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A Historia da prouincia Sãcta Cruz a que vulgarmete chamamos 
Brasil é considerada a primeira história sobre o Brasil, classificada pela 
historiografia literária como literatura de informação. Assim, seu estudo 
justifica-se dada a importância que tal obra representou na produção es-
crita do período colonial. Pero de Magalhães de Gândavo dedicou mais 
de dez anos de trabalho à produção da História, sendo impressa em 1576 
na oficina tipográfica de Antonio Gonçalves, em Lisboa. Durante o pro-
cesso de elaboração, passou por diferentes versões, sendo três manuscri-
tas anteriores à edição príncipe, as quais se encontram arquivadas em bi-
bliotecas de três países diferentes. A proposta, então, será a de reunir as 
quatro versões (as manuscritas e a príncipe) e realizar um cotejo lexical 
de forma a investigar as marcas de autoria de Gândavo. Para realizarmos 
o estudo do princípio de autoria, serão utilizados conceitos da análise de 
discurso de orientação francesa, caracterizando nossa pesquisa como 
multidisciplinar. Acreditamos que investigando as marcas de autoria dei-
xadas nas quatro versões da obra, poderemos estabelecer uma importante 
relação entre a filologia e análise de discurso, mobilizando a descrição do 
léxico e a interpretação da cena enunciativa. Como a autoria apresenta 
uma regularidade enunciativa, o discurso, junto à análise das cenografias 
mobilizadas, poderá ajudar-nos a compreender as marcas autorais. O tra-
balho funciona, portanto, como uma oportunidade para adentrar momen-
tos diferentes da sociedade brasileira, do uso da língua, de "des-cobrir" 
fenômenos linguísticos reveladores de uma época determinada, interpre-
tá-los e torná-los conhecidos da comunidade acadêmica, bem como co-
nhecer "detalhes" não "contados" pelos livros da dita história geral brasi-
leira e da historiografia literária. A pesquisa está ligada ao programa de 
pós-graduação em filologia e língua portuguesa da USP e ao Departa-
mento de Letras da UNEMAT. 


