia, heide dezabuzal-o. || 
Aqui corre o rio por outra fórma. Levanta-se a gen- | te pela 
volta das 8 horas, toma o seu café, mas um | café, compadre, 
todo adubado com milho, e outras coi- | sitas mais, coisa boa; 
lê o Correio Paulistano, faz o seu | toilette, isto é, lava o rosto, 
pentea-se, calça as chine- | la, veste a ceroula, a calça, o 
casaco, etc., fuma o seu | charutinho; e assim chega até as 10 
horas, que é a hora | do almoço, já se sabe, coisa fina, carne 
quasi sempre de | boi pesteado, dizem que está reconhecida 
que é mais | saborosa, assim como a carne de dois e tres dias, 
por | que fica mais macia;não sabia desta, compadre, pois [v]á 
| aprendendo, que muito tem que aprender. || O leite aqui 
compra-se já adubado com agua e pol- | vilho, que lhe dá um 
sainete excellente. O pão, isso | então, compadre de uma figa, 
é coisa grande; temos pão | de todas as nações; pão francez, 
italiano, hespanhol, | portuguez, allemão, e não sei se até o pão 
turco; cada | um com seu differente feitio, e alguns bem 
engraçados; | e quanto ao sabor, isso nem fallemos, é comer e 
gritar | por mais; uns tem um gostinho de azedo, qne é um | 
regalo, outros com uns longes de môfo que o torna ver- | 
dadeiramente apetitoso, estes claros, aquelles de uma | côr 
mais trigueira, outros ainda mais, que até fazem | uma vista 



 
 

157 
 

agradavel na mesa. Dizem-me que este ge- | nero está n’uma 
tal perfeição, que emprega-se na sua | manipulação todas as 
farinhas conhecidas e desconhe- | cidas, e é isto que o torna 
cada vez melhor. A respei- | to de pão dir-lhe-hei, 
impertinentissimo compadre, que | só não temos o - Pão 
nosso de cada dia. || O jantar tem sempre lugar a hora da sua 
merenda, |  

frugalissimo compadre, compõe-se de - todas las cosas 
e | algumas cositas mais, tudo iguarias papafina. || Quanto ao 
vinho e ao chá, isso nem é bom fallarmos, | ha tal abundancia, 
e variedade que eu iria longe, se | quizesse descrever-lhe. Que 
perfeição ! que gosto! O | compadre póde comprar uma 
garrafa de vinho de 640 | ou de 800 réis, que com essa só 
garrafa terá vinho, aguar- | dente, licor, rozasolis, cognac, 
cerveja, etc. Faz pra- | zer ainda ao paladar mais estragado. || 
O chá antigamente era uma bebida desenxabida, ho- | je não 
senhor, principia pela côr que é de um amarello | requeimado, 
e tem um gostinho de sassuaiá com seus | longes de 
sabugueiro, que melhor não póde ser. || Compadre, ha hoje 
uma transformaçãoem tudo isto que | aposto o que quizer em 
como se o compadre viesse co- | mer um dia ás nossas mesas, 
não saberia o que estava | comendo, talvez cuidasse que 
estava saboreando os cele- | bres bicos de rouxinol, e o manjar 
dos anjos, com que | nos regalão os ouvidos quando somos 
crianças. || Agora do que o compadre mais se havia de admirar 
| seria do preço de tudo isto. O’he, com qualquer 8$ | réis por 
dia o compadre póde almoçar, jantar e ceiar! | Realmente é de 
graça. || Uma coisa que não temos nesta nossa boa cidade do 
| Apostolo das gentes, quem o acreditaria! é agua. Mas | 
declaro-lhe, sequiozissimo compadre, que não faz falta. | 
Temos tanto liquido de diversas naturesas que realmen- | te a 
agua deve ser banida de uma vez; não deve servir | nem para 
a lavagem do corpo. E que bom não será | banharmo-nos em 
caninha, cerveja, cognac, ou Cliquot? | Que aroma delicioso 
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não exhalará uma cidade que | adopte este hygienico, e 
agradavel costume?! || Agora, aceiadissimo compadre, á noite 
quando de- | pois de repletos de tantas delicadas, e 
variadissimas | iguarias, sahimos a dar o nosso passeio 
hygienico, que | prazer sentimos, quando ao passarmos por 
uma esqui- | na, vemos correr della uma agua grossa com 
forte | cheiro de sal amoniaco, ou quando encontramos um | 
grande e alto carro conduzindo grande quantidade do | 
verdadeiro patcholly, que deixa evaporar o mais ex- | quisito 
aroma conhecido! Que bem estar não sente um | filho de Deos 
ao passar pela rua do Rosario, em frente | a casa que 
pertenceu ao seu velho amigo capitão Seve- | rino! Oh 
compadre de um dardo, é que é o verdadeiro | viver no seio 
de Abrahão; agora é que se póde dizer | com verdade - esta 
vida não chega a netos, nem a filhos | com barbas. || Affirmão-
me, compadre, que a policia tem ultima- | mente visitado as 
casas de negocio, e inutilisado muitos | generos deteriorados, 
falsificados, etc.. mas realmente, | austerissimo compadre, 
acho que a policia não tem ra- | são, e que de alguma fórma 
vae contra a plena liber- | dade do commercio. Os nossos 
commerciantes apenas | o que fazem é melhorar o genero, 
fazendo diversas mis | turas, e porisso, variando-o, tudo em 
beneficio do povo. E | o compadre sabe perfeitamente que a 
variedade deleita, | como dizia o outro. || Era o que faltava que 
homens que vivem só pensan- | do no modo de nos ser util e 
agradavel soffressem nos | seus interesses. Nada, não admitto, 
e para enristar a | lança por elles estará sempre prompto o || 
seu velho compadre || O ZÉ DA VESTIA 
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Carta 13  
Estado/Cidade: SP/São Paulo  
Tipo de Texto: Carta de Leitor  
Título do Jornal: Correio Paulistano  
Data/Edição: São Paulo, 01 de janeiro de 1865 / seção: A 
pedido  
Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo  

QUERO MAIS "CORREIOS" || Senhor redactor. – Findou-
se hontem o bixesto de 1864. || Segundo os annuncios que 
você fez no seu jornal a | cousa não correu lá muito agradavel. 
|| Quebras, guerras, chuvas de pedra e outras polemi- | cas 
tudo incommodou os nossos cidadãos. || A mim, graças a São 
Benedicto, de que Sou irmão, não | me chegou mal. Só tive 
augmentos; e senão veja; || A minha Eva deu à luz um pequeno, 
que se chama | Juca, e já tem dous dentes. || As galinhas 
pozeram ovos como nunca se vio. || Nasceu-me um bezerro e 
as cabras pariram todo o |anno que foi o diabo. || Para mais 
fortuna já não bebo pinga, no que faço | muita economia. || 
Plantei o quintal de capim, com que se sustenta a | familia, e 
ainda o burro do meu sogro anda gordo a mi- | nha custa. || O 
meu filho Manoel, vulgo o Manduca, está fino co- | mo um 
doutor. Já soletra a carta de nomes que dá gostos. || A senhora 
vive gorda, que é um louvar a Deos. || A mim, não me falta 
saude e estou pansudo como | o maior bumbo. || Nos meus 
negocios todos andei a quatro pés; fui mais | feliz do que uma 
besta, segundo diz minha mulher. || De forma que, pelo que 
lhe digo, fique você sciente | que nada me falta e tenho mais 
do que preciso. || Nas horas vagas leio o seu Correio Paulistano 
que | traz sempre bem boas pêtas, e depois embrulho queijo | 
no papel. || Agora, como o tal anno acabou-se, a mulher disse-
me | que escrevesse ao homem das folhas para tornar a ser | 
assignante. || Eu não queria mais saber de historias; mas 
emfim | mande você outra vez o papelucho, e ahi vai o cobre | 
para 6 mezes. || Ponha este anno cousas bem engraçadas; 
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quero-me | rir a custa dos tolos; senão dou com o jornal nas 
ven- | tas do folheiro e leva tudo o diabo. || Por oras, adeos e 
sou || O Seu freguez das folhas || Mendo Paes  

Carta 14 

Estado/Cidade: SP/São Paulo  
Tipo de Texto: Carta de Leitor  
Título do Jornal: Correio Paulistano  
Data/Edição: São Paulo, 31 de janeiro de 1865 / seção: A 
pedido  
Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo  

Senhores Bachareis – Homens da Sciencia. || As armas; é 
chegada a occasião de prestares serviços | ao paiz: a patria 
está ameaçada e reclama o concurso | de todos seus filhos. || 
Aceitai o convite do homem do povo, e organizae o | vosso 
batalhão de voluntarios bachareis: animai o po- | vo com o 
exemplo de vossas pessoas e não com a pa- | lavra. || Ha 15 
annos a esta parte que collocaste-vos em todos | os empregos 
publicos e em todas as posições officiaes, | uzofruistes as 
honras e os proveitos. || Ha 15 annos atraz em todas as 
provincias do impe- | rio, havia credito e animação. Hoje em 
todas as pro- | vincias ha atraso e miseria!... || Ha 15 annos a 
esta parte principiou a desmoronar- | se o grande edificio 
levantado pelos Paula Souzas, | Evaristos, Feijós, Alvarez 
Machados e tantos outros il- | lustres varões. || Hoje gastamos 
mais do que vendemos, nossa venda | é menor que a despesa 
e estamos a braços com duas | republicas; uma pobre em 
homens e recursos e outra | pobre de recursos, porém rica em 
homens. || Bachareis, bachareis; senhores homens da sciencia, 
| ás armas, hide aos campos paraguayos buscar glorias, e 
depois voltai ao vosso pais a plantar a illustração pe- | la penna 
e pela palavra. || Outro homem do povo. 
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Carta 15 

Estado/Cidade: SP/São Paulo  
Tipo de Texto: Carta de Leitor  
Título do Jornal: Correio Paulistano  
Data/Edição: São Paulo, 28 de março de 1865 / seção: A 
pedido  
Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo  

Minha mãe, hoje 25 do corrente de 1865. – Cidade de | 
São Paulo. – Corpo de Voluntarios da Patria. || Oh! que 
satisfação para mim em saber que estas | miseraveis lettras 
vão achar a vossa mercê. com feliz saude em | companhia de 
toda nossa familia; vou por meio d’esta | pedir-lhe sua benção, 
e participar-lhe os successos de | minha vida, hoje 25 de 
março, para mim um dia festi- | vo, foi hoje que vi sahir o 
batalhão dos voluntarios da | patria, acompanhado pela 
musica voluntaria; ia então | adiante do batalhão o 
commandante do corpo volunta- | rio commandando todo 
aquelle exercito no largo do pa- | ço ao encontro do 
presidente. Participo-lhe tambem | que hoje ou amanhã passo 
para o corpo fixo; não vou | lhe visitar porque não foi possivel 
obter licença de | meus commandantes. || Oh! minha mãe 
lembre-se de mim, porque de vossa mercê | não me esqueço; 
acceite um louvado meu, não repare | na nota da carta porque, 
ah! esta carta foi notada | com lagrimas;... pois adeus mamãe, 
oh! meu pae | lance-me tambem sua benção, Joãozinho 
lembrai-vos | de mim, que eu logo vou para a batalha, n’essas 
cam- | panhas do Paraguay. Tive 200$000 de gratificação, | 
mas nada posso mandar, nada para você nem para nos- | sa 
mãe, o que confesso com pezar. Adeos, Joãozinho, de vosso 
irmão que muito vos estima o || Felix de Amaral Gurgel 
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Carta 16 

Estado/Cidade: SP/São Paulo  
Tipo de Texto: Carta de Leitor  
Título do Jornal: Correio Paulistano  
Data/Edição: São Paulo, 28 de março de 1865 / seção: A 
pedido  
Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo  

Illustríssimo senhor Francisco Torquato de Aguirra 
Camargo. || São Paulo, 25 de março de 1865. || Oh! meu 
prezadissimo amigo, vou por meio d’esta | comprimentar-lhe; 
pois olhe que vossa mercê não sabe o quan- | to eu me devirto 
n’esta bella cidade; de manhã no ma- | nejo, isto é, pelas 6 
horas da manhã, então dura o exer- | cicio duas, depois vae-
se tomar chá, passear pelas ruas, | beber vinho, ou o que se 
quer e muito boa prosa; ein. Toca | ordem do dia, isto é, 
reunem-se todos os volunta- | rios para o jantar; ora vem 
então uma libra de carne | de vaca muito boa, ou uma dita de 
bacalháu. Toca 4 | horas, então vae-se ao exercito até 6 horas 
da tarde; | no mais estimo que sua mãe gose alguma saude e 
todos | mais d’essa casa. Adeos amigos d’essa terra. || De vossa 
mercê amigo e obrigado || O voluntario da patria || Felix do 
Amaral Gurgel.  

Carta 17 

Estado/Cidade: SP/São Paulo  
Tipo de Texto: Carta de Leitor  
Título do Jornal: Correio Paulistano  
Data/Edição: São Paulo, 07 de abril de 1865 / seção: A pedido  
Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo  

AMIGO ANTONIO NARDI DE VASCONCELLOS JUNIOR || 
Itú, 29 de Março de 1865. || Chegando nesta cidade, de minha 
longa viagem, fui | vos procurar, e tive o desprazer de não vos 
achar, pois | que vinha sequioso por estar um anno inteiro 
contigo, | nessa occasião fiquei sciente da vossa ida para a 
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capi- | tal, como Voluntário da Patria. Senti um prazer im- | 
menso, meu coração nadou de alegria, por ver um pa- | rente, 
um amigo nas fileiras dos bravos, tendo em vista | a desafronta 
das crueldades praticadas pelo tyranno | Lopez. Amigo, nunca 
enganei-me comtigo, conhe- | cendo o vosso genio bellicoso, 
e patriotico, o que com | este vosso procedimento mais 
confirma, desprezando o | socego, os carinhos de vossa boa 
mãi e irmãs, trocando | com os trabalhos da vida militar só 
com o fim de vin- | gar o sangue brazileiro derramado 
vilmente pelo mal- | vado do Paraguay; este malvado 
semelhante o tygre | que mata a sua victima para sugar todo 
sangue do co- | ração. Brevemente esse infame receberá a 
paga das | traições e tyrannias praticadas com nossos 
patricios, | dada por vós, e outros bravos, glorias do povo 
paulis- | tano, e depois que acabardes esta missão tão gloriosa 
| voltareis coberto de louros, e recebereis bençaõs de | vossos 
pais, e abraços de vossos amigos e parentes. | Aceitai este 
penhor de amizade do vosso amigo. || O bugre velho.  

Carta 18 

Estado/Cidade: SP/São Paulo  
Tipo de Texto: Carta de Leitor  
Título do Jornal: Correio Paulistano  
Data/Edição: São Paulo, 23 de abril de 1865 / seção: A pedido  
Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo  

Senhor Redactor || Embirro muito com certos sujeitos 
que com a maior | facilidade pegam na penna, escrevem tudo 
que lhes vem | á cabeça, e sem mais preambulos, mandam 
publicar: | pouco importando-lhe que seja verdadeiro ou falso, 
jus- | to ou injusto aquillo que avançam. || Desta vez refiro-me 
ao meu patricio – Um filho do Brazil – que zangado pela 
injustiça que nos fazem al- | guns jornaes da Europa, correu 
logo á imprensa todo | revoltado contra os estrangeiros 
residentes no Brazil, | commettendo assim uma grande 
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injustiça, por que os | estrangeiros aqui residentes não podem 
ser responsaveis | pelo que na Europa, em Montevidéo, ou 
outra qualquer | parte praticam os seus compatriotas. || Que 
razão temos nós para zangar-nos contra os por- | tuguezes 
aqui residentes, pelo facto de ter o consul por- | tuguez 
residente em Montevidéo se mostrado nosso ini-| migo, 
quando esse procedimento foi, pela maior parte | dos 
portuguezes daqui, reprovado como merecia? || Que importa 
que um jornal da Allemanha, acceitando | as calunnias de um 
agente de Montevidéo, escrevesse | contra nós as maiores e 
mais injuriosas falsidades, mas | se os allemães aqui residentes 
adhirem á nossa causa e | nos fazem justiça? || Os estrangeiros 
são, em geral, amigos do Brazil, e al- | guns até mais amigos 
do que muitos nacionaes, como | eu tenho tido occasião de 
observar, mas tambem é for- | çoso confessar que ha alguns 
sujeitinhos que são indig- | nos de existir entre nós, taes como 
esses que publica- | mente mostram sympathia pelo Paraguay 
e antipathia | pelo Brazil. || Esses, porém, só merecem 
desprezo por tão indigna | ingratidão. || A consideração de que 
gozam os bons estrangeiros no | Brazil é cousa patente, e por 
isso, respondendo ao arti- | guista de hontem – Um portuguez 
– declaro que elle não | devia usar no seu artigo, do termo – 
Brazileiros – sa- | bendo que aquelle a que respondia não era 
escripto por – Brazileiros. || Brasilicus 

Carta 19 

Estado/Cidade: SP/São Paulo  
Tipo de Texto: Carta de Leitor 

Título do Jornal: Correio Paulistano  
Data/Edição: São Paulo, 12 de agosto de 1865 / seção: A 
pedido  
Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo  

QUEIJOS E CARTAS || Senhor Redactor: || Hontem 
cheguei a esta São Paulo, montado no meu | baio e entrámos 
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n’um hotel, que pelo nome não pérca. || Nem um de nós tinha 
ainda vindo a esta terra, por | isso não conheciamos aqui 
ninguem. || Mas lá em Paracatú deram-me umas cartas e uns 
| queijos para entregar a uns homens aqui de São Paulo. || 
Quando me entregaram estas encommendas me dis- | seram: 
|| – Estas (as cartas) entregue na rua do Rosario número 49 | e 
estes (os queijos) na rua da Boa Vista número 39. || – Sim, 
senhor, não tem duvida; eu sei ler e vou lá | direito como um 
gancho. || Despedi-me, etcoera e tal, e parto com vontade de 
| chegar cedo. || No caminho apanhei uma chuva que nem o 
diabo; | mas não foi nada, estou na terra. || Agora porém, é que 
são ellas. || Desde que cheguei tenho andado mais do que o 
diabo | nunca andou na sua vida, e quem diz que eu encontre 
| tais ruinhas! Tenho gyrado pr’a baixo e pr’a riba, de | roda, 
atravessado, mas qual historia todas as ruas são a | mesma! || 
Afinal desanimei com o negocio e disse com os meus | botões: 
– vendo os queijos e queimo as cartas! Quize- | ram cassoar 
comigo; deram-me lá uns nomes e uns nu- | meros de sua 
invenção, quando aqui tudo se chama São | Paulo e as casas 
são todas umas. Pois espera! e come- | cei a andar para o hotel, 
afim de trepar no baio e pôr- | me de veréda para casa. || Mas, 
ao atravessar d’um becco (não sei se é becco, | mas em Minas 
é becco) dou com um moleque trepado | n’uma escadinha, 
com uma vassourinha pequena a bor- | rar com tinta preta o 
lettreiro da rua. || Ai! quando eu vital, dei tres berros tezos que 
o mo- | leque até ficou pallido. || – Oh! negro, disse eu, como 
tu estás a borrar o let- | treiro da rua. || – E’ ordem... || – E’ 
ordem! de quem? || – Do senhor fiscal. || – Para que isso, agora? 
|| – E’ para fazer numeros e nomes novos nas portas e | ruas. || 
– Ah! o caso é esse! E quando ficará isso prom- | pto? || – Lá 
para o fim do anno, talvez. || – Então bem. Vem cá comigo. || – 
Sim, senhor. || O moleque acompanhou-me até a casa e 
entreguei- | lhe as cartas e os queijos para elle entregar ao 
senhor fis- | cal, e disse-lhe: || – Diz ao senhor fiscal que 
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quando tiver mandado pintar | os nomes e numeros da rua do 
Rosario número 49 e 39 da | da Boa Vista, que mande entregar 
lá essas cartas e | esses queijos. E tu, toma, Dei-lhe meia 
pataca! || Agora, vou até ao meu paiz; vossa mercê publique 
este caso | que é para a todo tempo eu ter um documento da 
mi- | nha probidade. Não se vá pensar que eu comi os quei- | 
jos. || SABINO LUIZ PITANGA || 9 de agosto de 1865 

Carta 20 

Estado/Cidade: SP/São Paulo  
Tipo de Texto: Carta de Leitor  
Título do Jornal: Correio Paulistano  
Data/Edição: São Paulo, 17 de setembro de 1865 / seção: A 
pedido  
Fonte/Cota: Arquivo do Estado de São Paulo  

OS PORTUGUEZES || Senhor redactor || A convite do 
senhor doutor Reichert houve ultimimamente | uma reunião 
de estrangeiros para o fim de se promover | algum apoio á 
causa do Brazil, na justa guerra que faz | ao Paraguay. Ahy 
forão apresentadas e discutidas fal- | gumas propostas 
tendentes á organisação de um com- | tingente de sangue, 
como prova de firme adhesão e | fundo reconhecimento a este 
paiz tão hospitaleiro. || E’ muito louvavel o procedimento dos 
nossos patri- | cios - os portuguezes, que se apressarão em 
correr ao | chamado que se lhes fez. Não trepidamos um só 
mo- | mento em applaudir as idéas que nessa occasião forão | 
ventiladas, porque todos os meios são bons em quanto | 
justos; mas seja-nos licito observar o seguinte: || O numero de 
portuguezes residentes nesta cidade é | pouco avultado, e são 
pela maior parte homens que | aqui estão presos pelos seus 
estabelecimentos commer- | ciaes e pelos encargos de 
familia. || E se facto ha de ser origem das causas que  

deverão | presidir á irrealisação da idéa da formação de 
um cor- | po de patricios nossos. Sendo assim, apresentamos 
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um meio pelo qual todos nós podemos concorrer, se- | gundo 
as circunstancias pessoaes e recursos pecunia- | rios de cada 
um, para a demonstração de nossos senti- | mentos em prol 
do Brazil. || Na capital do imperio ocorre uma subcripção para 
a | construcção do “Asylo de Invalidos da Patria,” pro- | jecto 
esse filho de uma idéa tão grande e tão feliz que | não deixará 
por certo de produzir effeitos beneficos e | permanentes com 
a sua realisação. || Será um momento de christãos que 
lembrará no | futuro que nasceu do evangelho, perante o qual 
os na- | cionalidades se apagão; e os bravos soldados que vol- 
| tarem das batalhas cobertos de gloria mas mutilados | pelo 
ferro inimigo, encontrando sua gu[a]rida onde | abriguem 
seus ultimos dias, não terão de andar cober- | tos de 
vergonha, pedindo de porta em porta uma esmo- | la para 
quem não tremeu nunca diante do inimigo, | nem mesmo 
quando vio sangue jorrar de suas feridas, | cujas cicatrizes são 
as condecorações mais gloriosas que | possuem. || E’ occasião 
[a]z[a]da de manifestarmos nossa gratidão | pelo bom 
acolhimento que temos tido no Brazil, con- | correndo com o 
que as nossas fortunas permittirem | para a construcção 
desse abrigo de infelizes. || Lancemos uma pedra em suas 
bases. Ha subscri- | pções abertas nos escriptorios do 
“Correio 7Paulistano” e “Diario de São Paulo”, onde nós já 
lançamos as quan- | tias que estão ao alcance dos nossos 
miguados recur- | sos com a esperança de sermos imitados 
pelos nossos | patricios. || Quando o producto seguir seu 
destino por interme- | dio da presidencia da provincia, 
poderemos dizer que a | gratidão e a caridade não assentão 
mal em corações | portuguezes. São Paulo, 16 de Setembro de 
1865. || Dois portuguezes. 
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Sobre a autora 

 

Talita de Almeida Costa sempre gostou muito de ler e 

escrever, começou escrevendo e revisando fanfictions. Apaixonada 

pela Língua Portuguesa, que considera linda e mágica, formou-se 

em Estudos Literários e Letras pela Unicamp, Talita iniciou o ramo 

das pesquisas na Iniciação Científica. Em 2016, ela ganhou o prêmio 

de Mérito Científico do PIBIC Unicamp por conta da sua pesquisa 

de IC sobre Olhai os lírios do campo, de Érico Veríssimo.  

Além disso, ela ganhou uma viagem para Belo Horizonte, onde 

participou da Jornada Nacional de Iniciação Científica de 2017, na 

Reunião Anual da SBPC, e apresentou seu trabalho. Nessa pesquisa, 

Talita Costa usou como corpus de análise jornais da década de 1930 

e passou a se interessar pelo estudo de corpus histórico.  

Durante sua graduação em Letras, se interessou pela 

linguística histórica e decidiu escrever sua monografia dentro 

dessa área. Como feminista, ela não podia deixar de estudar 

também o papel das mulheres na linguagem. 

Hoje, Talita trabalha com tradução e controle de qualidade de 

tradução em uma agência de Campinas. 

 

 



 

 

 

 

Título 

 

 

 

Autora 

 

 

Diagramação 

Revisão 

 

 

Design de Capa 

Formato 

Cor do papel 

 

 

Tipologia 

Número de páginas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O português paulista no 

século XIX: a mulher em uma 

encruzilhada linguística 

 

Talita de Almeida Costa 

 

 

Victória Rodrigues 

Amanda Marçal 

Nicole Gomes 

Victória Rodrigues 

Nicole Gomes 

16 x 23 cm 

Floralwhite – miolo 

White mocha – contracapa e 

4ª folha 

Lora 

172 





Este livro teve origem em um
trabalho premiado no Concurso

de Monografias de 2018, do
Instituto de Estudos da

Linguagem da Unicamp, na
categoria Linguística.


