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RESUMO 

 

  
Este trabalho tem como objetivo estudar cartas oficiais enviadas a diferentes autoridades da 

administração pública paraibana, no período entre 1774 e 1874. O corpus, com 203 cartas, 

foi selecionado a partir de documentos manuscritos preservados no Arquivo Histórico da 

Paraíba, transcritos sem alteração na grafia, acentuação, fronteira entre as palavras e 

mantendo-se as variantes fonológicas, morfológicas e sintáticas. A fundamentação teórica 

tem um caráter interdisciplinar, utilizando elementos da História Social da Linguagem, da 

Lingüística Histórica e da Lingüistica de Texto, além de conceitos de Paleografia, 

indispensáveis para a abordagem de textos de épocas passadas. Partindo-se do princípio de 

que condições sócio-históricas de produção se refletem em marcas textuais próprias, 

buscou-se verificar os fenômenos lingüísticos de uma perspectiva histórico-textual, com 

base nos níveis de análise lingüística apresentados por Oesterreicher (1994; 1996), a partir 

de conceitos elaborados por Coseriu (1979; 1979a; 1980,1982, 1995). A análise das cartas 

revelou uma grande variação no domínio da modalidade escrita, que decorre da situação 

sócio-histórica de produção dos textos. Espera-se que este trabalho possa contribuir para a 

investigação da história da língua portuguesa, com a organização e análise de textos que 

documentam o uso burocrático da língua na época colonial e imperial, período relevante 

para a história do português brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

 

This work has the aim to study official letters sent to different authorities from Paraibana  

public administration, in the period from 1774 to 1874. The corpus, with 203 letters, was 

selected from handwritten documents preserved in the Arquivo Histórico da Paraiba, 

transcribed without alteration in the writing, accentuation, borders between the words and 

maintaining the phonological, morphological and syntactic varieties. The theoretical 

foundation has an interdisciplinary character, using elements from the social history of the 

language, the historical linguistic and by the linguistic of the text, besides concepts of 

paleography, essential to the approach of texts of past epochs. Starting from the principle 

that social-historical conditions of production reflect in proper text marks, it was searched 

to verify the linguistic phenomenon from a textual-historical perspective, based on the 

levels of linguistic analysis presented by Oesterreicher (1994;1996), from concepts drawn 

up by Coseriu 1979;1979a;1980,1982,1995). The analysis of the letters revealed a big 

variation in the command of the written skill, that takes place from the social-historical 

situation of the production of texts. We hope that this work can contribute for the 

investigation of the history of the Portuguese language, with the organization and analysis 

of texts that register the bureaucratic use of the language in the colonial and imperial epoch, 

a very relevant period for the history of the Brazilian Portuguese. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, depois de um período de hegemonia dos estudos sincrônicos, a 

perspectiva histórico-diacrônica tem sido retomada no debate lingüístico, tanto nacional 

quanto internacionalmente. No plano nacional, o interesse pela história da língua 

portuguesa e nela, em especial, do português brasileiro, provocou, em várias regiões do 

país, a partir da década de 80 do século passado, o desenvolvimento de projetos1, 

seminários, programas e pesquisas individuais e coletivas, com orientações teóricas 

diversas, que têm entre suas preocupações centrais a reescrita da história da língua 

portuguesa, mais especificamente do português brasileiro. Muitos estudiosos reunidos nos 

seminários já realizados, interessados em reconstruir a história da língua constataram que 

 

 estamos muito longe de traçar a história do português brasileiro em sua 

totalidade. Parece mais factível consagrar-se ao conhecimento diacrônico 

das variedades regionais do português brasileiro para, num segundo 

momento, obter-se a visão do conjunto (Castilho, 1998:15). 

 

Este estudo insere-se nessa retomada e pretende contribuir para a história social e 

lingüística do português no Brasil, através da análise de um corpus diacrônico formado por 

textos oficiais de caráter administrativo relacionados à Paraíba2. Trata-se de cartas3 de 

                                                 
1 Entre eles merece destaque o projeto “Para a história do português brasileiro”, que nasceu da iniciativa do 

Prof. Ataliba de Castilho, envolvendo várias instituições e pesquisadores brasileiros, em convênio com 

universidades alemãs, como as Universidades de Tübingen, Leipiz, Munique. O projeto abrange os seguintes 

conjuntos de atividades: constituição de um corpus diacrônico, pesquisas em história social e em mudança 

gramatical. Há pesquisas em andamento em Salvador, Recife, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, na 

Paraíba e em organização no Amazonas, Mato Grosso, entre outros. Na Universidade de Campinas, 

desenvolve-se a pesquisa diacrônica dentro do quadro teórico do gerativismo paramétrico associado à 

sociolingüística laboviana, a partir dos trabalhos de Fernando Tarallo e Mary Kato.  
2 No Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal da Paraíba, existem dois 

corpora sincrônicos relacionados ao português paraibano: um, o Atlas do Lingüístico da Paraíba (ALPB), da 

autoria de Maria do Socorro Silva Aragão e Cleusa Bezerra de Menezes, com dois dos três volumes editados 

em 1984 (Cardoso, 1999); o outro, VAL-Pb, coordenado pelo Prof. Dr. Dermeval da Hora Oliveira, na linha 
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autores diversos, vindas de diferentes locais, dirigidas a autoridades paraibanas entre 1774 e 

1874. 

 

A motivação para estudar a língua portuguesa no Brasil seguindo uma orientação histórica, 

além de ter um caráter pessoal4, decorre de uma preocupação que surgiu no contato com os 

alunos de Letras. Durante as aulas do Português Histórico na graduação, percebia-se que a 

descrição do percurso seguido pela língua parava no século XVI, com a transplantação para 

o Brasil, havendo uma lacuna entre este século e os seguintes, até chegar ao século XX, 

quando predominaram os estudos sincrônicos. Os manuais de história da língua geralmente 

se centravam na origem românica do português até a chegada dos portugueses ao Brasil e, 

com menor ênfase, na influência lingüística dos índios e dos negros. Com o retorno dos 

estudos históricos, há uma preocupação em reescrever a história do português brasileiro, 

mostrar quais suas características e em que se distingue do português europeu. Para isso, 

crescem em todo o país pesquisas como as já citadas, que envolvem estudos de mudança 

gramatical, de história social e de organização de corpus diacrônico para subsidiarem os 

estudos lingüísticos.  

 

Considerando a relação indissociável entre língua e sociedade, levantamos a hipótese de 

que as condições sócio-históricas vão se refletir em marcas textuais próprias, ou seja, a 

organização interna  — fenômenos textuais e lingüísticos — dos textos produzidos por 

autores de pouca escolaridade distingue-se da organização de textos de autores com 

domínio das técnicas da escrita. Isso pode significar que:  

 

                                                                                                                                                     
sociolingüística laboviana, teve início em 1993 e apresenta um conjunto de entrevistas realizadas com 60 

informantes da comunidade lingüística de João Pessoa, cujos dados estão estratificados de acordo com a faixa 

etária, sexo e ano de escolarização (Hora, & Pedrosa, 2002).  
3A princípio, optamos por utilizar a denominação cartas, sem distinguir ofícios, requerimentos, pareceres, 

cartas régias.  
4 O interesse pela história de língua vem desde a graduação, permanecendo no mestrado realizado na 

Universidade Federal da Paraíba, onde defendi a dissertação “Concordância verbal na Demanda do Santo 

Graal” em 1986, sob a orientação da profª Linalda de Arruda Mello. 
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- Mesmo se tratando de textos burocráticos, formais e obedecendo a modelos já - 

estabelecidos, será possível encontrar na organização lingüístico-textual, diferenças 

resultantes das condições sócio-históricas em que foram produzidas.  

 

- Determinados fenômenos lingüísticos recebem influência da oralidade, motivados 

pela falta de competência na escrita, decorrente, por sua vez, do analfabetismo ou da 

pouca escolaridade, predominantes na sociedade colonial brasileira.  
 

Corroborando a idéia de Schlieben-Lange (1993) de que as pessoas que não dominam a 

modalidade escrita continuam confiando nas técnicas do falar e por isso tendem a escrever 

como falam, considera-se ainda a possibilidade de detectar usos lingüísticos que permitam 

identificar variantes apontadas na literatura como específicas da modalidade brasileira do 

português na época em que começa a adquirir uma feição própria em relação à modalidade  

européia. Espera-se verificar se isso realmente ocorre e como as características se realizam 

nas cartas.  

 

Constituem, portanto, objetivos  deste estudo  

 

GERAL 

 

analisar as características textuais e lingüísticas de cartas administrativas, que 

fazem parte de um corpus diacrônico, formado a partir de documentos oficiais dos 

séculos XVIII e XIX preservados no Arquivo Histórico da Paraíba, que possam 

fornecer subsídios para o estudo da história da língua portuguesa no Brasil.  

 

ESPECÍFICOS:  

 

a) Descrever a organização interna dessas cartas, analisando fenômenos textuais e 

lingüísticos, a partir de uma perspectiva histórico-textual; 

b) Verificar o grau de variação que as cartas apresentam no nível do domínio das regras da 

escrita, por parte dos remetentes; 
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c) Descrever as condições sócio-históricas em que se inserem, destacando aspectos como 

estrutura social, política e burocrática, leitura e escrita,  escolarização; 

d) Analisar até que ponto há, nos textos, um afastamento do escrito, no sentido 

concepcional, e uma aproximação, em certos aspectos, do falado. 

 

Conforme Schlieben-Lange (1993), em situações históricas determinadas, falamos em 

formas de textos, orientados para uma finalidade. Por esse motivo, considerando-se que o 

estudo de uma língua e da história dessa língua se faz com base em textos em seu contexto 

de uso (Brandão, 2000) e que deve ser feito levando em conta a sociedade que produz essa 

língua (Orlandi, 1987), é necessário, antes de partir para a descrição propriamente 

lingüística, proceder a uma análise textual, descrever esses textos, mostrar como se 

caracterizam, situá-los em seu contexto de produção e organizá-los numa tipologia, a partir 

de suas características textuais e lingüísticas.  

  

A primeira tarefa que se impôs foi selecionar os textos a serem estudados, levantando um 

corpus com base em alguns critérios. A partir daí começaram os problemas. Muitos 

critérios de análise geralmente não puderam ser definidos previamente, já que o lingüista 

historiador da língua só pode dispor dos textos escritos preservados ao longo dos tempos e 

não sabe o que vai encontrar: o gênero textual que se conservou em cada época, os autores 

(idade, sexo, nacionalidade, grau de escolaridade ou de habilidade com a escrita, por 

exemplo). Lobo (1998) já se refere à dificuldade de encontrar os manuscritos em bom 

estado de conservação ou de ter acesso a eles e aponta três fatores como limitadores do 

campo de investigação do lingüista historiador da língua: a documentação que se 

conservou, o estado de conservação em que se encontra e os marcos temporais que tais 

documentos abrangem. Torna-se necessário, então, que, delimitando-se a época de maior 

interesse para o estudioso, de acordo com o fenômeno que se quer observar, selecionem-se 

diferentes tipos de documentos (Elizaincín, 1998). 

 

A opção pelos séculos XVIII e XIX, quando a escrita se difunde na sociedade colonial 

brasileira, decorre, por um lado, de razões exteriores, de ordem material: eram as cartas 

mais antigas encontradas no Arquivo Histórico da Paraíba, um dos poucos locais onde foi 
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possível ter acesso aos manuscritos. Por outro lado, o recorte temporal justifica-se pela 

possibilidade de estudar mais amplamente a fase apontada por vários estudiosos (Teyssier, 

1994; Pinto, 1992), como inicial do português brasileiro, verificando nos próprios 

manuscritos, a partir das primeiras ocorrências, as transformações sofridas pela língua 

portuguesa no Brasil. Segundo Pinto (1992), até meados do século XIX, a modalidade 

escrita do português brasileiro seguia o modelo português. A partir dessa época começam a 

surgir as tentativas ocasionais de cunhar padrões próprios e os escritores recorrem à 

oralidade, indiretamente provada nos textos escritos, que atestavam a diferenciação 

progressiva, sem que, por longo tempo, isso atingisse as consciências ou provocasse 

reações na sociedade.  

 

A variante brasileira começou a aparecer na literatura brasileira, principalmente através dos 

gêneros tidos como menores. Até os românticos começarem a entrever a existência dessa 

variante e a empreender a defesa de uma expressão literária própria, o referencial ideal 

literário era o que se ensinava e praticava na metrópole, levando à eliminação dos traços 

relacionados com a oralidade brasileira, tidos como “provincianismos”.  

 

A escolha por cartas de caráter burocrático, relacionadas à administração pública, decorre, 

em primeiro lugar, de ser um dos gêneros mais utilizados, de maior circulação na sociedade 

da época, segundo Barbosa (2002), em que o acesso à escrita era restrito a poucas pessoas. 

Além disso, conforme Maia (1986), textos burocráticos, por serem escritos com alguma 

finalidade prática, trazem explicitamente onde, quando, para quem e por quem foram 

escritos, permitindo ao lingüista avaliar o grau de correspondência e de identificação entre 

o texto e o dialeto do local e da época em que foi escrito. Desse modo, apesar da 

formalidade de que se reveste a escrita da época e da similaridade na forma dos textos, é 

possível saber se a sua utilização para o conhecimento desse dialeto e, por extensão, da 

língua oral da época será satisfatória (Maia, 1986).  

 

No caso desta pesquisa, é necessário considerar ainda o contexto sócio-histórico em que as 

cartas foram escritas, discutindo-se acontecimentos da história social do Brasil e da Paraíba 

que se refletem na língua e nas características textuais. Os textos são colocados numa 
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situação específica da cultura, o que caracteriza um estudo sob a denominação Lingüística 

Histórica em seu sentido amplo, ou seja, todo estudo lingüístico que se funde em base de 

dados necessariamente datados e localizados, portanto, historicamente contextualizado 

(Mattos e Silva, 1999).  

 

A preocupação em seguir a tradição da língua portuguesa escrita se reflete na língua dos 

manuscritos, o que se justifica pelo gênero de texto — correspondência administrativa — , 

pela posição social  do autor e pela época em que foi escrita. Entretanto, uma análise 

preliminar do corpus permite observar que há uma grande variação no domínio da 

modalidade escrita por parte dos autores: ao lado de pessoas que demonstram habilidade 

em redigir, encontram-se outras que denotam pouca experiência no manejo da escrita. 

Certas marcas lingüísticas das cartas apresentam semelhanças com as de textos produzidos 

por autores que Oesterreicher (1994, 1996) chama de “semicultos”5.  

 

Para demonstrar a variação com relação ao domínio da escrita revelada nessas cartas,  

apresentam-se trechos de duas delas, que podem ser consultadas no volume II, sob o 

número que se encontra entre parênteses. A primeira delas foi escrita por religioso, em 

1834, João Bispo6  de Pernambuco, que reclama do abandono em que se encontra a matriz 

de uma freguesia e pede providências ao vice-presidente da província, no sentido de fazer 

as reformas necessárias, já que considera o governo provincial o responsável pela 

conservação das igrejas. Trata-se de uma pessoa que demonstra habilidade com a escrita, 

apresentando seus argumentos  de maneira coerente, com clareza na exposição das idéias. 

Divide o assunto em parágrafos e usa as palavras sem ambigüidade e sem repetições. Do 

ponto de vista sintático, por exemplo, preocupa-se com a integridade das orações. No 

corpus é a carta 144: 

  

                                                 
5 Embora reconheça que a denominação não é satisfatória, Oesterreicher (1994: 158-9) usa essa denominação 

ao tratar de textos produzidos por soldados cronistas na conquista da América, chamando de  “semicultos”  

autores de escassa cultura e sem prática no ofício de escrever. Neste estudo, segue-se a terminologia do autor. 
6 A palavra, no manuscrito, encontra-se abreviada. As letras em itálico denotam o desdobramento da 

abreviatura. 

[A1] Comentário:  
Conceituar, definir o sentido 
empregado
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(1) Infelizmte  presenciei, Exmo Sor , oabandono da Matriz da Fre/ga de Taipú, a mtos annos 

em projecto, sem q’ /tenha havido qm  promova a sua edificação. Com Gr de  magoa 

entrei na Igre-/ja de S. Miguel, onde presentemte se administraõ os Sacra/mtos com tal 

indecencia, q’não admitte ali a existencia do /Smo Sacramto. Que inconvenientes naõ 

experimentaõ o po-/vos pela carencia do Pão Celestial, qdo sóme o podem receber de-

/la precaria celebração do incruento sacrificio? Nãoé deste mo-/do, Exmo Sos q’ 

podemos esperar a prosperidde de um Paiz, on/de naõ floresce a Religiaõ dominte, q’ o 

Throno deve defen-/der, e proteger. (C 144) 

 

Por outro lado, encontram-se  cartas como a 113, que, mesmo tendo sido assinada por uma 

autoridade, um juiz ordinário, revela um indivíduo inábil com a escrita: as idéias são 

confusas, com mudanças bruscas de assunto, há muitas repetições de palavras e flutuação 

na grafia. A letra da assinatura é insegura, tremula, diferente do restante da carta, o que leva 

a deduzir que foi ditada para ser escrita por outra pessoa.   

 
(2) Oestado infilis emque deprezente seacha esta Villa eseu /termo pelas mortes ea Suadas 

q’ diariamente estão Co-/mitidos huma tropa de Omens armados ou para me / 

espresar de Cabras fascinerozos vindos do Rio do Peixe man-/dados pelos Comdes 

daquela Villa /spesialmente oRe/gente Joze Frano  da Silva Cap Mor Joze Dantas e Luis 

/José da Cunha Comandado esta patrulha p. Manu-/el Alves Afonso Omem fasineroso 

edemuitas culpas /que unido Com Alixandre Xavier de Azevedo perten/dem matar 

aalguns Sidadoens deste termo tendo já / perisido mizeravelmente João de Ant. 

Barreto eVi -/dal Cristalino nas sanguinolentas  ma’os de dizaseis/ Cabras eSeu xefe 

Manuel Alves Afonso nestes dizem (C 113)  

 

Para entender melhor as características dessas cartas, utiliza-se neste trabalho o modelo de 

análise proposto por Oesterreicher (1994; 1999) e Stoll (1996), ao estudar textos escritos 

por soldados cronistas na América espanhola. Por serem produzidos por autores de escassa 

cultura escolar, esses textos trazem divergências das obras de escritores apontados como 

modelos, ou seja, distinguem-se dos literários, tradicionalmente investigados na Lingüística 

Histórica e na Filologia. O autor avalia esses textos sob três perspectivas: textual, histórica 
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e universal, que procedem de conceitos elaborados por Coseriu (1979, 1979a, 1982). Na 

análise leva-se em consideração a situação comunicativa do produtor e os propósitos 

vinculados à produção dos textos.  

 

Considera-se, com Coseriu (1982), que a língua se realiza por indivíduos particulares, de 

acordo com tradições históricas ou seja, do ponto de vista histórico, a língua se concretiza 

num modo de falar peculiar de uma comunidade, de acordo com as tradições dessa 

comunidade. Entretanto, muitas cartas aqui investigadas, embora se relacionem com os 

governantes, com a elite colonial, revelam um tipo de produção textual de semi-oralidade 

(Schlieben-Lange, 1993), já que havia os que mal dominavam a escrita7. Freqüentemente, 

cargos burocráticos eram ocupados por pessoas que não tinham habilidade ou experiência 

com a escrita, e, de acordo com Schwartz (1979), quanto mais distantes do reino, menos 

domínio da escrita era demonstrado. Para ser escrivão, nos séculos XVI e seguintes, por 

exemplo, era necessária pouca alfabetização:  

 

Se os manuscritos existentes podem servir como índice, os melhores 

escrivães se encontravam no Tribunal de Lisboa e os piores, semi-

analfabetos, em vilarejos coloniais pobres. Geralmente, os letrados 

evitavam servir como tabeliães e estes cargos eram preenchidos por 

homens de educação rudimentar (Schwartz, 1979:57). 

 

Em decorrência desses fatores, nem todos os produtores dos textos conseguiam aproveitar 

as possibilidades do texto escrito e, por isso, suas produções apresentam divergências da 

norma escrita culta, o que transparece em passagens cheias de repetições, interferências da 

língua falada, registro das palavras escritas como se pronunciavam e construções de 

variedades de menor prestígio.  

 

Levando-se em conta que o uso da língua está condicionado por fatores como grau de 

familiaridade, de cultura e de proximidade dos interlocutores, e que é possível encontrar 

                                                 
7 Muitos textos eram ditados e produzidos para serem lidos em voz alta, em virtude do analfabetismo e da 

pouca escolaridade da maioria da população da época. 
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textos de outros autores da mesma época, sem apresentarem problemas para serem 

entendidos como os citados, acredita-se que determinados fenômenos lingüísticos recebam 

influência da oralidade8, motivados pela falta de competência na modalidade escrita, 

decorrente, por sua vez, do analfabetismo ou da pouca escolaridade, predominantes na 

sociedade colonial brasileira.  

 

É preciso, então, uma reflexão teórica e sistemática que estude e explique como se 

constituem e organizam, do ponto de vista textual e lingüístico, quais as suas características 

formais, que tipo de produtor e qual a competência na manipulação do texto. A descrição 

de aspectos textuais dessas cartas, de um lado, permite observar como era utilizada a língua 

no período e de outro, possibilita trazer à discussão a questão dos gêneros textuais, 

principalmente no que se refere àqueles em circulação no período. Torna-se possível, então, 

fornecer elementos para reconstruir a produção escrita do período estudado, através da 

descrição de um gênero específico de textos, ou para uma visão textual da época, com a 

reconstituição do português burocrático dos períodos colonial e imperial brasileiros. 

 

Sabendo-se que entre os objetivos dessas cartas estava transmitir informação, ordem ou 

fazer alguma solicitação, busca-se saber de que maneira isso era feito: se os autores das 

cartas introduziam diretamente o assunto, se usavam de floreios, se recorriam a metáforas. 

Importa verificar de que maneira os autores se posicionam, se expressam e como se 

estabelecem as relações sociais neste espaço discursivo. Então, com o intuito de se 

observarem essas questões, procedeu-se à seleção das cartas.  

 

Para a seleção e análise do corpus, a metodologia consistiu em dois momentos: a 

organização do corpus e a análise dos textos. Para a organização do corpus, seguiram-se 

os seguintes passos: 

- seleção dos documentos, em que se consideraram o estado de conservação, a variedade 

de estilos dentro do gênero carta;  

                                                 
8 Embora não se possuam registros da língua falada da época, pode-se hipotetizar que, desconhecendo a 

escrita prestigiosa da época, os autores se baseassem no oral, para produzir o escrito.  

[A2] Comentário: DÓRIS- 
DEFINIR GÊNERO E TIPO E 
ESCOLHER? FALTA OS 
OBJETIVOS PARA SABER O 
QUE A PESQUISA VISA 
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- transcrição9 de 203 cartas oficiais, de um período compreendido entre 1774 e 1874;  

- digitação das cópias manuscritas, já que, de início10, não foi permitida a reprodução em 

xerox e os textos não são microfilmados;  

- revisão da transcrição digitada, de modo a reproduzir o mais fielmente possível as suas 

fontes. 

Para a análise dos textos, observaram-se as seguintes etapas: 

- levantamento da literatura sobre as abordagens histórico-diacrônica e textual nos 

estudos lingüísticos e sobre aspectos teóricos abordados na análise;  

- estudo do contexto sócio-histórico e lingüístico em que se inserem as cartas, com 

enfoque especial para a história social da Paraíba; 

- seleção de passagens dos textos para serem comentadas ao longo da tese; 

- identificação dos remetentes e destinatários das cartas, bem como suas respectivas 

funções ou cargos; 

- confrontação dos textos, a fim de serem determinadas quais características de cada 

período presentes nas cartas. As ocorrências não foram determinadas previamente, mas 

de acordo com o aparecimento recorrente nos textos; 

- análise de aspectos textuais e lingüístico-gramaticais gerais, do ponto de vista histórico-

textual.   

 

Ao longo da pesquisa, alguns critérios foram se estabelecendo. Evitou-se a análise de 

fenômenos repetidos, pouco freqüentes ou que deixarem dúvidas, em virtude do estado de 

conservação do material pesquisado. Pequenas observações de caráter histórico, lingüístico 

ou paleográfico, com relação às marcas temporais, conservação e outros aspectos foram 

comentadas em notas de rodapé. Na análise dos textos selecionados, destacou-se apenas o 

trecho em discussão. Caso o leitor se interesse em ver a carta na íntegra, poderá consultar o 

segundo volume. Entre parênteses, colocou-se o número correspondente à carta em 

destaque: (C 01), ou seja, carta n.º 1, (C 02), carta nº 2, (C 50), carta nº 50, e assim por 

                                                 
9 As transcrições dos textos foram feitas de maneira conservadora, mantendo-se as abreviaturas, as variantes 

fonológicas, morfológicas e sintáticas. Além disso, não se promoveu alteração na pontuação, acentuação 

gráfica e fronteiras das palavras e linhas. 
10 Após a conclusão da pesquisa, permitiu-se que fossem fotocopiados alguns exemplares para ilustração. 
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diante. Nos trechos selecionados para comentários, diferentemente do que ocorre no 

volume II (em que as linhas se mantêm conforme o manuscrito), a mudança de linha foi 

indicada por uma barra inclinada (/). 

 

Sempre que possível, embora não fosse prioridade, buscaram-se informações sobre os 

remetentes e destinatários das cartas, relevantes para entender as características textuais: 

grau de escolaridade, naturalidade ou nacionalidade, tempo de residência na região. E ainda 

se os textos são autênticos, escritos ou ditados pelo autor que apenas assinou ou se 

redigidos por escrivães11 

 

A preocupação com o estudo do texto, não apenas como pretexto para exploração de 

formas gramaticais, isoladas do contexto, mas numa dimensão histórico-textual, pressupõe 

uma concepção de língua integrada à realidade social, histórica e cultural de seus falantes. 

Por esse motivo, esse estudo apresenta uma perspectiva interdisciplinar, em que se tomam 

como parâmetros elementos da História Social da Linguagem, da Lingüística Histórica e da 

Lingüística Textual, além de noções de Filologia12 e Paleografia, necessárias para a 

abordagem de textos de épocas passadas.  

 

Para o cotejo com as regras gramaticais e ortográficas dos séculos XVIII e XIX, tomou-se 

como referência a 4ª edição da Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza, de 

Jerônimo Soares Barbosa, publicada em Lisboa em 1866 e a Breve instrucçam para ensinar 

a doutrina Christãa, ler e escrever aos meninos e, ao mesmo tempo, os princípios da 

Lingoa Portugueza e em sua Orthografia, normas metodológicas para professores no 

século XVIII.  

 

                                                 
11 Como critério dessa autenticidade, foi utilizada a comparação do desenho e da tinta da assinatura presentes 

na carta com a letra do restante do documento. 
12 Lobo (1998: 179), ressalta a importância de conhecimentos filológicos para lidar com textos escritos, a fim 

de distinguir nos hábitos da escrita do passado os que têm significado, do ponto de vista lingüístico, dos que 

não têm, e a fim, também de que os resultados da sua análise não sejam de pronto descartados, em virtude do 

pecado original da má constituição do corpus. 

[A3] Comentário:  apresentar 
exemplos de como é necessário 
buscar explicações no contexto: 
exemplificar a escolaridade para 
entender as divergências; o 
sentido em que está empregada a 
palavra dependendo do co-texto;  
etc
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Com o intuito de facilitar a consulta dos textos, optou-se por dividir este trabalho em dois 

volumes. O primeiro, apresenta a seguinte estrutura: 

a) Após este capítulo introdutório, segue-se o segundo, intitulado As abordagens 

histórico-diacrônica e textual nos estudos da linguagem, em que foram focalizados: 

os principais objetivos e métodos utilizados de e na pesquisa histórica; estudos 

referentes à história da língua portuguesa e, mais especificamente, do português 

brasileiro. Em seguida, como este trabalho parte do estudo de textos de épocas 

anteriores da língua, enfocou-se brevemente o percurso seguido pelos estudos 

textuais, tanto no âmbito da Filologia e Edição de Textos quanto da Lingüística 

Textual.  

b) No terceiro capítulo, tratou-se dos pressupostos teóricos, a partir da concepção de 

língua como falar de Eugênio Coseriu (1979, 1979a, 1982), além de outras idéias do 

autor, como determinação e entorno13 e perspectivas de abordagem do lingüístico. As 

reflexões de Coseriu embasam pesquisas desenvolvidas por Oesterreicher (1994, 

1996, 1999) e Stoll (1996) sobre textos produzidos por soldados cronistas na 

conquista da América espanhola, cujo modelo de análise adota-se neste estudo, e o 

estudo de Schlieben-Lange (1993) a respeito de da produção de textos em contextos 

semi-orais. 

c) O quarto capítulo traça o Contexto sócio-histórico e lingüístico de produção das 

cartas, com articulações entre a história da Paraíba e do Brasil. Contemplam-se 

questões como as relações sociais e burocráticas durante os períodos colonial e 

imperial, a escolarização e o analfabetismo, a predominância e o papel da cultura 

oral, o acesso aos textos escritos e a difusão da escrita, relevantes para a compreensão 

de temas abordados nas cartas. Em seguida, consideram-se a implantação da língua 

portuguesa no Brasil e as hipóteses explicativas para a origem do português 

brasileiro.  

d) No quinto capítulo, que corresponde à Análise, descrevem-se o corpus e as 

circunstâncias de produção das cartas, os autores e os destinatários. Fazem-se 

algumas considerações sobre a constituição de um corpus de textos de épocas 

                                                 
13 Instrumentos circunstanciais da atividade lingüística (Coseriu, 1979). 
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passadas, necessário para subsidiar os estudos histórico-diacrônicos da linguagem. 

Devido à já citada variação com relação ao código escrito apresentada pelos autores 

dos textos, as características das cartas serão levantadas a partir do confronto com o 

modelo da época14. Esses fenômenos serão estudados sob os pontos de vista 

histórico-textual e lingüístico. 

 

Na análise, considerou-se o corpus representativo de segmentos distintos da sociedade, 

num período de cem anos. Esses documentos, gerados em sua maioria pela administração 

pública, revelam-se bastante adequados para o estudo sociolingüístico, numa perspectiva 

histórica. Levando-se em conta que o falante utiliza modelos textuais produzidos pela 

comunidade em que se insere, a abordagem textual volta-se tanto para a questão da 

textualidade e quanto para aspectos formais, possibilitando conhecer como a língua estava 

sendo usada na época, principalmente no uso de textos relacionados à burocracia 

administrativa.       

 

O segundo volume organizou-se da seguinte forma: 

a) Introdução, apresentando os critérios filológicos adotados para a transcrição dos 

documentos; 

b) Transcrição de 203 cartas oficiais, segundo a ordem cronológica em que foram 

redigidas;  

c) Glossário ilustrativo de termos que apresentaram problemas para a compreensão 

dos textos; 

d) Lista de abreviaturas encontradas nas cartas; 

e)  Relação dos remetentes, com informações sobre os identificados;  

f)  Relação dos destinatários, com informações sobre os identificados; 

 

 

A análise das cartas evidenciou como traço mais característico a variação com relação à 

habilidade com a escrita por parte dos autores e co-autores, mesmo considerando-se de 

                                                 
14 Tomam-se como modelo as cartas escritas por pessoas que desempenham funções no quadro da alta 

burocracia. 
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autoridades e de profissionais da escrita, como os escrivães. Espera-se que o corpus e os 

dados deste trabalho possam contribuir para o estudo da história do português brasileiro, 

especialmente no que se refere à Paraíba.  
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CAPÍTULO 2 - AS ABORDAGENS HISTÓRICO-DIACRÔNICA E TEXTUAL NOS 

ESTUDOS DA  LINGUAGEM 

 

 “Assim, penso que nos devemos não só uma história do português 

brasileiro, mas também uma história geral da língua portuguesa.” 

Mattos e Silva (1998) 

 

O trabalho científico, de acordo com Faraco (1991), não age diretamente sobre os fatos: 

ocorre por meio de pressupostos teóricos gerais. Isso faz com que existam diferentes 

quadros teóricos, mais de uma descrição ou hipótese para explicar o mesmo evento. Com a 

lingüística histórica não foi diferente. As questões relacionadas à história das línguas e à 

mudança lingüística foram abordadas por várias teorias ao longo dos tempos. O propósito 

deste capítulo é fazer breve incursão sobre os objetivos e métodos da lingüística histórica, 

bem como sobre as diversas orientações teóricas que nortearam os estudos históricos, 

principalmente os relativos ao português, desenvolvidos no Brasil nos últimos anos. Em 

seguida, enveredando pelos caminhos dos estudos textuais, pretende-se mostrar 

sucintamente como os textos de épocas passadas foram abordados ao longo dos tempos na 

Filologia e, mais recentemente, pela Lingüística Textual.  

 

2.1 A perspectiva histórico-diacrônica  

 

A Lingüística Histórica — tradicionalmente entendida como “a reflexão sobre mudanças 

das línguas no eixo do tempo, sistematicamente realizada dentro dos pressupostos da 

prática científica moderna” (Faraco, 1991: 83) — tem buscado, através de sistemas teóricos 

diversos, apresentar, compreender e explicar as transformações que ocorrem nas línguas.15 

                                                 
15 Mattos e Silva (1999) propõe uma distinção entre “lingüística histórica stricto sensu, que se concentra na 

mudança lingüística no tempo, levando em consideração fatores intralingüísticos ou estruturais e fatores 

extralingüísticos ou sócio-históricos”, “lingüística histórica lato sensu,  todo estudo lingüístico que se funde 

em base de dados necessariamente datados e localizados, portanto, historicamente contextualizados” e 

“lingüística diacrônica, que, tratando da mudança no tempo, se concentra no sistema ou na gramática. Neste 
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Quando surgiu, nos fins do século XVIII, e em seguida, no decorrer do século XIX, tinha 

como centro de interesse reconstruir a história das línguas através da comparação (Mattos e 

Silva, 1998).  No entanto, o interesse por estágios anteriores da língua não é recente: antes 

dessa época, uma reflexão histórica pode ser detectada nos trabalhos filológicos 

desenvolvidos por diferentes povos e em diversas culturas. É possível verificar que já existe 

a consciência de que as línguas mudam com o tempo. Há muito já se sabia, por exemplo, 

das relações entre o sânscrito e algumas línguas antigas e modernas, e também da origem 

latina das línguas românicas (francês, espanhol, português, italiano etc.). Percebe-se 

também um certo interesse pela mudança lingüística em diferentes sociedades ao longo dos 

séculos, através da preocupação em estudar e preservar documentos antigos em diferentes 

sociedades: nos estudos lingüísticos da Índia, no século IV a. C., nas discussões filosóficas 

dos gregos no terceiro século a. C., ou mesmo nos trabalhos filológicos dos árabes, para 

fixar o Alcorão,  e dos modistas da Idade Média.  

 

Antes do século XVIII, já havia estudos baseados na comparação de línguas. Entretanto, 

segundo Robins (1983), eram trabalhos esporádicos, que representavam muitas vezes 

pesquisas e opiniões isoladas. Para a lingüística antiga, até o século XIX, a linguagem era 

compreendida como uma realidade estável, atemporal, objetiva, fora do homem e, 

conforme Lyons (1981) explica, não havia consciência de que a mudança lingüística fosse 

universal, contínua e consideravelmente regular. As pesquisas lingüísticas ocupavam-se 

principalmente com textos escritos, encarados como obras de arte, e a língua falada do 

cotidiano, tanto da aristocracia quanto do povo, ficou negligenciada. Tinham como objeto a 

estrutura da linguagem, preocupando-se em estabelecer o “certo” e o “errado”, numa 

tendência normativa. Entretanto, já nos fins do século XVIII, as pesquisas começaram a se 

desenvolver em torno de questões históricas, com a descoberta e consolidação do método 

comparativo. Convencionou-se citar o ano de 1786 como um marco inicial de uma reflexão 

sistemática a respeito das mudanças lingüísticas. Neste ano, William Jones apresentou 

                                                                                                                                                     
trabalho, o termo lingüística histórica é usado em sentido amplo, uma vez que tomam-se por base textos 

“datados e localizados”, em que se considera o contexto sócio-histórico. 
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semelhanças entre o sânscrito, o grego e o latim16, dando origem à Lingüística histórico-

comparativa, que, de maneira geral, tinha como objetivo reconstruir a história das línguas 

(Auerbach, 1972). Criaram-se, a partir de então, áreas especializadas no estudo das diversas 

línguas indo-européias – ressaltem-se os trabalhos pioneiros de Franz Bopp (1791-1867), 

Rasmus Rask (1787–1832) e Jacob Grimm (1785-1863) – entre as quais  se destaca o 

desenvolvimento da filologia românica e o estudo histórico-comparativo das línguas 

oriundas do latim, a partir da obra de Friedrich Diez.  

 

No tocante à língua portuguesa, especificamente, os trabalhos sobre as línguas românicas 

de Diez e posteriormente os de Meyer Lübke foram fundamentais. Tanto na Europa quanto 

na América, nos fins do século XIX e no XX, surgiram gramáticas históricas, dicionários 

etimológicos e obras de filologia e história da língua, até hoje consultados, principalmente 

no que se refere às origens e evolução da língua, nomeadamente nos aspectos morfológico 

e fonético. Destacam-se, entre outros, José Leite de Vasconcelos, Adolfo Coelho, Carolina 

de Michaëlis, José Joaquim Nunes, Joseph Hüber, Sousa da Silveira, Said Ali, Edwin 

Williams, Epifânio Dias, Serafim da Silva Neto, Edith Pimentel Pinto, Luís Lindley Cintra, 

Celso Cunha, Antônio Houaiss.  

 

Muitas vezes, os estudos dos textos apresentavam uma perspectiva muito mais literária que 

lingüística, utilizando a língua em análises que tinham outros objetivos que não o ato 

lingüístico em si mesmo. Essa abrangência pode ser verificada através dos seguintes 

conceitos de Silva Neto (1977:16):  

 

A Lingüística é uma ciência de princípios gerais, aplicáveis a quaisquer 

línguas... A Filologia, sim, encerra todos os estudos possíveis acerca de 

uma língua ou grupo de línguas... Dizemos todos os estudos possíveis, 

porque, como se sabe, a Filologia na Antigüidade era o estudo dos textos; 

hoje porém, com o desenvolvimento científico, ela abrange os assuntos 

puramente sincrônicos, isto é, descrições de estado da língua.   

                                                 
16 Para Robins (1983), as referências existentes desde fins do século XVI sobre o sânscrito não eram tão 

aprofundadas e nem apresentaram conseqüências tão importantes quanto os estudos de Jones. 
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Na metade do século XIX, a obra de Schleicher trouxe uma visão de língua como 

organismo vivo, com existência própria, fora dos seus falantes. Entretanto, essa concepção 

naturalista de língua foi criticada no manifesto neogramático, publicado em 1878. O 

manifesto introduz uma orientação psicológica subjetivista na interpretação dos fenômenos 

de mudança, passando a encarar língua como ligada ao indivíduo falante. Para os 

neogramáticos, o objetivo da ciência da linguagem — entendida como apenas e 

necessariamente histórica — era investigar os mecanismos de mudança lingüística, 

notadamente no campo da Fonética e da Dialetologia, e não somente reconstruir estágios 

remotos das línguas, conforme o modelo anterior. Os neogramáticos trouxeram maior rigor 

aos procedimentos metodológicos, resultante da crítica aos antecessores, e imprimiram uma 

nova direção à Lingüística Histórica. Contribuíram decisivamente para os estudos 

históricos, resultando em um período de intensa produtividade, mesmo que muitas das 

formulações por eles elaboradas tenham recebido crítica de diversos lingüistas e tenham 

sido reformuladas em trabalhos mais recentes.  

 

No século XX, os estudos diacrônicos perderam sua hegemonia em detrimento dos 

sincrônicos.17 É possível distinguir dois paradigmas predominantes na lingüística deste 

século: o Formalismo e o Funcionalismo. O primeiro tem como objetivo investigar a forma 

lingüística e como os elementos e os padrões da língua são formados e organizados; ao 

segundo interessa observar a função das formas lingüísticas, isto é, de que maneira esses 

elementos e padrões são postos em uso. Essas duas grandes linhas de pensamento 

interpretam de maneira diversa as mudanças lingüísticas: a primeira, representada pelo 

Estruturalismo e pelo Gerativismo, percebe as mudanças como decorrentes de algo interno, 

inerentes à própria língua, de acordo com o pensamento neogramático; a segunda, 

representada pela Dialetolologia e Sociolingüística, considera-as articuladas com o 

                                                 
17 Apesar de, no decorrer do século passado, a sincronia predominar sobre a diacronia, os estudos históricos 

continuaram a ser feitos na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, a proposta funcionalista de Coseriu 

(1979) apresenta uma visão da língua como um sistema em movimento, em permanente sistematização; 

considera descrição e história estudos diferenciados, mas concebe as línguas como objetos históricos, que 

devem, portanto,  ser estudadas dos pontos de vista descritivo e histórico. 
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contexto social e com o falante. Segundo Faraco (1991), esses pensamentos muitas vezes se 

interpenetram e se mesclam e percebê-los distintamente contribui para a compreensão dos 

caminhos percorridos pela Lingüística Histórica. 

 

Sob a denominação de Estruturalismo enquadram-se várias elaborações teóricas que têm 

em comum a concepção imanentista da linguagem e que se originam basicamente no 

trabalho de Ferdinand de Saussure (1995: 271), para quem é perfeitamente possível 

investigar a língua sem conhecer as circunstâncias em meio às quais ela se desenvolveu: A 

lingüística tem por único e verdadeiro objeto a língua considerada em si mesma e por si 

mesma.  

 

Essa abordagem imanente da língua excluiu da descrição lingüística tudo o que seja 

estranho ao organismo, ao sistema da língua; no lugar de preocupar-se com a evolução 

histórica, a prioridade dos estudos lingüísticos passou a ser a função desempenhada pelos 

elementos lingüísticos de um sistema, como se depreende das palavras:  

 

O estudo do comportamento humano perde suas melhores oportunidades 

quando tenta traçar as causas históricas dos acontecimentos individuais. 

Em vez disso, ele deve concentrar-se em primeiro lugar nas funções que 

os eventos têm numa estrutura social geral. Deve tratar os fatos sociais 

como parte de um sistema de convenções e valores (Saussure, 1995: 93). 

 

Saussure opunha-se ao pensamento neogramático, que percebia a lingüística como 

necessariamente histórica, ao defender que a descrição sincrônica de línguas particulares 

podia também ser científica e explicativa. Para ele, segundo Lyons (1981), os modos de 

explicação sincrônico e diacrônico são complementares. Faraco (1991) considera que a 

contribuição metodológica do Estruturalismo para a Lingüística Histórica foi a exigência de 

se analisar as mudanças sistematicamente e não isoladamente, ou seja, relacionando-as com 

outros elementos da língua, antes, durante e depois da mudança. Por outro lado, critica o 

fato de reduzir a mudança a uma questão exclusivamente imanente, como se a língua fosse 

uma realidade autônoma.  
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O Gerativismo, que se desenvolveu nos anos 50 a partir das idéias do lingüista americano 

Noam Chomsky, influenciou não só a Lingüística, mas também a Filosofia e a Psicologia, 

entre outras, trazendo uma prática científica centrada na construção de modelos teórico-

dedutivos. A teoria geral da linguagem concebida por Chomsky fundamentou-se numa 

hipótese fortemente inatista, e seria tarefa básica da lingüística criar a chamada “gramática 

universal”, um modelo dos mecanismos estruturais para a aquisição da linguagem, inato aos 

falantes de uma língua. No tocante à diacronia, a lingüística gerativa teve dois momentos 

distintos. Inicialmente via a gramática como conjunto de regras e as mudanças como 

processos que alteravam as regras da gramática, eliminando algumas, introduzindo novas 

ou ainda, reordenando sua aplicação. Posteriormente, em fins da década de 70, passou a 

adotar um modelo de gramática que opera com base em alguns princípios gerais, buscando 

justificar e não mais derivar sentenças da língua, encarando a gramática universal como um 

conjunto de parâmetros variáveis e retomando a abordagem tipológica das línguas 

humanas. Com essas alterações teóricas, a mudança lingüística passou a ser entendida como 

correlacionada com alterações na fixação de parâmetros, isto é, a mudança encarada como 

direcionada por forças internas à língua.  

 

Os estudos estruturalistas e gerativistas tiveram grande repercussão no Brasil. A perspectiva 

histórico-filológica que foi hegemônica até pelo menos o início da década de 60 deixou de 

ter a primazia nas investigações sobre a linguagem com a inclusão da disciplina Lingüística 

nos cursos de Letras do país. Desenvolveram-se pesquisas sincrônicas descritivas sobre a 

língua contemporânea e pesquisas interpretativas teóricas, baseadas na obra de Saussure e 

dos estruturalistas americanos, às quais se seguiram os modelos gerativistas, estudos por 

natureza a-históricos. Na linha estruturalista destaca-se a obra fundamental de Mattoso 

Câmara que, conforme Sousa da Silveira avaliou no prefácio dos “Princípios de Lingüística 

Geral” (Câmara, 1970: 10-11), pôs ordem dentro de muito cérebro18.  

 

A outra linha seguida pelos estudos da linguagem no século XX concebe a língua como 

integrada à vida e à história das sociedades que as falam, e nela surgiram pesquisas em 

                                                 
18 Com relação ao estruturalismo diacrônico, destaca-se a contribuição de Mattoso Câmara, com a “História e 

estrutura da língua portuguesa”, editada primeiro em inglês e posteriormente traduzida e publicada no Brasil. 
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diferentes áreas das ciências humanas, como a História, a Sociologia, Antropologia e a 

Psicologia.  Seguindo essa orientação, destaca-se a contribuição da Dialetologia e da 

Sociolingüística. A Dialetologia, desenvolvida principalmente na Europa, já a partir do 

século XIX, considerava a variabilidade da língua no espaço geográfico e fundamentava-se 

na distribuição de uma comunidade em uma certa área geográfica como fator de 

diferenciação lingüística, em outras palavras, considera-se que os habitantes de uma área 

geográfica trazem as marcas na linguagem de suas experiências sociais, históricas e 

culturais peculiares a cada região. São representantes o alemão Georg Wenker e o suíço 

Jules Gilliéron. A orientação dialetológica teve grande repercussão nos estudos de 

historicistas brasileiros, tais como Antenor Nascentes e Serafim da Silva Neto, que 

buscaram conhecer as variedades regionais do Brasil. (Cf. Mattos e Silva, 1999). Por outro 

lado, as pesquisas que começaram a surgir na área da dialetologia na primeira metade do 

século XX tiveram repercussão em estudos sincrônicos que buscavam conhecer a realidade 

lingüística brasileira. Com relação à língua portuguesa, tanto no Brasil (Antenor Nascentes, 

Nelson Rossi, Socorro Aragão, entre outros) quanto em Portugal (Paiva Boléo, Lindley 

Cintra) há tradição em estudos dialetológicos, com a descrição dos dialetos e variedades da 

língua, que surgiram a partir do trabalho pioneiro de Leite de Vasconcelos.  

 

Já a Sociolingüística, que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, a partir da obra de 

Labov, Weinreich e Herzog, estuda a variação social no uso da língua, correlacionando, de 

modo sistemático, as formas lingüísticas variantes a determinados fatos sociais. Sob o 

rótulo de sociolingüística, abrigam-se várias correntes e orientações de pesquisa, que 

estudam a língua em uso em contexto social, mas com enfoques diferentes e uma grande 

variação de assuntos, entre as quais: a sociologia da linguagem, a sociolingüística 

interacional, a dialetologia social, a etnografia da comunicação e sociolingüística 

variacional. A Sociolingüística abriu novas perspectivas para o estudo histórico, ao operar 

com o conceito de mudança em progresso, e procurando sistematizá-lo. Com relação à 

contribuição da Sociolingüística à Lingüística Histórica, Castro (1991:15) afirma que são 

vantagens mútuas: 
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a sociolingüística procura, e encontra, nos estados passados de uma língua 

os dados que podem validar ou invalidar as hipóteses que formulou para 

explicar uma mudança actualmente em curso; e a lingüística histórica tem 

a possibilidade que até aqui lhe escapava, de ver processarem-se perante 

os seus olhos mudanças análogas àquelas que se deram no passado e que 

apenas podia conjecturar (Castro, 1991: 15). 

 

No Brasil os problemas sociolingüísticos do português brasileiro são enfocados no projeto 

NURC, de caráter interinstitucional, com o objetivo de desvendar a chamada norma culta 

ou normas cultas19 das principais capitais brasileiras. Também decorrente da 

sociolingüística, desenvolve-se o estudo dos crioulos de base portuguesa. Mattos e Silva 

(1998, 1999) destaca a contribuição das abordagens sociolingüísticas, das funcionalistas, 

quando centradas em problemas diacrônicos, e do gerativismo paramétrico para a volta dos 

estudos histórico-diacrônicos no Brasil renascidos na segunda metade do século passado, 

mesmo reconhecendo que tanto os modelos diacrônicos do estruturalismo, como os 

modelos diacrônicos do gerativismo são a-históricos, porque excluem os fatores sociais do 

estudo lingüísticos. Para a Mattos e Silva (1999), não houve descontinuidade nos estudos 

lingüísticos brasileiros, no âmbito da Lingüística Histórica lato sensu, mas “reorientações 

teóricas e metodológicas” no sentido do rigor científico tanto para a Dialetologia quanto 

para a Sociolingüística. Segundo a autora, se por um lado os estudos histórico-diacrônicos 

são favorecidos por teorias lingüísticas vindas de fora, por outro, o retorno dos estudos 

histórico-diacrônicos no Brasil decorre sobretudo de uma “motivação interna, nossa, que é 

a questão lingüística da língua que usamos, o português brasileiro, língua oficial 

majoritária de nosso país” (1998: 23). Nesse sentido, o problema — o português brasileiro 

— a ser melhor compreendido e explicitado, se apresenta como um terreno propício, 

motivador para o desenvolvimento da Lingüística Histórica stricto e lato sensu  no país.  

 

                                                 
19 A acepção de “norma” com que os estudos sociolingüísticos labovianos têm estudado a variação dialetal do 

português brasileiro é a de habitual, freqüente, usual (Ribeiro, 2002).  
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No momento atual, Mattos e Silva (1998) aponta os seguintes campos de pesquisa dos 

estudos histórico-diacrônicos no Brasil20: a) reconstrução de uma história social lingüística 

do Brasil; b) reconstrução de uma sócio-história lingüística ou de uma sociolingüística 

histórica; c) reconstrução diacrônica no interior das estruturas da língua portuguesa em 

direção ao português brasileiro e âmbito comparativo entre o português europeu e o 

português brasileiro. Essas abordagens, além de outras possíveis, indicam que os estudos 

histórico-diacrônicos estão muito vivos no Brasil, levando à composição de uma reescrita 

da História da Língua Portuguesa, que das suas origens escritas nos inícios do século XIII 

até a nossa contemporaneidade, não dispõe de um relato histórico circunstanciado e 

fundamentado teórica e empiricamente (Mattos e Silva, 1998: 31).  

 

2.2 A perspectiva textual 

 

A partir da década de 70 do século passado, começou a surgir, em diversas disciplinas das 

ciências humanas, o reconhecimento de que os estudos lingüísticos não deveriam ser 

circunscritos à análise gramatical no nível da sentença, mas tomar por objeto o uso efetivo 

da língua através dos textos. A visão impressionista ou filológica que durante muito tempo 

dominou os estudos lingüísticos, abordando o texto com finalidades prescritivas, já havia 

começado a perder espaço entre os formalistas russos, acentuando-se nos anos 70 e 80 do 

século XX.  

 

Como se sabe, uma das mais antigas atividades da Filologia21 e, no dizer de Auerbach 

(1972), “a mais nobre e a mais autêntica”, voltava-se para a edição crítica de textos, 

buscando constituir textos autênticos e preservá-los dos estragos do tempo, das alterações e 

adições provocadas pelo descuido das pessoas. O centro das atenções eram os textos 

                                                 
20 No caso dos estudos histórico-diacrônicos sobre o português brasileiro, ver “Orientações atuais da 

Lingüística Histórica brasileira”, de Mattos e Silva  (1999). 
21 Segundo Câmara (1975), esses estudos desenvolveram-se primeiramente na Índia e durante o período 

helenístico em Alexandria, onde se misturavam aos estudos gramaticais de caráter normativo e filosóficos. No 

Renascimento, com o conhecido retorno aos ideais clássicos, procurava-se imitar os autores da Antiguidade 

grega e latina, para o que era necessário possuir seus textos em forma autêntica (Auerbach, 1972). 
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literários, as obras dos autores clássicos perdidas no tempo e de que se tinha notícia muitas 

vezes através de cópias ou da referência de outros autores. Além dessa, Auerbach (1972) 

aponta uma outra atividade filológica voltada para o texto: a explicação de textos, ou 

comentários, tão antiga quanto a primeira e que muitas vezes servia para promover o estudo 

gramatical, o da versificação, entre outros. 

 

Com o surgimento e impulso da Lingüística Textual, o foco de atenção dos estudos da 

linguagem passou da palavra ou da frase isolada para o texto, considerado como unidade 

básica de comunicação humana.22 Costuma-se apontar três fases da lingüística textual, que 

se distinguem por uma gradual ampliação de seu objeto de análise23: inicialmente, ainda 

influenciada pelas gramáticas estrutural e gerativa, em geral, dedicava-se à análise 

transfrástica; o segundo, o da construção de gramáticas textuais, buscava refletir sobre 

fenômenos lingüísticos inexplicáveis por meio de uma lingüística frasal; e o terceiro, o da 

construção de teorias do texto, voltava-se para o estudo dos textos em seu contexto 

pragmático. Na primeira fase encontram-se orientações bastante heterogêneas, algumas 

estruturalistas, como os trabalhos de Harweg e Weinrich, e outras gerativistas, como 

Isenberg, Thümme; no segundo momento, entre os vários modelos de gramáticas textuais, 

destaca-se o de Petöfi e no terceiro momento, com a investigação se estendendo do texto ao 

contexto, sobressaem-se os trabalhos de Dressler e Schmidt.  

 

No Brasil, segundo Koch (1999), o desenvolvimento da lingüística textual apresenta três 

momentos: o primeiro, introduz esse ramo da ciência lingüística, seus objetivos, 

pressupostos e categorias de análise, além de traçar um panorama geral do que se vinha 

fazendo nesse domínio em outros países. De início, as pesquisas sobre o texto centraram-se, 

entre outros: nos critérios de textualidade, baseadas nos trabalhos de Beaugrande & 

Dressler; entre esses aspectos, a coesão textual, sob a perspectiva de Halliday e Hasan e da 

                                                 
22 Sobre Lingüística Textual ver Fávero e Koch (1998), Koch (1999), Marcuschi (1983), van Dijk (2000). 
23 O termo lingüística textual  foi empregado originalmente por Coseriu em Determinação e Entorno: dois 

problemas da lingüística do falar (1955), in Teoria da linguagem e lingüística geral (1979), embora com 

sentido diferente do atual. A conotação que lhe é atribuída atualmente foi empregada pela primeira vez por   

Weinrich (Fávero e Koch, 1998) . 



 

 34

escola funcionalista de Praga; no emprego textual dos tempos verbais, fundamentadas 

basicamente em Weinrich; nos tipos de texto, influenciados por Van Dijk. O segundo 

momento ocorreu na década de 80, com as primeiras pesquisas nas universidades e 

conseqüentes publicações. Os estudos textuais centraram-se na classificação dos 

mecanismos textuais, fundamentalmente com base em sua função textual, sob influência de 

autores alemães como Meyer-Hermann e Kallmeyer, e na conceituação de coerência, 

inspirados em Charolles. No momento atual, adota-se uma perspectiva sócio-interacional 

no tratamento da linguagem, num diálogo com as ciências humanas e, em decorrência, há 

uma volta para os processos e estratégias sócio-cognitivas envolvidas no processamento 

textual. Nas diversas áreas para onde se voltam as pesquisas, destaca-se a que se dedica ao 

estudo dos gêneros textuais, retomando, com bastante ênfase, a questão da tipologia 

textual, da referenciação e do estudo do texto falado, além da aplicação de conceitos 

básicos da Lingüística Textual à alfabetização, à aquisição da escrita, ao ensino de língua 

materna.  

 

Abre-se aqui um parêntese para apresentar os critérios de textualidade, que serão abordados 

nas cartas. 

  

Os fatores de textualidade 

 

Ao tomar o texto como uma ocorrência lingüística falada ou escrita, de qualquer extensão, 

dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal, Costa Val (1991:3) destaca os 

fatores  apontados por Beaugrande e Dressler como responsáveis pela textualidade.  Desses 

fatores, a coerência e a coesão, responsáveis pelo material conceitual e lingüístico do texto, 

e a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a 

intertextualidade, fatores pragmáticos, que têm a ver com o funcionamento enquanto 

atuação informacional e comunicativa.   

 

A intencionalidade e a aceitabilidade são fatores relacionados aos protagonistas do ato de 

comunicação. A primeira refere-se ao empenho, à intenção em produzir uma manifestação 

coerente e coesa, que permita ao produtor satisfazer os objetivos que têm em mente numa 
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determinada situação comunicativa. A segunda relaciona-se com a atitude do recebedor de 

aceitar essa manifestação lingüística como um texto coerente, coeso. Costa Val (1991:11) 

lembra que o produtor, para alcançar a aceitabilidade do recebedor, normalmente utiliza 

determinadas estratégias estabelecidas por Grice como máximas conversacionais: 

necessidade de cooperação, qualidade (autenticidade), quantidade (informatividade), 

pertinência e relevância das informações, bem como à maneira como essas informações são 

apresentadas (precisão, clareza, concisão, ordenação). 

 

A situacionalidade é a adequação do texto à situação comunicativa; refere-se ao contexto 

extralingüístico propriamente dito. É nesse sentido que o referente de dêiticos, isto é, de 

palavras como amanhã, hoje, eu só pode ser encontrado na própria situação comunicativa. 

Costa Val (1991) ressalta que, cumprindo o texto uma função sociocomunicativa, fatores 

pragmáticos têm influência decisiva para a construção do sentido e permitem que o texto 

seja reconhecido como emprego normal da língua. Entre esses fatores pragmáticos, são 

apontados a intenção do produtor, o contexto, os conhecimentos partilhados dos produtores, 

características e crenças do produtor e do recebedor do texto. Nos textos escritos, os dois 

tipos contextualizadores (os contextualizadores propriamente ditos: assinatura, local, data e 

outros elementos gráficos; e perspectivos: título, início de texto, autor, estilo de época) são 

considerados fatores importantes para a construção da coerência de um texto, fato que se 

comprova facilmente nas cartas investigadas (Marcuschi, 1983). 

 

Koch (1995) aponta a coerência como responsável pelo sentido do texto, relacionando-a ao 

modo como os elementos expressos na superfície textual e aqueles que se encontram 

implicitados vêm a permitir aos usuários do texto a construção de um sentido, devido à 

atuação de uma série de fatores de ordem cognitiva, sociocultural, situacional, 

interacional. Segundo Costa Val (1991), a coerência depende do partilhar do conhecimento 

entre os intelocutores. A coesão, por outro lado, refere-se ao modo como os constituintes 

textuais se encontram explicitamente interligados (Koch, 1995). É construída através de 

mecanismos gramaticais e lexicais. Esses fatores têm sido estudados para saber quais as  

características que fazem com que um texto seja um texto e não uma seqüência de frases 

(Costa Val: 1991:5) e como os textos funcionam. 
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No século XX surgiram diferentes teorias textuais, pragmáticas e discursivas que, sob 

perspectivas diferentes, herdadas do diálogo com os diversos quadros teóricos — a lógica e 

a filosofia da linguagem, a antropologia estrutural, os estudos cognitivos, a psicanálise 

lacaniana, o materialismo histórico, entre outros — e com graus de formalização e de 

estabilização dos objetos também diferentes, têm em comum o interesse pelo discurso e a 

recusa em ver a língua apenas como suporte para a transmissão de informações. Essas 

teorias contribuíram para uma mudança de paradigma nos estudos lingüísticos: do sistema 

para o discurso. Trazem uma nova concepção de língua24, encarando-a concomitantemente 

como um sistema formal e como uma instituição social em que o sujeito se inscreve, 

embora a noção de “sujeito” e de “exterior” não seja a mesma em cada uma delas.  

 

As diferentes maneiras de conceber o texto e o discurso podem ser reunidas em duas 

principais correntes: teoria do texto e teoria do discurso. A primeira considera o texto 

pronto e preocupa-se com o processo cognitivo para ser produzido, constituído e 

compreendido; a segunda prioriza as condições sócio-históricas, culturais e ideológicas de 

sua produção, percebidas e analisadas através das marcas lingüísticas presentes no texto 

(Travaglia, 1991).  

 

Sobre a noção de contexto 

 

                                                 
24 Koch (2002) distingue três concepções clássicas de língua, correspondendo, cada uma delas, aos conceitos 

de sujeito e de texto: enquanto representação do pensamento, estrutura e lugar de interação. A primeira 

relaciona-se com um sujeito psicológico, individual, cartesiano, que comanda suas ações e seu dizer e o texto 

é visto como produto lógico do pensamento. A segunda exclui o sujeito falante do processo de produção, é 

assujeitado, determinado e constituído por esse sistema e o texto é visto como um produto da codificação de 

um emissor, cabendo apenas ao interlocutor decodificá-lo, já que, desse ponto de vista, o texto é considerado 

totalmente explícito. A terceira, vê o sujeito como entidade psicossocial de caráter ativo, situado social, 

histórica e ideologicamente e ocupando uma posição privilegiada no discurso e o texto é concebido como 

lugar da interação, no qual há lugar para os mais variados tipos de implícitos, detectáveis no contexto 

sociocognitivo dos participantes da interação. 



 

 37

A relação entre língua e sociedade vem sendo destacada por inúmeros estudiosos, a 

exemplo de Bakhtin (1999:113), segundo o qual a própria realização deste signo social na 

enunciação concreta é inteiramente determinada pelas relações sociais, e de Orlandi 

(1987), que considera necessário pensar na natureza dos laços que unem a língua e a 

sociedade, inserindo o lingüístico no vasto campo das ações sociais em geral. Também 

Maingueneau (2001:29) destaca a importância de procedimentos pragmáticos ligados ao 

contexto para interpretar um enunciado, uma vez que o conhecimento de língua está longe 

de ser suficiente para interpretar um enunciado. Entretanto, há diversas concepções de 

contexto, que variam tanto com relação ao tempo, quanto com relação ao autor.  

 

Na fase inicial das pesquisas sobre o texto, por exemplo, na análise transfrástica, o 

contexto era concebido apenas como entorno verbal – o co-texto. Na perspectiva da 

Pragmática, com a teoria dos Atos de Fala e Teoria da Atividade Verbal, passou-se a 

estudar e descrever as ações dos usuários da língua em situações de interlocução.  

 

A Teoria dos Atos de Fala surgiu no interior Filosofia da Linguagem, estendendo-se pela 

Lingüística Pragmática e teve como pioneiro J. L. Austin, seguido por Searle, entre outros. 

Segundo Koch (2000), esses autores concebiam a linguagem como uma forma de ação, 

estudando diversos tipos de ações humanas realizadas através da linguagem, ou seja, os 

atos de fala: o ato locucionário, o ato ilocucionário e o perlocucionário. O ato 

locucionário, produção de um enunciado de acordo com as regras da língua, constitui-se de 

um ato de referência, através do qual designa-se uma entidade do mundo extralingüístico, e 

de um ato de predicação, por meio do qual atribui-se uma certa propriedade, 

comportamento ou estado a essa entidade; o ato ilocucionário é orientado para influenciar o 

comportamento do locutor e pode ser realizado de forma explícita, por exemplo, através de 

verbos performativos ou implícita, isto é, sem o uso desses verbos; e o ato perlocucionário, 

o que leva o locutor a exercer a ação sobre o interlocutor.25  

                                                 
25 A Teoria dos Atos de Fala tem recebido críticas e reformulações. As críticas são, principalmente no sentido 

de que é unilateral, isto é, coloca-se a ênfase exclusivamente no locutor, e também no sentido de que trata da 

ação em enunciados isolados, fora de seu contexto. Além disso, chama-se a atenção para o fato de que num 
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A Teoria da Atividade Verbal, desenvolvida principalmente por Leontev e Luria, seguindo 

algumas idéias de Vigotsky, parte do princípio de que a linguagem é uma atividade social, 

realizada para determinados fins. Nesse sentido, segundo Koch (2000:24), toda atividade 

lingüística seria formada por um enunciado, produzido com dada intenção ou propósito, 

sob certas condições necessárias para atingir o objetivo e as conseqüências decorrentes da 

realização do objetivo. Vê-se, portanto, que uma análise dessa maneira vai além dos 

elementos lingüísticos constituintes do texto, inserindo dados extra-lingüísticos, 

situacionais.  

 

Aos poucos, o contexto sociocognitivo passou a ser considerado, já que para que duas 

pessoas se compreendam, seus conhecimentos enciclopédico, sociointeracional, procedural 

e demais conhecimentos devem ser pelo menos parcialmente partilhados. Atualmente, a 

noção de contexto na Lingüística Textual abrange o co-texto, a situação de interação 

imediata, a situação mediata (entorno sociopolítico-cultural) e também o contexto 

sociocognitivo dos interlocutores (Koch, 2002).   

 

Para Maingueneau (2001), a noção de contexto não se liga necessariamente ao ambiente 

físico, o momento e o lugar da enunciação: além do ambiente físico (contexto situacional), 

considera importantes para a interpretação do sentido dos textos o cotexto (seqüências 

verbais encontradas antes ou depois da unidade a ser interpretada) e os saberes anteriores à 

enunciação. Lembra também que, contemporaneamente, a reflexão sobre a linguagem 

afastou-se da concepção em que caberia ao contexto apenas um papel secundário, devendo 

o destinatário especificar o sentido que estaria parcialmente contido no enunciado. O autor 

defende a idéia de que todo ato de enunciação é fundamentalmente assimétrico e o sentido 

é reconstituído a partir de indicações presentes no enunciado produzido, da mobilização de 

saberes diversos, da construção de hipóteses, embora nada garanta que o que foi 

reconstituído coincida com as representações do enunciador.  

 

                                                                                                                                                     
texto, apesar de se realizarem vários tipos de atos, há sempre um objetivo principal, para o que concorrem os 

demais (Dijk, 2000).  
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Bronckart (1999: 93), referindo-se à produção textual, define contexto de produção como o 

conjunto dos parâmetros que podem influenciar a forma como um texto é organizado. 

Segundo ele, alguns fatores exercem influência necessária, mas não mecânica, sobre a 

organização dos textos, dividindo-os em dois conjuntos: um que se refere ao mundo físico e 

outro que se refere ao mundo social e ao subjetivo. No primeiro plano, todo texto resulta de 

um comportamento verbal concreto, desenvolvido por um agente situado nas coordenadas 

do espaço e do tempo. Quatro parâmetros definem esse contexto físico: o lugar de 

produção (lugar físico em que o texto é produzido), o momento de produção (a extensão de 

tempo durante o qual o texto é produzido), o emissor/locutor/produtor (pessoa/máquina 

que produz fisicamente, na modalidade oral ou escrita, o texto) e o receptor/co-

produtor/interlocutor (pessoa(s) que pode(m) receber concretamente o texto).  

 

O segundo plano citado por Bronckart refere-se ao contexto sociosubjetivo, que pode ser 

também decomposto em quatro parâmetros: o lugar social (quadro de formação social, 

instituição e ao modo de interação em que o texto é produzido), a posição social do emissor 

(o papel que desempenha na interação em curso), a posição social do receptor (o papel que 

desempenha na interação em curso), o objetivo da interação (o ponto de vista do 

enunciados, o(s) efeito(s) que o texto pode produzir no destinatário). Bronckart distingue 

emissor e receptor, que produz ou recebe um texto, de enunciador e destinatário, que 

corresponde ao papel social assumido pelo emissor e pelo receptor.  

 

Koch (2002) ressalta que, sob a noção de contexto, oculta-se a hipótese de que toda análise 

lingüística deve ser feita considerando-se os elementos exteriores aos dados e fatos 

lingüísticos analisados. No entanto, segundo a autora, existem duas atitudes relacionadas 

com a análise fora de contexto: uma que privilegia a análise formal, descontextualizada 

(análises formais, “langue”, sistema), e outra que procede a um movimento de 

(re)contextualização (abordagens etnoligüísticas, interacionistas, entre outras).  

 

De acordo com Ducrot (1987), para reconstruir o momento e as condições de produção dos 

textos, deve-se partir das marcas presentes nos próprios textos. Essas marcas, existentes nas 

línguas naturais, permitem ao interlocutor reconhecer o modo como o que foi dito pelo 
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locutor deve ser lido: uma possibilidade, uma certeza, uma conseqüência, uma necessidade. 

Segundo ele, interpretar uma produção lingüística consiste, entre outras coisas, em 

reconhecer nela atos, e que este reconhecimento se faz atribuindo ao enunciado um 

sentido, que é um conjunto de indicações sobre a enunciação (Ducrot, 1987:173).   

 

Como se vê, para interpretar um enunciado, são necessários procedimentos que 

Maingueneau (2001:29) chama pragmáticos porque exigem do destinatário uma análise do 

contexto e não somente interpretação semântica, seu conhecimento da língua. O autor 

reafirma o papel ativo do destinatário: ele próprio deve definir o contexto do qual vai tirar 

informações necessárias para interpretar um enunciado. 

 

Os estudos do texto e do discurso preocupam-se com a organização global do seu objeto de 

pesquisa e examinam as relações entre discurso, enunciação e fatores sócio-históricos. Essa 

nova maneira de encarar o texto, segundo Barros (1999), trouxe para os estudos lingüísticos 

uma mudança de posicionamento: com a pragmática dos atos de linguagem, por exemplo,  

a concepção de língua como lugar de representação apenas de significados objetivos foi 

substituída pela consideração de língua como meio convencional de agir no mundo. Com as 

teorias da argumentação, a sociolingüística interacional ou a análise da conversação, a 

linguagem passou a ser considerada como um instrumento de argumentação e de interação 

e não apenas transmissão de informação.  

 

Verificou-se que com as teorias do texto e do discurso, o objeto dos estudos lingüísticos 

passou a ser o texto, unidade de sentido no lugar da frase. Além disso, a descrição das 

frases passou a ser condicionada pelos mecanismos de organização textual. Os novos 

estudos colocaram a intersubjetividade como anterior à subjetividade, isto é, a relação entre 

interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao texto, mas também constrói os 

próprios sujeitos produtores do texto; o discurso passou a ser caracterizado como lugar ao 

mesmo tempo do social e do individual e a linguagem, definida pelo dialogismo em suas 

duas acepções, a do diálogo entre interlocutores e a do diálogo que cada texto mantém com 

outros textos. Por outro lado, essas novas teorias trouxeram uma reflexão sobre os gêneros 

textuais, em forma de estudos variados que se baseiam em diversas concepções e 
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apresentam diferentes tipologias, nos mais diversos domínios das ciências da linguagem 

humana. Cabem aqui algumas considerações sobre os gêneros textuais. 

 

Breve percurso sobre a noção de gênero textual 

 

Na tradição ocidental, durante muito tempo, a expressão “gênero” esteve ligada aos gêneros 

literários. Entre as classificações literárias mais conhecidas, Brandão (2000:18-9) destaca as 

distinções entre poesia e prosa, entre os gêneros lírico, épico e dramático, entre tragédia e 

comédia e ainda a distinção entre os estilos elevado, médio e humilde. Além dessas 

classificações tradicionais da literatura, a retórica antiga classificava os discursos 

deliberativo, judiciário e epidítico. Já não é mais assim: a expressão gênero está espraiada 

em outros domínios das ciências humanas, como a Etnografia, a Sociologia, a 

Antropologia, o Folclore, a Retórica, Lingüística, embora não represente a mesma idéia em 

todas elas. Atualmente, no campo da lingüística, há uma enorme variedade de tipologias, 

resultante do interesse sobre os gêneros, ao longo dos tempos. Essa variedade pode ser 

comprovada pela metalinguagem utilizada e pelo uso indistinto de termos como gênero, 

tipos, modos, modalidades de organização textual, espécies de texto e de discurso e, 

embora muitos estudiosos, como os citados por Bronckart (1999:138) constatem que os 

gêneros nunca podem ser objetos de uma classificação racional, estável e definitiva26, do 

ponto de vista teórico e terminológico é importante que se distingam essas noções27.  

                                                 
26 Em “Gêneros textuais: o que são e como se classificam?”, Marcuschi (2000) faz uma revisão do quadro 

teórico sobre tipologia textual, apontando quatro tipos de classificações: as tipologias funcionais — fundadas 

sobre o estudo das funções dos discursos (na perspectiva de Bühler, 1963); as formais — que tratam 

fundamentalmente da análise lingüística dos tipos textuais como seqüências, sem se referirem a gêneros de 

maneira mais específica, como as de Brinker, Jean Michel Adam; as interacionistas — de Bakhtin, Bronckart 

(1999) (1992), segundo às quais, os textos têm determinação histórica, social, cognitiva, psicológica — e as 

cognitivas — como a de  Dijk (1983). Há outros autores que a presentam uma tipologia dos gêneros, como 

Bronckart (1999), que discute diferentes concepções de gênero e tipos de discurso, e Brandão (2000: 17-45) 

que também apresenta sua tipologia dos gêneros. A discussão sobre gêneros do discurso vai além dos 

objetivos deste trabalho. 
27 Com relação à distinção entre tipo textual e gênero textual, Marcuschi (2002:22-3), baseando-se em 

autores como Biber (1988), Swales (1990), Adam (1990) e Bronckart (1999), define tipo textual como uma 
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A questão dos gêneros voltou ao debate lingüístico motivada em grande parte pelas idéias 

de Bakhtin (1992), segundo a qual a comunicação humana seria dificultada se, a cada vez 

que o locutor fosse interagir, tivesse que criar um gênero. Os gêneros estão presentes no 

cotidiano das pessoas, relacionados a diferentes situações sociais, fazendo com que cada 

esfera da atividade humana elabore “tipos relativamente estáveis de enunciados”. O 

lingüista russo enfatiza a economia que é para o usuário da língua dominar os vários 

gêneros: 

 

Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do 

outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o 

gênero, adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximada do todo 

discursivo), a dada estrutura composicional, prever-lhe o fim, ou seja, 

desde o início, somos sensíveis ao todo discursivo que, em seguida, no 

processo da fala, evidenciará suas diferenciações. Se não existissem os 

gêneros do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los 

pela primeira vez no processo da fala, se tivéssemos de construir cada um 

dos de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível 

(Bakhtin, 1992:302). 

 

Como se pode depreender dessas palavras, todos os enunciados dispõem de uma forma 

padrão e uma estabilidade relativa. Entretanto, deve-se ressaltar que os gêneros se 

transformam (Maingueneau, 2001); eles surgem, mudam, evoluem decaem e desaparecem, 

                                                                                                                                                     
espécie de construção teórica definida pela natureza lingüística de sua composição (aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). São tipos textuais narração, argumentação, exposição, 

descrição, injunção. A expressão gênero textual é utilizada para designar textos materializados que se 

utilizam cotidianamente e que apresentam características sócio-comunicativas, definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica. Entre os inúmeros gêneros estão telefonema, 

sermão, carta comercial, carta pessoal, outdoor, notícia jornalística e assim por diante.  Percebe-se, portanto, 

que a noção de texto está relacionada aos aspectos lingüísticos, enquanto a de gênero volta-se para o discurso,  

para o uso efetivo da língua em interações sociais. 
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de acordo com as transformações por que passam as sociedades. Este é o caso das cartas28, 

objeto de estudo deste trabalho, que ao longo dos tempos foram assumindo funções 

diferentes29 (Pessoa, 2002).  

 

Nesta pesquisa, o propósito de investigar a história da língua em seu uso social, com base 

em cartas oficiais, de caráter administrativo — portanto, textos não-literários —, implica 

proceder a uma análise, ainda que sucinta, do contexto sócio-histórico em que foram 

produzidos. Esses contextos, determinantes para se entender características textuais, só 

podem ser explicadas a partir da adoção de uma perspectiva histórico-textual na análise dos 

textos. No próximo capítulo, faz-se uma síntese de idéias de Coseriu, fundamentais para o 

modelo de análise de Oesterreicher (1994, 1996, 1999), Stoll (1996) e Schlieben-Lange 

(1993) em que se baseia este estudo. 

 

 

 

 

                                                 
28 Sobre a evolução do gênero carta, ver Pessoa (2002). Segundo este autor, na Antigüidade e na Idade Média, 

a denominação carta (ou charta) estava associada a documento e litterae tinha mais caráter pessoal e 

espontâneo. O termo epistula é mais literário, guardando até hoje esse sentido.  
29 Pessoa (2002) faz o percurso do gênero carta, lembrando que na Antigüidade, as cartas particulares tinham 

o papel de informar. Durante a Idade Média, adquiriram outras funções, como substituir os mensageiros e 

servir como instrumento de papas e imperadores. No século XVI, cresceram de importância como gênero 

epistolar, além de serem usadas sob a forma de diários de bordo, cartas narrativas e relações de sucesso, para 

informar as descobertas das novas terras. Entre os séculos XVI e XVII, tiveram papel relevante na burocracia 

e nas correspondências de filósofos. No século XVIII, em virtude da diminuição de seu caráter de gênero 

retórico, adquiriram um valor literário e passaram a revelar uma língua mais natural e mais próxima do 

cotidiano. Ainda neste século, passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas, que a utilizavam na 

correspondência privada para parentes e amigos, enquanto outros gêneros como requerimentos e relatórios 

ganharam especificidade. Entre a segunda metade do século XIX e início de século XX, a carta se estabelece 

definitivamente.  
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CAPÍTULO 3 - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

Partindo-se do princípio de que o estudo de uma língua deve partir dos textos – orais e 

escritos – produzidos nessa língua, é fundamental uma reflexão teórica que considere o 

texto como um todo, inserido em seu contexto de uso. Ocorre que, normalmente, os estudos 

históricos da língua são feitos com base em textos literários dos grandes autores, 

geralmente com fins normativos, que nem sempre refletem a heterogeneidade lingüística do 

lugar e do período investigado. As cartas que constituem o corpus deste trabalho se 

revestem de um caráter bastante peculiar, tanto do ponto de vista do contexto em que foram 

produzidas, quanto do nível de domínio da escrita que seus autores demonstram. São textos 

produzidos por autores de diferentes graus de cultura escolar, e por isso geralmente 

excluídos da tradição da Lingüística Histórica e da Filologia. Para melhor compreender 

suas características, a fundamentação teórica aqui adotada parte das propostas de análise de 

Oesterreicher (1994, 1996, 1999) e Stoll (1996), ao tratar dos textos produzidos por 

semicultos conquista da América espanhola, em virtude da afinidade que as cartas 

selecionadas apresentam com os textos analisados por esses autores. Apresentam-se ainda 

outras idéias, como a noção de semi-oralidade, a relação entre oralidade e escrita e o estado 

da sociedade em que ocorre essa relação, de Schlieben-Lange (1993), pertinentes para 

explicar o contexto sócio-histórico em que foram produzidas as cartas desta pesquisa. Nos 

seus trabalhos, esses autores retomam conceitos desenvolvidos por Eugênio Coseriu (1979; 

1979a; 1980, 1982, 1995), lingüista e filósofo da linguagem, cujas reflexões trouxeram 

importantes contribuições para os estudos históricos da linguagem. 

 

Coseriu (1979) desempenhou um papel pioneiro ao tomar a língua como uma matéria viva 

e evolutiva, que o homem inova sem cessar. Desenvolveu uma concepção de língua que se 

opõe à visão estática formulada por Saussure, propondo que ela seja vista como um sistema 

em movimento, em permanente sistematização: a mudança na língua não é alteração ou 

deterioração [...] mas reconstrução, renovação do sistema, e assegura a sua continuidade 

e o seu funcionamento. A língua se faz mediante a mudança, e “morre” como tal quando 

deixa de mudar (1979a:237). Afirma ainda que, embora um “estado de língua” se torne 

praticamente idêntico a um estado anterior, não implica uma permanência desse estado, 
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mas que ele se reconstitui/recria com suficiente fidelidade pelo falar (1979a: 32). Tratando 

da mudança lingüística, Coseriu (1979a: 63) destaca: A língua muda justamente porque não 

está feita, mas faz-se continuamente pela atividade lingüística (Grifos do autor). 

 

O objeto da Lingüística, enquanto “ciência da linguagem” só pode ser a linguagem30, em 

todos em seus aspectos. Esta se apresenta como uma atividade humana específica e 

facilmente reconhecível. Para o autor (1982, 1979; 1979a), a língua só funciona e só se 

realiza concretamente no falar, ou seja, o que existe são os atos lingüísticos, o discurso: A 

língua não existe senão no falar dos indivíduos, e o falar é sempre falar uma língua  

(1979:33). Essa comprovação, por um lado, permite definir o homem como o ser falante e 

por outro, abre a possibilidade duma valorização do não-falar, do calar, que pode 

converter-se em meio expressivo, embora não seja linguagem, uma vez que não tem 

significado próprio. 

 

A linguagem como falar se realiza em todas as ocasiões segundo uma técnica determinada 

e condicionada historicamente, ou seja, de acordo com uma língua. Para o autor, as línguas 

são técnicas históricas da linguagem31 e, na medida em que se acham estabelecidas como 

tradições firmes e peculiares, reconhecidas pelos seus próprios falantes e pelos falantes de 

outras línguas, costumam ser designadas por meio de adjetivos “próprios” que as 

identificam historicamente (língua espanhola, língua alemã). Nesse sentido, o falante se 

revela como pertencente a uma comunidade determinada historicamente, ou mesmo como 

                                                 
30 Sobre o uso do termo linguagem, afirma Coseriu (1979:71 ): O falar nomeia [...]um conceito que para nós 

se identifica com o falar concreto [...] trata-se, em última análise, do mesmo fenômeno, considerado de três 

pontos de vista distintos: 1) em sua realidade concreta; 2) em sua virtualidade e como condição, como 

substrato do falar concreto; 3) como abstração que se estrutura sobre base dos atos lingüísticos concretos; e 

que a língua só se comprova no falar. Entretanto, o autor assinala que em línguas como o português, 

espanhol, italiano e francês  faz-se a distinção entre língua e linguagem.  
31Sobre o caráter técnico da língua, Coseriu afirma: Na realidade, a capacidade de falar — ou melhor, de 

falar e, ao mesmo tempo, de entender o que é falado — não se fundamenta [...] num saber ‘teórico’ (como os 

lingüistas e gramáticos que descrevem a língua), mas sim, num saber claro e seguro. Trata-se [...] do saber 

que Leibniz chamou ‘claro-confuso’ (isto é, seguro, mas não justificável) e ‘distinto — inadequado’ (isto é, 

apenas parcialmente justificável, ou simplesmente um saber técnico) (Coseriu, 1982:21). 
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alguém que assume a tradição idiomática de uma comunidade, ainda que temporariamente. 

O autor ressalta: 

 

a língua é um saber falar, saber como se fala numa determinada 

comunidade e segundo uma determinada comunidade e segundo uma 

tradição (Coseriu, 1979a:52).   

 

Nesse sentido, o saber lingüístico é um saber fazer, isto é, é um saber técnico que o falante 

adquire de outros falantes. É a partir desse saber que o falante cria a sua expressão e só 

excepcionalmente cria seus próprios modelos. 

 

Outro aspecto dessa concepção é conceber a língua como energéia, no sentido empregado 

por Humboldt: uma atividade livre e não produto. Apenas porque é atividade livre e 

finalista e porque é conhecida como tal, pode ser abstraída e estudada como “produto”. 

Coseriu lembra que, ao considerar a língua uma atividade, Humboldt queria destacar o 

“vivo” ou “livre” na linguagem, de acordo com o pensamento aristotélico, concebendo a 

linguagem como atividade criadora em todas as suas formas. Nesse sentido, o falar é uma 

atividade criadora, livre e finalista e é sempre novo. A linguagem é, em primeiro lugar, 

criação de significados, mas o indivíduo não inventa integralmente sua expressão: ele a cria 

ou estrutura a partir modelos anteriores, utilizando a técnica e um material anterior que o 

seu saber lingüístico lhe proporciona. A língua se refaz, não muda totalmente; o falante 

utiliza o sistema oferecido pela comunidade e aceita a realização que a norma tradicional 

lhe fornece: 
 

O falante não emprega outra técnica, mas utiliza o sistema que se lhe 

oferece pela comunidade e, mais ainda, aceita também a realização que a 

norma tradicional lhe proporciona, porque esta é a sua tradição. Não 

inventa totalmente a sua expressão mas utiliza modelos anteriores, 

justamente por ser este indivíduo histórico e não aquele: porque a língua 

pertence à sua historicidade, ao seu modo determinado de ser. (Coseriu, 

1979a: 64) 
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O autor (1979a) ressalta que a língua historicamente constituída é utilizada e manifestada 

no falar, mas no falar, a língua anterior ao ato é superada e “alterada” tanto pelas 

determinações finais da expressão quanto pelas determinações psicofísicas da realização 

fônica. Tais determinações vão de um simples cansaço ou excitação do falante até eventuais 

modificações produzidas na fisiologia do falar por fatores como o clima e raça. 

  

Coseriu distingue a linguagem como falar de outras atividades expressivas que não se 

dirigem necessariamente a outro ser, mesmo que outros acolham e interpretem a expressão. 

Nesse sentido, aponta outra comprovação que se impõe com relação à linguagem: como 

falar de cada indivíduo, a língua é sempre um falar com outro. Para o autor (1982:18), a 

essência da linguagem está no diálogo, no ‘falar-um-com-o-outro’. Assim, ressalta Coseriu 

(1979:64) que a “linguagem tem historicidade e é o próprio fundamento da historicidade 

do homem, porque é diálogo, falar com outro”. O falar pressupõe “falar e entender”, ou 

seja, expressar-se de maneira a ser compreendido pelo outro. Nesse sentido, o sujeito 

falante, dentro das possibilidades que o sistema oferece — e até fora dele — tem a 

preocupação em adequar sua fala à fala do interlocutor. Por outro lado, o ouvinte não só 

entende o que o falante diz, como também percebe o modo, a maneira pela qual o diz. 

Pode-se dizer que essa concepção de linguagem defendida por Coseriu já vislumbra a 

preocupação com o outro, ao destacar a preocupação do falante em buscar ser 

compreendido pelo interlocutor.  

 

O lingüista romeno (1979:214) defende a constituição de uma lingüística do falar, 

entendendo-se falar como uma atividade lingüística mais abrangente que a língua. Para o 

autor, uma lingüística do falar justifica-se como uma lingüística teórica que considere os 

problemas da linguagem no plano da atividade lingüística concreta. Ele afirma que se deve 

sempre distinguir entre os problemas históricos das línguas (que podem ser gerais) e os 

problemas universais do falar. Assim, segundo o autor, uma análise dos textos não pode ser 

feita com exatidão sem o conhecimento da técnica da atividade lingüística, pois a superação 

da língua que ocorre em todo o discurso só pode ser explicada pelas possibilidades 

universais do falar. Vê-se, portanto, que para a Lingüística da fala, a consideração da 
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linguagem em funcionamento, em criação individual no seio da(s) comunidade(s) tem um 

papel central e determinante.     

 

Partindo de uma distinção aristotélica, segundo a qual uma atividade pode ser considerada 

a) como tal b) como atividade em potência e c) como atividade realizada em seus  

produtos, Coseriu (1979) distingue três perspectivas de se perceber a língua: uma universal, 

outra histórica e outra particular. No primeiro aspecto, ou seja, na atividade como tal, do 

ponto de vista universal, trata-se do falar, a ação concreta, considerada em geral; no 

histórico, refere-se ao modo de falar de uma comunidade, é a língua concreta. No 

particular, trata-se do discurso (o ato ou a série de atos) de um indivíduo em tal 

oportunidade. Como atividade em potência, do ponto de vista histórico, trata-se da língua 

enquanto acervo idiomático, ou seja, saber falar segundo a tradição de uma comunidade. 

Como atividade realizada em seus produtos, não pode haver um ponto de vista 

propriamente universal, já que se trata sempre de produtos particulares (pode-se falar 

apenas na totalidade de textos); do ponto de vista histórico, identifica-se novamente com a 

língua, o produto histórico, na medida em que se conserva (isto é, na medida em que é 

aceita para atos ulteriores e é inserida na tradição); no particular, é o próprio texto.   

 

Coseriu ressalta que não se trata de três realidades distintas, mas de três maneiras de 

encarar a mesma realidade: o falar é uma atividade universal que se realiza por indivíduos 

particulares enquanto membros de comunidades históricas (1979a). Estes três aspectos ou 

níveis que formam a realidade da linguagem e que se referem à totalidade do lingüístico, 

são, em certa medida, independentes uns dos outros. Nesse sentido, por se tratar de uma 

atividade muito complexa que se desenvolve simultaneamente em três níveis — o nível 

universal do falar em geral, o nível histórico das línguas e o nível particular dos discursos 

— as normas intrínsecas são também muito complexas (seguidas intuitivamente pelos 

falantes e intuitivamente aplicadas como critérios de juízos sobre o falar pelos ouvintes. O 

quadro seguinte sintetiza esses aspectos: 
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  Quadro 1 - Níveis ou atividades lingüísticas 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

        

 

 

 

 

Este é um resumo da concepção de Eugênio Coseriu sobre o funcionamento da linguagem. 

Outras idéias do autor serão retomadas em diálogo com os próximos autores. As idéias 

sobre os níveis de atividade lingüística desenvolvidas por Coseriu serviram de base para o 

trabalho de outros autores como Oesterreicher (1994, 1996, 1999), Stoll (1996) e 

Schlieben-Lange (1993). Oesterreicher (1994, 1996), em seu estudo sobre o espanhol em 

textos escritos por semicultos, aborda a configuração desses textos a partir dos níveis 

universal, histórico e textual. De acordo com Oesterreicher (1996: 318), as características 

dos textos, do ponto de vista universal, decorrem de alguns parâmetros que se referem a 

determinadas condições de comunicação, válidas universalmente. Essas condições de 

comunicação (entre elas, a privacidade da comunicação, a espontaneidade, a participação 

emocional, o conhecimento mútuo dos interlocutores e o saber compartilhado etc.) 

contribuem para certas estratégias discursivas, como o grau de planejamento, de elaboração 

sintática etc., e implicam determinadas regulações pragmáticas do discurso. Segundo o 

autor: 

 

LINGUAGEM 
(saber falar)

UNIVERSAL PARTICULAR HISTÓRICO 

o falar os discurso/ textos a língua  

atividade lingüística 

concreta, em geral 

considerada 

atos ou série de atos de 

tal indivíduo em tal 

oportunidade 

saber falar segundo a 

tradição de uma 

comunidade

modo de falar de 

uma comunidade



 

 50

Com a aplicação desses parâmetros, faz-se patente um perfil 

concepcional32 específico das tradições discursivas ou tipos de texto: este 

contínuo discursivo vai da ‘conversação familiar’, que seria um exemplo 

do extremo da concepção falada, ou proximidade comunicativa, passando 

por formas como ‘conversação telefônica’, ‘carta privada’, ‘consulta 

médica’, ‘mesa redonda’, ‘apresentação pessoal’, ‘entrevista com um 

político’, ‘entrevista publicada’, ‘sermão’, ‘conferência universitária’, 

‘manuscrito de uma conferência’, ‘artigo científico’, até o ‘código 

jurídico’, que representaria o extremo da concepção escrita (Oesterreicher, 

1996:319).  

 

Oesterreicher (1999) lembra que, no nível universal, focaliza-se a atividade do falar numa 

perspectiva ampla, geral: o falar é uma atividade manifestada concretamente nos atos dos 

que falam, escutam, escrevem e lêem, sem que se leve em conta a especificidade histórica 

destes atos. Realizam-se, nesse sentido, diferentes tipos de atividades: os falantes sempre se 

referem a algo, orientam seus enunciados no tempo e no espaço, utilizam diferentes tipos de 

contextos.  

 

Stoll (1996), analisando um manuscrito do século XVI, utiliza os mesmos níveis indicados 

por Coseriu e Oesterreicher e mostra que do nível universal, as características dos textos 

escritos por semicultos, determinadas por essas condições comunicativas, refletem-se em 

aspectos pragmáticos, sintáticos e semânticos. Do ponto de vista semântico, de acordo com 

Stoll (1996:435-6), aparecem as repetições de palavras que refletem a inflexibilidade do 

autor para variar a expressão; do ponto de vista sintático, surgem infrações contra a 

correção gramatical, e no ponto de vista pragmático,  dificuldades relacionadas com o 

planejamento dos textos. Segundo a autora, em qualquer língua, nos textos de culturas e de 

épocas diferentes, quando prevalece por exemplo, a espontaneidade, a emoção e a 

dialogicidade em uma situação comunicativa, o discurso tende a ter um mínimo de 

planejamento e então surgem com maior freqüência as repetições, os anacolutos, as elipses.  

                                                 
32 Oesterreicher (1994:155-6) distingue, com base em Söll, o medium e a concepção em que se realiza toda 

manifestação lingüística: o medium corresponde ao canal em que os textos se concretizam e a concepção, a 

natureza cognitiva de sua organização. 
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Esses níveis são discutidos também por Schlieben-Lange (1993), segundo a qual, quando se 

fala, várias atividades são realizadas. Primeiramente, no nível universal fazem-se 

referências às coisas do mundo, de modo que o outro possa entender; através de conceitos 

que a língua histórica põe à disposição do falante, concebe-se o mundo, alteriza-se o 

discurso, mostram-se ou indicam-se as coisas, atividades realizadas com a ajuda dos 

contextos. Não são fenômenos específicos de uma língua determinada, ao contrário, eles 

aparecem em textos de diferentes culturas e épocas, sob condições parecidas. Numa 

acepção muito genérica, afirma Schlieben-Lange (1993), o falar é sempre um falar com 

outros sobre o mundo: 

 

Dominamos, enquanto falantes, determinadas técnicas gerais do falar que, 

uma vez aprendidas na aquisição da primeira língua, podemos empregar 

em todas as outras línguas (Schlieben-Lange, 1993:18). 

 

No nível histórico, todas as “técnicas” do falar que possibilitam a comunicação com outros 

existem sistematicamente em cada língua histórica, e se fala segundo o “modus”  de uma 

língua histórica. Esse nível refere-se aos aspectos universais do lingüístico relacionados 

com a concretização histórica; trata-se das línguas ou idiomas que são estruturas e técnicas 

históricas constituídas por regras fônicas, morfossintáticas etc. Assim, têm importância as 

tradições discursivas33 que, mesmo sendo em geral independentes de uma língua e de uma 

determinada comunidade lingüística, oferecem modelos para a produção e recepção 

discursiva, principalmente em relação à escrita.  

 

No nível textual, o falar como “produto” é justamente o texto, ou seja, em situações 

históricas determinadas, fala-se em forma de textos, orientados para uma determinada 

finalidade. É a manifestação concreta e individual do lingüístico, através de discursos e de 

textos, ou seja, o enunciado efetivo: ato ou a série de atos de tal indivíduo em tal 

                                                 
33 Por tradições discursivas entendem-se as tradições textuais historicamente transmitidas. Segundo 

Oesterreicher (1999), trata-se de formas que mudam no curso da história: criam-se novas formas, outras 

perdem a importância e se marginalizam.   
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oportunidade (Coseriu, 1979a: 43). Nesse nível, leva-se em conta se o autor observa as 

normas das tradições discursivas de um  determinado período, uma vez que, de acordo com 

Schlieben-Lange (1993:19) também no nível do texto, a historicidade se faz presente na 

forma de tradições textuais historicamente transmitidas . 

 

Partindo do fato de que a linguagem se manifesta como falar, Coseriu (1982) lembra que 

esta é uma atividade fundamentada numa faculdade e revela um saber. Por isso, de um 

lado, pertence ao plano biológico do homem (já que é fisiológica e psiquicamente 

condicionada) e por outro, ao plano cultural (o saber falar, enquanto conhecimento técnico 

da linguagem em suas modalidades materiais e semânticas). 

 

No “saber falar”, Coseriu (1982:184) também distingue três estágios: o universal 

(conhecimento das modalidades universais da linguagem, isto é, da técnica universal do 

falar), o histórico (conhecimento de formas e conteúdos lingüísticos historicamente 

determinados) e o circunstancial (conhecimento de possibilidades que a linguagem oferece 

para diversas circunstâncias e para diversos momentos expressivos). Falando sobre os 

valores culturais, sobre o que é norma em cada um desses níveis, explica: 

 

No nível universal, a norma é a da congruência com os princípios 

universais do pensamento e com o conhecimento geral humano do 

“mundo”.  No nível particular, a norma é a do apropriado (do aristotélico 

πρέπου), que pode ser diferenciado em adequado (com respeito às coisas 

de que se fala), conveniente (com respeito ao destinatário do discurso) e 

oportuno (com respeito às circunstâncias do falar). No nível histórico, 

temos, na perspectiva do sistema lingüístico, a norma da correção 

(conformidade do falar com o sistema lingüístico que se pretende realizar) 

e, na perspectiva da comunidade falante, a norma da solidariedade 

idiomática (conformidade com o falar “dos outros”, no mesmo âmbito 

funcional, que é a que determina a constituição e a continuidade das 

línguas históricas, das modalidades internas de estas (sic) e das línguas 

comuns (1995:58). 
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Schlieben-Lange (1993) alerta para o fato de que, em cada um desses níveis apresentados 

por Coseriu,  a significação é abordada de maneira diferente. Para a autora, no nível da fala 

(o falar), interessa como o falante se refere ao mundo,  a objetos e a estado de coisas e que 

uso faz de objetos de saber não-lingüístico. No nível das línguas históricas, importa como o 

plano do conteúdo é articulado no nível dos textos e de seu sentido. Desse modo, aos três 

níveis correspondem três tipos de objetos do saber: saber elocucional, saber idiomático e 

saber expressivo. A esses estágios correspondem três tipos de valores semânticos: a 

designação (referência ao mundo extralingüístico), o significado (conteúdo lingüístico 

como valor de língua) e o sentido (significação própria de cada “texto” ou “fragmento de 

texto”). 

 

Os domínios dos três níveis percebem-se nitidamente, ao se estabelecerem os critérios de 

correção para cada um deles. Na avaliação dos textos que compõem o corpus, consideram-

se esses conceitos. Conforme Schlieben-Lange (1993:19-20), 

 

No nível da fala, trata-se de referir-se ao mundo de forma coerente, 

“lógica”. Uma língua (ou uma variedade dessa língua) é, então, falada  

“corretamente” quando o falante conhece seu funcionamento sistemático e 

sua norma, e fala “corretamente”, de acordo com esse saber. Assim, um 

texto é bem-sucedido quando seu produtor utiliza adequadamente os seus 

recursos lingüísticos, tendo em vista os objetivos estabelecidos, no sentido 

do “prepon” (aptum) da velha Retórica. Os critérios valorativos para o 

sucesso da fala nos diferentes níveis seriam, portanto, os seguintes: 

        coerência  correção        adequação  

   

Com relação ao saber idiomático, distinguem-se o saber idiomático extralingüístico, que se 

refere ao saber tradicional e comum acerca das “coisas”, em que  também se inserem as 

idéias e crenças tradicionais sobre as próprias coisas), o saber idiomático textual, ou seja, o 

conhecimento de “textos” transmitidos como tais numa comunidade lingüística, entre os 

quais, os provérbios, as frases feitas, etc.) e a técnica tradicional do falar (língua em 

sentido estrito).  Vê-se, então, que o modelo para avaliação da fala (de uma perspectiva 

histórica) é, segundo Coseriu, a correção idiomática, de maneira que cada variedade da fala 
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pode, nesse sentido, ser falada corretamente. Os textos, por sua vez, são julgados a partir da 

sua adequação para a finalidade a que se propõe, isto é, verifica-se se sua forma é adequada 

para uma determinada finalidade em dada situação e a fala é julgada pelo parâmetro 

coerência. Schlieben-Lange (1993) explica o que se entende por coerência na terminologia 

de Coseriu:   

 

Através dos atos de referência, de contextualização e do trabalho 

dialógico coletivo na construção da referência e do contexto, estabelecem-

se mundos discursivos que necessitam ser consentâneos entre si e, uma 

vez construídos, precisam ser mantidos (Schlieben-Lange, 1993:22). 

 

A autora lembra que a violação às normas de correção idiomática, que fundam as 

comunidades lingüísticas, leva o transgressor a correr o risco de ser considerado “bárbaro”. 

Por outro lado, quanto à transgressão às normas textuais, há textos rituais que devem ser 

repetidos literalmente, enquanto há outros, como os literários, que se caracterizam 

exatamente por romper com o já dito e suas normas. 

 

Para Coseriu (1995), todo modo de falar, correspondente a uma modalidade duma língua 

histórica  (língua regional, dialeto, nível ou estilo de língua) tem a sua própria correção, 

mas cada modalidade tem ao mesmo tempo a sua esfera de alteridade (o fato de ser a 

linguagem manifestação do “ser-com-outros”—da natureza político-social — do homem) e 

portanto, de vigência. Ele explica: um dialeto local tem vigência no âmbito local; e o estilo 

familiar, no âmbito da família. O lingüista conceitua língua exemplar, que corresponde à 

língua-padrão de uma língua comum e que representa a sua norma sócio-cultural, e língua 

literária, que é o estilo ou conjunto de estilos mais elevado da língua exemplar, a oficina 

onde constantemente se experimenta e se elabora a exemplaridade idiomática (Coseriu 

1995:58). 

 

Na língua, Coseriu (1982: 185) distingue ainda a sincronia, ou seja, a língua em seu 

funcionamento, da diacronia, a língua em seu desenvolvimento histórico. No nível 

histórico, segundo o lingüista romeno (1980), as línguas apresentam três grandes tipos de 

diferenças e, no sentido contrário à diferenciação, três tipos de unidades: as diferenças 
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referentes ao espaço geográfico (dialetos), ou diatópicas, diferenças entre as camadas 

sócio-culturais ou diastráticas, e diferenças de modalidades expressivas, segundo as 

circunstâncias permanentes ou ocasionais, ou diferenças diafásicas, cada um com a sua 

sincronia e diacronia. O autor resume suas idéias com relação à linguagem como “objeto 

real” no seguinte quadro: 
    

Quadro  2 - Linguagem como ‘objeto real” 
 

A) Plano biológico: faculdade de falar 

B) Plano cultural: saber falar 

 a) saber elocucional 

 b) saber idiomático 

  1) saber idiomático extralingüístico 
  2) saber idiomático textual 
  3) língua em sentido estrito 
 
   aa) dialetos 
   bb) níveis de língua       sincronia 
   cc) estilos de língua                diacronia 
 

 c) saber expressivo 

    Extraído de Coseriu (1982: 187). 

 

Coseriu (1982) explica que a lingüística transformacional adota o ponto de vista do saber 

elocucional e da designação. A lingüística do texto e a pragmática concentram-se no saber 

expressivo e adotam o ponto de vista do sentido; a sociolingüística, em seu sentido próprio, 

concentra-se na diferenciação sociocultural da linguagem, e, portanto, nos níveis de língua.  

 

Outros conceitos desenvolvidos por Coseriu (1979) que pertencem à técnica geral do falar 

são a determinação e o entorno. Por determinação entende-se  o conjunto de operações 

que, na linguagem como atividade, se realizam para dizer algo acerca de algo com os 

signos da língua, ou seja, para atualizar e dirigir para a realidade concreta um signo verbal, 

pertencente à língua. Coseriu (1979) apresenta quatro tipos de determinação nominal: 

atualização, discriminação, delimitação e identificação. Já o  entorno pode ser entendido 
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como os instrumentos circunstanciais da atividade lingüística. De acordo com o autor, os 

entornos intervêm necessariamente em todo falar, pois não há discurso que não ocorra 

numa circunstância. Há quatro tipos de entorno: a situação (o espaço-tempo do discurso, 

enquanto criado pelo próprio discurso e ordenado em relação ao seu sujeito), a região (o 

espaço dentro de cujos limites um signo funciona em determinados sistemas de 

significação), o contexto (toda realidade que rodeia um signo) e o universo de discurso 

(sistema universal de significações a que pertence um discurso ou um enunciado e que 

determina sua validade).  

 

Com relação ao contexto do falar, Coseriu (1979: 231) distingue o idiomático, que é a 

própria língua como contexto, o verbal, o discurso enquanto entorno de cada uma de suas 

partes, o dito antes, o dito depois, e extraverbal, que é constituído por todas as 

circunstâncias não-lingüísticas que se percebem diretamente ou são conhecidas pelos 

falantes. Distinguem-se vários subtipos: físico, empírico, natural, prático, histórico e 

cultural. 

 

Coseriu ressalta que o reconhecimento dos entornos é imprescindível para a análise 

gramatical dos textos, pois os mesmos esquemas formais podem corresponder a funções 

inteiramente distintas, em entornos distintos. De acordo com o autor: 
 

Em geral, uma lingüística propriamente funcional não pode descurar os 

entornos, nem mesmo os “extraverbais”, pois as funções reais não 

ocorrem na língua abstrata, mas no falar concreto. Isto é correto mesmo 

em relação à lingüística diacrônica, que não pode ignorar as circunstâncias 

gerais em que uma língua foi falada (Coseriu, 1979:236). 
 

Além disso, considera que não se pode isolar a língua dos fatores externos, isto é, do que 

constitui a fisicidade, a historicidade e a liberdade expressiva dos falantes: as línguas são 

objetos históricos e, mesmo considerando descrição e história estudos diferenciados, 

defende que o estudo lingüístico deve integrar descrição e história: 
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A descrição e a história da língua situam-se, ambas, no nível histórico da 

linguagem e constituem juntas a lingüística histórica [...]A língua se faz 

[...]: é um fazer-se num  quadro de permanência e continuidade [...] Mas o 

fato de se manter parcialmente idêntica a si mesma e o fato de incorporar 

novas tradições é, precisamente, o que assegura a sua funcionalidade 

como língua e o seu caráter de objeto histórico. Um objeto histórico só o 

é, se é, ao mesmo tempo, permanência e sucessão (Coseriu 1979: 236-

238). 

 

Schlieben-Lange (1993: 19-20) chama a atenção para as técnicas do referir e do alterizar 

que se  modificam de acordo com a modalidade de que a fala se utiliza, principalmente com 

relação ao falar e ao escrever. Alerta, ainda, que as formas de transmissão dos textos em 

sociedades orais, não são as mesmas em todo lugar e em cada momento. Nesse sentido, 

Oesterreicher distingue o meio em que o ocorre o enunciado e a concepção, ou modo de 

organização do enunciado, uma vez que, para compreender a natureza do oral e do escrito, 

é necessário perceber, primeiramente, que  essas modalidades se concretizam num medium 

e numa concepção.   

  

O autor parte da distinção entre o medium (meio) ou canal em que toda manifestação 

lingüística se realiza e a concepção, ou seja, natureza cognitiva de sua organização. Essa 

distinção foi estabelecida por Ludwig Söll em seu trabalho sobre o francês falado e escrito. 

Do ponto de vista  medial34, ocorre uma dicotomia entre o meio fônico e o gráfico, 

enquanto da perspectiva concepcional, os enunciados se situam num campo contínuo, 

limitado em seus extremos por dois pólos “ideais”:  o falado e o escrito. No nível 

concepcional, não há  uma dicotomia, e sim uma escala na qual ocorrem diferentes tipos e 

formas da expressão lingüística. Esse nível diz respeito ao grau de elaboração e de 

formalidade e informalidade dos enunciados e de certo modo se relaciona, segundo 

Oesterreicher (1996), com as idéias de Wallace Chafe (informal vs. formal, para diferenciar 

do aspecto medial spoken vs. written), de Basil Bernstein (restricted vs. elaborated code) e 

Giovanni Nencione (parlato vs. scritto). Nesta perspectiva, há várias possibilidades de 

                                                 
34 Do espanhol, medial e concepcional. 
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realização: uma conversa entre amigos em um bar corresponderia ao nível mais informal, 

mesclando o meio fônico à concepção do falado (hablado); uma carta privada em estilo 

coloquial mesclaria o meio gráfico com a concepção do falado; a leitura do texto de uma 

conferência envolveria o meio fônico e a concepção escrita e uma norma jurídica 

envolveria a concepção escrita ao meio gráfico. Então, em resumo: 

a)  nível medial – ocorre uma dicotomia: o enunciado é fônico ou gráfico; 

b) nível concepcional – ocorre um contínuo, uma gradação limitada em seus extremos por 

dois pólos “ideais”: o falado e o escrito.  

 

Para explicar os dois níveis, Oesterreicher apresenta o seguinte esquema: 

 

Quadro 3 – Distinção entre medium e concepção 

 
  concepción 

 

                                                                 hablado                                                escrito 

 

 

Gráfico 

                          A 

Pues mira la gente no le gusta actuar 

 

¡mostrarme a la señora que su marido há llegado!

                    B 

  a la gente no le gusta actuar 

 

¡mostradme a la señora cuyo marido há llegado 

M
ed

io
 

 

Fónico 

                          C 

[pues’mirala’χentenoleγustak’war] 

 

[mos’trarmealase’ηorakesuesuma’riδdoaλe’yao]

                         D 

[alaχéntenoleγusta:ktwa] 

 

[mos’traδmealase’ηorakujoma’riδoa λeγaδo] 

      Adaptado de Oesterreicher (1994:156) 

 

Nesta representação, o medium gráfico separa-se do fônico por uma linha horizontal cheia 

que mostra uma separação rígida: há uma dicotomia. A concepção é representada por uma 

linha pontilhada, que mostra a gradação entre a concepção do falado (hablado) e do 

escrito.35 No quadrante superior A se encontrariam textos escritos que foram concebidos 

como orais; um exemplo poderia ser as entrevistas orais que são posteriormente publicadas 

em revistas. No B, estariam os textos tipicamente escritos, ou seja, os que se apresentam no 

                                                 
35 No gráfico, o autor utiliza textos em espanhol, que preferimos não traduzir. 
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meio gráfico e que foram concebidos como escritos, a exemplo de trabalhos científicos 

publicados em revistas especializadas.  

 

Sabe-se que diferenças importantes decorrem da realização de um enunciado  em um ou em 

outro meio.36 De acordo com Oesterreicher (1986, 1996), é importante distinguir os 

problemas que se referem ao meio em que o enunciado se encontra, isto é, à diferença entre 

a realização fônica de um enunciado e sua manifestação gráfica. Entretanto, deve-se 

destacar também os modos ou modalidades da verbalização, ou seja, a concepção 

subjacente a esse enunciado. Nessa perspectiva, segundo o autor (1999:3), é importante 

distinguir os graus de elaboração e as características internas dos discursos, que são 

determinadas pelas condições comunicativas e pelas estratégias de verbalização 

correspondentes a estas condições. 
 

No contínuo concepcional, como se falou anteriormente, os diferentes tipos e formas de 

expressão lingüística dependem de parâmetros decorrentes de determinadas condições de 

comunicação, universalmente válidas. De acordo com Oesterreicher (1996: 319), essas 

condições comunicativas contribuem para o aparecimento de certas estratégias de 

verbalização, como os graus de planejamento, de elaboração sintática e dos diversos tipos 

de progressão semântica, além de implicarem determinadas regulações pragmáticas do 

discurso. A aplicação desses parâmetros realça o perfil concepcional específico das 

tradições discursivas, isto é, um contínuo discursivo que vai do texto mais informal ao mais 

formal. 

 

Partindo da distinção entre meio e concepção, Oesterreicher (1994, 1996) utiliza as 

expressões linguagem de proximidade para referir-se a um texto concepcionalmente falado 

e linguagem de distância para o concepcionalmente escrito.37 Para esse autor, os textos que 

                                                 
36 Inúmeros e variados estudos buscam explicar a relação entre a língua falada e a escrita, apontando não só as 

diferenças entre elas, mas também em que se assemelham. Marcuschi (2000; 2001), por exemplo, apresenta 

um resumo das principais tendências que se dedicam à análise das relações entre essas duas modalidades de 

uso da língua: a perspectiva das dicotomias, a culturalista, a variacionista, a sociointeracionista.  
37 Do espanhol Inmediatez comunicativa  e distancia comunicativa. 
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utilizam a linguagem de distância correspondem ao ideal de escrita. São os que servem de 

referência em relação a outros textos. O falado (ou proximidade comunicativa) apresenta 

afinidade com a realização fônica passageira e o escrito, (ou distância comunicativa) 

apresenta afinidade com a realização gráfica que se mantêm. Por causa disso, é muito 

difícil captar as manifestações espontâneas e extremamente contextualizadas da 

proximidade, o que representa um problema, sobretudo para a lingüística diacrônica 

(Oesterreicher, 1996). Contudo, existem tradições discursivas inversas; assim, uma “carta 

privada” combina a concepção falada com o meio gráfico e uma conferência combina a 

concepção escrita com o meio fônico. Além disso, existe sempre a possibilidade de mudar o 

meio em qualquer enunciado, ou seja, passar do meio fônico para o gráfico e do gráfico 

para o fônico.  

 

Schlieben-Lange (1995:116) distingue quatro tipos de passagem. De início, passagens que 

atingem apenas o medium, conservando a concepção original: 

a) da oralidade à escrita, no caso dos textos concepcionalmente orais que podem ser 

realizados pelo meio gráfico, como as anotações, transcrições e protocolos; 

 

b) da escrita à oralidade, textos concepcionalmente escritos que são realizados pelo 

meio fônico, isto é, lidos em voz alta. 

 

Por outro lado, há passagens que atingem a concepção: um texto originalmente concebido 

como oral receber outra organização: 

a) da oralidade à escrita, a exemplo da transformação de experiências orais de pessoas  

alfabetizadas recém-alfabetizadas, que ainda não conhecem bem as técnicas 

concepcionais que a escrita requer; 

b) da escrita à oralidade, como textos próximos das possibilidades concepcionais de 

um público não-alfabetizado, sob forma de diálogo ou narração. 

 

Pessoa (2001) ressalta a importância dessas passagens para o desenvolvimento lingüístico 

de uma dada sociedade, como, por exemplo, os protocolos ou relatos verbais e textos de 

natureza jurídica presentes em um processo jurídico. Em textos assim é possível apreender 
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certas características do oral concepcional, já que, em geral, não se tem a intenção de 

modificar a concepção original, mas reproduzi-las em  forma de registro.38 Destaca também  

o papel da leitura em voz alta no desenvolvimento lingüístico no passado, oferecendo 

oportunidade para a correção de problemas variacionais, o que possibilitou a interferência 

da língua na falada. 

 

Essas passagens de um meio para outro e de uma concepção para outra remetem às noções 

de graficização e escrituralização. Oesterreicher (1999), denomina graficização39 a todos 

os processos lingüísticos relacionados com a escrita e todos os fatos lingüísticos centrados 

no meio gráfico, sem implicações concepcionais diretas. Esse conceito abrange as 

transposições de um discurso fônico para o meio gráfico40; a relação entre os sons e as 

letras no interior de uma língua e todos os problemas relacionados ao processo de produção 

ou de recepção de textos escritos, descartando-se eventuais implicações concepcionais. A  

escrituralização relaciona-se a todos os processos lingüísticos e seus resultados que se 

referem a implicações concepcionais ligadas à distância comunicativa, ou seja, à escrita. 

Como exemplos, podem-se citar as modificações no perfil concepcional de discursos, de 

estruturas lingüísticas ou de tradições discursivas e das exigências na produção textual 

 

A graficização e a escrituralização podem também ser vistas sob os níveis universal, 

histórico e textual. O nível universal refere-se a todas as exigências gerais dos processos de 

graficização e de escrituralização. No domínio da graficização, Oesterreicher (1999) 

                                                 
38 Alves (1992), em sua dissertação de mestrado, trata da transformação  de depoimentos de testemunhas em 

assentamentos escritos ditados por juízes durante os inquéritos em processos criminais., observando que o 

documento da audiência não registra a totalidade do depimento prestado, mas apena o essencial, buscando ser 

fiel ao que foi dito.    
39 Em francês, passage au graphique, em alemão verschriftung (Oesterreicher, 1999). 
40 Marcuschi (2001) designa retextualização (adaptação) a passagem do texto falado para o escrito e 

transcrição (transcodificação), a passagem de um texto de sua realização sonora para a forma gráfica, com 

base numa série de procedimentos convencionalizados. As mudanças operadas na transcrição não interferem 

na natureza do discurso produzido do ponto de vista da linguagem e do conteúdo, enquanto que na 

retextualização há uma interferência na forma e na substância da expressão e na forma e na substância do 

conteúdo.  
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ressalta os resultados a que chegou a investigação sobre a produção e recepção das grafias 

de diferentes sistemas de escrita; com relação à escrituralização, houve também grandes 

avanços no âmbito da lingüística textual e nas pesquisas sobre a produção de textos. O 

autor insiste em que certos fenômenos (tipos de referenciação e predicação e orientação 

dêitica espaço-temporal e pessoal, diferenças na configuração e progressão semântica, 

diferenças na estruturação textual etc) têm implicações concepcionais e devem ser 

localizados no continuum conceitual já mencionado. 

 

No nível histórico, a graficização refere-se ao momento em que as línguas adquirem 

representação em um sistema de escrita, e ocorre sempre em relação com as outras 

línguas.41 Nas escritas alfabéticas, são importantes as relações entre forma e grafia, as 

questões de pontuação, o uso das maiúsculas, a direção da linearização gráfica, a scriptio 

continua ou soluta, convenções da estruturação formal do texto (parágrafo, convenções 

para mudar de página) e aspectos do “layout”. Opõe-se no nível textual, à leitura em voz 

alta de um texto. As transcrições, os protocolos e os textos ditados podem constituir-se 

exemplos de graficização.42   

 

 A escrituralização das línguas pressupõe um grande processo de elaboração e envolve dois 

aspectos: a elaboração extensiva — a língua ocupa sucessivamente as tradições discursivas 

da distância, ou seja, ela assume o máximo de funções comunicativas — e a elaboração 

                                                 
41 Segundo Oesterreicher, nem toda notação no meio gráfico pode ser considerada uma escritura no sentido 

estrito. As imagens e símbolos dos códices astecas, por exemplo, são sistemas de comunicação, mas não 

representam graficizações da língua nahuatl. Só é possível falar de graficização de uma língua a partir do 

momento em que uma comunidade lingüística tem à sua disposição um verdadeiro sistema de escrita. Mesmo 

assim, isso não significa que essa comunidade já possui uma língua escrita no sentido concepcional, uma vez 

que a existência de uma língua escrita aceita como norma lingüística pressupõe sempre um longo processo de 

elaboração. V. os casos das línguas românicas. 
42 Oesterreicher (1999) chama a atenção para os protocolos e as cartas ditadas a escreventes por semicultos e 

analfabetos durante o século XVI na América. Nesses textos, entre a realização fônica e a redação gráfica 

observam-se correções, ampliações ou precisões que representam uma elaboração concepcional, isto é, há 

implicações concepcionais. Nestes casos, a redação do texto nunca é uma simples transposição medial (ou 

graficização), mas corresponde  claramente  à  escrituralização de um discurso.  
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intensiva — a língua tem que desenvolver todos os elementos lingüísticos para a expressão 

elaborada e formal que caracteriza a produção discursiva no tocante à distância 

comunicativa. A escrituralização, no nível dos textos, é a passagem de um discurso do 

meio fônico para o gráfico, com ampliações, alterações, correções, ou seja, implica 

elaboração. Como exemplo podem-se citar os textos ditados para serem escritos por 

escrivães. Neste trabalho interessa observar os aspectos relacionados a esses processos no 

nível textual, já que os textos analisados são muitas vezes ditados, podendo sofrer 

alterações e ampliações. 

 

É importante ressaltar que o processo de escrituralização de uma língua não se refere à 

língua como um todo, mas desenvolve-se gradativamente, seguindo as diferentes tradições 

discursivas da distância comunicativa. A graficização de um discurso individual é possível, 

A graficização de uma tradição discursiva43 constitui uma mudança conceitual desde o 

início: segundo Oesterreicher (1999:6), as tradições discursivas modificam-se internamente, 

algumas perdem a importância e se marginalizam, criam-se novas formas. O autor ilustra o 

processo com epopéias medievais (como a Chanson de Roland, ou o Poema de Mio Cid) e 

o estilo formulaico da poesia oral. Essas epopéias baseiam-se originalmente em canções 

épicas anônimas muito breves que foram recitadas e apresentadas em público em certas 

ocasiões. Pertencem a uma literatura oral (poesia oral) que representa traços da distância 

comunicativa no interior de uma comunidade que não conhece a escrita e que, na Idade 

Média, transforma-se sob o impacto de uma literatura escrita em latim. Estas “novas” 

epopéias pressupõem um autor e uma redação no meio gráfico e continuam sendo recitadas 

e utilizando o estilo das formas tradicionais, que nas canções orientavam o processo de 

recepção no auditório e ajudavam na memorização.    

 

Oesterreicher (1999:8) chama a atenção para os textos de autores semicultos44, como os 

soldados cronistas que redigiam textos historiográficos sobre o descobrimento e a conquista 

da América. Ao lado de historiadores profissionais, esses soldados, que não tinham 

                                                 
43 Formas que mudam no curso da história (Oesterreicher, 1999:6). 
44 A preferência pela denominação semicultos, segundo o autor, decorre do fato de não estar ligada a 

determinadas teorias e de possuir certa continuidade com a tradição filológica de Léo Spitzer. 
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habilidade com a escrita, tentavam fazê-lo de acordo com as exigências da historiografia, 

produzindo suas obras sob as condições da comunicação escrita, mas sem aproveitar ou 

sem saber utilizar as possibilidades da escrita, como planejar, corrigir. Os textos produzidos 

por esses autores de cultura escolar escassa, sem formação literária e sem prática no ofício 

de escrever correspondem ao que ele chama de competência escrita de cunho oral45.  São 

textos que apresentam mudanças, alterações significativas em relação à norma escrita, 

aproximando-se do falado concepcional.   

 

Além da competência escrita de cunho oral, Oesterreicher (1996) enumera vários outros 

tipos de interferência da língua falada na escrita: línguas em contato, descuidos na 

expressão escrita, tentativa de adaptar a forma lingüística de um texto ao nível intelectual 

do leitor, exigências de simplicidade e compreensibilidade, o recurso estilístico “escrever 

como se fala”, o falado no texto dramático. Entretanto, Stoll (1996) alerta que não se deve 

confundir a competência escrita de cunho oral com outros tipos de presença do falado no 

escrito. Os elementos orais presentes nos textos de autores semicultos não decorrem de um 

recurso estilístico, nem de tentativa de imitar a língua falada. Também não são descuidos de 

uma pessoa que em princípio sabe escrever bem. Os semicultos buscam escrever de 

maneira adequada, mas não têm habilidade suficiente na redação de textos escritos, para 

atingir seus objetivos. Considera-se uma língua (ou uma variedade dessa língua) falada 

‘corretamente’ quando o falante conhece seu funcionamento sistemático e sua norma, e fala 

‘corretamente’ de acordo com esse saber, ou seja, um texto é bem-sucedido quando seu 

produtor utiliza adequadamente os seus recursos lingüísticos tendo em vista os objetivos a 

                                                 
45 Tradução do espanhol de competencia escrita de impronta oral, expressão que vem do alemão 

nãhesprachlich geprãgte schreibkompetenz, significando literalmente competência escrita 

concepcionalmente marcada pela linguagem do imediato. Não se deve confundir com competência 

comunicativa, ou seja, aptidão para produzir e interpretar enunciados de maneira adequada às múltiplas 

situações, que tem como componente essencial a competência genérica (domínio das leis do discurso e dos 

gêneros do discurso); competência lingüística (domínio da língua em que o texto é produzido) e competência 

enciclopédica (conhecimento do mundo)  (Maingueneau, 2001: 41-50). 
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que se propõe (Schlieben-Lange, 1993).46  O que distingue os textos de semicultos é a falta 

de conhecimento do funcionamento da língua, pelo menos no que toca à variedade 

lingüística exigida pelo gênero escolhido ou às normas que regem a estrutura do texto, 

fazendo com que seus escritos apresentem desvios de natureza diversa.  

 

De acordo com Schlieben-Lange (1993), os textos produzidos por pessoas recém-

alfabetizadas ou que tratam de temas ainda não trabalhados por escrito, quando originados 

em meios “semi-orais” (quando já são dominadas técnicas da escrita, ainda permanecem 

por longo tempo restos de verbalização relacionados à oralidade47) além de denotarem 

insegurança ortográfica, são incompreensíveis sem o seu contexto de uso, porque os seus 

autores continuam a confiar na continuidade das técnicas do falar48 nas quais se baseia a 

comunicação oral.  

 

Nas cartas que pertencem ao corpus deste trabalho, é possível verificar ocorrências dessa 

natureza. Entretanto, não se pode esquecer de sua natureza de texto escrito formal e, além 

disso, de que algumas dessas cartas, mesmo sendo ditadas por pessoas de cultura escassa e 

pouco (ou nenhum) domínio das regras da escrita, são redigidas por intermediários, 

profissionais da escrita, que conhecem as normas do gênero epistolar49. Por esse motivo, as 

cartas apresentam a estrutura e fórmulas desse gênero, embora sejam ditadas por 

semicultos. 

 

                                                 
46 Segundo esta autora, há textos rituais que devem ser repetidos literalmente ao lado de outros  que se 

caracterizam justamente por transgredir e romper o já dito e suas normas. Os textos burocráticos apresentam 

fórmulas que obedecem a determinadas tradições, principalmente no tocante à  forma. 
47 A noção de semi-oralidade, conforme Schlieben-Lange (1995) explica o uso da oralidade / escrita em 

determinados contextos sócio-históricos, como, por exemplo, no período de imposição do espanhol na 

América do Sul do século VI (Oesterreicher, 1994). 
48 A autora (1993:20) defende que as técnicas do falar, isto é, as técnicas do referir e do alterizar se modificam 

e distinguem fundamentalmente de acordo com a modalidade de que a fala se utiliza. Além disso, essas 

técnicas diferem de acordo com o lugar e com o momento. 
49 Trata-se de casos de escrituralização (Oesterreicher, 1999), já que envolve alterações no texto ditado. 
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Oesterreicher (1999) destaca a importância dessa temática para a lingüística brasileira, já 

que se relaciona com um grave problema sócio-cultural, o analfabetismo que prevalece em 

certos estratos sociais. No Brasil, em favelas paulistanas, por exemplo, existem pessoas que 

funcionam como ‘pontes’ entre a cultura oral da periferia e a cultura escrita do centro; essas 

pessoas aprenderam a escrever e muitas vezes escrevem pequenos anúncios comerciais, 

cartas ou semelhantes para seus vizinhos, mas os textos mostram um domínio ainda 

insuficiente das exigências concepcionais da escrita.  

 

Com relação ao estudo de textos de outras épocas, deve-se considerar que muitos dos que 

se preservaram não mostram diretamente as relações e as configurações discursivas em que 

foram produzidos: primeiro, porque a investigação diacrônica de discursos (textos orais) 

depende de uma documentação reduzida e indireta, principalmente se se considera que, em 

diacronia, a língua falada é analisada a partir de textos escritos que eventualmente deixam 

transparecer elementos da fala e, segundo, porque, quando há uma transposição medial de 

discursos e de tradições discursivas, ocorrem também alterações nas condições 

comunicativas e nos efeitos comunicativos. Torna-se necessário, então, fazer uma 

recontextualização, que consiste no processo de reconstrução das diversas relações 

semióticas do texto por parte do observador. Para conceituar recontextualização, 

Oesterreicher (1999) parte da noção de “espaço comunicativo”, segundo a qual todos os 

tipos de texto se realizam em situações históricas, sob condições que determinam os seus 

traços específicos e as diferentes modalidades de sua produção e recepção. Essas condições 

localizam um discurso no campo do contínuo concepcional entre a proximidade e a 

distância comunicativa.  

 

Apesar de pretender representar a realidade lingüistica, grande parte dessa realidade é 

encoberta, já que o texto apresenta apenas um segmento do evento comunicativo porque, 

quando ocorre a graficização de um discurso, há uma alteração na estrutura do discurso de 

origem, deformando este segmento no sentido da língua escrita. Para Oesterreicher (1999), 

os discursos de outras épocas que atualmente possuem forma gráfica muitas vezes não 

mostram claramente as relações e configurações discursivas originais. Textos jurídicos, 

teológicos, historiográficos e também literários, atualmente definidos como ‘públicos’, 
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‘monológicos’ etc, parecem, a princípio, muito mais claros do que discursos da oralidade 

que dependem principalmente dos contextos situacional e accional e de elementos de 

contextos extralingüísticos. Em certas fórmulas jurídicas, como os juramentos, por 

exemplo, as palavras fazem parte de um conjunto gestual e simbólico que não aparece no 

lingüístico. Em virtude da ausência de tais elementos e em função de opções interpretativas 

divergentes, não é possível fazer uma interpretação bem fundamentada dos eventos 

comunicativos, surgindo então interpretações diferentes de um mesmo texto. Por isso, de 

acordo com o autor, os textos do passado não devem ser identificados e interpretados na 

mesma perspectiva e com os mesmos instrumentos e categorias de nossa cultura escrita. 

Para poder captar a especificidade das formas de comunicação às quais pertencem os textos 

antigos, é necessário libertar-se dos juízos e preconceitos da época atual.  

 

Pessoa (2001), analisando a oralidade concepcional na imprensa do Recife do século XIX, 

destaca a importância dos anúncios de jornal para o estudo do oral: revelam traços da 

língua falada numa dada época ou região; apontam o encontro entre o oral e o escrito numa 

dada variedade e ainda revelam elementos para se compreender o estágio de difusão da 

escrita na comunidade e uma parte de sua cultura. Por esse motivo considera-os mais 

fidedignos do que os textos que pretendem representar a língua falada de uma região e são 

o oposto deles.  Além disso, afirma o autor: 

 

Se considerarmos o estágio de difusão das técnicas da escrita numa 

comunidade em que a cultura oral exerce seu primado, é lícito admitir que 

o desenvolvimento da língua escrita possa ter sofrido algum tipo de 

influência dessa situação, face à mediação natural da oralidade para se 

alcançar o domínio da escrita. Não é exagero imaginar que, em tal 

situação, os indivíduos produtores de textos começam a participar da 

cultura escrita, fato que, em última análise, lhes possibilita a reelaboração 

de certos usos inspirados nos modelos da escrita. Trata-se então de um 

dado novo (Pessoa, 2001:28). 

 

Considera-se que há vários tipos de implícitos nos textos que somente são detectáveis 

quando se tem o contexto sociocognitivo dos seus participantes. É interessante, então, que 
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se conheçam certos fatos extra-lingüísticos, significativos para a compreensão de assuntos 

tratados nos textos, entre eles, o nível de escolarização dos produtores e co-produtores dos 

textos, o tipo de relação existente entre eles e o destinatário das cartas. Dessa maneira, no 

intuito de fornecer bases para a compreensão da produção textual e da forma como os 

textos eram transmitidos no Brasil colonial e imperial, é necessário tecer algumas 

considerações sobre o contexto sócio-histórico e lingüístico em que surgiram. 
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CAPÍTULO 4 – HISTÓRIA SOCIAL E LINGÜÍSTICA DO BRASIL E DA 

PARAÍBA 

 

4.1 Introdução 

 

Neste capítulo, busca-se estabelecer as correlações entre os fatos lingüísticos e os sociais. 

Para isso, serão feitas referências a acontecimentos históricos e a aspectos culturais do 

Brasil colonial e imperial, que podem ter influência na língua e na organização dos textos, 

sendo, portanto, relevantes para se compreender os indivíduos e suas relações refletidas nas 

cartas. Como exemplos desses acontecimentos cita-se a transferência da família real e de 

toda a corte portuguesa para o Brasil, que teve conseqüências profundas em diferentes 

aspectos da vida colonial e que provocou a relusitanização do português falado no Rio de 

Janeiro. No tocante à Paraíba, entre os temas importantes para entender não só o conteúdo, 

mas também determinadas características lingüísticas e textuais das cartas, destacam-se o 

nível de escolarização da população, o período de subordinação à capitania de Pernambuco, 

a urbanização da vida social, a caracterização social e étnica da sociedade local, a 

influência da cultura oral. 

 

4.2 A estrutura política e burocrática do Brasil colonial 

 

Os padrões do governo e das instituições oficiais do Brasil baseavam-se em formas 

originárias de Portugal ou de áreas do Atlântico, África e Ásia, nas quais os portugueses 

tinham se expandido. Em linhas gerais, a estrutura da administração pública abrangia os 

setores do governo, do judiciário, da fazenda, da organização militar e do eclesiástico. De 

acordo com Schwartz (1979), no Brasil, desde o período colonial e durante duzentos e 

cinqüenta anos, a sociedade e o governo estruturavam-se a partir de dois sistemas 

interligados de organização. No primeiro nível, a administração da metrópole funcionava 

através de normas burocráticas e de relações impessoais. No segundo, havia paralelamente, 

embora sem contar com o reconhecimento oficial, uma intensa e também formal rede de 

relações interpessoais primárias, que se baseavam em interesse, parentesco e objetivo 

comuns. 
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A administração colonial era composta pelo Senado da Câmara, formado de procuradores, 

tesoureiros, juízes singular e ordinário, escrivão de órfãos, almotacel e juízes de vintena. O 

corpo burocrático era restrito, como ocorre em profissões militares, de magistratura e 

empregos civis. As câmaras municipais antigas — os senados coloniais — tinham a função 

de representar os interesses do município perante o governo da capitania, o governo-geral 

ou o rei.  

 

Na medida em que o Brasil crescia em importância para as finanças de Portugal e que 

crescia a estrutura burocrática, tornavam-se necessários mais cargos e funções para 

gerenciarem a vida colonial e conseqüentemente, crescia também o número de textos em 

circulação. Na administração pública atuavam dezenas de encarregados, em atividades 

relacionadas ao ofício de escrever. É bastante citada a publicação Fiscais e Meirinhos, de 

Salgado (1985), que cataloga 209 cargos criados entre os séculos XVI e XVIII, em muitos 

dos quais (em torno de 60) a função de escrever era essencial, como a dos militares, cujo 

domínio da escrita era exigido.50 

 

Segundo Schwartz (1979), dentre os milhares de cargos burocráticos, somente por volta de 

quatrocentos eram reservados aos letrados, tanto no século XVI quanto no século XVII. 

Havia três tipos desses cargos:  

a) no nível mais alto, os de natureza executiva ou consultiva eram ocupados pela 

antiga aristocracia militar e pelos nobres que possuíam terras: vice-reis da Índia, 

governadores do Brasil e embaixadores nas cortes européias;  

b) no nível intermediário, estavam os magistrados, letrados. Os magistrados eram 

burocratas profissionais e a magistratura tinha um papel central no governo real, 

tanto nas colônias quanto na metrópole;  

c) no terceiro nível da burocracia havia uma vasta teia de pequenos cargos, de 

tabeliães e escrivães a fiscais de portos e comissários da marinha. A importância 

                                                 
50 Nos distritos do interior da Paraíba, os cargos de juízes ordinários e escrivães foram criados através de carta 

régia. Segundo Mariz (1980: 62), os juízes do povo, que tinham função ocasional ou provisória e os juízes dos 

índios,  podiam ser (...) e o eram sempre, analfabetos. 
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de tais cargos variava bastante e muitos deles não requeriam qualquer habilidade 

ou experiência.  

 

Os nobres que pertenciam ao nível mais alto da burocracia eram muitas vezes parentes do 

próprio rei e geralmente se tornavam conselheiros reais. Os magistrados profissionais em 

geral serviam de “mediador do poder” e de “guardião do sistema” e havia uma tendência a 

se perpetuarem nos cargos, os filhos sucedendo aos pais. Até o século XVI, era freqüente a 

ocupação da maioria dos cargos burocráticos pelos portugueses continentais. 

Posteriormente, os colonizadores tiveram acesso a eles. Pequenas funções burocráticas com 

renda, taxas e salários constituíam excelentes dádivas para fidalgos sem recursos, para os 

indigentes que haviam lutado contra os índios e para as velhas viúvas. Para ser escrivão, 

por exemplo, dependia-se da habilidade na leitura e na escrita, como se pode depreender 

das seguintes palavras:  

 

A corte efetuava todos os seus negócios por escrito através de depoimento 

escrito ou testemunho reconhecido por tabelião. As partes em litígio 

podiam submeter objeções orais somente nas causas que envolvessem 

somas inferiores a um mil-réis e, uma vez que a soma era pequena, poucas 

causas desse tipo chegaram ao Tribunal. Esta dependência de declarações, 

testemunhos, questionários e depoimentos escritos emprestou grande 

importância ao cargo de escrivão. O impulso português de legalizar todas 

as ações refletiu possivelmente na importância desse cargo. Não podemos 

ignorar o fato de que, na categoria de intermediários entre os magistrados 

e as partes em litígio, os escrivães muitas vezes tinham uma função de 

tomar decisões. Tinham o poder de apressar ou retardar o litígio, sendo, 

assim, muito mais que simples anotadores de documentos legais  

(Schwartz, 1979: 115). 

 

No entanto, acontecia de muitos cargos da burocracia profissional serem comprados ou 

adquiridos como recompensa oferecida pela Coroa, não sendo levada em consideração a 
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habilidade no momento em que as indicações eram feitas51. A função desses cargos não era 

puramente burocrática, já que permitiam à Coroa garantir lealdade e recompensar bons 

serviços. Nesse nível de administração, era comum as pessoas terem mais de um cargo, 

bem como o uso de representantes para preenchê-los. Era importante que as pessoas 

tivessem um mínimo de escolarização ou de conhecimentos das técnicas de ler e escrever 

para atuarem nessas funções. O cargo de tabelião, por exemplo, era muito importante e 

envolvia uma prova de aptidão, mas também não era difícil encontrar tabeliães sem muita 

habilidade com a escrita.  

 

4.2.2 A leitura e a escrita no Brasil colonial 

 

A organização escolar no Brasil-colônia estava estreitamente relacionada com a política de 

colonização em capitanias hereditárias. Essa política tinha a preocupação de converter os 

indígenas à fé católica, através da catequese e da instrução, tarefa dominada pelos jesuítas. 

Entretanto, mesmo à revelia das autoridades da Colônia, a instrução escolar não era 

acessível a todos, havia uma distância entre o que se pretendia e o que se praticava: 

enquanto a instrução se dirigia aos descendentes dos colonizadores, cabia aos índios serem 

catequizados, já que tanto para o colonizador quanto para a Companhia de Jesus era melhor 

um índio mais dócil, mais fácil de ser aproveitado como mão-de-obra. (Ribeiro, 1986). 

 

Nas escolas jesuíticas, cuja formação caracterizava-se pela rigidez de pensar e de 

interpretar a realidade, os estudos baseavam-se na literatura antiga e na língua latina. Nelas, 

os livros eram copiados à mão para que os alunos pudessem estudar. Durante os séculos 

XVI e XVII, os raros livros existentes pertenciam a poucos proprietários52 — normalmente 

bibliotecas particulares e familiares — e estavam em grande parte relacionados à religião e 

à literatura. Segundo Villalta (1997), no Brasil e em Portugal, a leitura oral e pública por 

estudantes, a discussão dos conteúdos e o empréstimo de livros eram correntes. Quanto 

                                                 
51 Na Paraíba, por exemplo, esse fato pode ser constatado no início do século, quando Fernando Delgado 

Freire de Castilho, governador entre 1798 e 1802, reclamou da desnecessária multiplicação de cargos, ofícios 

e empregos, repartidos por afilhados e protegidos sem qualquer qualificação (Melo, 2000:85).  
52 Havia uma quantidade maior apenas nos colégios jesuíticos. 



 

 73

maior a escassez de instrução, mais o livro53 tornava-se um meio importante de acesso aos 

conhecimentos, uma importante fonte de saber. De modo geral, significavam poder, saber e 

prazer e eram utilizados tanto como objetos de leitura e fontes de conhecimentos, quanto 

como elementos de ornamentação e meios de acesso ao sagrado. O acesso a eles contribuía 

também para que os leitores questionassem ou reforçassem a ordem estabelecida, fosse ela 

política, sexual, religiosa ou econômica, tanto no aspecto privado quanto público.  

 

Até o século XVII, era conveniente para a metrópole que a educação escolarizada fosse 

direcionada à camada dirigente, composta da pequena nobreza e seus descendentes. A 

instrução deveria servir de articulação entre os interesses metropolitanos e as atividades 

coloniais, de acordo com o modelo de colonização adotado. Interessava à política colonial, 

segundo Ribeiro (1986), conquistar um capital necessário à passagem da etapa mercantil 

para a industrial do regime capitalista, mas Portugal, embora tivesse se antecipado na 

política mercantil, por razões externas e internas, não chegou à segunda etapa.   

 

Com as reformas propostas por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, 

em meados do século XVIII, surgiu uma nova orientação na política, no sentido de 

recuperar a economia de Portugal, buscando concentrar o poder real e modernizar a cultura 

portuguesa. Essa política teve  reflexos no Brasil, onde se tornou necessário intensificar a 

fiscalização do desenvolvimento das ações.  Conseqüentemente, verificou-se o aumento do 

aparelho administrativo e dos cargos de categoria inferior, exercidos pela população 

nascida na colônia. Isso significa, conforme Ribeiro (1986), trazer para a escola a instrução 

primária, que antes cabia à família, já que se faziam necessárias técnicas de leitura e escrita, 

para dar um preparo elementar a esse pessoal. Também o comércio do ouro exigia gente 

que manuseasse a escrita.  A nova orientação buscou simplificar e abreviar os estudos, com 

o intuito de aumentar o interesse pelos cursos superiores, permitir o aperfeiçoamento da 

língua portuguesa, diversificar o conteúdo, incluindo o de natureza científica, procurando 

torná-los mais práticos. O ensino passou a ser financiado pelo e para o Estado. Do ponto de 

vista pedagógico, segundo a mesma autora, essa nova organização constituiu um retrocesso, 

                                                 
53 Entenda-se aqui por livros, como em Villalta (2000: 185),  impressos de diversos tipos. 
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embora representasse um avanço ao exigir novos métodos e novos livros. Em todo o Brasil, 

continuava havendo dificuldades decorrentes do caráter pragmático, escasso e 

circunstancial das reformas pombalinas, já que o ensino das primeiras letras no nível 

secundário, passou a ser ministrado sob a forma de aulas avulsas, fragmentando o processo 

pedagógico. 

 

Do século XVIII em diante, a posse de livros começou a tornar-se mais disseminada – 

embora continuasse a ocorrer de forma precária — e sua distribuição variava de acordo 

com a posição social e, principalmente, com a categoria profissional. Além disso, mesmo 

com o predomínio de obras religiosas, em algumas bibliotecas começaram a surgir livros 

sobre ciências e outros saberes profanos. O Brasil da época caracteriza-se pela política de 

difusão de técnicas da escrita, incentivada pela política do Marquês de Pombal. Pesquisas 

confirmam em parte a hipótese segundo a qual as elites culturais eram constituídas 

predominantemente por burocratas do governo da Capitania, ouvidores de comarca, 

advogados ou bacharéis e os clérigos (Sílvio Gabriel Diniz, apud Villalta, 2000). Mas isso 

não impedia, embora mais raro, que pessoas pertencentes a camadas inferiores da escala 

social também os possuíssem.  

 

Até 1808, no Brasil não havia ensino superior nem tipografia, enquanto, desde o século 

XVI a América Espanhola tinha seis universidades. Quando a família real chegou ao Brasil 

em 1808, encontrou a colônia atrasada e culturalmente relegada (Tobias, 1986). Havia 

apenas escolas primárias e raras escolas do ensino médio. Eram mal dirigidas, com 

reduzida freqüência de alunos e com pouca presença feminina.54 Poucos livros circulavam 

e não havia gosto pela leitura. Segundo a filosofia aplicada nas colônias portuguesas, 

inclusive no Brasil, filhos de pobres e camponeses não deveriam aprender a ler e escrever, 

porque se se alfabetizassem, poderiam almejar ter outras profissões além das que seus pais 

tiveram. A reforma educacional proposta por Ribeiro Sanches, médico judeu nascido em 

Portugal (1699-1783), recomendava que não houvesse escolas públicas nem particulares, 

por dinheiro ou de graça, nas aldeias  e nos lugares que contassem somente de duzentos 

                                                 
54 A ausência da universidade no Brasil tornava mais difícil uma norma brasileira legítima, mas contribuía 

para o surgimento de um dialeto próprio. 
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fogos55 (“Cartas sobre a Educação da Mocidade”, apud Tobias, 1986). Sanches teve grande 

influência na formação da história da educação brasileira, pois foi o pedagogo e planejador 

prático de muitas das reformas pombalinas, embora tenha sido Verney quem inspirou 

Pombal. 
 

A instalação da corte portuguesa no Brasil, a abertura dos portos e a elevação do Rio de 

Janeiro à capital do Reino provocaram transformações importantes e irreversíveis nas 

condições de vida colonial: surgiu uma civilização urbana, aumentou o setor de serviços e o 

nível educacional. Muitos costumes antigos, acentuados pelo isolamento em que viviam as 

pessoas, passaram a ser considerados rudes pelos proprietários  rurais e comerciantes, que 

buscavam imitar os novos hábitos trazidos pela aristocracia. Com o aumento do número de 

pessoas envolvidas no setor de serviços e de pessoas com formação superior, a leitura 

tornou-se ainda mais uma exigência do exercício profissional. No caso do Rio de Janeiro, 

este fato ficou mais evidente por ter esta cidade se tornado, em 1763, capital do Vice-Reino 

do Brasil e, de 1808 a 1821, capital de todo o Império Português. Em Minas Gerais e 

certamente nas demais capitanias, de acordo com Villalta (1997), havia uma estreita relação 

entre a composição das livrarias e a condição social e os ofícios dos seus proprietários. 

 

A desigualdade na distribuição dos que possuíam livros favorecia à sua valorização. 

Determinados livros só podiam ser adquiridos ou mesmo lidos através de uma concessão 

régia, obtida por meio de licenças. Entre 1768 e 1822, por exemplo,  foram encaminhados a 

el-rei muitos pedidos de obtenção dessas licenças. O acesso e a leitura desses livros era uma 

‘benesse e um privilégio’ concedido a poucos, já que a licença dependia do status e do 

ofício dos beneficiados, que não podiam ostentá-los publicamente. Villalta assim se refere à 

situação da educação na colônia: 

 

A instrução escolar era prisioneira da orientação religiosa  e calcava-se  na 

repetição, sendo de algum modo refratária ao espírito científico nascente. 

O que contava, tanto do ponto de vista da organização dos estudos, quanto 

de sua apropriação pelas elites sociais, era a imitação dos textos clássicos 

                                                 
55 Fogos = famílias. No Brasil, cidades com mais de duzentos fogos não eram freqüentes. 
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gregos e latinos, havendo uma grande valorização do exagero, da retórica 

e da eloqüência. A instrução assim subordinava-se à civilidade das 

aparências, constituindo um ornamento a ser ostentado pelos indivíduos 

socialmente privilegiados (Villalta, 1997: 351). 

 

A valorização da escola variou de acordo com os grupos sociais, espaços e tempos, 

passando a ter mais prestígio a partir do século XVIII. Segundo Villalta (1997), o 

analfabetismo na Colônia devia ser superior a 60%, a tomar por base índice registrado no 

Porto, entre 1750 e 1820.56 Enquanto reinava o analfabetismo, a leitura oral, pública e 

privada, proliferou, representando uma alternativa para os analfabetos ou para os que 

entendiam apenas o português, embora fosse comum entre os letrados.  Entre os séculos 

XVIII e XIX, sobretudo entre os que adquiriram o português em situação de oralidade, 

definiram-se as características do português brasileiro (Mattos e Silva, 1997). 

 

A relação estabelecida com os livros, tanto nas igrejas quanto nos colégios, esteve 

perpassada pela oralidade. Nas igrejas, a leitura oral pública era realizada por leitores, 

clérigos que tinham essa função. Nos colégios jesuíticos e, posteriormente,  nas aulas 

régias, os alunos costumavam fazer disputas orais sobre as matérias estudadas e apresentar 

publicamente seus trabalhos. Os inconfidentes mineiros transformavam espaços privados e 

públicos em locais de empréstimos, permutas de publicações, leitura e reparos de poesia, 

discussões sobre livros e sobre a situação da colônia. Além disso, a exemplo do que 

                                                 
56 Baseado em dados do primeiro recenseamento geral do Brasil, feito em 1872, Bóris Fausto apresenta o 

seguinte panorama da instrução regular, após um século de implantação das reformas pombalinas: os 

primeiros dados gerais sobre instrução mostram enormes carências nessa área. Em 1872, entre os escravos, 

o índice de analfabetos atingia 99,9% e entre a população livre aproximadamente 80%, subindo para mais 

de 86% quando consideramos as mulheres. Mesmo descontando-se o fato de que os percentuais se referem à 

população total [estimada nesse recenseamento em 4.6 milhões], sem excluir crianças no primeiro ano de 

vida, eles são bastante elevados. Apurou-se ainda que somente 16.8% da população entre seis e quinze anos 

freqüentavam escolas. Havia apenas 12 mil alunos matriculados em colégios secundários. Entretanto, 

calcula-se que chegavam a 8.000 o número de pessoas com educação superior no país. Um abismo separava, 

pois, a elite letrada da grande massa de analfabetos e gente com educação rudimentar (apud Mattos e Silva, 

2001:279). 
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acontecia na Europa, a relação com os livros marcava-se também pela coexistência entre os 

letrados das leituras extensiva — leitura de textos diversos — e intensiva — leitura repetida 

dos mesmos escritos. Na passagem do século XVIII para o XIX,  a leitura foi cada vez mais 

se tornando freqüente nas casas das elites intelectuais, embora o mesmo não ocorresse com 

as pessoas mais humildes, que continuavam sem possuir livros. De modo geral, é nesse 

contexto histórico que se insere a língua portuguesa transplantada para o Brasil. 

 

4.3 A implantação da língua portuguesa no Brasil 

 

No tocante à implantação da língua, pode-se dizer que o processo de colonização do Brasil 

se deu efetivamente a partir de 1532, com a implantação das capitanias hereditárias. No 

início, a colonização ocorreu apenas no litoral. Posteriormente, com a devastação das matas 

litorâneas para produzir cana-de-açúcar e a extrair lenha, foi aumentando a penetração em 

direção ao interior, permitindo o surgimento cada vez  maior de núcleos onde se praticava a 

criação do gado de corte. Finalmente, outros núcleos são formados com a descoberta do 

ouro nas Minas Gerais e a ação dos bandeirantes (Teyssier, 1994; Castro, 1991; Silva Neto, 

1988). A língua portuguesa percorreu, portanto, um caminho longo, desde as décadas 

iniciais do século XVI, em que quase ficou relegada ao esquecimento, tanto por causa da 

indianização do colonizador português, quanto pela concorrência de outras línguas 

européias, como o espanhol, o francês e o holandês  (Villalta, 1997). 

 

Na chegada ao Brasil, os portugueses encontraram a terra povoada de índios, mais de um 

milhão deles, que apresentavam, do ponto de vista lingüístico, uma grande diversidade.57 

Os tupis, habitantes do litoral, denominados genericamente de Tupinambás, foram os que 

mais conviveram com os brancos. A principal língua falada pelos índios da costa era o tupi, 

uma espécie de segunda língua para os índios não tupis, conhecidos pelos jesuítas de 

tapuias, ou nheengaíbas (língua ruim), denominação que não reflete a diversidade desses 

                                                 
57 Aryon Rodrigues (apud Elia:1989) indica em torno de 350 línguas diferentes, atualmente distribuídas em 

dois troncos (tupi e macro-jê) e em diversas famílias (caribe, aruaque/arauá, famílias menores ao sul e ao 

norte do Amazonas). 
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povos. As línguas dos tapuias, denominadas travadas, eram bem mais complexas que o tupi 

e foram conservadas por muitos deles.  

 

Os descobrimentos ibéricos tinham como lema, além da expansão do Império, a expansão 

da fé. Os contatos iniciais dos mercadores e exploradores com os gentios ocorriam através 

de “um jargão de base tupi”, mas para os jesuítas, a pregação deveria ser feita na língua 

daquele a converter (Rosa, 1997:107). Por considerarem que a variedade de línguas 

impedia a conversão, os jesuítas procuraram aprender o tupi, mas um tupi simplificado, 

despojado de seus traços fonológicos e gramaticais mais típicos, para se adaptar à 

consciência lingüística dos brancos, o que explicaria a fácil difusão entre os brancos 

(Câmara Jr., 1975). Eles observaram que a comunicação entre as diversas tribos de índios 

era feita através de uma espécie de língua franca, citada por Fernão Cardim:  
 

em toda esta província há muitas e várias nações de diferentes línguas, 

porém uma delas é a principal que compreende  algumas dez nações de 

índios: estes vivem na costa do mar, e em uma grande corda do sertão, 

porém são todos estes de uma só língua, ainda que em algumas discrepam 

e esta é a que entendem os portugueses: é fácil, e elegante, e suave, e 

copiosa, a dificuldade está em ter muitas composições (Cardim apud 

Rodrigues, 1983:23). 

 

Essa língua foi estudada, fixada em catecismos, dicionários e gramáticas e 

institucionalizada como língua de contato entre colonizadores e índios. Surgiu então a 

expressão língua geral58, que indicava a língua de base tupi, de uso mais extenso numa 

região, usada também por grupos falantes de outros idiomas, e que durante muito tempo 

viveu lado a lado com a língua portuguesa. O tupi era utilizado pelos bandeirantes, pelas 

                                                 
58 A denominação, genérica e no singular recobre uma grande diversidade, conforme alerta Mattos e Silva: só 

podemos idealizar essa língua geral como heterogênea desde o século XVI, heterogeneidade que se tornará 

mais complexa ao longo da diacronia da colonização(...). Para a compreensão do que se chama 

genericamente língua geral, é fundamental o estudo de Aryon Rodrigues (1986: 99-109), em que, com 

precisão, apresenta uma caracterização diatópica e diacrônica das línguas gerais, já no plural, a paulista e a 

amazônica (Mattos e Silva, 2001: 286) 
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famílias de portugueses e índios. A língua geral predominava, sobretudo, em São Paulo e 

no Amazonas, enquanto na costa, ensinado nas escolas, o português se impunha.  

 

No início do século XVII, segundo Villalta (1997), a sobrevivência das línguas gerais foi 

afetada pelo aumento da participação de portugueses e africanos no conjunto da população, 

por conta de uma maior vinculação à política mercantilista. No Nordeste, em decorrência 

da agroexportação da cana-de-açúcar, ocorreu predominância do português. Enquanto a 

língua portuguesa, de caráter mais oficial do que público, era aprendida pelos poucos que 

freqüentavam as escolas dos padres e utilizada nos documentos escritos e nas cerimônias, o 

tupi era utilizado no domínio público, por grande parte da população. No Brasil holandês, 

do ponto de vista lingüístico, o português se restringia principalmente a ocasiões públicas, 

em que o contato com os “outros” era inevitável ou imprescindível, exigindo algum tipo de 

intercâmbio:  

 

Uma dessas circunstâncias foi a evangelização: a “prudência” dos 

holandeses levou-os a usar o português, pois os missionários protestantes  

notaram que o uso do neerlandês era ineficaz na instrução religiosa dos 

africanos e gentios da terra (Villalta, 1997:343). 

 

Até o século XVIII, ocorreu uma situação de bilingüismo e superioridade numérica dos 

indígenas. A partir dessa época, o português se sobrepôs às línguas indígenas. Castilho 

(1992) indica, como uma das causas da substituição, a extrema fragmentação do quadro 

lingüístico ameríndio. Teyssier (1994) acrescenta outras causas para a decadência da língua 

geral: a chegada de imigrantes portugueses seduzidos pela descoberta de ouro e diamantes, 

o Diretório do Marquês de Pombal em 3 de maio de 1757 proibindo o uso da língua geral e 

obrigando o uso oficial da língua portuguesa e ainda a expulsão dos Jesuítas. 

 

Durante os cerca de trezentos anos, o tupi, ou língua geral, e a língua portuguesa 

conviveram, no multilingüismo reinante, uma ao lado da outra, nas Capitanias do sertão 

brasileiro, influenciando-se reciprocamente, fundindo-se e cruzando-se (Friderici, apud 

Rodrigues, 1983). Mas, além da língua geral e das inúmeras línguas indígenas, o português 
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concorreu também com as línguas dos africanos de diferentes grupos étnicos59, que desde o 

início foram trazidos ao Brasil. Segundo Pessoa (1997: 67), as maiores levas de escravos 

desembarcados no Brasil ocorreram em três etapas: 

a)  Durante os séculos XVI e XVII, para o Nordeste; 

b) No século XVIII, com a descoberta do ouro, a importação é cerca de três vezes 

maior do que nos primeiros séculos; 

c) Na primeira metade do século XIX até 1850, a partir de quando o tráfico é 

definitivamente proibido. 

 

Os primeiros africanos que vieram ao Brasil falavam línguas africanas tantas que, num 

exagero quase desculpável, se poderiam dizer equivalentes, em número ao dos 

carregamentos de escravos lançados no país (Rodrigues, 1983:30). Entre eles, uns, os 

boçais, não falavam o português e outros falavam um pidgin de base portuguesa que 

aprendiam na costa da África. Os portugueses procuravam misturar grupos dialetais 

diferentes, que não se entendessem, para, através da diversidade étnica e lingüística, 

impedir que se unissem. Dessa forma buscavam mantê-los submissos e forçavam-nos a 

aprender a língua portuguesa.  

 

Rodrigues (1983) afirma que houve uma língua geral negra para o entendimento entre os 

vários grupos africanos, do mesmo modo que a língua geral serviu de instrumento para 

falar com vários grupos de origem tupi. A diferença é que a língua geral indígena foi criada 

pelos jesuítas, enquanto a  geral negra foi criada pelos próprios negros. Foram duas línguas 

principais adotadas como gerais: o nagô ou iorubá, na Bahia e o quimbundo, no Rio de 

Janeiro e em Minas. Conforme lembram Cuesta e Luz (1983:216),  

 

Esses dois crioulos – fundidos às vezes entre si ou com o crioulo tupi dos 

aborígenes – influenciaram profundamente a fala brasileira, dada a 

intimidade de negros e brancos nas grandes casas, onde tantas vezes o 

                                                 
59 Castilho (1992) afirma que entre 1538 e 1855 vieram para o Brasil 18 milhões de escravos negros, 

integrantes de duas culturas: banto - que se fixaram no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, 

Pernambuco e Alagoas, e sudanesa - que se estabeleceram principalmente na Bahia. 
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filho do senhor aprendia a falar pela boca da mãe preta e se criava entre 

moleques domésticos ou da própria sanzala (sic).  

 

Brancos e negros mantiveram um contato mais direto do que brancos e índios. Desse 

contato, estima-se que, aproximadamente, 300 palavras africanas tenham ingressado no 

léxico da língua portuguesa no Brasil. O uso dos falares africanos foi gradativamente 

perdendo terreno pela expansão da língua portuguesa, restringindo-se aos domínios 

especializados, como os rituais religiosos, cânticos, danças populares.  

 

Com o decréscimo da população negra, provocado, de um lado, pelo fim do contrabando de 

escravos e, de outro, pela alta taxa de mortalidade dos negros, face aos maltratos e doenças 

a que eram submetidos, a configuração étnica do Brasil começou a mudar. Para poder 

acolher a família real e os cerca de quinze mil portugueses que fugiam da invasão francesa, 

fatos novos aconteceram, como a abertura dos portos e a criação de novas instituições, a 

exemplo da imprensa. Tais fatos contribuíram para a ‘relusitanização’ do português falado 

no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Segundo Rodrigues (1983:37), no começo do 

século XIX, a língua falada  no Brasil ou era muito lusitanizada nos meios brancos das 

grandes cidades costeiras, ou ainda sofria deficiências na aprendizagem oral que negros e 

índios revelavam, num permanente estado de guerra cultural e lingüística. A “vitória” da 

língua portuguesa, segundo este autor, não se deu de forma tão pacífica ou tão fácil, mas 

custou esforços, sangue, vidas. 

 

As peculiaridades do português do Brasil começam a ser registradas na literatura já no 

século XVIII. Com a busca da autonomia literária pelos escritores do Romantismo e com a 

Independência, tudo o que diferencia a colônia da metrópole passa a ser valorizado e 

defendido: documentam-se com maior freqüência muitos traços da oralidade e palavras e 

expressões, antes tidas como ‘provincianismos’. 

 

No século XIX, novos contingentes migratórios vieram ao Brasil, após a Independência: 

timidamente no Primeiro Reinado, mais fluentemente no Segundo Reinado e efetivamente 

com a República (Elia, 1989). Os primeiros imigrantes, alemães, permaneceram 



 

 82

inicialmente no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, e os seguintes, que se distinguiram 

na agricultura e na criação de centros urbanos, deslocaram-se para o Sul. Os italianos 

fixaram-se em São Paulo e na Serra Gaúcha, originando um notável surto industrial e a 

plantação de vinhedos no Rio Grande do Sul. Os japoneses destacaram-se na agricultura, 

encontrando-se hoje principalmente em São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Pará, Amazonas e 

Brasília. Aos poucos, esses imigrantes, bilíngües a princípio, tornaram-se falantes do 

português, na medida em que se integravam aos novos costumes, à nova pátria, que tem o 

português como a língua das escolas, da imprensa, da literatura, do rádio, da conversa do 

dia-a-dia. Ainda segundo Elia (1989:29), da terceira geração em diante, a aculturação entra 

num ritmo mais rápido e decisivo. No entanto, como Castro (1991) lembra, a rigor a 

população brasileira não é monolíngüe em português: há outras línguas européias, faladas 

por imigrantes, sobretudo italianos, espanhóis e alemães; há cerca de 170 línguas índias e, 

ainda, vestígios de antigos crioulos de escravos. 

 

Aos poucos, a língua portuguesa foi adquirindo uma feição peculiar face ao português de 

Portugal, constituindo o chamado português brasileiro. No momento atual, o Brasil 

apresenta diversidade em relação a dialetos regionais e diferenças urbano-rurais, o que é 

previsível devido à grande extensão territorial, mas é consenso entre os estudiosos da língua 

portuguesa que a diferença lingüística em função da classe social é mais evidente (Castro, 

1991; Teyssier,  1994).  

 

Diferentes teorias explicam a origem das particularidades apresentadas pelo português do 

Brasil. Alguns estudiosos justificam as mudanças ocorridas pela origem dos primeiros 

colonos, ou seja, pela região de onde vieram, ressaltando as semelhanças entre o português 

brasileiro e o português falado por habitantes do Sul de Portugal. Outros mostram as 

diferenças como originadas dos índios ou dos escravos africanos. Há também os que 

consideram as mudanças decorrentes da deriva, ou seja, de tendências próprias ao sistema, e 

ainda os que apontam para uma conjunção de fatores. Para explicar essas mudanças, os 

pesquisadores baseiam-se em hipóteses diferentes, resumidos por Castilho (1992) em três: a 

evolucionista, a crioulística e a internalista: 
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a hipótese evolucionista, que defende a existência de uma “língua 

brasileira”, a hipótese crioulística, que acentua a importância dos 

contactos lingüísticos no Brasil-Colônia, e a hipótese internalista, que 

acentua a importância da deriva, isto é, das tendências próprias ao 

sistema, para explicar a dimensão histórica do PB (português brasileiro). 

(Castilho, 1992:241). 

 

Na Paraíba, a situação lingüística seguiu em linhas gerais, o que aconteceu nas demais 

regiões do Brasil. Do ponto de vista do acesso à escrita, também não era diferente do que 

ocorria principalmente nas mais pobres. 

 

4.4 Elementos da história  social da Paraíba até o século XIX 

 

No período estudado, séculos XVIII e XIX, não havia grande difusão da escrita na Paraíba. 

A atividade educacional, que, no início da sua colonização, era exercida pelas ordens 

religiosas passou por períodos de inatividade, pelo menos no que concerne ao 

funcionamento de escolas de alfabetização e aulas de latim. Para entender melhor a 

educação da época e mais especificamente o uso da escrita nesse período, faz-se necessário 

um breve retrospecto do meio sócio-econômico e político em que as cartas se inserem. 

  

4.4.1 Das origens 

 

Ao ser criada, a Paraíba fazia parte da capitania de Itamaracá e seus limites estendiam-se do 

Rio Goiana à Baía da Traição. Nascia com finalidades econômicas e militares, uma vez que 

era necessário conquistar as terras para garantir o domínio português e o avanço da cultura 

canavieira que já se desenvolvia na Capitania de Pernambuco.  

 

Nas três primeiras décadas do século XVI, o território era área de exploração do pau-brasil, 

com presença maciça de índios e ausência do colonizador português. O desmembramento e 

a criação da Capitania Real  da Paraíba ocorreu em 1574, mas sua ocupação de fato só veio 

a acontecer a partir de 1585, quando, com o apoio de homens do comércio e da cultura 

canavieira pernambucana, foram organizadas expedições a fim de fixar os portugueses na 
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terra. Só então as terras foram sendo efetivamente ocupadas. Após a conquista da terra, 

houve a doação de 17 sesmarias. A exemplo do que aconteceu em outras regiões brasileiras, 

pessoas comuns, como comerciantes, parteiras, padres, empregadas domésticas e burocratas 

uniam-se aos aventureiros, provocando o surgimento de uma sociedade complexa em que, 

apesar da união de elementos raciais e culturais da Europa, África e América, conservou 

um forte sabor europeu em seu governo e na organização de sua elite (Schwartz, 1979).  

 

No início do século XVII, a população da Paraíba era composta de cerca de 800 colonos e 

14.000 índios60, em um território que se resumia a uma faixa litorânea com algumas 

incursões até o atual município de Pilar (Silveira, 1999). Os primeiros povoados, que 

posteriormente se tornariam vilas e cidades, foram surgindo ao longo dos rios Paraíba e 

Mamanguape. De 1585 a 1634, com o domínio holandês, a produção canavieira havia se 

desorganizado e, a partir de 1660, a criação de gado foi transferida para regiões mais 

distantes, permitindo, juntamente com a cultura do algodão, a ocupação de áreas 

interioranas, para o que concorreram dois grandes grupos: os Garcia d’Avila da Casa da 

Torre e os Oliveira Ledo.  

 

4.4.2  Da estrutura político-administrativa e econômica   

 

Do ponto de vista político-administrativo, até 1750 havia um só município; a cidade da 

Paraíba61, que se estendia da orla marítima ao Ceará. O capitão-mor exercia a jurisdição 

administrativa civil e militar. A judiciária era ocupada pelo ouvidor geral e corregedor da 

comarca, cuja ação se estendia sobre a Paraíba, Rio Grande do Norte e Itamaracá.62  

 

As regiões da Paraíba - litoral, brejo e sertão63 - distinguiam-se do ponto de vista 

econômico: a primeira, com a monocultura açucareira, caracterizava-se por ser escravocata 

e aristocratizante; a segunda, por uma cultura de subsistência e a  terceira, pela pecuária, 

                                                 
60 Agrupados, segundo Melo (2000: 47 e 70-2),  em três grandes nações: tupis, cariris e tarairiús. 
61 Aires do Casal descreve a Paraíba desta época como “cidade medíocre” (apud Andrade, 1978). 
62 Itamaracá separou-se da Paraíba em 1740 e do Rio Grande do Norte, em 1818. 
63 Segundo Melo  (2000), a palavra sertão proveio de uma corruptela de desertão, terra deserta. 
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com uma feição aparentemente democrática, absorvia outras categorias de trabalhadores e 

não só escravos (Silveira, 1999). A zona litorânea ligava-se mais ao litoral de Pernambuco 

ou Rio Grande do Norte do que ao interior da Paraíba. A ligação entre o sertão e o litoral 

era feita através de Campina Grande, que nasceu de uma aldeia ariú, em 1697, e tornou-se 

vila (Vila Nova da Rainha) em 1790. Muitos comerciantes saíam em longas caminhadas 

pelo interior para vender as mais diversas mercadorias, já que eram poucos os que estavam 

estabelecidos em lojas. Os tangerinos, ou comboieiros, como eram chamados, 

acompanhados de bagageiros, transportavam os produtos em tropas de burros, dando 

origem a cidades. Por volta de 1700, havia na capitania 18 igrejas, 5 conventos, 6 vilas, 37 

engenhos, 869 fazendas e 9 391 fogos. Novas freguesias e vilas64 foram sendo criadas ao 

longo do século XVIII, como se pode ver nos quadros abaixo:  

 

 

Quadro 4 - Criação das freguesias do século XVIII 

 
CAPITANIA DA CRIAÇÃO – CRIAÇÃO DE FREGUESIAS – SÉC. XVIII 

FREGUESIA ANO 

Nossa Senhora dos Anjos 1745 

São José do Piancó 1745 

Nossa Senhora de Assunção de Alhandra 1749 

Nossa Senhora dos Milagres do Cariri de  Fora 1750 

N. S. da Penha de França (Taquara) 1758 

N. S. do Pilar 1758 

São Miguel da Baía da Traição 1762 

Nossa Senhora  dos Prazeres do Monte-Mor de Preguiça 1762 

Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande 1769 

Fonte: Irineu Pinto (1908). 

 

 

 

                                                 
64 Esses dados dão uma idéia de como eram as vilas onde residiam os autores das cartas. 
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Quadro 5 - Criação das freguesias do século XVIII 

 

CAPITANIA DA CRIAÇÃO – CRIAÇÃO DE FREGUESIAS – SÉC. XVIII 

VILAS DATA DE CRIAÇÃO 

Alhandra  1758 

Pilar 1758 

São Miguel da Baía da Traição 1758 

Monte-Mor de Preguiça 1762 

Conde (Jacoca) 1768 

Vila Nova de Pombal  1772 

Vila Nova da Rainha (Campina Grande) 1790 

Vila Real de São João dos Cariris Velhos65 1800 

Jardim do Rio do Peixe (Souza) 1800 

Fonte: Irineu Pinto (1908). 

 

No ano de 1780, a população de algumas vilas paraibanas era assim distribuída: 

Mamanguape: 8. 395; Conde: 1.959; Baía da Traição: 1.258; Campina Grande (Vila Nova 

da Rainha): 2.489; Cariris Velhos: 3.199; Pombal: 7.711(Leal s/d). Entre 1798 e 1805, a 

população da Paraíba aumentou de 39.894 para 49.358 pessoas, com predominância de 

mulatos, seguidos de brancos, negros e índios (Pinto, 1977).   

 

Durante o século XVIII,  a situação da Paraíba era de extrema pobreza, agravada não só por 

calamidades como secas e enchentes, mas também pela falta de assistência do Estado 

português às capitanias. Havia, além disso, muita extorsão, por parte da metrópole, com 

pedidos de donativos, pagos muitas vezes com produtos da terra (Oliveira, 1985). 

 

Desde que a Paraíba foi fundada, havia uma grande dependência em relação à capitania de 

Pernambuco, tanto do ponto de vista  da conquista do território — foi de lá que partiram as 

expedições apoiadas pelos proprietários e comerciantes pernambucanos para a conquista 

territorial — quanto do ponto de vista econômico, já que, por mais de trezentos anos, o seu 

                                                 
65 Há uma referência à criação das vilas de São João e de Sousa na carta 44. 
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comércio com o exterior era feito através do Porto do Recife. De 1755 a 1799 essa 

dependência tornou-se oficial. Sobre a subordinação, afirma Oliveira (1985: 93):  
 

a anexação se inseria dentro do plano de racionalização da política 

pombalina de conter gastos, concentrar recursos e não dispersá-los numa 

época de crise como a dos meados do século XVIII, em Portugal. Há um 

objetivo político de centralização, comando e fiscalização, através da 

jurisprudência de Pernambuco. Há também outro de controle da burguesia 

instalada no Recife, havendo possibilidade de articulação da área agrária 

com a comercial. 

       A esses interesses ligavam-se os do grupo comercial de Pernambuco.   

 

Durante os 43 anos em que ficou subordinada a Pernambuco66, a população passou um 

período de grande dificuldade, decorrente do colapso em que se encontrava a produção 

açucareira, da inexistência de mão-de-obra e da transferência de rendas para a vizinha 

capitania de Pernambuco. Além disso, outros dois fatores contribuíam para o 

empobrecimento da capitania: a presença da Inquisição e a criação da Capitania de 

Comércio67. Os governantes queixavam-se da falta de autonomia política, militar e 

econômica para administrar a capitania, uma vez que, mesmo as administrações das 

capitanias estando separadas, as decisões pertenciam a Pernambuco. Antes até da anexação, 

cabia à capitania vizinha a superintendência das fortificações (Oliveira, 1985). Nas cartas 

de Jerônimo José de Melo e Castro (Cf. Oliveira, Menezes e Lima, 2002), governador da 

Paraíba no período da anexação, percebe-se o descontentamento do dirigente paraibano 

com a situação em que se encontrava a capitania. Por outro lado, as cartas do governador de 

Pernambuco, José César de Menezes a Melo e Castro, refletem a posição de comando, de 

superioridade, como se pode ver na carta seguinte (C 9), que trata de uma das constantes 

                                                 
66 A capitania continuou administrada por um capitão-mor que tinha sua jurisdição dependente do governo  

pernambucano. 
67 Criada em 1759 e extinta por decreto da rainha Dona Maria em 8/5/1780, a Companhia de Comércio 

cobrava juros exorbitantes e praticava preços altíssimos, enquanto a Inquisição (1780) ajudava a transferir as 

riquezas da colônia para a metrópole, já que os que eram atingidos por ela tinham seus bens confiscados e 

incorporados ao patrimônio da coroa. 
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preocupações do governador pernambucano: o envio de tropas para completar os 

regimentos: 

 

(3) Alem da remessa das Recrutas, que recomen/do a Vossa Senhoria, lhe ordeno tãobem 

faça tirar no Seu destrito, eme/dirija, com amayor brevidade, huma exacta Relaçaõ 

dividida/ nas Classes seguintes.(C 9) 

 

4.4.3 Da sociedade 

 

A sociedade colonial era patriarcal e religiosa, dispondo a Igreja de bastante prestígio. Os 

proprietários dos engenhos e das fazendas de gado, com suas extensas parentelas estavam 

no topo da pirâmide social, embora em posições subalternas à burguesia comercial e à 

burocracia metropolitana portuguesa. As pessoas casavam-se em maior proporção por entre 

vinte e trinta anos de idade, embora se encontrassem pessoas casadas com 10 a 20 anos. Os 

filhos tendiam a seguir as mesmas profissões dos pais.  

 

As pessoas, isoladas nas fazendas e engenhos, tinham dificuldade de se comunicar, já que 

as estradas, até o final do século XIX eram apenas picadas abertas no mato e ligavam o 

litoral paraibano mais à capitania de Pernambuco do que ao interior. Para se ter uma idéia 

do transporte da palavra escrita, é interessante destacar que só em 1829  foi  regularmente 

criado o correio68(Melo, 2000). 

 

Segundo Leal (s/d), em 1784, a população da Paraíba não diferia muito das demais regiões 

brasileiras, porém o cruzamento mestiço com os índigenas era menor. O número de 

escravos negros era pequeno, em relação à população livre (em torno de dois por cento). O 

trabalho escravo era mais freqüente no litoral e no brejo que no sertão. Os índios, já livres, 

moravam sob a direção dos chefes naturais, inspecionados por uma autoridade civil. Eram 

considerados indolentes e preguiçosos, uma vez que plantavam apenas para se manterem e 

                                                 
68 Geralmente o papel de condutor das malas do correio era exercido pelos índios. 
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só procuravam outros trabalhos para adquirirem roupas ou algo semelhante69. Em carta de 

1826, atendendo a uma Ordem Imperial que pede informações sobre os índios, escreve o 

vigário da Vila do Conde, Antônio Francisco Pereira Bahia: 

 

(4) tenho visto /nesta Villa,  no tempo de vinte seis annos q. aqui rizido, variosIndios 

empregados de Juizes Ordinarios, publicamte trabalharem /alugados com huma Inxada 

namaõ, em.tas vezes a Pretos Cativos.  (C  120)  

 

4.4.4 Da instrução 

 

Na Paraíba, como nas demais capitanias, durante os primeiros anos de colonização, a 

educação estava a cargo das diversas ordens religiosas, principalmente dos jesuítas, que 

ensinavam aos filhos de colonos e a jovens índios os primeiros rudimentos de leitura, 

cálculo e escrita, além de lições de latim. Em 1593, os jesuítas foram expulsos pela 

primeira vez, em virtude de desentendimentos com os franciscanos, que contavam com o 

apoio do governador da capitania, Feliciano Coelho. Para substituí-los, os beneditinos 

passaram a ministrar aulas de latim, mas durante a ocupação holandesa na Paraíba, de 1634 

a 1645, essas atividades foram proibidas, ficando a população desassistida. Só em 1666 

seria reaberta a escola de latim no Mosteiro de São Bento. Em 1745 foi fundado o 

Seminário de São Gonçalo pelo Padre Malagrida, onde funcionou o Colégio da Paraíba, o 

primeiro “Estabelecimento de Ensino Geral do Estado” (Lopes, 1987). 

 

Segundo Almeida (1978), durante todo o período monárquico, o Brasil, salvo alguns 

centros em que surgiam intelectuais, só tinha condições de ser uma nação atrasada, tanto do 

ponto de vista de riqueza material quanto em cultura intelectual e a Paraíba estava inserida 

nessa pobreza, uma vez que houve um período, na época colonial, que nem escolas de 

primeiras letras teve.  

 

                                                 
69 O comportamento dos índios e a administração das comunidades indígenas são assuntos de diversas cartas 

(C 118,  C 119, C 120, C 121, C 122).   
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Uma das primeiras medidas do Marquês de Pombal, a expulsão dos jesuítas, em 1759, teve 

como conseqüência o fechamento do único estabelecimento de ensino na Paraíba, fazendo 

com que durante muito tempo esta Capitania ficasse sem quaisquer escolas. Em alguns 

lugares, o ensino ficava por conta dos vigários das freguesias – que eram os únicos que 

tinham alguma instrução, ou das raras pessoas que mal sabiam ler e já ensinavam os 

alunos70. A carta seguinte, datada de 1822, reflete essa situação:   

 

(5) Esta Villa, eseu contorno naõ/só as aprezenta uma numeroza mocidade 

para/asprimeiras letras, como até para Gramatica/Latina, por que oReverendissimo 

Parocho des-/ta Freguezia Virginio Rodrigues Campello,/quando aqui chegou 

daprimeira vêz com-/tava quazi trinta alunos, que ensinava gratuitamte (C 69) 

 

Algumas medidas culturais e educacionais foram tomadas pelo Marquês de Pombal para 

dinamizar a produção de matérias primas na Colônia em benefício da Metrópole, entre as 

quais a cobrança de um imposto - o subsídio literário71 -, o apoio à constituição de 

academias científicas e literárias, e a criação de instituições educacionais e aulas régias 

voltadas para estudos práticos e científicos. No entanto, os acontecimentos, que culminaram 

com a expulsão dos jesuítas, prejudicaram ainda mais o já debilitado sistema educacional 

mantido por esses e também por outros religiosos, como beneditinos, franciscanos e 

carmelitas. Na Paraíba, ficaram desarticuladas diversas missões, como a de Alhandra, 

Jacoca, Taquara, São Miguel da  Baía de Traição, Mamanguape e Pilar (Melo:2000).  

 

Com recursos advindos do subsídio literário, foi instalada a escola de latim, criada por 

ordem régia, mas que ficara dezessete anos sem funcionar (Almeida, 1978). Essa cadeira só 

veio ter professor em 1783. Mesmo assim, não resolvia a questão da instrução na capitania. 

Só em 1784 foi criada, na capital paraibana, uma das “escolas menores de ler, escrever e 

                                                 
70 Em 1762, o secretário da diretoria dos estudos de Pernambuco e capitanias anexas, José Jeodoro de Lemos 

Duarte, em visita à vila  da Paraíba, verificou que o mestre de gramática latina, o pe. Bernardo Martins de 

Sousa, indo a Olinda ordenar-se, deixou seus 24 alunos sem aula durante dois meses (Andrade, 1978). 
71 Imposto que incidia sobre alguns produtos de consumo, utilizados para subsidiar a educação. 
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contar”, previstas na reforma do Marquês de Pombal. Faltavam ainda professores, manuais 

e livros sugeridos pelos novos métodos.  

 

A instrução na Colônia ocorria mais no nível privado, preenchendo o vazio da escola 

pública e semipública inexistente ou escassa. Os que tinham interesse em instruir-se, 

precisavam deslocar-se por vários lugares. É o que atesta o ofício seguinte, enviado em 

1822, pela Câmara do Senado da Vila Nova da Rainha  à Junta Provincial: 

 

(6) ealem disto como esta Villa é oponto / central do Sertaõ do Cariri nenhum outro / 

lugar é taõ adequado para esse estabeli-/cimento, como ela. Segundo noseu termo / á 

Povoaçoes, q naõ (________) mui  consideraveis / a exceSsaõ d’Alagoa Nova, pm 

todas ellas /aprezentaõ amesma necessidade pella // pella falta demeios; que tem 

muitos Pais / desses emterem oseos filhos fora de suas cazas  (C 69) 

  

No início do século XIX, com os espaços territoriais paraibanos já delimitados, a Paraíba 

começava a operar em termos econômicos, tentando recuperar-se das dificuldades por que 

passara no século anterior. Em abril de 1809 foi instalada a Junta de Real Fazenda, para 

substituir  a Provedoria dependente de Pernambuco e em 1814 foi criado o Juizado de Fora. 

 

As idéias revolucionárias no sentido de libertar o Brasil de Portugal, disseminadas em 

sociedades secretas, constituídas por padres, senhores de engenho e militares, uniram-se ao 

ideal do liberalismo trazido pelos filhos da elites que estudavam em universidades 

européias. O empobrecimento da Província, a falta de assistência e de serviços públicos 

provocaram revolta na população, acarretando diversos movimentos revolucionários, 

muitos originários de Pernambuco, com graves repercussões na Paraíba: a Conspiração dos 

Suassunas, em 1801; a Revolução Pernambucana ou Revolução dos Padres, em 1817; a 

Confederação do Equador ou o sacrifício de Frei Caneca, em 1824 e a Revolução Praieira, 

em 1849. Essas constantes revoltas e desordens causaram muitas vezes depredação pelo 

interior, como atesta o juiz ordinário de Alhandra, em 1825: 
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(7) circunstancias, emq’ nenhu cidadaõ probo / pode ter segurança individual com 

roubos, as/saSsinos, eoutras perturbaçoes, q’ tem merecido / na attençaõ de V.Exa a 

puniçaõ desimes72  desaguiza-/dos, expedindo restrictas ordens a os Capitaes / Mores, 

e Comdes de Policia desta Provca pa empregare / sobre estes factos toda a energia, 

eathe recommen/dando aelles, q’ caza como sou enformado, al/gua das pessoas de 

confiança haja q’ necessi-/tem de defeza, e Armas pa ella, recorraõ a V.Exa/p’ as 

mandar. (C 109) 

 

Com a entrada de novas idéias e pensamentos, livros e pessoas passou a haver uma 

crescente demanda em torno da educação escolar, agora encarada como instrumento de 

aristocratização. Tobias (1986) lembra que para D. João VI, a finalidade da educação era de 

formar, não o homem, não o brasileiro, mas sim exclusivamente o profissional. Daí a 

criação de escolas formadoras de oficiais, para defender a nação, e médicos  e engenheiros, 

para as forças armadas. A leitura tornou-se uma exigência do exercício profissional, com o 

aumento do número de decretos, alvarás, cartas-régias e outros escritos. Surgiram 

tipografias, editando os primeiros periódicos. Em 1860, havia na Paraíba aproximadamente 

3 ou 4 jornais, sendo o mais importante  “O Despertador”, do qual era responsável o Dr. 

Felizardo Toscano de Brito, chefe do partido Liberal. 

 

Na segunda metade do século XIX, a Paraíba contava com 208.952 habitantes, dos quais  

180.479  eram livres e 28.473 escravos, distribuídos por 25 freguesias e  três comarcas 

(Pinto, 1997). Quando assumiu o governo em 1860, o presidente Silva Nunes não tinha 

noção exata da extensão do território nem dos limites com as províncias do Rio Grande do 

Norte e Pernambuco. Havia poucos e imprecisos reconhecimentos, esboços de plantas de 

algumas das vilas: as cidades de Areia e Mamanguape, as vilas do Pilar, Ingá, Campina, 

Independência73, Bananeiras, Alagoa Nova, São João e Teixeira.  Havia questões de limites 

com o ‘lugar Marcos da Baia da Traição’, termo de Mamanguape, com o Rio Grande do 

Norte; vila de Pedras de Fogo, da comarca do Pilar; povoação de Mata Virgem, termo de 

Cabaceiras, comarca de São João, com Pernambuco (Seixas, 1985). 

                                                 
72 De semelhantes. 
73  Antigo nome de Guarabira. 
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Com relação à instrução pública, algumas mudanças surgidas na vida provincial só vieram 

a se acentuar após 1822.  Foram instaladas pelo poder público várias cadeiras de instrução 

primária — todas para homens — na capital e em outras vilas. Até o final do século XIX, 

era comum os filhos dos senhores de engenho aprenderem a ler no interior dos engenhos e 

fazendas, por professores muitas vezes contratados pelos próprios proprietários. Após os 

estudos primários, uma pequena parcela chegava a freqüentar colégios secundários, em 

geral em Pernambuco, onde era maior a oferta nesse nível de ensino. Freqüentemente 

professores particulares preparavam alunos para os exames parcelados, necessários ao 

ingresso nas faculdades. Depois que foi fundada, a Faculdade de Direito do Recife passou a 

ser o caminho percorrido por muitos filhos das elites paraibanas. 

 

De acordo com Pinto (1977), em 1822 foram criadas, pela primeira vez, cadeiras de 

instrução primária nas vilas do Conde, Alhandra, São Miguel de Taipu, Pilar, Areia, Vila 

Nova da Rainha (Campina Grande), Vila Real de São João, Pombal e Vila Nova de Sousa. 

O método empregado para ensinar buscava também formar o caráter dos alunos, às vezes 

através do castigo corporal. Na Paraíba, a palmatória foi indicada oficialmente como meio 

de aprendizagem e de modificação de comportamento em 1837, através de decreto da 

Assembléia Legislativa. O Presidente da Província contestou esse uso, em mensagem 

enviada à Assembléia  em 1848 (Vasconcelos apud Mello, 1956). No entanto essa prática 

permaneceu até os anos 30 do século XX. Nas escolas, o método utilizado para alfabetizar 

era o da soletração. A repetição e o recurso à memória constituíam a base do ensino, como 

geralmente ocorre nas sociedades onde há o predomínio da tradição oral (Galvão, 1998). 

 

Uma das queixas mais freqüentes, no século XIX e até no XX, foi a maioria das 

aulas/escolas primárias — públicas e particulares — da Paraíba funcionar em locais 

improvisados, sem instalações sanitárias, iluminação, muitas vezes na residência do próprio 

professor. A instrução secundária, por sua vez, caracterizou-se no século XIX por ser 

predominantemente para alunos do sexo masculino74, pela atuação da iniciativa privada e 

                                                 
74 A primeira cadeira para o sexo feminino foi criada em 18 de abril de 1828. 
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pela falta de organicidade, já que apenas foram reunidas em um mesmo espaço as antigas 

aulas régias. Além disso, métodos tradicionais continuaram a ser aplicados, privilegiando o 

aspecto literário (Ribeiro, 1986).  

 

Em 1860 o presidente da província75, depois de uma viagem pelo interior, afirma em 

relatório ao seu sucessor que há lugares onde existem cadeiras de primeiras letras com um 

número reduzido de alunos e em lugares sem população e com professores bem 

remunerados: “Em Província alguma do império são eles remunerados como na 

Paraíba”.76  Um perfil dos professores públicos predominantes até o final do século XIX  e 

início do século XX foi traçado por Mello: 

 

Indivíduos muitas vezes, que estavam em condições de freqüentar a escola 

primária, recebiam o pomposo título de mestres, e estribados no 

protecionismo político, conseguiam uma vitaliciedade em que 

cimentavam o direito da ignorância. Chefes políticos, com simples 

recados, arranjavam o cargo de professor para pessoas semi-analfabetas, 

seus afilhados ou eleitores, que se eternizavam, ensinando o ABC às 

infelizes populações do interior. Era dessa forma a maioria do 

professorado (Mello apud Galvão: 1998:124). 

 

É esse, em linhas gerais, o contexto sócio-histórico em que foram escritas as cartas 

selecionadas. A seguir, faz-se uma caracterização geral dos textos que constituem o corpus 

deste estudo.  

 

 

                                                 
75 O cargo de presidente da província havia sido criado por uma comissão nomeada por D. Pedro I para 

elaborar um anteprojeto  de constituição, após a dissolução da Assembléia Constituinte, em novembro de 

1823. A constituição foi outorgada pelo  monarca em 1824. (Silveira, 1999) 
76 Mensagem de15 de junho de 1860, apud Seixas (1985: 37) 
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5 ANÁLISE 

 

5.1 Considerações prévias 

  

Neste capítulo, antes de iniciar a análise dos textos, tecem-se algumas considerações a 

respeito da organização de um corpus diacrônico  e descreve-se o contexto de produção dos 

textos que o compõem. Em seguida, focalizam-se características gerais de manuscritos em 

circulação nos períodos colonial e imperial brasileiros, nos quais se inserem os documentos 

estudados, os propósitos comunicativos a que se prestam, bem como algumas dificuldades 

na leitura e interpretação desses manuscritos.  

 

5.1.1 Sobre a organização de um corpus diacrônico 

 

Atualmente, em todo o Brasil, estão em construção diversos corpora, formados de gêneros 

textuais diferentes, para servir de base às análises lingüísticas diacrônicas referentes ao 

português brasileiro. Muitos estão relacionados ao Projeto Para a História do Português 

Brasileiro, que constatou, logo nos primeiros seminários, a necessidade de se constituírem 

bancos de dados77, principalmente dos séculos XVIII e XIX, para definir as mudanças que 

ocorreram no português em formação no Brasil, em relação ao português europeu para cá 

transplantado em 1500 e nos séculos seguintes. 

 

Nesse aspecto, várias questões podem ser levantadas. A primeira delas refere-se à seleção 

das fontes que vão embasar a análise. Essa seleção, por sua vez, vai depender de uma série 

de fatores que têm a ver com o propósito da pesquisa, (isto é, a que se destina o corpus a ser 

levantado), com o(s) período(s) abrangido(s), com a variante lingüística focalizada, os 

critérios de seleção dos textos (formal ou informal, literário ou não, pessoal ou público), 

com o gênero textual priorizado, com o(s) autor(es) dos textos (origem, idade, grau de 

instrução, sexo), entre outras questões. No caso específico de um corpus diacrônico 

                                                 
77 Desde então, muitos corpora estão sendo elaborados e outros já concluídos e publicados, como os de 

Gilvan Muller, Afrânio Barbosa, Tânia Lobo, Marymárcia Guedes e Rosane de Andrade Berlink, entre outros. 

(cf. Matos e Silva, 2002)  
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relacionado ao português brasileiro, questiona-se ainda se devem ser selecionados apenas 

os textos de autores nascidos e criados no Brasil, ou se poderão ser considerados também os 

produzidos por brasileiros educados em Portugal. E ainda os redigidos por portugueses ou 

açorianos residentes no Brasil.  

 

O levantamento de fontes documentais que possam servir para análises lingüísticas não é 

uma tarefa fácil, ao contrário, é um empreendimento longo, trabalhoso e caro (Oliveira, 

1998:218). Às vezes, segundo o autor, a concepção que originou o empreendimento tem 

uma durabilidade menor que o próprio trabalho a ser feito, já que a tarefa é dificultada por 

fatores diversos, entre os quais, os meios de apresentação e os procedimentos de 

informatização que se tornam obsoletos, impedindo que se chegue ao final do corpus. Por 

outro lado, exige-se que os conceitos sociológicos e historiográficos sejam usados 

adequadamente. Por exemplo, não é possível determinar a priori quais  conjuntos 

documentais serão incluídos ou excluídos da busca, já que os conceitos utilizados para 

selecionar o corpus não são constantes históricas: eles variam com o tempo e o que hoje 

pode ser tido como formal, em outros séculos pode ter sido considerado informal, como 

alerta Oliveira: 

 

Relações  hoje classificadas como informais não o eram, necessariamente, 

no século XVIII e vice-versa, de modo que temos de elaborar tipologias a 

partir da própria documentação, da documentação consigo mesma, o que 

implica um sério e minuncioso conhecimento da sua natureza e das suas 

características (Oliveira, 1998:218-9). 

 

Zumthor, em seu A letra e a voz, alerta para a necessidade de se historicizarem as 

categorias a serem trabalhadas: 

 

Tratando-se da voz e das artes da voz, a oposição  do “popular” ao 

“erudito” remete, quando muito, aos costumes predominantes neste ou 

naquele momento e meio. Atravessa as classes sociais e, no contexto 

humano dos séculos  XI, XII e XIII, a sensibilidade e o pensamento dos 

indivíduos. Oral não significa popular, tanto quanto escrito não significa 
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erudito. Na verdade, o que a palavra erudito designa é uma tendência no 

seio de uma cultura comum, à satisfação de necessidades isoladas da 

globalidade vivida, à instauração de condutas autônomas, exprimíveis 

numa linguagem consciente de seus fins e móvel em relação a elas; 

popular, a tendência a alto grau de funcionalidade das formas, no interior 

de costumes ancorados na experiência cotidiana, com desígnios coletivos 

e em linguagem relativamente cristalizadas.Conhecem-se os impasses a 

que antigamente conduzia a imprudente adoção desses termos nos estudos 

sobre as diversas formas de poesia[...] Até há pouco, os historiadores 

foram vítimas de preconceitos vindos da época em que, pelo meados do 

século XIX, a Europa descobria (ou se poderia escrever  “inventava”?) 

seu folclore e, em suas ilusões científicas, imaginava-se dúplice (Zumthor, 

1993: 118-119). 

 

 Como se viu, não se pode determinar antecipadamente qual o tipo de texto a ser 

trabalhado, a extensão do corpus ou o número de informantes, já que não se sabe o que se 

conservou porque, muitas vezes, os diversos gêneros se encontram misturados nos 

arquivos. Isso faz com que, de acordo com Mattos e Silva (1991), o conhecimento de 

qualquer estágio passado de qualquer língua seja fragmentário e, por isso, o pesquisador 

terá que condicionar a seleção de dados de sua pesquisa aos documentos remanescentes: 

 

Assim o conhecimento de qualquer estágio passado de qualquer língua — 

se ela é documentada por algum tipo de escrita ou de inscrição — é 

sempre fragmentado, porque fragmentário é o espólio de que dispõe o 

pesquisador. O investigador dessa fase da história da língua não 

constituirá seu corpus, de acordo com os objetivos de sua pesquisa, mas 

terá de condicionar a seleção de seus dados à documentação 

remanescente. A partir desse condicionamento inicial é que recortará os 

dados que julgue necessários e suficientes para responder a suas questões. 

 

Daí Labov (1982:20) ter definido muito adequadamente os estudos 

diacrônicos ao longo dos séculos — em oposição aos estudos de mudança 

lingüísticas em curso — como a “arte de fazer o melhor uso de maus 
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dados”.  Maus dados porque “os fragmentos da documentação escrita que 

permanecem são o resultado de acidentes históricos para além do controle 

do investigador” (Mattos e Silva, 1991:28-9). 

 

Com relação à língua portuguesa, desde a formação do galego-português até o século XVI, 

quando foram publicadas as gramáticas do português, o percurso da língua foi 

documentado apenas através de fontes escritas primárias. Tradicionalmente, essas fontes,  

após a formação do romance galego-português, são divididas em dois grandes grupos: a 

documentação literária, envolvendo a poesia — a lírica galego-portuguesa ou cancioneiro 

medieval português — e a prosa; e a documentação não-literária —  textos de natureza 

jurídica (Castro, 1991:174). A partir do século XVI, acrescentam-se às já citadas 

gramáticas outros estudos como edições paleográficas ou diplomáticas e edições críticas, 

glossários, dicionários etimológicos, histórias da língua, entre outros estudos, que 

funcionam como fontes primárias e secundárias.78 Segundo Castro (1991), é uma 

documentação insuficiente para se reconhecer a língua falada através de textos escritos 

pois, por um lado, nem sempre é fácil estabelecer a relação entre o plano da grafia e o plano 

da oralidade e, por outro, são poucos os documentos produzidos de cada período que  

sobrevivem.  

 

Ao pesquisar a língua contemporânea, é possível ao lingüista reconhecer se determinada 

forma pertence ou não à sua língua, se a estrutura é gramatical ou agramatical, o que não 

ocorre com textos de outras épocas: diante de uma passagem obscura, o lingüista 

historiador da língua não pode simplesmente confiar na sua competência de falante e no seu 

discernimento:  

 

                                                 
78 Até o século IX a língua portuguesa teve uma existência puramente oral (período pré-literário). A partir 

daí, começou a surgir a documentação escrita com várias finalidades pragmáticas, religiosas, artísticas  

(período do português antigo, até o reinado de D. João I e, daí até meados do século XVI, o português 

médio). As gramáticas servem como fontes primárias e secundárias, uma vez que descrevem um estado de 

língua, ao mesmo tempo que são um exemplo dele (Castro, 1991). 
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O estudo dos estados passados de uma língua não pode contar com a 

experiência  e a observação directa do linguista, mas apenas com os dois 

clássicos métodos conjecturais da reconstrução desses estados, baseada 

na comparação entre as variedades contemporâneas deles geneticamente 

decorrentes, e da exploração das fontes escritas produzidas  na época que 

é objecto de atenção (Castro, 1991:173). 

 

No trabalho “Para uma história do português clássico”, apresentado durante o Congresso 

Internacional sobre o Português, realizado em Lisboa, o autor afirma que essa dificuldade 

se agrava se o período estudado for os séculos XVII, XVIII e XIX pois exige-se que o 

investigador vá  

 

desenterrando penosamente os seus documentos, peneirando os dados e, 

se ainda tiver coragem e tempo de vida, formulando hipóteses 

interpretativas que ficarão à espera de um debate crítico só possível se 

outros investigadores se transviarem pelos mesmos terrenos (Castro, apud 

Lobo, 1998: 173). 

 

Outro aspecto a considerar na seleção do corpus tem a ver com as dificuldades em controlar 

o grau de transparência do fenômeno analisado, quando representado pela escrita. Sabe-se 

que para o estudo das línguas, em geral, os diversos níveis de linguagem devem ser 

estudados e, por isso, todos os gêneros de texto interessam. Entretanto, para o historiador da 

língua, a maior dificuldade consiste em descrever a língua falada em épocas anteriores, já 

que dispõe apenas da modalidade escrita. Aguilar (1996) ressalta a contradição em que vive 

a Lingüística Histórica desde que se constituiu enquanto ciência: apesar considerar a 

mudança lingüística uma incorreção, uma dissidência, nascida de extratos mais “baixos” ou 

“incultos” da comunidade falante, busca a história dessas mudanças nos textos escritos, isto 

é, no suporte de transmissão da comunicação lingüística característico de setores cultos79, 

rejeitando as variantes pertencentes a camadas de pouco prestígio social. Além disso, na 

maior parte das culturas de língua escrita, os textos que têm se mantido pertencem à língua 

                                                 
79 Não se deve esquecer que durante muito tempo foi considerado “letrado” quem sabia ler e escrever. 
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literária. São textos fornecidos há mais de 2000 mil anos pela poética clássica e pela 

retórica como modelos estruturais para poesia, dramas e discursos jurídicos e políticos, 

apresentando uma língua cuidada, elaborada, mas, com maior freqüência, uma língua 

conservadora, em que alterações ou mudanças demoram mais a ser aceitas. Tanto que, 

quando uma mudança chega a esse setor, costuma ser o de sua consagração definitiva. Isso 

pode acarretar, para muitos lingüistas, o risco de utilizarem a língua para outros objetivos, 

tais como a análise retórica, poética ou estilística, e não enquanto objeto de investigação 

lingüística propriamente dita.  

 

Por outro lado, há a questão do gênero textual considerado adequado para a pesquisa 

histórica. Nesse sentido, Maia (1986), depois de ter analisado um extenso corpus de 

escrituras notariais produzidas na Galiza  e no Norte de Portugal durante a Idade Média, 

afirma que, pelo fato de ser uma “linguagem” escrita e de ter um caráter bastante artificial, 

a língua desses documentos medievais nunca reflete fielmente a língua falada da época e da 

região a que se referem. Entretanto, eles deixam transparecer, de acordo com determinadas 

circunstâncias, que certos fatos da língua falada na época podem influenciar de modo mais 

ou menos acentuado a  maneira como cada notário escreve. São decisivos para isso valores 

como a educação e o grau de cultura do notário ou do escriba e a época em que cada 

documento foi escrito. Sobre a possibilidade de se estudar a história social da língua falada 

de épocas passadas, Pessoa (2000: 85) considera que é algo inteiramente possível, desde 

que se encontrem testemunhos e informações sobre o que se pensava a respeito dessa 

modalidade numa dada época. 

 

Também relacionado à constituição do corpus é o fato de a tradição da lingüística histórica 

freqüentemente trabalhar o texto, geralmente o literário, com finalidades prescritivas. Isso 

faz com que muitos estudos sobre a história da língua portuguesa no Brasil, mesmo 

importantes, tragam uma visão fragmentada ou parcial dessa história. Em geral, busca-se 

apenas descrever aspectos gramaticais isolados, como, por exemplo, a evolução de 

determinadas estruturas lingüísticas, fonológicas, morfológicas ou sintáticas, consideradas 

independentemente do contexto e do texto. Além disso, muitos trabalhos descrevem a 

trajetória de determinadas formas através de um período da língua, dando primazia à língua 
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exemplar, utilizada na escrita, sem considerar as variações lingüísticas, diatópicas, 

diastráticas e diafásicas. Na seleção deste corpus, buscou-se transcrever cartas que 

pudessem revelar essas variações e os diferentes níveis de domínio da escrita. Veja-se, a 

seguir, a caracterização geral do corpus, do contexto de produção e algumas dificuldades 

encontradas na leitura e interpretação dos textos que o constituem. 

 

5.2 Descrição do corpus 

 

O corpus utilizado para este trabalho é constituído de 203 cartas oficiais de caráter 

administrativo, escritas nos séculos XVIII e XIX. Foram selecionados documentos  

preservados no Arquivo Histórico da Paraíba, que se localiza no Espaço Cultural, em João 

Pessoa. O acervo do Arquivo Histórico compreende um amplo e diversificado conjunto de 

textos dos períodos colonial e imperial brasileiros — além de outros mais recentes 

relacionados ao governo da Paraíba — e de jornais antigos. Os manuscritos estão 

catalogados em ordem cronológica e arquivados em caixas numeradas, na seguinte 

seqüência: 

a) caixas de 1 a 5 - documentos coloniais – de 1774 a 1822; 

b) caixas de 6 a 68 - documentos imperiais – de 1823 a 1888; 

c) caixas de 01 a 38  documentos republicanos – de 1889 a 1950. 

 

Entre os documentos reunidos no Arquivo Histórico encontram-se requerimentos, cartas, 

listas, pareceres, certificados de patente, relação de presos, listas de nomes e donativos, atas 

de reunião, notificações, atestados, mensagens do Príncipe Regente, listas de escravos 

libertados, Fundo de Emancipação de vários municípios. Os mais antigos têm cópia 

modernizadora nos aspectos gráficos, manuscrita e/ou datilografada, e resumo. Os 

manuscritos selecionados para análise pertencem às caixas de 01 a 68, iniciando com o ano 

de 1774. Foi feito um levantamento preliminar dos textos, com consultas que tinham o 

objetivo de verificar o gênero de texto existente em cada caixa, a facilidade ou dificuldade 

de leitura que poderiam oferecer e uma visão prévia dos fenômenos que poderiam ser 

encontrados. 

 

[MPB4] Comentário:  Não é 
pouco? SELECIONAR AS 
CARTAS QUE DIFEREM DO 
MODELO EXEMPLAR  
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Para a análise dos textos, buscou-se fazer transcrições de forma conservadora. Mantiveram-

se as variantes fonológicas, morfológicas e sintáticas, e também não se promoveu nenhuma 

alteração na pontuação, acentuação gráfica e fronteiras das palavras.80 Os trechos em que 

aparecem ocorrências mais freqüentes ou que a nosso ver merecem destaque na análise, 

serão transcritos para este volume. Nesses casos, a seqüência não é a mesma do manuscrito: 

faz-se alteração na linha, marcando-se a mudança de linha  através de uma barra inclinada 

[/]. A numeração das cartas no corpus é feita por ordem cronológica, começando pela mais 

antiga, de 1774, que é a número 1 (C 1) até a mais recente, de 1874.  

 

Como se poderia esperar, há documentos danificados pela ação do tempo, apresentando 

manchas, pequenos orifícios e danos nas partes superiores e inferiores, o que, em muitos 

casos, gerou dificuldade na leitura; outros encontram-se relativamente bem conservados e é 

possível estudá-los sem grandes dificuldades. Muitos manuscritos foram escritos em papel 

almaço, de cor amarelada pelo tempo, ou de um azul esverdeado, com tinta em tons de 

marrom, decorrente, possivelmente da descoloração da tinta preta. São escritos quase em 

coluna, que ocupa do centro para a esquerda do papel. 

 

Do ponto de vista cronológico, enquadram-se na fase que as gramáticas e manuais de 

história da língua classificam de português moderno (Cuesta e Luz, 1983; Cardoso e 

Cunha, 1978), mas apresentam grande variedade no tocante ao domínio das regras da 

escrita por parte de seus autores aproximando-se, em alguns aspectos, de fases anteriores da 

língua. Por exemplo, a grafia da palavra pessoa, ainda nasalizada (latim: 

persona>pessõa>pessoa), e o emprego de mapa no feminino, como ocorria até o século 

XVI: 

(8) seram’ escrip-/tas todas as Pessõas, que pelas Leis dS.Mage  saõ obrigadas (C 13) 

(9) Logo que /Souberemque alguma PeSsõa desembarcou ofaça iprender e (C 19) 

(10) remeto a Mappa geral daforsa [...]que demais se paçaõ das na Mappa (C 201) 

 

                                                 
80 Os critérios de transcrição estão listados no volume II. 

[MPB5] Comentário:  O 
período começa no século XVI/ 
século XVIII é o contemporâneo. 
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É possível verificar, num mesmo documento, características que vão das normas cultas, ou 

exemplar, a variantes de menor prestígio. Em certas passagens, os autores fazem uso de 

variantes fonéticas, morfossintáticas e léxicas que normalmente não se empregam em textos 

mais formais. Trata-se de desvios da norma constitutiva da língua escrita culta e considera-

se que muitas dessas marcas, freqüentes na oralidade, permitiriam vislumbrar parcialmente 

o português brasileiro que, a partir destes séculos, passa a ser registrado em textos escritos. 

Dessa forma, na análise, serão focalizadas, inicialmente, características gerais das cartas 

coloniais e, em seguida, as que se distanciam da norma escrita culta e aproximando-se do 

falado concepcional. 

 

Muitos textos selecionados neste trabalho são escritos por profissionais da escrita, que 

apresentam em maior ou menor grau o conhecimento das normas da escrita. Outros não 

demonstram tanta familiaridade com o texto escrito, deixando transparecer um  grau menor 

de escolaridade. Essa heterogeneidade na seleção dos autores foi intencional, pois é  

propósito deste estudo constituir um corpus que possibilite detectar possíveis variações 

lingüísticas decorrentes tanto dos níveis de letramento, de influências regionais, quanto da 

posição social81. Para tanto, é importante que se discutam o contexto em que foram 

produzidas.   

 

 

 

 

 

                                                 
81 No início da pesquisa, esperava-se encontrar apenas textos com alto grau de formalidade, utilizando a 

linguagem de distância, de acordo com o modelo trazido da corte, da aristocracia portuguesa, visto serem de 

autoridades. Entretanto, nem todas as autoridades eram letradas. Para exemplificar, transcreve-se  na íntegra, 

uma passagem de Oliveira Lima, citada em  nota de rodapé por Silva Neto (1977: 79): devo notar que a 

grosseira e solecística linguagem de D. Pedro I, aqui chegado, em 1808, nada tem que ver com o ambiente 

brasileiro, em si. É que Sua Alteza, sobre não ter estudos sérios, privava com a ralé colonial. É bem 

conhecido o caso de seu confidente, o Chalaça. Eram tantas as barbaridades da fala real que, em 1824, 

assim o admoestava o pai: “Quando escreveres, lembra-te que és um Príncipe e que os teus escritos são 

vistos por todo o mundo e deves ter cautela não só no que dizes mas também no modo de te explicares.  
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5.3 O contexto de produção das cartas 

 

Partindo das palavras de Coseriu (1979: 236) que “explicar” uma obra significa, antes de 

mais nada, reconstruir seus entornos82, como ponto de partida para uma análise das cartas 

deste corpus, importa apresentar, mesmo que de maneira sucinta, o contexto em que foram 

produzidas e as relações sociais, o produtor do texto e o produto, que é o próprio texto. 

 

Barbosa (2002) destaca a importância de se estudar o contexto de produção de fontes 

escritas para o estudo da história da língua portuguesa. Em seu artigo sobre O contexto dos 

textos coloniais, lembra que para investigar o contexto de produção dos textos, a pesquisa 

lingüística contemporânea tem se confrontado com diversas categorias de classificação: 

sexo, faixa etária, grau de escolaridade e região, além de tipologias gerais de textos escritos, 

assumidas, segundo ele, sem muito ponderar, a partir das funções e situações de escritura. E 

exemplifica: um texto é considerado jornalístico, por exemplo, quando é escrito com a 

“função” de informar leitores; se é escrito em disputa judicial, para o embate entre 

empresas, a “situação” pressupõe um texto mais formal. Mas, alerta o autor, com relação à 

investigação lingüística voltada para o passado, as funções, situações e categorias 

classificatórias utilizadas devem passar pelo crivo de uma diferente “littera” (2002:423-

4)83. 

 

O autor lembra que existem diferenças de situação a serem controladas, como por exemplo, 

o diferente peso social da palavra escrita e o valor do homem que a domina em uma 

comunidade de analfabetos e em outra com a maioria de seus membros habilitados a ler e a 

escrever. Por outro lado, há outros fatores a considerar, como o fato de, dependendo da 

época e do lugar, um texto pode ter sido escrito por um escrevedor oficial e assinado por 

uma mulher, e assim por diante. Por conta dessas diferenças de situação, propõe que se 

busquem recortes com categorias tornadas mais objetivas por estarem baseadas em critérios 

                                                 
82 Coseriu (1979) comenta que isso implica reconhecer o caráter propriamente lingüístico do comentário 

“filológico”, que em grande parte consiste em revelar os entornos em que o texto estudado adquire seu pleno 

sentido.  
83 Segundo o autor, a relação entre a Sociedade e a Escrita era diferente da relação que se tem hoje.  
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da época em foco, e não nos atuais, focalizando-se o texto por três vias: o contexto de 

produção, o produtor do texto e o produto, que é o próprio texto.  

 

Com relação ao contexto de produção, interessa descobrir e descrever as relações sociais 

que cercam o ato de escrever no período em foco, buscando ajuda em outros campos, como 

a Historiografia. No que concerne ao produtor do texto, com a contribuição dos estudos 

filológicos e paleográficos, é possível controlar, desde a autenticidade do material até o 

domínio das técnicas de escrever dos autores. Com relação ao produto, deve-se analisar um 

mesmo fenômeno lingüístico, em diferentes corpora de materiais escritos de uma mesma 

época: é preciso selecionar e controlar entre os tipos de textos coloniais os fenômenos 

lingüísticos relevantes para as questões da história da língua portuguesa (Barbosa, 2002: 

425). 

 

No tocante aos locais de onde vieram, conforme já se falou anteriormente, há cartas 

oriundas de diferentes lugares, não só de vilas e termos da Paraíba, como também de outros 

estados brasileiros, como Pernambuco, Ceará, do Rio de Janeiro, embora desses últimos 

lugares, haja poucas cartas. Comparam-se essas cartas com as provenientes das vilas 

paraibanas, a fim de apresentar as características gerais das cartas oficiais de caráter 

administrativo, no período colonial e imperial.  

 

Além das informações indiretas, por meio de historiadores, é possível encontrar  

informações sobre pessoas e lugares nas próprias cartas, como na seguinte, escrita em 1822: 

(11) Esta Villa, eseu contorno naõ/ só as aprezenta uma numeroza mocidade 

para/asprimeiras letras,  como até para Gramatica/Latina, por que oReverendissimo 

Parocho des-/ta Freguezia Virginio Rodrigues Campello,/quando aqui chegou 

daprimeira vêz con-/tava quazi trinta alunos, que ensinava/gratuitamte ; sendo entaõ 

apopulaçaõ muito/menor; ealem disto como esta Villa é oponto /central do Sertaõ do 

Cariri nehum outro/lugar é taõ adequado para esse estabeli-/cimento  (C 69) 

 

As relações burocráticas e administrativas na colônia, por outro lado, assemelhavam-se aos 

modelos da metrópole, com os cargos públicos sendo bastante valorizados. Do mesmo 
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modo,os textos eram semelhantes aos da metrópole. Mas, segundo Mariz (1980: 62), nem 

sempre é fácil discriminar a hierarquia e as atribuições, confusas e às vezes misturadas dos 

funcionários da colônia, pois a organização nunca foi enquadrada em leis e regulamentos 

gerais e a documentação da época às vezes menos aclara que escurece . 

 

No tocante à época, conforme já foi dito, os primeiros textos foram produzidos num 

período, do ponto de vista econômico, em que a população da Paraíba vivia em extrema 

pobreza, tanto pelas calamidades quanto pela falta de assistência em todos os sentidos. A 

instrução, no geral, estava direcionada à camada dirigente, composta da pequena nobreza e 

seus descendentes, e deveria servir aos interesses metropolitanos, de acordo com o modelo 

político de colonização adotado. Até o período final do século XVIII, havia poucos textos 

impressos já que, conforme referência anterior, só a partir da vinda de D. João VI, no início 

do século XIX, foi permitida a criação de tipografias e começam a surgir os primeiros 

jornais. Nesse sentido, há uma observação a fazer: na documentação preservada no 

Arquivo Histórico, com relação à correspondência oficial, o primeiro ofício impresso é 

datado de 1827, transcrito sob o nº C 128. Os demais são manuscritos: 

 

Quadro  6 – Modelo de ofício impresso 

 

Carta nº 128 
NA CONFORMIDADE DAS ORDENS EXPEDIDAS A ESTA CHANCELARIA MÓR 
DA CORTE, E IMPERIO DO BRASIL, REMETTO A V. EXA O DIPLOMA 
INCLUSO, QUE TEM SIDO PUBLICADO ATÉ A DATA DESTE OFFICIO, PARA A 
SECRETARIA DESTE GOVERNO, E DA JUNTA DA FAZENDA. 
 
DEOS GUARDA A V. EXA, RIO 

DE JANEIRO _12___ DE __04________ DE 
18____ (__1827_ ANNO DO IMPERIO DOBRASIL) 
 
___________ SENHOR ___________ 
____________________________ 
__________________________ 
 
PEDRO MACHADO DE MIRANDA MALHEIROS 

 
CUMPRA-SE E REG. 
PAR   DATA 
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Do ponto de vista dos acontecimentos sociais e políticos vividos pela Paraíba no período 

abrangido por este trabalho, partiu-se de uma época de subordinação, passando por outro, 

inserido em uma conjuntura de acontecimentos marcantes para a Colônia (vinda da família 

real, Independência política, 1º  Reinado, regência, e 2º Reinado), em que a Paraíba tentava 

reconstruir-se. Durante todo esse tempo, ocorreram mudanças na administração pública e 

nas relações burocráticas refletidas nas cartas. 

  

 Os produtores dos textos, todos do sexo masculino, pertencem às mais diversas classes 

sociais e estão diretamente relacionadas com a administração das capitanias e das vilas. 

Têm grau de instrução variado. Entre os autores, há pessoas letradas e influentes, que 

exerceram cargos públicos de destaque, ligados à política brasileira ou portadores de títulos 

de nobreza: governador, ministro, cônsul, marquês. Há também outros que desempenharam 

as mais diversas profissões  e  cargos, ligados à vida militar ou civil: sargento, tenente, 

major, capitão, juiz, ouvidor, inspetor, vigário, delegado, agricultor, capitão-mor, 

comandante de polícia. E há ainda os que não fazem referência a qualquer cargo público, 

profissão ou atividade que desempenharam. Em certas ocasiões, a autoria é facilmente 

identificada, por se tratar de autoridade bastante conhecida e por serem de um mesmo 

remetente, como no caso já citado de José César de Menezes. Em outras, porém, não foi 

possível identificar o remetente nem a função que ocupava. No corpus, encontram-se cartas 

halógrafas, escritas e assinadas pela mesma pessoa, e autógrafas, em que uma pessoa 

escreve e outra assina. A identificação dos autores das cartas é ainda dificultada por serem 

muitas cartas apenas rubricadas ou trazerem o nome de forma abreviada. 

 

A busca de informações a respeito dos remetentes e dos destinatários das cartas é uma 

etapa  relevante, quando se pretende trabalhar com a história social da língua, mas bastante 

difícil e demorada de se executar, principalmente se o autor da carta é desconhecido. 

Também não é fácil conhecer algo mais que o nome, ou, no máximo, o cargo dessas 

pessoas: muitas vezes implica uma longa peregrinação em bibliotecas, cartórios, igrejas ou 

onde quer que seja possível obter informações, resultando muitas vezes em uma busca 

inútil. Com relação à escolaridade, Barbosa (2002), ressaltando o trabalho de Marquilhas 

(1996) sobre o assunto, considera o dado paleográfico como o mais objetivo para lidar com 
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o mundo colonial, uma vez que, embora atualmente a habilidade com a escrita vincule 

escolaridade e nível sociocultural, não é fácil saber se um membro da elite numa época 

passada era também hábil com a escrita. 

 

Entretanto, o modo como cada produtor escreve se revela nas características textuais, em 

diferentes proporções e de acordo com influências diferentes. Castro (1991) considera 

alguns fatores  decisivos para as características dos textos, entre eles, a educação do escriba 

que  transcreve os textos. Muitas vezes, o que se considera “erro” do autor revela uma 

forma mais próxima da oralidade, mais inovadora, se for levado em conta que muitas das 

formas são consideradas características do português brasileiro, principalmente com relação 

à fonética. Outro fator determinante é a influência de modelos, tanto no aspecto lingüístico 

(a variedade lingüística, onde o produtor aprendeu a escrever e os hábitos gráficos), quanto 

nas tradições discursivas em que se inspira para escrever ou copiar. Por esse motivo, é 

importante que se obtenham informações sobre esses autores e sobre as circunstâncias 

históricas em que o texto foi escrito.   

 

Um aspecto interessante verificado na análise das cartas, que é, em muitos casos, diante de 

determinadas circunstâncias, repete-se um mesmo ponto de vista, um mesmo discurso, de 

acordo com o pensamento predominante. Para exemplificar, vejam-se as cartas seguintes, 

todas respondendo a um pedido de informações sobre os índios, percebe-se que os autores 

repetem sempre a mesma opinião, parecendo que os textos foram escritos pela mesma 

pessoa: os índios são descritos como pessoas indolentes, preguiçosas, ociosas, rebeldes, 

dadas ao roubo e à bebedeiras e por isso devem ser tratados com rigor. Na primeira delas, 

(C 121), de 1826,  o locutor, informando sobre a indule, Custumes, enclinaçons dos Indios 

destas duas Villas do Conde, e Alhandra, enfatiza a necessidade de serem governados com 

hum jugo pezado q os obrigue atrabalhar. Quem assina a carta é Feliz Correia de Souza, 

comandante das vilas citadas, que se apresenta como responsável pela informação 

Conforme omeo pensar. No entanto, por trás da opinião do locutor, vê-se o discurso do 

colonizador branco, que considera sua cultura superior à do gentio, cabendo ao índio ser 

subserviente, disciplinado, obediente à “civilização”.  
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(12) Estes Indios/teriaõ milhor comportamto seviveçem de baxo/dedesiplina deoutra  Naçaõ 

aqm elles temesem. Governados/p. outro  Indio seo semilhante nunca já mais poderaõ 

–/ter milhoramto;  p. q. qm  vio hum   vio todos, aconduta de/hum hé detodos, dommo  

modo aOsiozidade; apreguiça emais/inclinaçóns, etudo qto fazem eObraõ hé pegado às 

ramas /do seo gentilismo (C 121) 

 

O mesmo pensamento encontra-se na carta seguinte, assinada pelo vigário da vila do Conde 

Antônio Pereira Bahia, no mesmo ano de 1826: 

 

(13)  Estes –/Indios naõ querem sivilizaçaõ p. mais  exforcos que se façaõ, p. que/sempre 

procuraõ os prençipios  dos seos Gintilismo, ep. q. o prençipio/da  sivilizaçaõ hé 

otimor, obediencia, e fidilidde nehuma destas ver-/tudes elles querem adotar; ep. isso  

nunca já mais se sivilizaraõ. (C 120)   

 

Na carta 122, enviada de Alhandra, o também vigário Braz de Mello Moniz expressa sua 

opinião, como ele mesmo ressalta esegundo aomeo pençar, mas permanece o mesmo 

pensamento de que devem ser dirigidos com rigor, para que possam se tornar “civilizados”, 

isto é, obedientes ao branco.   

 

(14) esegundo aomeo pençar deveraõ ser/regidos por pessoa dediferente qualidade, 

ederigidos por/hum Director deprobidade,  que more dentro da Villa,/e naõ como oq.~  

existe, que he só Director no nõme: oCus-/tume einclinação dos Indios he o ossio, 

eavadiaçaõ po-/is q.~ em nada seocupaõ; p.m  sempre seinclinaõ mais aar-/te do Mar; 

em quanto naõ ter aproveitado as despesas que/tem feito o Thesouro Publico nesta 

Villa p.a sevilizar/aos Indios della he a cauza deserem os Professores indol-/lentes, 

enaõ cumprirem com oseo dever, enem o Regen/te, e Director obrigarem, q.~ os Indios 

exercitem a Escolha (C 122) 
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As cartas dirigem-se a diferentes autoridades, civil ou militar, de várias hierarquias: a 

governadores (posteriormente designado presidente da província), às Juntas Governativas84, 

a comandantes. As cartas do século XVIII são todas de um só autor: fazem parte de uma 

correspondência entre o Governador da Capitania de Pernambuco, José César de Menezes e 

o da Paraíba, o capitão-mor Jerônimo José de Melo e Castro. No caso dos dois 

governadores, o receptor 85 chega a manter uma correspondência com o produtor do texto, 

caracterizando-se como seu interlocutor (Bronckart, 1999). É o que se percebe na carta 

seguinte, de 1774, em que José César de Menezes claramente refere-se a informações 

prestadas e responde a perguntas feitas por Jerônimo José, em correspondência 

anteriormente recebida: 

 

(15) Tenho recebido de V. S. tres cartas( ...)  emq V Sa mefala, dizendo naõ desceria dos 

Sertoens, desceo(...)a necessidade de Bandeira q/V. Sa me reprezentou haver na 

Fortaleza de Cabedelo, ... (C 4) 

 

As cartas deste corpus estão inseridas numa situação de formalismo, de controle social e de 

uso da linguagem relacionada ao poder86. O que se espera das pessoas que exercem os 

cargos públicos é que elas pensem no interesse público, no interesse do rei, como 

recomenda o governador José César de Menezes, em 1774 e em 1778, respectivamente: 

 

                                                 
84 A Paraíba foi governada por várias juntas governativas. Após a morte de alguns governadores, 

constituíram-se triunviratos para substituí-los (Jerônimo José de Melo e Castro, em 1798 e  Antônio Caetano 

Pereira, em 1815). Em 1817, uma junta revolucionária composta de 4 membros assumiu o poder, durante 

pouco menos de dois meses. Em outubro de 1821 foi criada uma junta governativa composta de 7 membros, 

para dirigir a Paraíba, com a presença de senados das câmaras de várias vilas. Essa junta manifestou 

fidelidade a D. Pedro e se pronunciou pela autonomia e o regime constitucional. Houve ainda uma junta (5 

membros) que governou de fevereiro de 1822 a fevereiro de 1823 e outra (7 membros) desta data até abril de 

1824 (Leal, s/d; Silveira, 1999). Nesses casos, as cartas são destinadas à junta, e não a uma pessoa em 

particular.  
85 Receptor, na terminologia de Bronckart (1999) designa a pessoa que pode receber concretamente o texto 
86 Esse nível relaciona-se ao lugar social, ou seja, ao quadro de formação social, instituição e ao modo de 

interação em que o texto é produzido (Bronckart, 1999:94).  
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(16) com todas aquellas providencias /q. julgar mais convenientes a conseguir-se hum fim 

detan/to enteresse para obem publico, que sempre devemSer hum dos= /principais 

objectos detodos os que tem ahonra de servir a/ S Mage eprincipalmente deV. S.a, q’ 

neste emprego se/tem feito distinto com taõ gloriosos creditos. (C 6) 

(17) dou aV.Sa o bem merecido louvor de zello, comque promove/os intereSses da Real 

Fazenda, em Cuja Contemplaçaõ, eàos justos repa=/ros, que V.Sa jaz nadita Sua 

carta, darei pela Junta da mesma (C 30) 

 

As relações sociais são marcadas pelas conveniências e a linguagem, principalmente a 

língua escrita, é utilizada como reguladora das relações de trabalho: há uma série de 

restrições que se refletem na padronização dos textos e na formalidade no uso da língua, 

como se pode verificar pela preocupação com a adequação e correção das nominatas 

solicitadas revelada nesta passagem da carta C 46, de 1800, assinada pelos membros da 

Câmara de São João:  

 

(18) remetemos aV.S. as Nominatas/dos Portos das Ordenanças desta Vila q/V.S nos 

mandou fazer mto nos regozija/remos q’vaõ ao agrado de V.S. aqm roge/mos queira 

relevar os erros q’nelas /emcontrar.(C 46) 

 

Nas cartas da segunda metade do século XVIII, enviadas pelo governador de Pernambuco 

ao governador da Paraíba, é possível perceber as relações de poder, através da  assimetria, 

decorrente da posição de maior prestígio, de superioridade do enunciador87, mesmo ele se 

dirigindo a um outro que ocupa um cargo semelhante e, teoricamente se encontre em 

posição de igualdade. Essa posição de superioridade se explica pelas circunstâncias 

históricas, pela subordinação política, econômica e administrativa da Paraíba com relação a 

Pernambuco. Mesmo com a heterogeneidade de propósitos comunicativos, nessas  

predominam as ordens, os mandados: dificilmente o governador se expressa em tom de 

                                                 
87 Com relação à posição social do emissor, ou com o papel que desempenha na interação em curso, 

Bronckart (1999) distingue emissor e receptor (produz ou recebe em texto) do de enunciador e destinatário 

(papel social assumido pelo emissor e pelo receptor). 
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solicitação, em igualdade, mesmo quando utiliza expressões de cortesia. Nesses casos, em 

que o locutor responsável pelo discurso está numa posição hierarquicamente superior ao 

interlocutor, predominam verbos que denotam ordem, mandado, como se percebe na 

passagem abaixo: 

 

(19) V.Sa. respeitando esta Real Determinação/aplicará todo o esforço em executala na 

parte, que lhe/ordeno, concorrendo com todo o auxilio preciso para a/pronta 

conducção, e  embarque das ditas Madeiras (C 26) 

 

Na passagem seguinte, José César de Menezes, embora se dirija a outro governador, está 

claramente dando uma ordem, exigindo brevidade no atendimento dessa ordem, como 

denotam os verbos ordenar (C 2) e advertir (C 38), por exemplo. O mesmo acontece em 

outras cartas, em que ele exige zelo do destinatário, como a seguir, em que o tom de 

advertência é explícito: 

 

(20)  Ordeno a V. Sa q’ no seu destrito faça tirar, eme remeta com-a may/or brevidade 

humalista detodos os nossos Solteiros,... (C 2) 

(21) Advirto mais a V. S.a q. de nenhuma forma consinta q’ nos corpos Auxes. Sirvaõ ese 

assente praça senão ahomens cazados, eFilhos Unicos de Viuva, (C 38) 

 

Nos casos em que o remetente deve obediência ao destinatário, a relação transparece não só 

na escolha da linguagem adequada, mas ainda se percebe que o relato dos acontecimentos 

ganha um outro aspecto, os  fatos são contados de acordo com o desejo do principal 

interessado. Aparecem então passagens formais, segmentos pouco espontâneos, cheios de 

frases feitas,  como as que seguem: 

 

(22) Estimo muito ter esta/occasião de poder fazer este pequeno Serviço a V. Ex.cia  e 

/desejo muito dever a V. Ex.ca o obsequio de me dizer se com effeito o dito Desertor 

chegou a essa cidade. (C 64)  



 

 113

(23) praticados, desgraçadamente naõ /pude por em execuçaõ  huãs Ordens taõ 

providentes,/e que tanto concorriaõ para a boa ordem, esucego pu-/blico deste lugar, 

porque tendo estado bastantemente/enfermo o Escrivaõ proprietario (C 78) 

(24) Tendo mto prazer em prestar os meus quasi/enuteis serviços à Nação, apezar depassar 

pça/encommodo de estar fora do seio da mª /fama, (C 89) 

 

Em passagens como essas, mesmo tendo-se em conta a subjetividade do autor (marcas de 1ª 

pessoa, assinatura), percebe-se que essa subjetividade, embora transpareça, é amenizada em 

virtude do cargo exercido, razão pela qual os interesses devem coincidir com os dos 

superiores.  

 

(25) ...eamesma arecadaçao da Real/ Fazenda, que tem os ultimos tempos mudaraõ, 

emteiramente / demodo mefirmaõ na rezuluçaõ quetomei: o que sertamente / naõ 

FaSso com outro experito, senaõ com ó deservir bem / a Sua Majestade.(C 12) 

 

Muitas cartas trazem claramente a importância de exercerem determinados cargos e como 

isso deve ser valorizado pelos subordinados, que devem demonstrar gratidão pela escolha, 

através de um comportamento “adequado”. 

 

(26) conheço  agrande honra comq V. Sa Se distingue no Real /Serviço, oq naõ sucede a 

mayor parte dos Capitaens Mores/desta Cap, pois tenho achado muytos sem honra, 

esem verda/de por me terem remetido muytos mulatos, eNegros de/Carapinha fechada, 

Só afim de poderem servir osSeus  afi/lhados,  esquecendo-se do principal objeto de 

humhome e q/tem ahonra de ocupar o posto de capitáõ Mor. (C 9) 

 

Pelo que se verificou,  os produtores dos textos tentam influenciar o comportamento dos 

destinatários, buscando, em uns casos, a obediência às ordens expedidas e, em outros, a 

manutenção das boas relações interpessoais. Diferentemente do que ocorre nas cartas 

pessoais, em que há uma preocupação com a proximidade, afetividade e envolvimento, as 

cartas oficiais, em geral, priorizam a informatividade e utilizam estratégias argumentativas 
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baseadas em elementos que legitimam certos atos de fala expressivos e diretivos usados 

para influenciar seus interlocutores (Koch, 2000; Silveira, 2002). Feitas essas 

considerações, passa-se à apresentação e caracterização geral dos manuscritos em 

circulação no período colonial e imperial brasileiro  

 

5.4 Tipologia de manuscritos brasileiros na Colônia e Império 

 

Faz-se aqui a apresentação dos gêneros encontrados no levantamento do corpus. Trata-se 

de uma tipologia para orientar a leitura e a apontar a diversidade textual encontrada.  

Barbosa (2002) distingue duas categorias gerais de textos manuscritos que circulavam no 

Brasil colonial: os da administração pública e os da administração privada. Nos 

documentos da administração pública distinguem-se os de caráter deliberativo oficial e os 

de requerimento pessoal junto à estrutura do poder. Nesse último caso é necessário que 

pelo menos um dos interessados esteja na condição de pessoa jurídica ou na de 

representação oficial de Estado. Com relação aos textos da administração privada, 

encontram-se os de instituições não governamentais, religiosos, monocultores das grandes 

fazendas, comerciantes em geral, extrativistas, pecuaristas etc. A denominação abrange os 

documentos trocados entre instituições não governamentais e ou entre particulares quando 

um deles, ou os dois estavam em condição de pessoa jurídica ou de representação 

individual. Tanto os da burocracia oficial quanto os da privada trabalhavam com poucas 

cópias de cada documento. A essas duas categorias somam-se, além dos textos literários, 

os de caráter pessoal, como as missivas familiares. 
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Quadro  7 -  Textos coloniais em circulação no período colonial 

 
 

Administração pública 

 

Administração privada 

 

Textos particulares 

Requerimentos 

Representações 

Ofícios 

Alvarás 

Cartas (de lei, régias, etc) 

Devassas 

Relações de viagens 

Testamento 

Certidões 

Etc. 

Relatórios de finanças 

Mapas de produção (de fazendas 

agrícolas, de pecuária e do 

extrativismo) 

Mapas de compra e venda 

Cartas de comércio 

Missivas de controle interno do 

clero regular 

Deliberações capitulares 

Etc. 

 

Missivas (entre familiares, entre 

amigos, por interesses afetivos) 

Diários 

Etc. 

Extraído de Barbosa (2002:427) 

 

Tanto no aspecto paleográfico quanto no diplomático, esses manuscritos88 apresentam 

influência tipicamente ibérica. Para isso contribuiu o fato de a escrita latina ter sido 

introduzida no Brasil pelos portugueses numa época em que, com a difusão da imprensa, 

decaía consideravelmente a produção manuscrita do livro, generalizando o uso da letra 

cursiva para a redação de documentos.  

 

Acioli (1994) informa que até 1808, os documentos relacionados com questões oriundas do 

Brasil e que ultrapassavam a competência do governador geral ou vice-rei eram enviados 

ao Conselho Ultramarino. Muitos deles dirigiam-se ao rei através de requerimentos ou 

cartas. Os documentos régios, por sua vez, eram em forma de cartas, alvarás, concessões de 

mercês, provisões, ordens, tratados ou regimentos. Além desses, são também importantes 

historicamente outros documentos, como os registros das câmaras municipais, das igrejas e 

dos cartórios. 

 

                                                 
88 Os manuscrito que envolvem questões relativas ao Brasil, mesmo oriundos de Portugal, são considerados 

brasileiros os manuscritos: cartas da colônia, documentos régios ou consultas do Conselho Ultramarino 

(Acioli, 1994). 
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Martinheira (1997)89 apresenta uma tipologia de documentos produzidos pela 

Administração Central no Antigo Regime90, mostrando que cada época apresentava um 

certo estilo burocrático, fazendo com que as mesmas tipologias se alterassem na forma, 

fossem extintas ou sofressem adaptações. A natureza das diversas tipologias podia variar 

em decorrência de diversos fatores: da autoridade que expedia o documento, de quem fazia 

cumprir, a quem competia executar e ainda em decorrência das circunstâncias do exercício, 

estruturação e divisão ou concentração dos poderes legislativo, executivo e judicial, e 

ainda consoante os regimes políticos (Martinheira, 1997:11). É o caso de determinados 

formulários de Leis, alvarás, Provisões e outros papéis diplomáticos expedidos pelas 

Secretarias de Estado e Tribunais, regulados pelo Decreto Provisório das Cortes Gerais, 

Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa de 08 de Julho de 1821.  

 

Entre os documentos enviados exclusivamente pelo rei, além da carta de lei (lei, carta) 

estavam o alvará, alvará de lei (com força de lei, em forma de lei), provisão, provisões 

régias, regimento, estatuto, carta régia, decreto, resolução, carta patente. Alguns desses 

documentos foram encontrados entre os textos selecionados, como a seguir, a carta de lei, 

um diploma legislativo que vigora perpetuamente, até revogação:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Do Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. O autor colaborou com o Projeto Resgate, na revisão dos 

textos do Catálogo dos documentos manuscritos avulsos referentes à capitania da Paraíba, existentes no 

Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa.  
90 Principais órgãos da Administração do Antigo Regime: a Casa da Suplicação, o Desembargo do Paço, o 

Conselho da Fazenda, a Mesa da Consciência e Ordens, entre outros. 
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Quadro 8 – Documentos Administrativos – Carta, Carta de lei 

 
 Carta, carta de lei, lei Carta 117 
1 Intitulação: nome  (próprio) do soberano: 

podem por exceção conter a titulação do 
alvará.  
   Dom João por Graça de Deus, Eu El-
Rei 
 

2 Notificação:  Faço saber 
3 Narrativa ou exposição: Motivo que deu 

origem ao ato 
4 Dispositivo: Hey por bem; Pelo que 

mando 
Sou servido ordenar 

5 Cláusulas finais: 
- cominatórias 
- garantia 
- renúncia 
-corroboração autenticação e validação 
 
sanções; obrigações; direitos; que passem 
pela chancelaria, ou declarem que valham 
como se passassem 

6 Protocolo final: Local, Data;  
Subscrição 

7 Assinatura com seu título precedido de 
artigo 
O Rei, a Rainha, o Príncipe, com guarda 

8 Referendo ou assinatura ou levar vista 
Pelo Secretário de Estado se se expedir 
pela Secretaria de Estado, ou pelo 
Presidente do Tribunal ou Conselho, se a 
expedição é do Tribunal é pelo Tribunal 
ou Conselho. 

9 Subscrição ou sumário: Da matéria da 
providência, sem a qual é declarada sem 
nenhum efeito. 

10 Assinatura: Pelos Conselheiros quando 
não há Presidente do Tribunal 

1826    junho  10 
 
(1) Dom Pedro pela Graça do Deos, e Unanime Aclamaçaõ  
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do  
Imperio do Brazil. (2)Faço saber avós Presidente da Provincia  
da Parahiba do Norte:  (3) Que sendo elle presente as duvidas que  
tem ocorrido na Chancellaria Mor do Imperio, sobre a exacta  
arrecadaçaõ dos Novos Direitos, que saõ devidos a Fazenda 
~Naional, pelas Merces, de todos os officios de Justiça, e Fa= 
zenda (4) Hey por bem novamente Ordenar= 
vos, que com urgencia e responsabilidade,  
incumbais aos respectivos Ouvidores das  
Commarcas deSsa Provincia, procedaõ á novas Lotaçoens 
Expecificas de todos os officios de Justiça, e  Fazenda, das su= 
as Commarcas, cuja execuçaõ zelaraõ como lhes hé propria 
 Epara remover as delongas, que a este respeito poSsaõ haver, 
Outro sim os mesmos Ouvidores encarregaraõ aos Juizes  de  
Cada huma das Villas, a factura das competentes Lotaço= 
ens, servindo de Escrivaõ odas  Cameras, e insinuando el= 
las a forma de Proceder, e principalmente aos Juizes que 
naõ forem  Letrados, cujos ProceSsos vos seraõ remetidos em tem= 
po; a fim de serem por vós enviados ao Conselho da Fazenda, com  
a brevidade poSsivel, como cumpre a  bem do Ser= 
viço. (5) O Imperador o Mandou pelos Ministros  abaixo aSsig= 
nados do SeuConselho, e da Fazenda Victorianno Marques  
de Freitas afez, (6) no Rio de Janeiro, em dez de Junho de  
mil e oito centos e vinte e seis, Quinto da Independencia e do = 
 Imperio. Joao (ilegível) de Mello e e B. Lacerda (ilegível) afez 
escrevente). 
        Francisco Baptista Roiz’ 
  Jose Fortunato de Brto Abreu Sousa Mendes 

 
Por Destro do Conso da Fazda de 5   
de Julho de 1826% 
 
(10)Cumpra-se eregiste-se Paraíba 27 de Julho de 1826 
Alexe  Franco de Seixas Maxado 
Regda à f  186 do Livro 2º de Avisos Imperiaes 
Antonio Jose Henriques 
 

Adaptado de MARTINHEIRA (1997) 
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As Cartas Régias são expedidas pelo rei e autorizadas com a sua assinatura, pelo que são 

também declaração da sua vontade. Costumam ser expedidas com um Aviso, em que se 

fecham. Apresentam a seguinte estrutura:  

 

Quadro 9 – Documentos Administrativos: Carta régia  

Carta 104  Carta régia 

1 Endereço, Intitulação e 

saudação:  

Fulano, Eu El-Rei vos envio 

muito saudar 

Fulano, amigo, Eu El-Rei vos 

envio muito saudar 

2 Narrativa: (motivo que 

justifica a carta) 

Pedido ao rei ou sua vontade 

direta 

3 Dispositivo: 

Sou servido fazer mercê 

Hey por bem e me praz 

Sou servido ordenar 

4 Assinatura (como nos alvarás, 

com seu título sem precedência 

de artigo) 

 Rei,  Rainha,  Príncipe 

1823 – Novembro 25 
 
Presidente e Membros do Governo Provisorio da Provincia da Pa 
Rahyba. Amigos. (1) Eu o Imperador Constitucional, e Defensor Per 
petuo do Imperio do Brazil, vos Envio muito saudar, Tendo consi- 
deraçaõ aos distinctos merecimentos,  patriotismo, adhesaõ á Sagrada 
Causa deste Imperio, e mais qualidades recomendaveis que concor- 
rem  na peSsôa de Felipe Neri Ferreira   (2;3)Houve por bem Nomea-lo 
Prezidente deSsa Provincia, em virtude da Carta de Ley de vinte de  
Outubro do presente anno, como vos constará da Carta Imperial, que 
lhe Mandei paSsar na data desta. Encomendo-vos  portanto, que 
na forma costumada lhe deis poSse deSse Governo, que exercitáes, com 
as ceremonias, que em semelhantes actos se pratica, do que se fará as 
sento, que será por vós aSsignado, e lhe dareis as noticias, que julgardes 
convenientes ao Serviço Nacional. O Escripta no Palacio do Rio de  
Janeiro em vinte e cinco de Novembro de mil oito centos  
e vinte tres, segundo da Independencia do Imperio 
 
   (4) Imperador 
    Joaõ Severiano  Maciel da Costa 
Cumpra-se e registre-se. Paraiba91 
4 de Março de 1824 
 Estevaõ Jose Luiz da Cunha(?)  
  Presidente 
Antonio da Trindade Antunes Meira 
Joaõ Ribeiro de Vasconcelos Pessoa 
 Secretro Intero 

   Pelo Imperador 
 
Para o Presidente e Membros do Go- 
Verno Provisorio da Provincia da Parahiba92 
 

Adaptado de MARTINHEIRA (1997) 

 

                                                 
91  Escrito no verso da carta. 
92 O endereçamento está escrito nas dobras. Há marca do selo 
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A provisão tanto poderia ser enviada pelo Rei, quanto pelos Secretários de Estado ou pelo 

Tribunal ou Conselho.  Além dela, a portaria, o aviso eram também documentos remetidos 

pelos Secretários de Estado e Tribunais,  sendo este último exclusivo das Secretarias de 

Estado. Os avisos são ordens expedidas em nome do rei pelos Secretários de Estado 

diretamente ao Presidente do Tribunal ou aos conselheiros do Tribunal ou aos conselheiros 

do Tribunal, ou ainda a qualquer magistrado, corporação ou particular, pelos quais se 

ordenava a execução das ordens reais. 
 

Quadro 10 – Documentos Administrativos: Avisos  
Carta 74  Avisos, ou cartas dos secretários  

 
 

1 Endereço: 
Ill.mo e  Ex.mo Senhor 

2 Intitulação e dispositivo: 
Manda El-Rei Nosso Senhor 
Sua Majestade é servida 
O Rei é servido 
A Rainha é servida 
O Príncipe 

3 Segue-se a ordem régia a cumprir 
4 Assinatura  

Do Secretário d Estado 
5 Endereço 

(acaba com) nome ou dignidade da 
pessoa a quem é dirigido 

1822 

(2)Manda Sua Alteza Real o principe Regente pela se 
cretaria de Estado dos Negocios do Reino (3)remetter ao Go- 
verno Provisorio da Provincia da Paraiba do Norte as  
Portarias que na Data desta se expedem ás Camaras Da Di- 
ta Provincia, com exemplares do Manifesto do Mesmo  
Augusto Senhor nos Povos Deste Reino em que refere 
os poderosos e justificados motivos de seus procedimen- 
tos, sempre Dirigidos á felicidade e honra do Brasil:  
E há por bem que as faça distribuir pelas respectivas  
Camaras. Palacio do Rio de Janeiro em 7 D’Agosto de 1822 
  
(4)Jozê Bonifacio de Andrada e Silva 
 
Cumpra-se e registre-se Paraiba 
27 de Agosto de 1822 
Villar Falcaõ Carno Carvl 

 
 

Adaptado de MARTINHEIRA (1997) 
 

 

O ofício poderia ser enviado por diversas autoridades, inclusive os Secretários de Estado e 

Tribunais. Esses documentos tratam dos mais diferentes assuntos e se prestam aos mais 

propósitos variados, além de trazerem também local, data e cargo de quem o enviou e para 

quem foi destinado. É a tipologia mais freqüente, porque através dela se faz a 

correspondência dos assuntos correntes da administração. 
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Quadro 11 – Documentos Administrativos: Ofício  
Carta 102  OFÍCIO 

1 Endereço: 

Ill.mo e  Ex.mo Senhor 

2 Narrativa ou exposição 

Matéria do expediente 

3 Protocolo final: 

           Local e data 

4 Acabam com 

Deus guarde a V. Ex:a 

5 Assinatura 

Nome e cargo da dignidade 

 (1)Illmo Senr 

 

(2) Pello Escrivaõ daCamara respectiva, faço remeter a VS as pau= 

tas das pessoas q hao de Servir na Justiça os annos de 1824 thé 26 

q tudo sefaz legalmte no dia 31 do mês passado de outubro 

em observansia dooficio deVS da data de 9 ddto mês, 

osquaes vaõ p V.S. as limpar como ordena nomesmo  

officio, e jumptamte as ballas com acompetente bala 

       (4)Ge aVS (3)Villa Real do Brejo deArea 7 de9bro 

de1823 

Illmos Senr Dr Franco de Souza 

(Paraizo) Ouvidor Gl eCorregedor 

daComarca pella Lei 

 (5)Joaq do Reg Toscano Brito 

  Juis ordinio 
Adaptado de MARTINHEIRA (1997) 

 

Apesar da formalidade que apresentam, as cartas oficiais merecem destaque entre os 

inúmeros documentos de importância histórica produzidos no Brasil no período colonial, 

no sentido de refletir a língua usada em uma região, pelo seu caráter de documento datado e 

localizado.  

 

5.4.1 A tipologia textual do corpus 

 

Dos documentos selecionados, encontram-se neste corpus, de acordo com a classificação 

feita por Martinheira: carta de lei, carta régia, aviso dos secretários, ofícios. Dentre esses, 

os ofícios serão focalizados com a denominação geral de cartas93 por serem maioria 

                                                 
93 Há uma distinção entre elas, dependente de vários fatores: atividade em que é usada, do relacionamento 

entre interlocutores, propósitos comunicativos, entre outros. Na época atual, a denominação é também 

bastante abrangente e, mesmo apresentando o formato externo peculiar —cabeçalho, data, assinatura, 

fórmulas iniciais e de encerramento  —  não engloba a diversidade de textos e de propósitos, já que pode 
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absoluta e por apresentarem maior heterogeneidade. Os demais, principalmente enviados de 

outras capitanias, servirão apenas para se estabelecer um paralelo entre eles. Os 

documentos enviados de Pernambuco e Rio Grande do Norte serão considerados na análise, 

o que se explica pelas circunstâncias históricas, isto é, pela ligação territorial e político-

administrativa que esses estados tiveram com a Paraíba durante muito tempo.  

 

Quadro 12 – Gêneros textuais do corpus 

    GÊNERO QUANTIDADE CARTA Nº 
Carta de lei 1 117 

Carta régia 1 104 

Aviso dos secretários 5 70,71,72,74,124 

Ofício  Os demais  

 

A seguir, serão observadas algumas questões relativas à transcrição e interpretação dos 

textos. 

 

5.5 Lendo os textos do Brasil colonial e imperial 

 

Na introdução desta tese falou-se da necessidade de conhecimentos filológicos e 

paleográficos para a leitura de manuscritos antigos, a fim de evitar equívocos na reprodução 

e interpretação de tais manuscritos. Há pelo menos cinco categorias de erros freqüentes na 

interpretação de textos medievais (Silva Neto, 1956; Nicolau, 1985), que foram retomados 

por Rumeu, Barbosa e Callou (2002), na análise de textos coloniais na América portuguesa: 

erros devidos à má compreensão de letras, erros devidos à ignorância de siglas e 

                                                                                                                                                     
tratar dos mais diferentes assuntos. Segundo Marcuschi (2000), a noção de carta é apenas um guia para 

realização de um grande número de outros gêneros. Ao longo dos tempos, muitos documentos de natureza 

vária foram escritos em forma de carta (Pessoa, 2002). Isto porque, conforme Paredes Silva (1997), o corpo 

da carta permite qualquer tipo de comunicação, desde vantagens de um determinado cartão de crédito até 

informações sobre condomínio e, dessa forma, os vários tipos de carta devem ser enquadrados em categorias 

diferentes, já que remetem a diferentes campos de atividades. Paredes Silva (1997:121) define carta como 

uma unidade funcional da língua, empregada em situações características – ausência de contato imediato 

entre emissor e destinatário. 



 

 122

abreviaturas, erros devidos a saltos (omissões de palavras ou de passagens do texto), erros 

interpretativos devidos à falta de fronteira vocabular e erros de categoria específica (isto 

é, erros cometidos por desconhecimento de um aspecto lingüístico já existente na língua). 94 

  

a) erros devidos à má compreensão de letras 

  

No início da pesquisa, buscou-se selecionar os textos a partir dos documentos mais antigos 

que fosse possível encontrar nos arquivos. Entre os manuscritos catalogados, as cartas 

consideradas mais antigas, com resumo do assunto e cópia modernizadora (com a 

linguagem atualizada95), estavam arquivadas com a data de 1771. Entretanto, observando-

se que o autor, José César de Menezes assinou-a como governador da Capitania, percebeu-

se a possibilidade de algum engano, uma vez que o ato régio nomeando o governador é 

datado de julho de 1774 e que ele só tomou posse em agosto desse mesmo ano. Teria, 

então, o governador começado a exercer o cargo antes mesmo de ser nomeado?  Após 

muitas dúvidas e pesquisas, constatou-se que houve uma confusão entre os números 1 e 4 

na transcrição dos documentos, perfeitamente explicável pela semelhança entre as letras (e  

acrescente-se, entre os números) e pela pouca experiência com textos da época.  

 

Do mesmo modo, cópias de outros documentos apresentavam equívocos em virtude de 

inexperiência ou de uma leitura descuidada, fazendo com que tais cópias não fossem 

consideradas apropriadas para este estudo, em que se busca revelar com a maior fidelidade 

possível, a utilização da língua no período. Por esse motivo, optou-se por fazer a 

transcrição diretamente do manuscrito, consultando as cópias modernizadoras, apenas nos 

casos de dúvidas e deixando uma observação na transcrição, caso a dúvida persista. 

                                                 
94 Naturalmente, neste estudo não se tem a pretensão de infalibilidade nas transcrições, principalmente 

levando-se em conta que não foi permitida a reprodução fotográfica ou em microfilmes dos originais, mas há 

a preocupação em reproduzir os textos da maneira mais fiel possível.   
95 Essas cópias são de grande utilidade para pesquisadores de outras áreas, não interessados diretamente na 

língua da época (historiadores, por exemplo), uma vez que a modernização da grafia e da pontuação facilita a 

procura por informações sobre a sociedade, sobre fatos históricos, principalmente para o leitor/pesquisador 

com pouca experiência na leitura de textos antigos. Entretanto, mostram-se insuficientes para lingüistas. 
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Entretanto, de acordo com Nicolau (1985), é praticamente impossível a reprodução manual 

exata desses textos. Muitas vezes, a própria escrita dos manuscritos apresenta-se cheia de 

floreios que dificultam o reconhecimento das letras, podendo causar, como conseqüência, 

erro de leitura. Torna-se necessário, portanto, que se façam novas leituras, para assegurar a 

correta interpretação das letras. 

 

b) erros decorrentes de má leitura de siglas e abreviaturas 

 

Um aspecto que se destaca nos textos coloniais é o uso bastante recorrente de 

abreviaturas96. Entre os sinais abreviativos em geral, há os que não têm valor fonológico e 

os especiais, os que substituem uma letra ou um grupo delas. As abreviaturas usadas nos 

documentos portugueses e brasileiros classificam-se em: 

a)  Suspensão ou apócope – supressão do final da palavra, que fica inacabada. Este 

sistema deriva-se das siglas; as abreviaturas não têm terminação.  

   Exemplos: V. A. = Vossa Alteza; 

b) Contração ou síncope – supressão de letras intermediárias de uma palavra, 

permanecendo a terminação. Derivam-se das notas tironianas. 

   Exemplo: alga = alguma 

c)  Sinais especiais – abreviaturas com características particulares. Neste caso, 

segundo Acioli (1994), as abreviações classificam-se por letras sobrepostas, 

exclusivamente vogais, que têm valores fixos em relação às letras que servem de 

                                                 
96 Com relação ao sistema braquigráfico (do grego: braqui = curto e praphien = escrever, que significa 

escrever abreviado), Acioli (1994) ensina que há duas correntes para explicar a origem do sistema 

braquigráfico medieval: uma latina e outra bíblica. O sistema braquigráfico latino deriva-se de três maneiras 

diferentes de abreviar as palavras usadas pelos romanos: siglas (representação da palavra pela letra inicial, 

acompanhada por ponto, muito usadas nas inscrições. As letras invertidas indicavam o feminino das palavras 

e as geminadas o plural);  notas tironianas ( há dois tipos de notas tironianas: um, em que cada nota tinha um 

radical ou sinal principal —letra inicial, ou a sílaba inicial, ou a primeira letra de cada sílaba — e uma 

terminação; outro, em que cada sílaba da palavra era substituída por um sinal especial, para cópias mais 

rápidas. Desse sistema chamado silabário originou-se a moderna estenografia) e notae juris (usadas apenas 

em documentos jurídicos, consistiam na substituição da palavra  por um radical e uma terminação. Chegaram 

a ser proibidas, mas não desapareceram). 
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expoentes. As vogais a, e, i, o, por exemplo, têm valor de ar, er, ir, or ou ra, re, 

ri, ro, sobre as letras c, g, p e t. Derivam-se das notae juris. 

    Exemplo: outa = outra 

d)   Letras inclusas ou embebidas – consiste na inserção de uma letra na outra, 

quando um traço de letra serve comumente para outra. 

e)  Monogramas - letras ornamentais que substituem palavras, geralmente nomes 

próprios, algumas vezes entrelaçadas. 

 

Para facilitar a leitura e evitar erros na transcrição dos documentos, o pesquisador deve ter 

conhecimento do uso de abreviaturas e siglas, freqüentes em textos antigos. Na transcrição 

de documentos que visem a fornecer subsídios para estudos lingüísticos, é importante que 

alguns critérios sejam estabelecidos previamente e que sejam rigorosamente cumpridos na 

transcrição. No caso de se optar pelo desdobramento, aconselha-se de alguma forma sejam 

marcadas na transcrição, por meio de itálico ou grifando a parte que foi omitida no original. 

No entanto, é preferível mantê-las como se encontram no documento, uma vez que uma 

transcrição errada é responsável por muitos erros que  historiador pode cometer, quando 

impossibilitado de consultar o original (Acioli, 1994: 47).97  

 

Neste estudo, inicialmente pensou-se em desenvolver as abreviaturas, entretanto, buscando 

respeitar a fidelidade ao texto, preferiu-se mantê-las como no original, desdobrando-as em 

uma lista no início do segundo volume ou, nos casos em que pudesse haver dificuldades 

para o entendimento dos textos, colocá-las em notas de rodapé.  

 

(27) aq  trata da jurisdiçáõ, q S Mag Confere a V Sa, (C4) 

 o Thente. Corel Bernardo Joze,e o Capitaõ Joaqn Franco  (C 37) 

neSesaras...” (C 1); “...Mamang.e...” ( C 7, l. 12) 

 

                                                 
97 Existe uma publicação do Governo do Estado de São Paulo, de Maria Helena Ochi Flexor, de 1979, que 

traz inúmeras abreviaturas com sua identificação. 
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Nos textos estudados, embora o uso seja freqüente, não há uniformidade, ou seja, a mesma 

palavra pode ser abreviada de maneiras diferentes. Por exemplo: 

(28) Capm Mor; Capmor = capitão mor 

Commandte;  Commande = comandante 

Dodto; Dto = dito 

Govor ; Gov. = Governador 

 

As cartas 83, 84, 85, datadas de 1823, mostram bem o problema do desenvolvimento de 

abreviaturas: todas são cópias contemporâneas de uma mesma carta enviada por Francisco 

Xavier  Angelo ao Coronel Antônio Bezerra de Sá Menezes. O cotejo entre elas permite 

verificar que há passagens desenvolvidas em uma carta e nas outras duas as mesmas 

passagens são abreviadas, o que poderia mostrar uma certa despreocupação em reproduzir 

com absoluta fidelidade a língua, embora o conteúdo da mensagem esteja fiel e no final da 

cópia encontre-se o “está conforme”: 

  

(29) “...avendo já pra/ticado muitas hostilidades, pelos lugares por onde tem /transitado, 

eq'  anossa gente que marxaraõ doSobral (C 83) 

(30)  “...avendo ja praticado mtas hostilidádes/pelos lugares pr onde tem transitado, e q'  

anossa gente q’ mar-/xaraõ do Sobral (C 84) 

(31)  “...avendo ja pra/ticado muitas ostilidades pelos lugares pr onde tem/transitado, e q'  

anossa gente q’ marxaraõ do Sobral (C 85) 

 

c) erros decorrentes de omissões de palavras ou de passagens do texto 

 

Muitas vezes, defeitos físicos nos textos repercutem em erros posteriores, ocasionando 

omissões substanciais em edições críticas dos textos. Outros erros são ocasionados por 

lapsos, por falta de atenção das pessoas que estão transcrevendo os textos, interferência da 

língua do escrivão. Nicolau (1985) lembra que é comum o amanuense, ao copiar um texto, 

realizar uma espécie de ditado interior que pode provocar a aparição de erros, nos casos de 

grafias cuja pronúncia tenha variado ao longo do tempo. Ocorrem também casos em que a 
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omissão surge em textos com séries idênticas, fazendo com que o copista (ou o 

pesquisador, no caso) omita o trecho inserido entre as duas séries iguais. Nos casos citados 

por Rumeu, Barbosa e Callou (2002), de edições de textos em que não existe 2ª via, ou o 

original, os autores alertam que cabe ao leitor/pesquisador, ao fazer o levantamento de 

ocorrências, decidir se manterá ou não dados coletados em contextos assinalados pela 

edição como duvidosos.  

 

Nas já citadas cartas 83, 84, 85 há inúmeras passagens em que os copistas transcrevem de 

maneira diferente as mesmas palavras, revelando os hábitos fonéticos do escriba 

interferindo na escrita, o que poderia evidenciar o “ditado interior” de que trata Nicolau 

(1985). Nos trechos selecionados, verificam-se modificações na grafia (abreviaturas, junção 

de palavras, troca de letras) que implicam, além de alterações fonéticas (auxilho/auxilio; 

menhãa/manhã; empedirmos/impedirmos), desvios relacionados com a morfossintaxe 

(poder/puder; faremos/fazemos) e com o próprio sentido dos textos: 

 

(32) rogando lhe o auxilio q’ nos puder prestar afim de impedirmos (C 83) 

 rogando-lhe o auxilio q’ nos poder prestar afim de impedirmos  (C 84) 

rogando-lhe oauxilho q’ nos puder prestar afim de empedirmos (C 85) 

 

(33) eamanhã faremos/tenção marxar com aquela Tropa, q’ ja puder reu/nir tanto de 

Cavalaria (C 83) 

e a menhãa, fazemos tenção marxar com/aquella Tropa, que se poder/reunir tanto de 

Cavalaria (C 84) 

eamanhã, fazemos tenção marchar com  aqla Tropa, q’ sepoder rehunir/tanto adecavalaria 

(C 85) 

 

No corpus, mesmo com o maior cuidado nas transcrições, falhas dessa natureza foram 

percebidas e corrigidas nas revisões. 

 

 

 



 

 127

d) Erros interpretativos devidos à falta de fronteira vocabular 

 

Uma das primeiras dificuldades encontradas pelo leitor contemporâneo ao deparar com um 

texto de séculos anteriores é a existência de agrupamentos de palavras que hoje são escritas 

separadamente98: pronomes pessoais oblíquos e reflexivos que se ligam ao verbo, 

determinantes (artigos e possessivos) unidos aos nomes, e mesmo preposições e conjunções 

escritas sem separação, dando a impressão de serem indecomponíveis. 

 

Nas cartas que compõem o corpus desse trabalho, por exemplo, é freqüente o aparecimento 

de palavras escritas sem fronteiras. Ocorre também a segmentação indevida de palavras. A 

junção de palavras em manuscritos coloniais, principalmente em escrita capital e minúscula 

carolíngia99, propicia cortes errôneos por parte do copista. Por outro lado, nos textos 

coloniais brasileiros, escritos quase sempre em cursiva (Acioli, 1994), a falta de fronteiras 

entre as palavras contribui para os deslizes na sua interpretação. O trecho seguinte pertence 

a uma carta enviada pelo governador de Pernambuco ao da Paraíba no ano de 1775, e traz 

uma série de instruções a respeito da apresentação de uma lista contendo o nome das 

pessoas obrigadas às ordenanças. Tais listas devem ser enviadas duas vezes por ano. No 

trecho destacado, a união das palavras em cada um ano, aliada à grafia da palavra (h)um 

torna a passagem ambígua: cada (h)um ano   e  cada humano 

  
(34) Capi/taens Mores mostras ás Compas daSuajurisdiçaõ duas vezes em/ cadahumanno  

nos dias Santos dos dois mezes deJunho, eDezbro, (C 13) 

 
Ainda na mesma carta, a passagem seguinte apresenta uma união de palavras que, ao leitor 

desatento, poderia ocasionar erro de interpretação. A junção das palavras, que de início, 

gera ambiguidade, é dissipada com a continuação da leitura: estam os Filhos ou estamos 

Filhos. 

                                                 
98 Os autores pesquisados apresentam diversas denominações para a junção: conglomerados verbais (Pereira 

da Silva, 1998); juntura/segmentação (Imaguire, 1998); hipo e hipersegmentação (Silva, 1991). 
99 Sobre tipos caligráficos, ver Acioli  (1994),  Nicolau (1985),  Berwanger e Leal (1995),  Martins (1996) 
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(35)  aindaqnamestejam obrigados á ordenança, estamos Filhos, quesenaõ/acharem nos 

referidos Corpos.(C 13)  

 

Nas cartas mais recentes, a junção é menos freqüente, embora ainda apareça, como na 

passagem a seguir, de 1862: 

 

(36) Fico diposse do officio (C 179) 

 

A existência de variações na representação de uma mesma unidade gráfica, no interior de 

um mesmo texto ou no de textos diferentes pode ser resultante de fatores diversos, como a 

tentativa de grafar as palavras da maneira como são pronunciadas ou o pouco domínio da 

escrita. Além disso, não se pode esquecer que as relações estabelecidas pelos homens com 

os livros e com a leitura não são as mesmas de outras épocas, mesmo que modernamente 

essas relações pareçam quase imutáveis (Saenger, 1995)  

 

Os processos cognitivos usados pelo leitor moderno para decifrar a página escrita não são 

universais: há diferentes maneiras de ler, variadas competências de leitura e modos diversos 

de conceber a relação com o texto escrito. A própria forma de apresentar o pensamento 

escrito também sofreu alteração ao longo da História100.  A forma correta das palavras é 

sempre algo que se define socialmente e, em virtude dessa natureza de convenção social, o 

conhecimento da ortografia exige que o aprendiz saiba qual o funcionamento da norma 

ortográfica, além de conhecer o sistema da escrita alfabética101. Dessa natureza de 

                                                 
100 A direção seguida pelos olhos ao acompanhar as letras variou de acordo com o lugar  e com a época: no 

hebreu e no árabe, por exemplo, lia-se da direita para a esquerda, enquanto no japonês e no chinês percorriam-

se as linhas em colunas, de cima para baixo; o maia lia alternadamente em pares de colunas verticais; na 

Grécia antiga, os escritos tinham linhas alternadas lidas em direções opostas, de um lado para outro, e o asteca 

tinha seus escritos que serpenteavam pela página, como num jogo de trilha, sendo a direção indicada por 

linhas ou pontos  (Manguel 1997: 64). 
101 Fernando Tarallo (1990), em “Tempos lingüísticos”, chama a atenção do leitor para a existência, numa 

carta do século XVIII, de agrupamentos de palavras que para o leitor contemporâneo poderiam parecer 

totalmente estranhos e irreconhecíveis, a ponto de interpretá-los como indecomponíveis: trata-se de pronomes 
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convenção social, decorrem variados hábitos de escrita em cada grande período lingüístico. 

Abre-se aqui um parêntese para tecer algumas considerações sobre um tipos especial de  

junção de palavras: a scriptio continua, ou seja, a escrita sem espaços entre as palavras. 

Não se deve confundir a união e a segmentação de palavras decorrente do desconhecimento 

da grafia das palavras com a scriptio continua, a junção de todas as palavras de um texto, 

que ocorria na Antigüidade.  

 

Nesse período, o livro era um rolo escrito em colunas com uma longa faixa de papiro ou 

pergaminho que o leitor ia lendo em voz alta, enquanto segurava com uma mão e  

desenrolava com a outra. Não se distinguiam letras maiúsculas e minúsculas e nem se usava 

pontuação. A leitura de um texto em scriptio continua tornava-se mais lenta, uma vez que o 

leitor, para verificar se as palavras foram corretamente separadas, sem o uso de espaços 

como marcos, precisava fixar a linha de texto impresso um número duas vezes maior que o 

normal (Fisher, apud Saenger, 1995). Para reter uma série ambígua de sons, o leitor 

dependia da memória oral, considerada uma etapa preliminar na construção do sentido, 

após o que ele podia esquecer rapidamente as palavras específicas e sua seqüência. A 

memória era basicamente utilizada para fixar o sentido geral das orações, das frases e do 

parágrafo (Saenger, 1998). Os textos em scriptio continua eram de difícil compreensão, 

provocando erros na leitura e na separação dos agrupamentos de sentido, o que tornava a 

oralização indispensável para captar melhor a sucessão das palavras, o sentido das frases e 

saber o momento de interromper a leitura com as pausas (Cavallo, 1998). A atividade oral 

ajudou também o leitor a guardar na memória aquela fração de palavras ou frase já 

codificada foneticamente, ao mesmo tempo em que se processavam as demais tarefas 

cognitivas, necessárias à compreensão do sentido do texto. Por outro lado, todos esses 

                                                                                                                                                     
pessoais oblíquos e reflexivos ligados ao verbo e dos determinantes (artigos e possessivos) ao nome, além de 

preposições e conjunções que se encontram na mesma situação. Esse fato permite estabelecer, que na primeira 

metade desse século a estrutura da língua portuguesa previa a cliticização dos pronomes pessoais oblíquos e 

dos pronomes reflexivos ao verbo, e dos determinantes (artigos e possessivos) ao nome  (Tarallo, 1990:20-3).  



 

 130

fatores dificultavam a leitura, a escrita e a manipulação simultânea do manuscrito, fazendo 

com que o autor muitas vezes ditasse seus textos para serem escritos por um secretário.102  

 

Em toda a Antigüidade coexistiram leitura oral e silenciosa103, embora a primeira fosse 

mais difundida. A leitura oral predominava como forma de permitir ao leitor superar as 

dificuldades decorrentes dos vários tipos de letras, muitas delas cheias de ornamentos, da 

ausência de pontuação e de maiúsculas, e dos pontos que indicavam a separação entre as 

palavras – interpuncta -, que até o século I d. C. foram utilizados em Roma. A leitura oral 

permitia, principalmente, tornar compreensível ao leitor o sentido de uma scriptio continua 

que, sem a enunciação em voz alta, seria ininteligível e inerte. Por outro lado, uma 

vantagem no uso da scriptio continua era propor um texto neutro ao leitor, que poderia 

marcar as divisões e pausas por iniciativa própria (Cavallo, 1998). No mundo antigo, não 

havia o desejo, característico da civilização moderna, de deixar a leitura mais fácil e rápida. 

Segundo Saenger (1995),  os hábitos  dos antigos no tocante ao processo de leitura eram 

orais e retóricos, não apenas pela necessidade, mas por gostarem de pronunciar os sons das 

palavras.104 

 

A segmentação das palavras é uma invenção relativamente recente: segundo Saenger 

(1998), a scriptio continua se tornou norma a partir do final do século II e só no início do 

século VIII os espaços entre as palavras voltaram a ser empregados. Quando a escrita com 

palavras separadas foi adotada, aumentou o interesse pela composição manuscrita, já que 

permitia existir entre o autor e seu manuscrito a privacidade que não ocorria quando a 

redação dependia do ditado para um secretário.105  

 

                                                 
102 Só a partir do século XI, são encontradas iluminuras mostrando os autores escrevendo de próprio punho 

(Chartier, 1999;  Chartier e Cavallo, 1998). 
103 A leitura silenciosa também aparece documentada no início do século V a.C.   
104 Na Antigüidade e início da Idade Média, quando os textos eram compostos oralmente, o autor trabalhava 

pensando em textos que seriam lidos também em voz alta. No século  XIV, quando os textos são criados em 

silêncio, os autores esperam que seus escritos sejam eles próprios lidos em silêncio (Saenger, 1998). 
105 No Império Romano, a atividade de ler e escrever era muitas vezes delegada a escravos habilidosos, que 

atuavam como leitores profissionais. 
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Saenger (1998) considera que a inexistência desses espaços foi conseqüência de não haver 

necessidade de uma rápida identificação das palavras, por três motivos: em primeiro lugar, 

os textos eram lidos em voz alta; em segundo, a leitura era feita a partir de um corpus 

limitado de texto e, em terceiro, a leitura era feita apenas por uma classe restrita, a maioria 

leitores profissionais.106 Quando esses fatores deixaram de ser significativos, impôs-se o 

espaçamento, espalhando-se das Ilhas Britânicas, no início da Idade Média, para todas as 

regiões em que se empregava a escrita alfabética. Foram determinantes para o 

desaparecimento da scriptio continua o avanço da tipografia e a substituição das práticas de 

leitura em voz alta pela leitura silenciosa (Morais, 1999). Mas, segundo Svenbro (1998), 

apenas a introdução do intervalo entre as palavras não foi suficiente para a generalização da 

leitura silenciosa: foi no seio da escolástica que as vantagens da leitura silenciosa – rapidez, 

inteligibilidade – foram descobertas e passaram a ser exploradas em grande escala, mesmo 

esta prática ficando desconhecida da grande maioria da sociedade durante toda a Idade 

Média. Ainda por todo o século XIV, os copistas hesitavam em separar as palavras nos 

manuscritos em língua vernácula, mesmo que já estivesse ocorrendo nos textos latinos 

desde o início do século XII.  

 

Outra alteração lingüística igualmente significativa decorrente da introdução dos espaços 

foi a mudança das convenções sobre ordem das palavras e sobre o reagrupamento de 

palavras gramaticalmente ligadas. Tomadas em conjunto, a separação e a nova seqüência 

das palavras facilitaram a veiculação das idéias, feita agora com precisão e sem 

ambigüidade. Ambas foram também pré-requisitos para se desenvolver a pontuação 

sintática. A adoção da escrita com palavras separadas foi importante em virtude de  ter 

simplificado o processo de leitura, capacitando o leitor a perceber ao mesmo tempo o 

significado do texto e a informação codificada referente à sua interpretação gramatical, 

musical e intelectual. Dessa forma, o texto escrito fundado na separação entre palavras 

consagrou-se como o veículo de comunicação escrita de uma civilização caracterizada  por  

um rigor intelectual superior (Saenger, 1995; 1998).  

                                                 
106 Nos primeiros séculos da história da Roma antiga, por exemplo, a leitura estava restrita aos sacerdotes e 

nobres, que detinham os conhecimentos fundamentais, no que se referia ao sagrado e ao jurídico, dominando 

também o uso da escrita. 
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Pereira da Silva (1998) defende que, no período em que a escrita da língua portuguesa era 

essencialmente fonética, os conglomerados gráficos, isto é, a junção de palavras, refletiam 

parcialmente o ritmo da fala do manuscritor, que procurava transcrever as palavras da 

maneira como eram pronunciadas nas classes mais privilegiadas. O autor lembra que, como 

a escrita dos documentos antigos nem sempre é regular quanto à articulação e 

desarticulação das palavras, esse é um dos riscos que correm os que fazem a interpretação 

filológica: considerar rigorosamente a transcrição de textos antigos para o estudo da 

fonética, tomando por legítima uma grafia que não passa de um vício de escritura. Para o 

filólogo, a partir do estudo dos conglomerados gráficos, problemas filológicos podem ser 

solucionados, sejam relativos aos estudos fonéticos, fonológicos, ortográficos, históricos, 

etimológicos ou outros. A partir da análise de 971 conglomerados gráficos, na “Carta de 

Caminha”, de 1500 e em “Das vidas, e mortes dos Mongesi”, de meados do século XVIII, o 

filólogo verificou a posição dos vocábulos clíticos nas diversas classes gramaticais e 

concluiu provisoriamente, que a fala brasileira do século XVIII, de acordo com o que 

mostram os conglomerados gráficos estudados, era mais lenta que a fala de Portugal na 

época do descobrimento do Brasil. O grande número de ditongações, elisões e crases 

registrado na Carta mostra que a pronúncia dos portugueses descobridores era mais veloz 

que a dos brasileiros de hoje e, se não nos enganamos, também do século XVIII.  

 

Esse parece ser o pensamento de Cagliari (1995), ao tratar da alfabetização, considerando 

que a  união das palavras poderia refletir parcialmente o ritmo da fala, já que na fala não 

existe essa separação, a não ser quando marcada pela entonação do falante. Em muitas 

passagens das cartas, percebe-se uma certa dificuldade em lidar com o espaço gráfico do 

texto, de maneira semelhante a aprendizes. Sabe-se que crianças e redatores eficientes 

concebem o espaço gráfico de um texto de forma distinta. 

 

Os critérios para a colocação dos espaços em branco na escrita alfabética são baseados nas 

classes morfológicas, ou seja, no conhecimento da própria palavra escrita convencional. 

Segundo Câmara Jr.(1977), a apresentação dos vocábulos na escrita se faz pelo critério 

formal, deixando-se entre eles um espaço em branco, já que mesmo quando não apresentam 
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pausa entre si num único grupo de força, cada um deles é considerado uma unidade mórfica 

de per si.  

 

As estratégias de segmentação relacionam-se com aspectos discursivos, fonéticos, 

fonológicos e semânticos da língua oral. De acordo com Silva (1991), muitas das propostas 

de segmentação decorrem da tentativa de se representar graficamente a expressividade 

discursiva através  de estratégias de segmentação com base na fala.107 Por segmentação, 

entende-se o processo de divisão de um enunciado nos seus segmentos constitutivos. No 

que se refere ao aspecto sonoro, a segmentação pode ocorrer a partir de critérios físicos - 

quando a divisão parte de pontos de mudança acústicos ou articulatórios identificados como 

fronteiras de segmento - ou perceptivos – quando a divisão baseia-se na quantidade e na 

qualidade, muitas vezes refletindo as influências das unidades fonêmicas da língua. 

 

No tocante à ortografia, são dois os tipos comuns de segmentação: segmentação para mais -  

a Hipo-segmentação – grupo com junção de  duas ou mais palavras (no corpus, em maior 

número); e segmentação para menos – a Hipersegmentação – grupo com separação além da 

prevista pela ortografia.  

 

Nas cartas em apreço108, com relação  às unidades hipo-segmentadas, tende-se a juntar: 

a) Um clítico a uma palavra109  

(37) seemprega  - se emprega (C 2);  

sefaz  - se faz  (C 2); 

eidoneos – e idôneos (C 2);  

                                                 
107  Silva (1991:33), com base em Britton (1970), define a  função expressiva da linguagem como a que se 

refere à atitude emocional do falante, o qual pode enfatizar parte de um enunciado de acordo com seu estado 

de espírito; por outro lado, utiliza o termo discursivo como a linguagem posta em ação, isto é, a língua 

assumida pelo falante. 
108 Há trechos em que, pelo fato de  a letra ser bastante ornamentada, não ser possível distinguir se as palavras 

estão unidas ou se se trata de ornatos. 
109 Clíticos são todos os monossílabos átonos  que dependem, quanto à acentuação, das palavras que os 

seguem ou os precedem. 

[A6] Comentário:  Ademar 
Silva – Data? 
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pereceme – parece-me ( C 4);  

b) Grupos de dois ou mais vocábulos –  

(38) Compenadeprizáõ = com pena de prisão (C 4); 

 eatendendoaser  = e tendendo a ser (C 7);  

edeter  = e de ter (C 7);  

deq’metem = de que me tem (C 8);  

easpertendo  = e as pretendo (C 10);  

 

Com relação às unidades hipersegmentadas, que ocorrem em um número bastante reduzido, 

se comparado às ocorrências hiposegmentadas, tende-se a separar uma sílaba de um 

vocábulo: 

 

(39) ea suadas – e assuada (C 113) 

taõ bem – também (C 18) 

e per suadido – e persuadido (C 53) 

emdes fazer  - em desfazer (C 53) 

 

Não foram registradas ocorrências em que todas as sílabas de um vocábulo fossem 

separadas. Verificou-se a existência de variações na representação de uma mesma unidade 

gráfica, tanto em um mesmo texto quanto em textos diferentes. 

 

d) Erros de categoria específica 

 

Muitos equívocos na interpretação de textos decorrem do desconhecimento de fatos 

lingüísticos específicos da época. Rumeu, Barbosa e Callou (2002) referem-se neste item, a 

uma situação específica dos finais do século XVIII, que é a ambigüidade que assumem 

certos termos, com relação às normas lusitana e brasileira da língua portuguesa. Diante de 

um vocábulo com sentidos diversos, um leitor contemporâneo pode interpretá-lo 

erroneamente, por não saber se quem conservou o sentido usual, na época de produção do 

texto foi o Brasil ou Portugal.  
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Do mesmo modo acontece com relação ao gênero das palavras. Nos textos selecionados, 

encontram-se palavras com o gênero gramatical diferente do atual, como a palavra recruta, 

que nas cartas de 1775  e de 1780 aparece no feminino: 

 
(40) ponto-os naintelligencia deobser-/varem inviolavelmente odisposto nelle, tanto 

adespeito das Recrutas/ quedevemtersemprepromptas, paraquando lhes forem 

pedidos, (C 14) 

(41) As recrutas q’ V Sa remeteo foraõ entregues menos Antonio / Fea de Figueiredo q. não 

veyo, dos q. vieraõ tornaõ (C 38) 

 

Nas duas cartas seguintes, a C 154, escrita em 1854,  e a C 192, de 1868, a palavra já é 

encontrada no masculino, como se pode ver nas passagens seguintes:  

 

(42) Joaõ Franco/cujos recrutas saõ os seguintes Franco/Joze, criolo, de idade 27 an' 

Florencio/para que não haja  falta quan-/do se torne elle necessario a os recrutas. (C 

154) 

(43) brevidade algum fardamento,/para que não haja  falta quan-/do se torne elle 

necessario a os recrutas.(C 192) 

 

Diante de casos como os citados, comprova-se a importância de conhecimentos filológicos 

na análise de textos antigos, permitindo esclarecer dificuldades diversas encontradas em 

manuscritos dessa natureza. Por outro lado, é importante também que se observem quais os 

assuntos de que tratam e quais os propósitos comunicativos desses textos.  

 

5.6 Os propósitos comunicativos das cartas 

 

As cartas analisadas tratam de assuntos referentes à administração das capitanias, das vilas 

e de seus habitantes. Muitos fatos relatados nessas correspondências são citados por 

historiadores, como revoltas, problemas com bandos de marginais, conforme os exemplos: 
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(44) encontrei a maior miscella-/nia possivelm creada plo meu Companheiro /pr q’ tendo 

com os mais Europeos desta Praia/fomentado a desordem de rivalide entre Europeos, 

/e Brazileiros, fazendo partidos entre os Indios, e/outros nacionais, sobre  qm pode 

influir, e lhes saõ/obrigados, Se tem conspirado contra todos os ha-/bitantes, q’se tem 

á toda prova adhirido aCauza (C 77) 

 

Em cartas do século XVIII, a preocupação do governador César de Menezes em completar 

o regimento de infantaria do Recife é assunto de diversas cartas: 

  

(45) Espero do zelo,/comq V.Sª sedistingue no RealServiço continue aRemeter-me /dessa 

Capnia doseo Governo q Sei he abundante degente, todas /as mais Recrutas, que 

poder, com apossivel brevidade; pois tendo-/ já Regulado oRegimento deOlinda, mefoi 

presciso porOrdem/ de S. Mage mandar delle duzentas eSincoentaPraças  (C 17) 

 

Há ocasiões em que os autores apresentam pareceres acerca de determinados assuntos, 

muitas vezes solicitados em correspondências anteriores. Na passagem seguinte, de  1805, 

percebe-se claramente o posicionamento do autor do texto, o desembargador João 

Severiano, porque ele explicita a dúvida a que se referiu o interlocutor e, em seguida, deu o 

seu parecer sobre a suspensão de um oficial, ressaltando a importância do “officio de 

Advogado”: 

 

(46) e sobre a du=/vida em q V. Exa está se aquelle official sus-/penso  deveSer inhibido de 

advogar em virtude /das Culpas, de q naõ tem mostrado milhoramto,/é meu parecer q 

sim, porq sendo o officio de /Advogado taõ grave e melindroso, deveser occu-/pado 

por pessoas de conhecida probide, (C 55) 

 

Na carta seguinte, enviada de Coqueirinho em 1823, o autor, Sebastiaõ Soares da Roxa, 

que não explicita cargo, passa a informação solicitada anteriormente, mas o sentido do 

texto fica dependendo do contexto de produção de modo semelhante aos textos orais, pois 

as informações não são explicitadas. Verifica-se que está respondendo ao interlocutor como 

se estivessem conversando: de início ele topicaliza o assunto e diz que não prejudica, mas 
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não fica claro para o leitor o quê nem a quem prejudica. Há também um caso de 

hipercorreção – o que forem servidos.   

 

(47) A respeito dos RoSsados dosSuplicantes,/oq' posso emformar aVas Exas he q’/naõ 

projudica p’ naõ em cluir nellas/Madeiras deConstruçaõ nem Pau-/Brazil Segundo 

olugar q’mostraõ /aVista doque Vas Exas mandaraõ oq/forem  servidos. (C 107) 

 

No corpus, as cartas se prestam aos mais variados propósitos comunicativos110, que se 

distribuem predominantemente da seguinte maneira: 

- solicitar algo, que pode ser informação, documento, apreciação, entre outros - 10 

exemplares 

- dar alguma opinião, parecer - 17 exemplares  

- encaminhar (remeter)documentos, recrutas, presos - 45 exemplares 

- notificar (comunicar decisão, ordem) – 16 exemplares 

- dar instruções (ordenar) – 23 exemplares 

- prestar esclarecimentos (justificar)– 12 exemplares 

- nomear – 4 exemplares 

- oferecer préstimos – 2 exemplares 

- relatar algum acontecimento e pedir providências – 48 exemplares 

- informar (recebimento, recrutas, presos) – 44 exemplares 

 

Cumpre ressaltar que, na maioria das vezes, essas cartas estão atendendo a alguma 

solicitação ou ordem, isto é, já são respostas de correspondências anteriores. Nesse sentido, 

verifica-se que há um propósito maior e outros secundários, que servem de apoio, de 

argumento. Por exemplo, encontram-se cartas que, para justificar uma solicitação, expõem 

inicialmente a situação. Há, pelo menos 54 exemplares em que se percebe mais de um 

propósito, embora predomine um deles111. 

                                                 
110 Como mostra Paredes Silva (1997), com base em Nichols (1984).  
111 Silveira (2002:110), em sua tese de doutorado, estuda o ofício contemporâneo, classificando-o de acordo 

com o propósito comunicativo: o de solicitação, o  de encaminhamento, o ofício-convite, o de informação e 

esclarecimento. A autora analisa como se estruturam retoricamente, aplicando o modelo de análise proposto 
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Para verificar, no corpus, como os autores estruturam seus textos em função desses 

propósitos, as cartas serão agrupadas de acordo com os propósitos mais recorrentes, para, 

em seguida, serem observadas como se constituem. O grupo mais freqüente é o de 

solicitação. Nesse grupo estão incluídos os ofícios pedindo informações, préstimos 

documentos, autorizações, como o seguinte:  

 

Quadro 13 - Exemplar de ofício de solicitação 

Seqüências Exemplar 
(1) Vocativo 
 
(2) Apresenta o motivo da solicitação 
 
 
 
 
 
 
(3) Expõe a solicitação 
(4) Justifica a solicitação 
 
 
(5) Fecho 
(6) Instituição/Local/Data 
 
 
 
(7) Destinatário/Cargo 
 
 
(8)Assinaturas 

  (1)   Illmo e Exmo Snr 
 

(2) Tendo-se retirado desta Villa a 12 de 
Dezembro p.p. o Professor de primeiras le- 
Tras Antonio da Costa Rego e Moura, 
Enaõ tendo te hoje aparecido para entrar 
no exercicio  de suas funcõens, o qe tem causa- 
do notavel atrasamto nos seus Alunnos taõ- 
bem principiados. Esta Camara (3) vai ro- 
gar a V.Exca promptos providencias (4) afim 
de que os habitantes desta Vª naõ vejaõ se- 
os filhos escravos da ignorancia qe tanto 
aviltar o Cidadaõ livre 
(5) Deus Guarde a V. Exa ms nas  
(6) Paço da Camara Municipal da Vª de 
Pianco em Secçaõ Ordinaria de 12 de Ma- 
Io de1834 
 
(7) Illmo e Exmo Senhor 
Presidente da Provça 

 
(8) Satornino Roiz dos Santos 
Feliz Joze de Arantes 
Manoel Leonardo de Oliva 

Pedro Vieira de Castro 
Antonio de Ajo Souza 

 

A oração “Tendo-se retirado”, que traz o motivo da solicitação (a ausência do professor e o 

atraso dos alunos) é  introduzida por um verbo no gerúndio e não foi concluída. Ela separa-

                                                                                                                                                     
por Swales e Bathia, que se baseia nos movimentos retóricos. Apresenta o conceito de move, útil para veicular 

os propósitos comunicativos do falante/escrevente, que é concebido como um bloco de informação do texto 

que contém um propósito comunicativo particular menor e que serve a um propósito comunicativo maior do 

gênero.  
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se da que exprime a solicitação (pedir providências) através de um ponto, quando 

claramente caberia uma vírgula. Essa é uma construção bastante freqüente nessas cartas. No 

caso, o problema poderia ser resolvido colocando-se uma vírgula no lugar do ponto. Outro 

modelo de ofício de solicitação é o que apresenta a carta seguinte: 
 

Quadro  14 - Exemplar de ofício de solicitação 

Seqüências Exemplar 
(1) Vocativo 

(2) Apresenta o problema 

 

 

(3) Relato das ocorrências 

 

 

 

 

 

 

(4) Justificativa do pedido 

 

(5) Pedido de providências 

 

 

 

 

(6) Fecho/local/data  

 

(7)Assinatura/cargo 

 

(8)Destinatário/cargo 

 

(1) Exmo  Snr Prezidente 
 
(2) DaSertidaõ junta verá V. Exa oprocedimen- 
to que obrou nesta V.a noSegundo dia deestada 
oComandante do Distacamento da Va deSousa 
Francisco Afonso Her Bastos, eSua Tropa; ep.a  
Que V. Ex.ca fique mais aofato passo aespor.§ 
(3) Trazia aquele Comandante em Sua Com- 
panhia ou vinha pr omizeálo oCabra M.el Dias  
omem  facinerouso, epor tal reconhecido  
nesta Va de Pombal, eCriminoso emquerela de 
Adulterio, epr. isso a Riquerimento do querelan 
Te omandei prender emRazaõ do meu oficio 
Pasando este pello Quartel do Snr. Coman 
Dante Bastos estes eSeus Soldados ofizeraõ to- 
mar aforsa deentre aescolta q~.  oCunduzia 
(4) aoq’. Medeu motivos amandar omeu Escrivaõ 
Requisitarlhe daparte daJustiça para me 
Emtregar aquele Criminozo pois era sugeito a  
Justica, eeste deu emResposta ao Escrivaõ que 
Naõ Respondia a ma Requisiçaõ oq~.(5) levo aoCo- 
Nhecimento de V. Exca para obrar Com aJus- 
Tiças do Custume; epaço aparticipar a V.Exca  
em Como Rezaõ do meu oficio passo a Devesar- 
da Disistencia mais onaõ farei emquanto 
V. Exca naõ meenteligenciar p.r Resposta Sobre// 
Sobre taõ importante negocio (6)    De Ge  
a V. Exca Va dePombal 28 de Fevereiro de  
1826 
(7)Anto Fere de Souza 
Juis Ordinário de Pombal 
(8) S. N. J. Ilmo  Exmo Snr. 
G. m. e m. na. 
Alexandre Francisco de Seixas Maxado 
Miriticimo Prezidente do G. da Provincia  
da Cid.e da Paraiba do Norte 
Do Juis Ordinario da Va de Pombal 
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Há documentos pedindo providências para os mais variados tipos de problemas: de vacinas 

a prisão de criminosos, de pagamentos de soldos a esclarecimentos. Geralmente este 

documento começa com uma justificativa ou com um relato dos acontecimentos que 

justificam o pedido para, em seguida, fazer a solicitação. Interessante verificar que nos 

documentos deste grupo aparecem as maiores variedades, tanto com relação à estrutura 

quanto aos níveis de domínio da escrita.  
 

Outro tipo de propósito comunicativo muito freqüente é a informação. Nesses textos, o 

autor presta esclarecimentos e informações sobre pessoas, acusa recebimento de 

documentos, presos, recrutas, mapas,  dá aviso sobre os mais diversos acontecimentos. 

Muitas vezes a informação decorre de um pedido feito através de ofícios ou requerimentos, 

que vêm citados. A seguir, vê-se um exemplar desses documentos:  
 

Quadro 15 - Exemplar de ofício de informação 

Seqüências Exemplar 
(1) Local /data 
 
 
(2) Vocativo 
 
(3)Reporta-se ao documento recebido; 
 
 
 
 
 
 
(4) Presta a informação solicitada 
 
 
 
 
 
 
(5) Fecho 
 
 
(6) Destinatário/cargo 
 
 
(7) Assinatura/cargo 

  (1)          Quartel do Destacamento da 
   Guarda Nacional da Parahiba 
   em 18 de Abril de 1871 
  (2) Illmo Sr. 
 
(3) Em resposta ao officio de V.Sa de hontem 
ordenando-me para que o Commandante 
da Guarda da Cadeia do dia 13, informe 
Qual a razão de naõ ter aprezentado o 
Maior numero de força ao Carcereiro 
da Cadeia d’esta cidade quando Quis 
passar revista na mesma cadeia junto 
(4) remetto-lhe a informação do dito Tenente 
a qual confirmo, e V.Sa deve saber que 
não sendo rendida a guarda do Quartel, 
e a de Palacio, não era possível aque- 
lla guarda ir completa e isto deu-se por 
cauza de imbarque do Senador  
Frederico d’Almeida e Albuquerque. 
 
  (5)Deus Guarde 
a V. Sa 
(6) Illmo Sr Capitão Joao Paes Barreto de Mello 
 D. Ajudante d’ordens da Prezidencia 
 
(7) Joaquim ______ Per de Lima 

   Capm    Comte 
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Cabe ainda destacar um grupo bastante freqüente de cartas que têm o propósito de 

comunicar uma decisão de alguma autoridade, dar uma ordem ou mesmo de dar instruções 

de diversos tipos. Naturalmente, documentos assim são emitidos por alguém 

hierarquicamente superior aos destinatários, como os governadores, presidentes da 

província, comandantes, etc. Neste grupo se insere a maioria dos produzidos no século 

XVIII que, como se sabe, foram enviados pela mesma autoridade (José César de Menezes). 

Estes textos apresentam uma estrutura variada, às vezes trazendo uma espécie de 

justificativa para o que foi pedido, outras vezes começando diretamente com a ordem e 

ainda ficando a ordem no final do documento: 

  

Quadro 16 - Exemplar de ofício de informação (ordem, instrução) 

Seqüências  Exemplar 
(1)Justifica a ordem 

 

 

 

 

 

(2) Ordem 

 

 

 

 

(3) Fecho 

 

(4) Assinatura 

(5) Destinatário/cargo    

Como reconheço a distinta honra, desve 
Lo, eeficacia com q V. Sª Seemprega no Real Serviço,   
epª efeito deste Sefaz primeiro gente para comple 
tar o Regimento desta Praça, e Olinda, por estarem 
ambos os ditos Regimentos taõ faltos della, q’ dos mes- 
mos naõ pude fazer hum só Regto inteiro para man 
dar para onde S. Mage foi servido, pois foi com-a 
diminuição de duzentos e oito homens;       Ordeno a V.  
Sa q’ no seu destrito faça tirar, eme remeta com-a may 
or brevidade humalista detodos os nossos Solteiros, desem 
baraçados, eidoneos parao Real Serviço, residentes no  
 mesmo destrito, eq ainda naõ estiverem alistados em 
parte alguma; eoutrosim me remeta logo presos 
todos os vadios, q houver no mesmo destrito. 
 
D G A V S Recife 30 de Setem 
bro   de 1774 

 
Joze Cezar de Menezes(rubrica) 

 
Senhor Jeronimo Joze de Melo e Castro 
Coronel Govor da Capia da Paraiba 

 
 

Também com freqüência são encontrados os ofícios de encaminhamento, por meio dos 

quais os mais diferentes documentos são enviados para apreciação, informação ou 

divulgação, prática tradicional e muito comum ainda hoje nas instituições públicas e 
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privadas. Além de mapas, relações, leis, ofícios, isto é, de variados documentos, as cartas 

também encaminham presos, soldados, recrutas e funcionários públicos diversos. De modo 

geral, apresentam a seguinte estrutura, com variações: 

 

Quadro 17 - Exemplar de ofício de encaminhamento 

Seqüências  Exemplar 
(1)Encaminhamento do documento; 

 
(2) Informação da finalidade do  

encaminhamento do documento; 
 

 

(3) Fecho 

 

(4) Assinatura 

 
(5) Destinatário/Cargo  

(1)Remeto a V. Sa o Mapa incluso  
Pelaformalidade do qual sefaz presizo que V. Sa (2) man 
de, com a possivel brevidade, tirar outro, respectivo  do 
destricto Penal desta Capitania, e,logo que estiver tirado o en 
vieSem perda de tempo à Secretaria deste Governo, 
mandando taõbem o que lhe agora vai. 
 
(3) D G A V S  Re 13 de Abril  
de 1774. 
    
   (4) Joze Cesar de Menezes 
 
(5) Snr. Jeronimo Joze de Mello e Castro 
Coronel Governador da Capitania da Paraiba 

 

Além disso, são encontrados outros procedimentos, em documentos com o mesmo 

propósito, entre os quais, observam-se as seguintes ações: 

- Trazem  informações importantes sobre o conteúdo dos documentos; 

- Fazem esclarecimentos, recomendações e advertências sobre o uso dos documentos; 

- Fazem uma exposição sobre a situação que ensejou a remessa do documento; 

- Submetem o documento à apreciação da audiência; 

- Solicitam encaminhamentos ou divulgação dos documentos. 

 

Os ofícios deste grupo, do ponto de vista lingüístico, apresentam estruturas variadas: 

(48) Remeto a V. Sa o Mapa incluso (C 1) 

(49) Com esta hade entregar a Vossa Senhoria o Portador  ao / prezo (C 9) 

(50) Da Carta  Junta verá V. Exa q ooficio/deTabeliaõ do Judicial e Notas (C 60) 

(51) Pello Escrivaõ daCamara respectiva, faço remeter a VS as pau=/tas (C 102) 
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Lingüisticamente, os propósitos comunicativos dos documentos estudados se expressam 

através de verbos performativos, indicando atos de fala diretos: 

(52) Remeto a V. Sa o Mapa incluso (C 1) 

(53) Ordeno a V./Sa q’ no seu destrito faça tirar, eme remeta C 2) 

(54) Informo aV.Exª com a Resposta do Es/crivaõ da Exam do Supe (C 51) 

(55) Participo aV.Sa que hum dia destes /em audiencia publica seme  (C 63) 

(56) Emobservançia do Respectavel officio de/[...] respondemos que nesta Villa  (C 68) 

 

Aparecem também expressos por meio de construções perifrásticas, às vezes com verbos 

aspectuais, dando idéia de freqüência, geralmente entremeados de fórmulas de polidez: 

 

(57) Tenho recebido de V. S. tres cartas, duas de/data de 16 (C 4) 

(58) He em conseqca disso, e pr meachar/prezenteme noCargo de Juis Ordino desta Va, q’ 

vou /p meio, desta pedir a V. Exa haja de me conce-/der ter em minha  (C 109) 

 

As cartas apresentam grande heterogeneidade de seqüências tipológicas112. Algumas trazem 

uma estrutura predominantemente narrativa, com informações sobre pessoas e 

acontecimentos partilhados pelos interlocutores. O trecho seguinte narra uma tentativa de 

assassinato ocorrida em 1814, no Recife. Estão presentes traços lingüísticos característicos 

da narração, como o verbo de mudança no passado, um circunstancial de tempo e de lugar: 

 

(59) Em  hum dia da semana paSsada, tendo/eu sahido de tarde, entrou hum homem nas 

cazas/da minha rezidencia com a espada dezembainha/da  (C 65) 

 

                                                 
112 Por tipo textual entende-se, como em Marcuschi (2002:22), uma espécie de construção teórica definida 

pela natureza lingüística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). 

Abrangem narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. 
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As informações podem ser de diversos tipos, como na carta seguinte, de 1865, em que o 

comandante do batalhão transmite as notícias sobre Joaquim José, para que se decida se o 

mesmo deve ser aproveitado para o contingente da guarda nacional: 

 

(60) he elle casado, sem/filhos, mas de huã moral reprovada,/p’quanto na caza, em que 

mora com/sua mulher, tem huã, concubina; e pa-/ra que vivão ellas em harmonia, e 

naõ /briguem, aplica-lhes frequentemente/surras e cacetadas, pelo que V. Excia 

resolve-/ra o que julgar conveniente. (C 186) 

 

A exposição do problema é feita de maneira clara, sem dificuldade para o leitor moderno, 

mesmo considerando-se as peculiaridades da língua, como a grafia, por exemplo: he, elle, 

huã, vivão. 

 

Há outras cartas em que predomina a argumentação. Na passagem seguinte, de 1821, Felis 

José de Almeida Albuquerque, “lavrador de algudons” foi convidado a dar seu parecer 

sobre a colocação de cercas para prender o gado. O agricultor apresenta três motivos para 

justificar sua opinião, favorável à conservação dos animais. De início, há uma certa 

ambigüidade, pois se tem a impressão de que falta uma palavra: que se conservem os gados 

presos? Soltos? A dúvida aumenta pela falta de pontuação. A sua opinião é a de que o gado 

deve ser conservado preso em cercas, mas só com a continuação da leitura seu ponto de 

vista fica claro.   

 

(61) Sendo convidado por Ordem de VVSSas para dar o-/meo voto e dizer dimeus 

sentimentos sobre Gados e Culturas/Como abitante deste Termo, e Lavrador 

dealgudons a 14 a-/nos tempo de minha moradia neste lugar Nao Sou Uza-/do ater 

esta satisfaçaõ por cauza demolestia rezaõ q’ meobriga adizer oq’ Sinto por escrita.      

He omeo parecer q’ seconser-/vem os Gados ocorreme tres motivos q meparese 

justo...(C 67) 

 

Em seguida, aponta as vantagens de se plantar sem as cercas, na tentativa de convencer o(s) 

destinatário(s), no caso, as autoridades.  
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(62) SeAutoridades os Ilmos Exmos Senes do governo assim odeterminarem Entaõ florescerá 

acul-/tura eserá hú continente demuita abundancia  He inegavel agrde/vantagem q’ tem  

oCultor plantar, sem cercas, he domesmo modo inegavel/q’todos osmatos deboa (C 

67) 

 

Encontram-se passagens descritivas— com verbo estático no presente e indicação 

circunstancial de lugar — como a seguinte, de 1826. A carta foi escrita pelo vigário da vila 

de Alhandra para atender a uma ordem imperial que pedia informações sobre os índios, 

seus costumes e sobre o local onde viviam: 

  

(63) Esta Villa de Alhandra está situada emhum terreno/apreciavel, hemuito abundante 

depescarias nos Rios/que aCirculaõ, eMangues adjacentes, onde os Indios/vaõ 

diariamente carangueijar, edahitiraõ os seos sus-/tentos, C 122) 

 

Atendendo à mesma ordem, o capitão-mor de Boa Vista, Francisco Inácio Pereira de Castro 

descreve duas aldeias. Vê-se que no desenvolvimento do parágrafo, o autor divide o 

assunto, falando de uma e de outra aldeia: 

 

(64) Nesta Capitania Mor há duas aldeias /de Indios huma navilla da Bahia de S. Miguel 

eoutra/na Villa de Monte mor, am bos nos lugares proprios desta/Capitania, por ser 

huma abordo da Praia eoutra/abordo do Rio Mamang.e que muito utilizam 

pello/pescado de todas as qualidades, edecultura, (C 119) 

 

Encontram-se passagens expositivas e informativas a exemplo das seguintes: 

 

(65) Esta Camara de conformidade com a Lei, remete a V. Exca a rela-/çaõ junta, naqual 

contem os nomes de cento e Secenta e seis/Jurados deste Municipio que foraõ 

apurados em Sessaõ de/15 do passado. (C 135) 
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(66) Participo a V. Exca que fica prompta a escada das tu-//las maiores no Comvento de 

Saõ Francisco d’esta Cidade/conforme me foi determinado pr Ordem de V. Exca em (C 

139) 

 

Em certos casos, no lugar de prestar informações, os autores solicitam esclarecimentos 

diversos, como na seguinte passagem: 

 

(67) Desejo saber’ seposso lansar mao/de alguns oficiaes Interiores e/Soldados de 

Melhicias montada/pa. aorganização domeu Batalhão/principalm.te aquelles q’ volunta 

(C 79) 

Do exposto, comprova-se a grande heterogeneidade de propósitos comunicativos que 

apresentam. A seguir, será feita uma caracterização geral das cartas, partindo dos 

fenômenos lingüísticos observados numa perspectiva histórico-textual.  

 

5.7 Características gerais de cartas coloniais e imperiais, numa perspectiva histórico-

textual 

 

Para se ter uma visão mais ampla dos textos deste trabalho, adota-se aqui a abordagem 

proposta por Oesterreicher (1994) e Stoll (1996), a partir dos conceitos de Coseriu. Em 

virtude da já citada variedade de habilidade com a escrita, as cartas serão estudadas 

separadamente: de início, faz-se uma caracterização geral das que se aproximam do ideal 

de escrita da época, de acordo com os modelos apresentados por Martinheira (1997) e 

Acioli (1994), que servirão de referência para um posterior cotejo entre os demais textos;  

em seguida, serão vistos os que divergem da tradição e que se assemelham ao que 

Oesterreicher denomina competência escrita de cunho oral. Deve-se ressaltar, no entanto, 

que essa distinção ocorre apenas para efeito de análise, já que as cartas trazem diferentes 

graus de habilidade, nem sempre fácil de precisar. 

 

Na análise, as características tradicionais das cartas serão vistas de uma perspectiva 

histórico-textual: do ponto de vista histórico, no nível das línguas, enfoca-se a língua 

portuguesa em cartas administrativas numa comunidade e tempo delimitados. Da 
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perspectiva textual, serão observados, de um lado, fenômenos relacionados ao medium de 

realização: por se tratar de textos escritos, apontam-se aspectos concernentes ao meio 

gráfico, como as convenções da estrutura formal dessas cartas, entendendo-se aqui as partes 

constitutivas típicas do gênero, a relação entre a grafia e o som; de outro lado, abordam-se 

problemas relativos à concepção, ou seja, à textualidade, entre os quais, a pontuação, a 

informatividade, intencionalidade, a intertextualidade, a situacionalidade.  

 

Com relação às tradições textuais, deve-se observar que, segundo Coseriu, nas diferentes 

comunidades lingüísticas, existem modelos de produção e recepção de textos que são 

transmitidos historicamente. A forma dos atos normativos, por exemplo, obedece à 

disposição constitucional e a certa tradição: existem normas estabelecidas no período 

imperial brasileiro que ficaram mantidas no período republicano, a exemplo da 

obrigatoriedade de se colocar, no final dos atos, o número de anos transcorridos desde a 

Independência113.  Algumas práticas, formas de tratamento e de cortesia, certos clichês de 

redação e a estrutura dos certos documentos foram incorporados nas comunicações oficiais 

ao longo do tempo.114  

 

No nível textual, conforme lembra Schlieben-Lange (1993), há uma maior variação com 

relação à obediência às normas. A obrigatoriedade depende do texto: ao lado de textos 

rituais, que devem ser repetidos literalmente, há os literários, que buscam exatamente 

romper com o já dito e suas normas. As cartas oficiais, embora não sejam como textos 

religiosos, por exemplo, que devem ser repetido, obedecem a uma certa padronizaçao, 

embora permitam variações. De acordo com Oesterreicher (1994), os textos que 

correspondem ao ideal de escrita em geral buscam seguir as tradições textuais da sua época. 

Os autores entendem o alcance da cultura escrita, sabem da importância de produzir textos 

“adequados”, conforme o modelo textual em que se inserem, e querem produzi-los de 

acordo com as normas do gênero que adotaram, do ponto de vista de sua estrutura, seu 

                                                 
113 Estabelecida por decreto imperial de 10 de dezembro de 1822. 
114 Os fechos para comunicações oficiais regulados pela Portaria nº 1 do Ministro da Justiça de 1937 só foram 

revogados pelo Decreto 100.000, em 11 de janeiro de 1991. BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

(1991). 
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estilo e seu léxico. Nesse sentido, então, é necessário saber quais são as normas textuais do 

gênero em uso no período e se os autores sabem observar essas normas em seus escritos.  

 

Com relação ao nível da língua histórica, interessa verificar os fenômenos lingüístico-

gramaticais — características fonéticas, ortográficas, morfossintáticas e léxico-semânticas 

— da língua exemplar, no sentido utilizado por Coseriu (1979, 1982), e se os autores 

conhecem e como utilizam a modalidade de língua considerada adequada para as cartas 

oficiais. Desse ponto de vista, as características dos textos serão examinadas tendo em 

conta a norma da época, de acordo com a 4ª edição da Grammatica Philosophica da Lingua 

Portugueza, de Jerônimo Soares Barbosa, publicada em Lisboa em 1866 e a Breve 

instrucçam para ensinar a doutrina Christãa, ler e escrever aos meninos e, ao mesmo 

tempo, os princípios da Lingoa Portugueza e em sua Orthografia, normas metodológicas 

para professores, escrita no século XVIII. Esta última constituiu um dos modelos em vigor 

até as últimas décadas do século XIX: foi utilizada como cartilha-catecismo na instrução 

primária (Andrade, 1978). Serão consideradas também outras fontes, como gramáticas 

históricas, a exemplo de Ali (1964), e outros estudos que focalizem a língua da época, 

listados na bibliografia. 

 

5.7.1 Aspectos formais 

 

Por se tratar do uso do gênero carta em épocas passadas, os aspectos formais, gráficos e 

paleográficos, serão enfatizados logo de início. Do ponto de vista paleográfico, verifica-se 

que os manuscritos seguem a tradição ibérica, com relação à tinta, caligrafia e material da 

escrita. A escrita, quase em colunas à esquerda do papel, traz regras115  de diversas 

larguras, mas  uniformes.  

 

                                                 
115 Regra ( régua) o que permite traçar em linha reta; espaço entre duas paralelas onde se traça a escrita.  
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Encontram-se poucas cartas em opistografia — a escrita nos dois lados da folha. 

Normalmente, quando o assunto se estende em mais de uma página, a última palavra é 

repetida no início da página seguinte, possivelmente para evitar que seja adulterada.116  

 

(68) p.r Resposta Sobre//Sobre taõ importante (C 2)  

(69) autoridades avista pois //Pois da Onroza quadra(C3) 

 

Com relação à organização espacial, alguns aspectos sobressaem. Muitas vezes, mesmo 

quando de grande extensão, as cartas oficiais são redigidas apenas num só parágrafo, 

evidenciando a fraca percepção do funcionamento da escrita. Quando aparece, o parágrafo 

separa-se da margem através de um espaço em branco, sem sinal específico para marcá-lo. 

A primeira linha de algumas cartas apresenta letra maior que as demais; a margem direita 

tem aproximadamente 3 centímetros. Não há espaço na margem esquerda. Quando escritas 

em duas páginas, no verso há espaço mínimo para margem direita e, no entanto, existe 

espaço maior na margem esquerda. O afastamento da margem, principalmente em consultas 

do Conselho Ultramarino, tem a função de deixar espaço para os pareceres dos 

procuradores da coroa ou pareceres régios. Nos documentos selecionados que trazem um 

parecer da autoridade, esse parecer normalmente é colocado na parte superior esquerda do 

papel. 

 

Com relação às formas convencionais externas, os documentos analisados seguem, no 

geral, a estrutura tradicional das cartas, com cabeçalho, saudação inicial (vocativo, seguido 

ou não de fórmula de cortesia), corpo do texto, fecho, assinatura, cargo, local e data, 

endereçamento. No entanto, ao longo dos anos, percebe-se uma modificação na parte inicial 

das cartas selecionadas. As mais antigas começam diretamente com a narrativa ou 

exposição, sem cabeçalho. Essas cartas, 42 ao todo, foram escritas no século XVIII, 

enviadas por um único autor, José César de Menezes. Não se pode determinar se o autor 

simplesmente não colocou o vocativo ou se as letras foram apagadas com o tempo (em 

                                                 
116 Esta técnica, chamadeira ou reclamo, tinha a função de sinalizar a continuação do texto, evitando 

interpolações, fraudes e extravios do fólio.   



 

 150

todas?!!!), já que o vocativo aparece em cartas de outros autores, contemporâneas às 

selecionadas, e em cartas do mesmo remetente estudadas por outros autores (Acioli, 1994).  

Veja-se um exemplar com essas características no seguinte quadro: 

 

Quadro 18 – Partes constitutivas das cartas 

Modelo 1 
(1) Narrativa ou exposição 
 
 
 
 
 
 
 
(2)Protocolo final: local e data 
(3)Fecho 
 
(4)Assinatura 
 
(5)Destinatário/cargo 

(1) Emcarta de 21 de Março do Corrente recebo a Cartade V S 
 com aparte deque por culpa do patraõ, ePratico dera com a  
Gualera Nossa Senhora da Mizericordia, eSanta Anna  
Emhum banco de Area, aqual senaõ pode tirar, só sim otrem, emais pes 
Soas ecomo V S medis que o Vosso Pratico Joze Francco fugira para esta  
Praça darei as providençias precizas para ser prezo. 
 
(3) D Gde A V S (2) Recife 23 de Mço 
de 1775 
 
(4) Joze Cezar de Menezes 
 
(5) A Jeronimo Joze de Mello e Castro 
Coronel e Governador da Paraiba 

 

 

A partir do ano de 1800, algumas cartas passam a trazer explicitamente um vocativo, 

enquanto outras não o trazem. O tratamento Senhor era exclusivo para o rei. Para as demais 

autoridades, hierarquicamente inferior, empregava-se Vossa Excelência ou Vossa Mercê, 

ou ainda Senhor governador, Senhor ouvidor. O tratamento usado é Vossa Excelência, ou 

Vossa Senhoria, geralmente destinado, segundo Acioli (1994), a administrador cujo cargo 

era hierarquicamente inferior. Os vocativos mais freqüentes no corpus são os seguintes: 

 

(70) Illmo Snr’;                                                                      

(71) Illmo e Exmo Senhor   

(72) Illmo  Exmo Senhor Govor 

(73) Illmo Senro Dr Dezor Joaõ Severiano Maciel da Costa 

(74) Exmo , e D.mo  Snr Franco Barboza Cordo 
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(75) Illmo Snr Sargmor Commde Antonio Galdino Al’z daSa 





 

O modelo a seguir é a composição mais freqüente, desde o primeiro registro no corpus em 

1800: mais de 50% dos ofícios apresentam esta estrutura. 

 

Quadro 19 – Partes constitutivas das cartas 

Modelo 2 
(1)Vocativo 
(2)Narrativa ou exposição 
 
 
 
 
 
(3) Fecho 
 
 
(4) Protocolo final: local e data 
 
(5) Destinatário/cargo 
 
 
 
(6) Assinatura/cargo 

 (1) Illmo Senr 
(2) Pello Escrivaõ daCamara respectiva, faço remeter a VS as pau= 
Tas das pessoas q hao de Servir na Justiça os annos de 1824 thé 26 
q tudo sefaz legalmte no dia 31 do mês passado de outubro 
em observansia dooficio deVS da data de 9 ddto mês, 
osquaes vaõ p V.S. as limpar como ordena nomesmo  
officio, e jumptamte as ballas com acompetente bala 
   
(3) D Ge aVS(4)Villa Real do Brejo deArea 7 de9bro de1823 
 
(5)Illmos Senr Dr Franco de Souza 
(Paraizo) Ouvidor Gl eCorregedor 
daComarca pella Lei 
 
 (6) Joaq do Reg Toscano Brito 
  Juis ordinio 

 

 

Na maioria das cartas, o local e a data encontram-se no término do documento, seguidos do 

fecho, da assinatura do remetente e, por último, do nome e cargo do destinatário. Há casos 

em que aparece apenas a rubrica ou o sobrenome de quem assina o documento, muitas 

vezes de forma abreviada, dificultando a identificação. Normalmente o endereçamento 

segue no final da carta, constituído do nome do destinatário e do cargo exercido por ele. 

Raramente encontra-se o nome do destinatário no início da carta.  

 

No corpus analisado, a cidade de onde é proveniente só começa a aparecer no princípio da 

carta a partir de 1822. O órgão ou repartição — câmara, secretaria, delegacia, ministério — 

que emitiu o documento só aparece no cabeçalho a partir de 1822, antes disso, há apenas 

uma ocorrência de 1807. Mesmo assim, o uso não é freqüente. Quando aparecem, vêm 

seguidos ou não do nome e/ou cargo do destinatário, como se pode ver a seguir:  



 

 

 

Quadro 20 – Partes constitutivas das cartas 

 

Modelo 3 
(1) Instituição/data 
 
 
(2) Vocativo 
 
(3) Narrativa ou exposição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Fecho 
 
 
(5) Destinatário/cargo 
 
(6) Assinatura/cargo 

(1) Consistório da Sta  Casa da Mizericordia  
15 de Janeiro de 1863 
  (2) Illmo e Exmo Senr’ 

(3) A este acompanha o mappa do movimento  
do Hospital da Sta Casa da Mizericordia,  
relativo ao anno proximo findo, e que V. Excia 
exigio por officio de 7 do corrente. 
Deixo de remetter as mais informações, que 
Pelo mesmo officio são por V. Excia exigidas, por 
Que no que dirigi a V. Excia em 10 de novembro do 
Anno findo, em resposta aos de V. Excia de 4, e 5 
Daquelle mesmo mez foraõ satisfeitas as exi- 
Gencias do Avizo Circular do Exmo  Senr Mi- 
Nistro do Imperio de 21 de Outubro d’aquel- 
Las informações devem ser repetidas nova- 
Mente as farei chegar as maõs de V. Excia, a 
(4) quem Deus Guarde mais annos. 
(5) Illmo e Exmo Senr Dor Francisco  d’Araujo Lima 
D. Prezidente da Provincia da Para  
   (6) O Pro  Provedor 
    Francisco José Rabêllo 

 

 

Ainda no tocante à formalidade, um aspecto que desperta a atenção do leitor são os 

cumprimentos de despedida e os fechos. Esses cumprimentos apresentam uma estrutura 

mais ou menos fixa, podendo ser abreviados ou não, e são muitas vezes repetitivos. O fecho 

mais freqüentes nessas cartas é Deos Goarde a Vossa Senhoria, que pode aparecer de 

maneira abreviada e com variações: 
 

(76) D.G  A V. Sª 

(77) D. G. a V. Exa m. a. 

(78) Deos Guarde a V. Exa mt an 

(79) D. G. aV.Ex.p mtos  /annos 



 

 

 

(80) que D. ge //m~ an~... 

5.7.2 A textualidade 

 

Além das características formais, interessa verificar alguns aspectos relacionados à 

textualidade, principalmente nas cartas produzidas por produtores considerados inábeis com 

a escrita. Antes, porém, fazem-se considerações sobre este aspecto nas cartas consideradas 

exemplares, no sentido empregado por Coseriu, para servirem de referência no cotejo entre 

elas. Oesterreicher, quando tratou dos textos produzidos por soldados na América 

espanhola, comparou-os aos textos que correspondem ao ideal de escrita117, verificando 

que, em seus textos, os soldados tendem a escrever como falam, deixando transparecer 

elementos da língua falada na época, o que permite um melhor conhecimento das 

variedades diastráticas, diafásicas e diatópicas (Coseriu, 1980). Mesmo assim, textos dessa 

natureza não têm sido estudados na tradição da lingüística histórica  

 

Como já foi tratado anteriormente, há diferentes propósitos comunicativos nas cartas e a 

maneira de atingir esses propósitos muitas vezes depende da habilidade dos autores com a 

escrita. Por se tratar de textos escritos, a redação não se encontra condicionada pela falta de 

tempo, possibilitando uma elaboração mais prolongada, com correções e melhorias no 

redigido, já que não existe a presença direta de um interlocutor. Em geral, os autores 

buscam seguir esses textos exemplares, procurando expressar-se claramente. Entretanto, 

comparando-se as diversas cartas, observa-se o aproveitamento desigual das possibilidades 

que a escrita oferece, a começar pela maneira como as idéias são expostas. Muitas 

apresentam o assunto de modo objetivo e sem trazer muita dificuldade para o leitor, 

enquanto outras apresentam as idéias de maneira confusa.  

 

Nas cartas que correspondem ao ideal da escrita, do ponto de vista pragmático, a intenção 

do autor vem expressa de modo explícito. Percebe-se uma preocupação com a clareza e 

concisão: o assunto é geralmente introduzido logo no início, sem rodeios. Como exemplo, 

                                                 
117 Do espanhol “ideal de escrituralidad” (Oesterreicher,1994:156). 



 

 

 

pode ser apontada a carta 119, de 1826, assinada pelo capitão-mor Francisco Inácio Pereira 

de Castro, em resposta a uma ordem imperial sobre os índios que habitam na localidade. O 

texto está dividido em três parágrafos, de acordo com a idéia: no primeiro, situa o assunto, 

fazendo referência à ordem que motivou a carta; no segundo, descreve as aldeias 

pertencentes à capitania, sua localização e em que podem ser aproveitadas; e, no terceiro, 

presta informações sobre os índios residentes na localidade e seus costumes, finalizando 

com um parecer sobre como esses índios devem ser “civilizados”. No texto, observa-se  

preocupação com a maneira de colocar as informações, como se percebe na passagem 

transcrita, em que o autor, considerando talvez que não foi bastante claro, faz uma correção, 

através de “digo”, e coloca de outra forma. Por outro lado, outros aspectos prejudicam o 

entendimento do texto por parte do leitor moderno: a pontuação, segundo o modelo da 

época; a grafia (devercidade/diversidade; projudique/prejudique); a junção/segmentação 

das palavras (am bos/ambos;  deagoas/de águas). Eis o trecho: 

  

(81) Nesta Capitania Mor há duas aldeias /de Indios huma navilla da Bahia de S. Miguel 

eoutra/na Villa de Monte mor, am bos nos lugares proprios desta/Capitania, por ser 

huma abordo da Praia eoutra/abordo do Rio Mamang.e118 que muito utilizam 

pello/pescado de todas as qualidades, edecultura, digo Como-/tam bem pellas terras 

serem proprias detodas as dever/cidade de cultura, sem que aestaçaõ do tempo ospro-

/judique, por serem muito forte deagoas, segundo/omeo ver estam muito bem 

Aldeiados. (C 119) 

 

Já na carta C 139, de 1834, por exemplo, trata apenas de um assunto, que é exposto de 

maneira direta, objetiva, após o que o autor, o capelão do Mosteiro de São Bento, se 

despede com o fecho “Deus guarde a Vossa Excelências Felizmente”, de forma abreviada, 

o local e a data.   
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(82) Participo aV.Exca que huma parte deste Mos=/teiro que serve de Quartel apresenta 

hu=/ma total ruina, naõ se lhe acudindo com brevide. (C 139) 

 

O  trecho posterior faz parte da carta 44, assinada por um corregedor da Câmara, em 1800. 

É uma carta curiosa pois, à primeira vista, como está redigida em um só parágrafo e com a 

pontuação em desacordo com a atual, têm-se a impressão de que quem a redigiu não 

conhece as técnicas da escrita, nem leva em consideração o leitor. Entretanto, quando se lê 

em voz alta, percebe-se que as idéias são claras e expostas objetivamente, o que permite ao 

leitor atual entender facilmente o assunto tratado, mesmo que se considerem as dificuldades 

decorrentes da formalidade, do estilo burocrático e da diferença entre a escrita da época e a 

atual. Isso levaria à dedução de que a carta foi ditada, e que a pessoa que copiou a carta não 

tem amplo domínio das técnicas da escrita: 

  

(83) Quando esta Capitania estava anexa a de Per/nambuco, fui eu incumbido decrear 

duas Vi-las, hua nos Cariri com a denominaçaõ deVila /nova de SPedro do Intendente, 

eoutra na Povo/açaõ do jardim na Ribeira do Rio do Peixe, com/ adenominaçaõ de 

Vila nova deSouza; amoles/tia, q me obrigou aestar deCama des mezes  

me/embaraçou de por em execuçaõ hume, e ou(t)ra Crea/çaõ, eporque agora meaxo 

emvespera dejornadas/pr ocertaõ remeto aV.S. os Oficios, porque se naõ /ordenou  a 

creaçaõ dasoltas Vas, para medetermi/nar o q devo fazer, visto que esta hoje sepa/rada 

esta Capitania daquela. (C 44) 

 

Ainda na carta anterior (C 44), é interessante o uso de esta e aquela para se referir às 

capitanias da Paraíba e de Pernambuco, citadas anteriormente no texto. Encontram-se 

também uns e outros, os particularizadores, na terminologia de Coseriu (1979). Já na carta 

posterior, de 1775, o autor trata do envio de recrutas para o serviço real: inicialmente faz 

referência a uma carta que recebeu do destinatário, juntamente com a remessa de um 

soldado, ao mesmo tempo em que faz algumas recomendações; em seguida,  pede que seja 

feita outra remessa de soldados e enviada uma relação, de acordo com suas ordens, que 

passa a detalhar. Como ocorre nas cartas consideradas exemplares, a sucessão das idéias e 



 

 

 

as informações são dispostas levando em conta as unidades de sentido. Aqui,  expressões 

nominais catafóricas predeterminam a paragrafação: 

 

(84) ...ordeno tãobem faça tirar no Seu destrito, eme/dirija, com amayor brevidade, /uma 

exacta Relaçaõ dividida/ nas Classes seguintes. 

Primeiramente: Detodos os Navios(...) 

Em Segundo lugar: Detodos os que fazem (...) 

Em terceiro Lugar: Detodos os Marinhei-/ros (...) 

Em quarto Lugar: Detodos os Pescadores, que/ habitaõ nos referidos Portos. (C 9) 

 

Nos textos escritos, o planejamento, em princípio, pode ocorrer de antemão, o que, segundo 

Oesterreicher (1994), favorece a uma expressão de grande densidade informativa. É o que 

se verifica em cartas como a C 13, que vem dividida em itens, de acordo com as 

recomendações feitas pelo autor:  

  

(85) Ordeno a V.S.a , que em Cumprimento de /Alvará com força deLey deS.Mag.e  de 24 

deFevereiro de/1764, mande aos Capitaens Mores dessaCapitania  deSeo/governo, 

que no prefixo termo denoventadias continuos, eConta/dos daaprezentaçaõ daordem 

de V.Sa  tenham nas Camaras do /seo Destrito as Listas de todas, ecadahuma das 

Compas deseo /termo emhumLivro, queparaissohaverá  rubricado eenser-/rado por 

Mez, sendo taõbemas Listas particulares decada /Compa rubricadas, eassignadas 

pelos respectivos Capitaens.(C 13) 

 

Além disso, é sempre possível colocar informações suplementares, notas e apontamentos. 

Como exemplo, pode-se ver, ainda a carta 9, em que o autor, após concluir e assinar, 

acrescenta outras informações:  

 

(86) Com esta hade entregar a Vossa Senhoria o Portador  ao / prezo Antonio Barbosa de 

Andrade, para V S o fazer re/colher acadea a ordem do Dr Ouvidor, para onde veyo 

re/metido davila de Alagoas. Dia eora ut supra.(C 9) 



 

 

 

 

O mesmo acontece neste outro exemplo — C 27 — do mesmo autor, que adiciona a 

informação após concluir a carta, inclui um pós-escrito: 

 

(87) PS: A carta inclusa pa os Govern.os in/terinos da Cap.nia do Ro Gr. fará V. Sa 

remeter/com a possivel brevide.~ (C 27) 

 

Outro aspecto a ser destacado é a coerência dêitica, isto é, na maioria dos textos, as relações 

temporais estruturam-se coerentemente e se estabelecem a partir da data colocada no final 

dos documentos. É o que se espera e o que se verifica nas cartas selecionadas: os autores 

preocupam-se em situar seus textos, colocando as datas, principalmente por se tratar de 

documentos oficiais, relacionados à administração governamental. 

 

(88) Temos presente oOfficio V. Ex.ca  de 13 de Sbro. Proximo/ paSsado, edas Claras 

expreSonS doSeu contes to ficamos /aSsás entendidos(...)Quanto aos Seductores do 

Povo para  arequi/Ziçaõ de 8 de Setembro, egnoramos quais Sejaõ./D.s G.e aV. Ex.ca 

m.to na.os  EmSeSsaõ de /19 de 8bro de  1826. (C 125) 

 

Na passagem seguinte, a data do documento encontra-se logo no início, 18 de Abril de 

1871, à qual as  demais datas estão relacionadas: 

(89) Quartel do Destacamento da/ Guarda Nacional da Parahiba//em 18 de Abril de 1871 

Illmo Sr  

Em resposta ao officio de V.Sa de hontem/ordenando-me para que o Commandante/da 

Guarda da Cadeia do dia 13, informe     (C 196) 

 

O contexto pode realmente definir o sentido do texto e orienta tanto a sua produção quanto 

a recepção. Coseriu (1979:228-9), falando da importância dos entornos, refere-se à situação 

como o “espaço-tempo” do discurso, enquanto criado pelo próprio discurso e ordenado 

em relação a seu sujeito, em outras palavras,  aquilo por que ocorrem o aqui  e o ali, o isto 



 

 

 

e o aquilo, o agora e o outrora, e por que um indivíduo é eu e outros são tu, ele, etc. De 

acordo com o autor, o que efetivamente se diz é menos do que se expressa e se entende a 

determinação com que se chama o mesmo termo depende inteiramente desse entorno e 

apenas em relação a ele adquire sentido; os pronomes substantivos só podem denotar graças 

à situação.  

 

Nas cartas estudadas, os produtores têm em mente um destinatário específico e, no 

momento de produção, compartilham do conhecimento necessário para identificar os 

referentes, não sendo preciso explicitar todas as informações. Por outro lado, o texto precisa 

trazer dados suficientes para ser compreendido com o sentido que o produtor pretende. 

Dessa maneira, um aspecto que aflora na leitura é a necessidade de que o leitor 

contemporâneo, não o destinatário das cartas, recupere o conhecimento de determinadas 

situações e acontecimentos aludidos pelo autor, para que o sentido da informação seja 

compreendido (Oesterreicher, 1999). Mesmo assim, há casos em que as pessoas, lugares e 

feitos se apresentam de tal forma que o leitor pode identificá-los com facilidade, como na 

carta 21, a seguir, que traz o nome e a função dos recrutas a que se refere o autor: 

 

(90) Fui entregue das Recrutas que V. Sª me en/viou pelo Ajudante Manoel Carneiro e pelo 

Sargento / Francisco  Xavier Ozorio, os quaes tendo obrigaçaõ de os /entregar 

Seguros nesta Praça namderaõ Conta do Dezertor/ Antonio daCosta Caetano, nem 

Francisco Pra 119 filho de /Gaspar Prª / Estes dois cabos tem incorrido nas /penas, 

que determinao Cap’ 23 do Regulamento edevem ser punidos  (C 21)  

 

Como lembra Costa Val (1991) é necessário que o produtor do texto saiba com que 

conhecimentos do recebedor vai poder contar e não precisa explicitar no seu discurso. Tais 

conhecimentos podem advir do contexto imediato ou preexistir ao ato comunicativo. Nas 

cartas em estudo, há muitas referências a acontecimentos anteriores ou a correspondências 
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enviadas ou recebidas, denotando que o destinatário já conhece o assunto, pessoas ou locais 

citados. 

(91) Nacarta de tres de Março do presente anno que Vossa Senhoria /me escreve; ahinda 

mereprezenta amimoria, eoque praticaraõ/ os-seos anteceSsores, e exercitavaõ osmais 

Governadores so/bordinados...” (C12) 

(92) Tenho recebido de V. S. tres cartas duas de data /de 16, e huma de 17, todas do 

corrente mez, a q /não tenho dado resposta ...(C 4) 

 

 

Outro aspecto que se ressalta são as freqüentes ocorrências de intertextualidade, em que o 

sentido de um texto depende do conhecimento de outro(s). Na maioria das vezes, a 

referência a leis, ofícios e a outras cartas é explícita e o autor retoma o que foi citado no 

documento, como na passagem seguinte, da  C 6, de 1774: 

 

(93) Nacarta q’ V. Sa me remete nesta ocasiaõ, /vem inclusa acopia de huma ordem Regia 

de 7 de Agosto/de 1739, q’ faculta ao Governo dessa Cap.ia a nomeaçáõ de/Almoxarife 

dacidade da Paraíba, precedendo proposta da Ca/mara  (C 6) 

 

Do mesmo modo acontece na carta C 96, de 1823, em que o produtor demonstra 

preocupação em explicitar os acontecimentos, fazendo referência ao fato e ao despacho que 

trata do assunto: 

 

(94)  Tendo respto aoVenerando despo  deVExas emque meordenaõ respon=/der sobre 

acalumnioza representação q’ faz oAlferes Antio Filipe co=/ntra  mim, paSso 

aresponder, ededuzir pelos artigos segtes (C 96) 

 

Já na carta seguinte, é difícil precisar o assunto tratado porque o documento onde estaria a 

informação não foi encontrado. O autor não explicita todos os dados porque conta com o 



 

 

 

conhecimento do destinatário sobre o assunto e com o documento anexo. Entretanto, sem 

essas informações, um outro leitor não vai saber a que se referem as palavras caso, dele,  

informação.   

 

(95) Em cumprimento do Respeitavel Despaixo/proferido no requerimento junto p V. /V. 

Excas informo, que vendo ocazo distante/desta Villa des oito leguas, e naõ tendo 

eu/conhecimento dele, mandei ao Comde da-/quele Destrito Joze Raimundo Vieira 

q’/me informasse com verdade, cuja infor/maçaõ  remeto a VVExcas incluza; sobre /o 

que V. Excas mandaraõ oq’forem servidos. Deus (C 108) 

 

Na carta subseqüente, de 1805, o autor claramente leva em conta o conhecimento do 

recebedor sobre a resposta que o procurador da coroa teria dado, não considerando 

necessário esclarecer em que consiste essa resposta. Então, fica difícil para outro leitor 

saber qual é a resposta,  quem é o suplicante, a quem o autor se refere,  qual a data pedida 

pelo suplicante, e assim por diante:  

 

(96) Visto aresposta do D. Procurador daCoroa e Faze não/dovido seconceda adata que o 

Supe pede não projudican-/do aterceiro, nem excedendo ataxa, sendo obrigado 

ade/marcar por este Juizo, por elle tomar posse naCom-/formidade das Reais Ordens 

que Seacham no Archivo/desta Provedoria (C 56) 

 

Com relação à coesão seqüencial, em muitas cartas, percebem-se construções em que 

ocorre a presença abusiva de que e de e. No longo exemplo a seguir, por exemplo, em 

alguns trechos, como os destacados, o uso do que poderia ser evitado. Verifique-se, no 

corpus, que a carta está escrita apenas em dois períodos, excluindo-se a fórmula de 

despedida:  

 

(97) Recebo a de  V.S.a de 28 de Marco pro/ximo passado em que me da 

Conta, de que lhe chegando a noticia, que /aobra do Cabedelo se continuava sem 



 

 

 

aSegurança, eperfeiçaõ devida[...], emandara ex/aminar pelo Ajudante Joaõ Baptista, 

porter Luzes deArchitetura/que ofizera com oextracto que enviava (enviado), edepois 

correraõ mais alguas /noticias, sobre aaveriguaçaõ da mesma obra, que ainda senaõ 

chegaraõ/averificar (ainda não verificadas), fora asistir a Vestoria da mesma obra, 

eachava a Ponte[...] eQuarteis bem acabados, [...]epor isso menos duraveis, eque as 

tampas exteriom.te estavao /completas, inda que lhe diziaõ, que não tem o alicerce 

devido, eas explana/das, estavaõ tao bem perfeitas, [...]epeça, q~. sobre ella /Sepuzera 

(postas sobre ela) easentaraõ os Mestres que levara, deque se esperase [...] para se 

ver se ligado, einduricido o argamasado, em que se assen/tou o Lagedo, [...]sofre o 

pezo das Carretas, sem se desconjuntar Achando/juntamente que na ditta Fortaleza 

haviahua caza  dTijolo e Caza/do Comte, que o Mestre vendera a Telha [...], gas/tando 

a muita  pedra de Alvenaria e CabeçaS, que ahavia namesma/Fortaleza, ehua grande 

porçaõ de cal, q.’estava debaixo da abobada/aoque deitaSer responsavel o mesmo 

Mestre, naõ sendo da condiçaõ (C 41) 

 

Encontrou-se o emprego de juntor sem tradição na língua escrita atual. A ocorrência desse 

juntor foi registrada por Pessoa (1997)  em jornais do século XIX. 

 

(98) aqual senaõ pode tirar, só sim otrem, emais pes/soas ecomo Vossa (C 11) 

 

Na análise dos textos, verificou-se o largo uso de mesmo (sozinho ou acompanhado) o dito 

(sozinho ou acompanhado), sobredito(a) como anafóricos.  Algumas vezes esses termos 

parecem soltos, repetitivos, sem referir-se diretamente a algum termo da frase, o que pode 

constituir uma intenção de imitar um estilo diplomático ou formal. Às vezes, repete-se o 

pronome, como em na (C 36) - ditos; outras, vezes, muda-se o anafórico, como em (C 2) 

ambos os ditos, ou ainda em (C 53) - mesmos.  

(99)   determinação da dita Junta, edeaplicar adita obra, /comfervor e zello(C 36) 

(100)  por estarem/ ambos os ditos Regimentos taõ faltos della, que dos mes-/mos naõ  pude 

(C2) 

[MPB7] Comentário:  O que 
chamou sem tradição, vejo agora. 
Lembrar  que pessoa encontrou 
esse juntor em anúncios de jornais 
do século XIX.



 

 

 

(101)  estavam duaS pardaS, estando o cu-/pado odo preto emdes fazer a mandioca em hum 

ralo, ee-/goalmente axei hum porco morto, q’ bem parecia ser/furtado (C 53) 

(102) pelo sobredito Alexandre Xavier...(C 113) 

 
Ainda do ponto de vista dêitico, as relações espaciais encontram-se, na maioria das cartas, 

estruturadas coerentemente. É o que se percebe no uso dos demonstrativos este, esta, 

usados para referir-se ao que está próximo ao remetente, esse, essa, para o que está próximo 

ao destinatário e aquele, aquela, para o que está distante:  

(103) mas brevemente hirá para essa cidade(C 4) 

(104) Nacarta que Vossa Senhoria me remete nesta ocasiaõ(C 6) 

(105) devemser feitas, estas e similhantes nomeaçoens(C 6) 

(106) com todas aquellas providencias...”(C 6) 

 

Os possessivos e os dêiticos, segundo Coseriu (1979:222) são instrumentos verbais 

situadores, ou seja, eles vinculam as pessoas à situação, localizando-as em relação às 

circunstâncias espácio-temporais do próprio discurso. Silveira (2002), referindo-se à 

correspondência oficial contemporânea, observou que se evita o uso desses possessivos 

possivelmente para manter um certo distanciamento, neutralidade. Com relação ao uso dos  

possessivos nas cartas coloniais, verificou-se ora o uso do possessivo, ora o da expressão 

“de V.Sa”, como se pode ver em: 

 

(107) Em vertude do Officio deV.Exas de 26 de7bro pa darse-lhe /o seu intro cumprimto no 

ultimo de 8bro oq’tudo fis (C 100) 

(108) Só afim de poderem servir osSeus  afi/lhados,  esquecendo-se do principal (C9) 

(109) medeyxam seguro doseo afeto (C 10) 

(110) mande aos Capitaens Mores dessaCapitania  deSeo/governo, (C 13) 



 

 

 

(111) Sendo convidado por Ordem de VVSSas para dar o-/meo voto (C 67) 

(112) Em observancia do Off. de V. Ex.as (C 81) 

(113) de levar qto antes a Respei-/tavel Presça de V. Exça os nossos  trabalhos (C 91) 

 

No entanto, com relação aos pessoais anafóricos, não se verifica a ausência constatada por 

Silveira (2002) nos ofícios que estudou. Nas cartas coloniais, usa-se normalmente o ele 

(elle), como em: 

 

(114) E porq me consta q o mencionado Bacha/rel Manuel Pacheco de paiva, [..]para elle 

asim oficar entendendo. (C 3) 

(115) O Antigo Provedor da Fazenda; emq V/ Sa mefala,[...] pois /vendo eu q elle estava 

demorado, (C 4) 

(116) Hum louco perigozo deveria Ser conser/vado na prizáo em que se acha; mas 

constando-/me que elle tem mulher e filhos nessaCapitania (C 65) 

 

5.7.3 A pontuação 

 

Neste tópico aborda-se a pontuação, focalizando-a do ponto de vista histórico, que permeia 

todo o trabalho. Analisa-se como era utilizada nos séculos XVIII e XIX, tomando por base 

a gramática de Barboza (1866). Em seguida, observa-se o emprego dos principais sinais de 

pontuação nas cartas. De um lado, a pontuação relaciona-se com o medium gráfico, já que 

envolve a escrita, com os sinais gráficos, e, por outro, relaciona-se com o medium 

empregado na oralidade, o fônico, já que envolve a pausa ou o ritmo. Em virtude dessa 

peculiaridade de que se reveste, considera-se oportuno abordá-la neste item, principalmente 

relacionando-a com a questão da textualidade. Muitas vezes excessiva e em outras escassa, 

a utilização indevida da pontuação pode difícultar o entendimento do sentido do texto, 

causando deformações sintáticas e modificação na formação, no ritmo e na musicalidade da 



 

 

 

frase. Isso sem contar com a alteração no pensamento do autor, com repercussões no 

próprio fato histórico.  

 

Para Pessoa (1997), a pontuação arbitrária em anúncios de jornais do século XIX poderia 

revelar um texto produzido para ser lido em voz alta, o que era freqüente no Brasil do 

período, apesar de uma cultura paralela mas não majoritária – que se valia da leitura 

silenciosa. Este autor defende que não se pode interpretar a distinção entre medium e 

concepção como absoluta, porque, nos textos semi-orais, o espaço entre os dois está 

definitivamente marcado pela influência do fônico e representado pelo gráfico pelo menos 

no nível da pontuação, porque esta, sendo um elemento de natureza medial, serve também 

para estabelecer a integratividade. 

 

Rocha (1997) considera que há poucos trabalhos sobre pontuação, tanto do ponto de vista 

histórico quanto teórico: normalmente é tratada apenas do ponto de vista normativo, de uma 

maneira ingênua e impressionista, em decorrência da incerteza da relação entre a língua 

oral e a escrita. Além disso, há uma eterna discussão sobre se a pontuação é determinada 

pela gramática ou pela fonologia. Neste caso, segundo a autora, com base em Chafe, a 

pontuação teria como função primária assinalar a prosódia (ritmo, padrões de altura, acento 

e hesitações), que os autores têm em mente quando escrevem e que os leitores atribuem a 

uma peça de escrita.  

 

Pessoa (1997) mostra que nos manuais escolares, para orientar os aprendizes há uma 

mistura de critérios: ao lado do aspecto retórico, em que se destaca a pausa ou a ênfase, 

aparece o critério sintático, através das regras para se proceder à pontuação. Assim, 

apontam-se como principais funções da pontuação a organização sintática, a 

correspondência com o oral e a segmentação semântica. Rocha (1998) alerta para o fato de 

que muitos erros de pontuação, principalmente entre redatores inexperientes, decorrem da 

pressuposição de que existe uma relação unívoca entre a prosódia da fala e a pontuação da 

escrita, de modo que os usos da linguagem falada possam ser transferidos para a escrita, 

sem alterações. Segundo a autora, é possível considerar um modo preferencialmente falado 



 

 

 

de pontuação (pontuação prosódica) e outro preferencialmente escrito (pontuação 

gramatical) e, nesse sentido, é possível distinguir, como Chafe, leitores orais, que 

segmentam o enunciado em unidades menores, e leitores silenciosos, que aceitam trechos 

maiores sem pontuação.  

 

As várias maneiras de pontuar decorrem não só da época ou do autor, mas parecem variar 

também de acordo com os diferentes povos (Rocha, 1998). Além disso, os estilos de 

pontuação ainda tem a ver com o tipo de leitura, se oral ou silenciosa (visual). Na sua 

origem, a pontuação relacionava-se aos textos sagrados, feitos para serem recitados. Nessa 

época, poucos tinham domínio de seu emprego e os sinais de pontuação eram utilizados na 

leitura em voz alta como “indicadores para respirar”, nos textos em scriptio continua. Os 

sinais que se usam para representar o supra-segmental, como o ponto de exclamação e 

interrogação exemplificam essa origem (Pessoa, 1997). Através dos séculos e de maneira 

gradativa, foram sendo feitas inovações no sistema de pontuação, até chegar à feição que 

tem atualmente. Seu uso envolvia diferentes profissionais: dos antigos escribas, passou pelo 

revisor de texto medieval e pelos escritores das diferentes épocas, até os atuais redatores e 

manuais de revisão dos grandes jornais, sempre intermediada pela instrução escolar. 

Durante muito tempo o leitor era quem segmentava e pontuava os textos. 

 

Na Idade Média, geralmente as tarefas da escrita eram divididas: o autor se encarregava da 

composição do texto e ditava para que o escriba o copiasse, ficando o editor encarregado 

da edição do texto, o que poderia significar a adoção de sistemáticas diferentes de 

pontuação, de acordo com o scriptorium. Nesse período, apesar de seguir os padrões 

adotados na Antigüidade Clássica, difundiam-se duas orientações para a pontuação: a 

lógico-gramatical e a do ritmo respiratório. 

 

Com o advento da Imprensa nos fins do século XV para o XVI, houve a padronização da 

escrita e a massificação da leitura visual, fazendo com que a pontuação se generalizasse. O 

impacto dessa descoberta, de acordo com Rocha (1997), provocou uma tendência do 

público impor-se sobre o privado, que só seria igualada à automatização da escrita com o 



 

 

 

surgimento da informática. A imprensa trouxe caracteres e marcas específicas de 

pontuação, o aparecimento de normas editoriais e de novas profissões, como a de revisor do 

texto.   

 

Segundo Pessoa (1997), na Idade Média a leitura era concebida de maneira diferente da 

forma como hoje se concebe: o texto escrito estava em função da oralização do que se 

escrevia, isto é, o texto era escrito para ser oralizado. Com o desenvolvimento da leitura 

silenciosa, o texto “ditado” para ser oralizado perdeu parte de seu sentido e a elaboração do 

texto sofreu uma profunda alteração. Do ponto de vista lingüístico, um dos níveis mais 

atingidos nessa alteração foi a pontuação porque, se antes ela desempenhara um papel 

auxiliar na oralização do texto, posteriormente é dirigida em função da organização do 

seu conteúdo e se constitui em elemento de coesão textual, colaborando para a 

estruturação sintática do texto, constituindo-se dessa forma num instrumento auxiliar do 

desenvolvimento da cultura escrita nas sociedades modernas (Pessoa, 1997:184). 

 

Nos séculos XVII e XVIII, a pontuação baseava-se tanto pela orientação pausal quanto 

gramatical. A partir do Iluminismo, houve uma modificação também na relação entre autor 

e texto e no próprio conceito de autor. No século XIX, os editores de texto conheciam mais 

sobre pontuação que seus autores. Nesse século, começaram a surgir na França e na 

Inglaterra trabalhos dedicados à pontuação. Rocha (1998) lembra, com Chafe, que  durante 

a maior parte do século XIX, as unidades de pontuação costumavam se identificar com as 

unidades de entonação da fala e por isso é comum se verificar nessa época a violação às 

normas gramaticais, especialmente separando o sujeito de predicado. Na Grammatica 

philosophica, Barboza recomenda que, para bem pontuar, deve-se conhecer bem as partes 

da oração e da sua syntaxe e construcção. Segundo este autor, a pontuação é a  

 

arte de na escriptura distinguir com certas notas as differentes partes e 

membros da oração, e a subordinação de uns e outros, a fim de mostrar a 

quem lê as pausas menores e maiores que deve fazer, e o tom e inflexão 

da voz com que as deve pronunciar. (Barboza, 1866:57) 



 

 

 

   

Barboza (1866) apresenta como primeira regra geral de pontuação a separação das palavras 

por um espaço em branco, o que nem sempre ocorre nas cartas aqui estudadas, como se viu 

anteriormente. As demais regras gerais apontam, entre outros, para o uso da pontuação no 

final das orações, de acordo com a entonação e também para o uso de uma pontuação mais 

fraca antes da mais forte, ou seja, a vírgula [,] antes do ponto e vírgula [;] e este antes dos 

dois pontos [:].  No trecho seguinte, por exemplo, essa é a ordem em que os sinais de 

pontuação aparecem, mas o emprego do ponto-e-vírgula (depois de necessidade) marca 

uma pausa um pouco forçada, talvez explicável pela distância em que se encontram os 

antecedentes do que (carestia, falta). Interessante, nesta passagem, é o emprego do sinal [=] 

para indicar separação de linha e para ligar o clítico ao verbo: 

 

(117) A carestia, emesmo afalta de Farinha, gene-/ro  daprimeira neceSsidade; que sofrem 

os habitantes/deste lugar, fes que muitas pessôas hontem, me=/diSseçem que haviaõ 

mesmo a que Cazas com mtas /Sacas deFara para se= exportarem para Pernambu-/Co, 

pedindo-me que eu fizeçe com que os dônos, ou  /peSsôas dellas em carregadas vende-

sem aopôvo q’ /padeçia fome: naõ falta já das Continuadas bal/Ssas que por aqui 

passaõ, emmo  que por aqui se=/embarçaõ; mais oestado actual de falta deste 

tam/importante genero, he conheçendo arasaõ damur=/muraçaõ do pôvo, pella falta 

de providençias aes-/te respeito, tomei oa Côrdo com municar a V.Exa/a Continua 

exportaçaõ  (C 131) 

 

Entretanto, não é o que se verifica no trecho seguinte, em que o ponto-e-vírgula aparece 

empregado indevidamente antes da vírgula. Percebe-se que o uso dos sinais de pontuação 

em muitos casos deixa o texto confuso (como o ponto-e-vírgula depois de escreve, 

postriores e as vírgulas depois de amimoria, antecessores), ou deixando de pontuar onde há 

necessidade (depois de inteiramente “emteiramte”). Nesses casos, além de não seguir as 

regras da época, a pontuação assinala pausas que não necessitariam de serem pontuadas, 

contrariando as palavras de Barboza (1886:58), segundo o qual a pontuação nunca deve ser 

superflua: o que se pode fazer com menos, não se deve fazer com mais.  



 

 

 

 

(118) Nacarta detres de Março do presente anno que V. S./me escreve; ahinda mereprezenta 

amimoria, eoque praticaraõ /os-seos anteceSsores, e exercitavaõ osmais 

Governadores so/bordinados e paSso adizer que menaõ comformey nami/nha dicizaõ 

com aOrdem de 7 de Agosto de 1740. Ou/tras Ordens postriores; eamesma 

arecadaçao da Real/Fazenda, que tem os ultimos tempos mudaraõ, emteiramte/demodo 

mefirmaõ na rezuluçaõ quetomei: o que sertamte /naõ FaSso com outro experito, senaõ 

com ó deservir bem /a Sua Magde F:..(C 12) 

 

Observe-se que o uso do ponto-e-vírgula no trecho seguinte dificulta a interpretação do 

texto, dando idéia de incompletude: neste exemplo (188), extraído da carta (C 2), a oração 

causal inicial vai recebendo inúmeros acréscimos, até parar bruscamente com o ponto-e-

vírgula, seguido de espaço e a oração seguinte Ordeno iniciada por letra maiúscula. Vê-se 

que é essa a oração principal (Ordeno) e que vai completar a idéia inicial. Em seguida, o 

emprego do ponto-e-vírgula separando idéias distintas mas dependentes: 

  

(119) Como reconheço a distinta honra, desve/lo eeficacia com q [...]foi com-a diminuição 

de duzentos e oito homens;  Ordeno a Vossa / Senhoria...” (C2) 

 

Tomando ainda por base o que afirma Barboza (1866:61), a vírgula só deve aparecer antes 

das conjunções  e, nem, ou, como, que e outras semelhantes, se as palavras e frases ligadas 

por elas excedem a medida commum de uma pausa ordinaria, pelas orações incidentes, e 

complementos que trazem comsigo; se são frases e palavras curtas e simples, a vírgula é 

desnecessária. Pelo que estabelece o autor, há casos específicos em que a vírgula deve 

aparecer, ou seja, quando há uma pausa que justifique. Nos exemplos coletados, há 

inúmeros casos em que se percebe a obediência à regra, como no trecho seguinte, de uma 

carta escrita em 1800, assinada pelo corregedor da câmara da Paraíba, em que o uso da 

vírgula antes de e, ou pode ser explicado pela entonação: 

 



 

 

 

(120) Que  vague sem pastor, ou goarda, eque se-/naõ  fizese aquela Cerca doCostume, eu 

opresence-ei, qdo/apouco merecolhi da Junta da Justiça, eonaõ negou o-/damnador: 

que egoalmte cauzase aquele gado ograve /damno ás lavoiras dos queixosos, 

emprejuizo nota-/vel dosmesmos, eda-abundacia publica consta dos/Autos, e-eu taõ 

bem o-observei. (C 48) 

 

Nos exemplos a seguir, vê-se o emprego bastante freqüente nas cartas: o uso da vírgula 

antes do e em enumerações, e antes de como, ou: 

 

(121) Esta Villa, eseu contorno naõ/só as aprezenta uma numeroza mocidade 

para/asprimeiras letras,  como até para Gramatica/Latina, por que  ( C 69) 

(122) Detodos os Marinhei-/ros, Grumetes, eMoços, asim Livres, como Escravos(C 9) 

(123) sedevem taõbem declarar aquelles/ moradores, que forem dos Corpos Auxiliares, ou 

Cavallaria, eos Filhos varoens (C 13) 

 

Já na carta seguinte, de 1821, em estruturas semelhantes às anteriores, a vírgula não é usada 

antes do ou, embora a ausência não traga dificuldades para o sentido do texto. Entretanto, 

na mesma carta, o uso indevido de um ponto no lugar da vírgula separa a oração principal, 

iniciada por Tenho, da gerundial causal (Sendo), que fica incompleta:  

 

(124) Sendo este hu ramo taõ interesante ao Publico/aos direitos Reaes eaumento daNaçaõ. 

Tenho mais q’ ponderar/aVVSSas q’pa abstar oabuzo empreterivel, q’Costuma 

aparecer en-/Vertude deq’qr Ordem estabelecida, fica Sem efeito epor isso lembro 

/aVVSSas ou  aquem juntamte pertencer, q’ ordenem q’/todo o Cultor q’ haxar  (C 67)  

 

Em certos casos, utiliza-se a vírgula separando-se orações dependentes, o que contraria uma 

das regras gerais apontadas por Barboza (1866:58): não se deve colocar pontuação alguma 

entre as palavras que se modificam, ou concordando umas com outras, ou regendo-se. No 



 

 

 

entanto, há inúmeras passagens em que a vírgula aparece antes do que, separando orações 

subordinadas objetivas diretas, como a seguir: 

 

(125) Querendo dar principio a Devasa ordenada pelo Oficio/de VS de 3 do Corre, 

ocorreme, que a Lei no Regimto dos Juises /Ordinarios, edefora encumbe (C 49) 

(126) em que V. Exca ordena, que/ella faça por em estreita observança  a/Lei de 3 de 8bro do 

anno passado (C 137) 

(127) necessito, que V. Exca digne-se de (C 157) 

 

No período entre o século XV e o XVI, os dois pontos tinham um poder de separação entre 

o ponto-e-vírgula e o ponto.  Por outro lado, verifica-se que, nas cartas, é raro o emprego 

dos dois pontos para indicar uma enumeração, como são usados modernamente. Na carta 

(C 96), após seguintes (segtes) caberiam os dois pontos. Na carta 67, a seguir, datada de 

1821, um “lavrador dealgudons”, residente há 14 anos no termo de Mamanguape, que 

havia sido convidado a opinar sobre a criação do gado sem o uso de cercas, impossibilitado 

de ir pessoalmente, expressa seu parecer por escrito. O texto apresenta flutuação na grafia, 

falta de concordância entre o verbo e o sujeito e a pontuação é insuficiente em alguns 

trechos  (por exemplo, faltam os dois pontos depois de justo). De início, há uma certa 

dúvida quanto ao posicionamento do autor da carta, porém, com a continuação, na 

enumeração dos motivos, sua opinião vai ficando clara, o que permite supor que o autor, 

embora se expresse adequadamente na modalidade oral, não tem a mesma familiaridade 

com a língua escrita. 

  

(128) paSso aresponder, ededuzir pelos artigos segtes  Primeiro q’/nunca tive emtrigas, nem 

publicas, enem particulares comodto Alferes (C 96) 

(129) He omeo parecer q’ Seconser-/vem os Gados ocorreme tres motivos q meparese justo 

1º por  naõ/desgostar aos Criadores 2º pela precizaõ q’ há dasua Conserva-/çaõ pa 

Uzo deremedios 3º por prevençaõ dalgua’ falta extraordina-/ria q’possa haver.  (C 67) 



 

 

 

 

Há casos do emprego dos dois pontos para marcar uma pausa intensa, a exemplo da 

passagem a seguir. Nela, o autor faz referência a uma carta que recebeu do destinatário e 

agradece a relação recebida anexa. O uso dos dois pontos confere à passagem uma certa 

economia sintática, já que evita o uso do conector, deixando-a sintética, amarrada.    

 

(130) Recebo acarta de V.S. de 16 do corrente mez com a Re/messa do soldado dezertor:   

Agradeço a Vossa Senhoria a relaçaõ, recomendo/lhe, que (C9) 

 

Com relação ao uso do ponto, é interessante observar que, em relação à vírgula, ponto-e-

vírgula e dois pontos, é pouco utilizado. Com grande freqüência, as cartas aparecem em um 

só parágrafo e um só período, trazendo, portanto, apenas o ponto final, como na carta 

seguinte, de 1834, escrita por um vigário do Mosteiro de São Bento, já citada 

anteriormente:  

 

(131) Participo aV.Exca que huma parte deste Mos=/teiro que serve de Quartel apresenta 

hu=/ma total ruina, naõ se lhe acudindo com brevide (C 141) 

 

Entre os sinais de pontuação, um dos menos usado foi o sinal de interrogação. Registrou-se 

a ocorrência em apenas quatro cartas:  

 

(132) Como pode esta pinhora ser desfeita por hum mandado demanu-/tençaõ do Juizo 

Ordinario?(C 50) 

(133) eque regimem lhes  poderar ser pr este applica-/do?  (C 118) 

(134)  “...pr omizeálo oCabra M.el Dias/ omem  facinerouso, epr tal reconhecido /nesta Va de 

Pombal, eCriminoso ...” (C 112) 

 



 

 

 

Em muitas cartas, alguns sinais deixaram dúvidas. O viraccento, ou apóstrofe, estava 

muitas vezes empregado nas abreviaturas para assinalar a supressão da vogal final.   

Por outro lado, surgem inúmeros trechos excessivamente pontuados: 

 

(135) casas do Coman=/dante, e da Abobada, e os quarteis, tudo da Fortaleza do=Cabedelo 

(C36) 

(136) para ver sesaõ capazes para oServiço, enão virem homens doentes, /einuteis como 

agora (C38) 

 

Assim,  com relação à pontuação, o que se pode verificar na apreciação das cartas é que em 

geral os sinais de pontuação são empregados com uma certa arbitrariedade, mesmo em se 

considerando a norma da época, o que torna difícil uma sistematização. Em muitas 

passagens, essa arbitrariedade pode ser explicada  pelo fato de se tratar de produtores pouco 

conscientes da norma, que tendem a pontuar considerando as pausas da leitura oral. 

 

5.8 Características lingüísticas   

 

Para fazer a análise lingüística desses textos, optou-se por escolher, entre as características 

apontadas pelos estudiosos pesquisados como peculiares à língua portuguesa da época, 

alguns aspectos mais evidentes relacionados à ortografia e sua relação com a fonética, 

peculiaridades léxico-semânticas, morfossintáticas, com ênfase na morfologia verbal. 

Observou-se que, do ponto de vista da língua histórica, no período da história do Brasil em 

que essas cartas foram escritas, até a metade do século XIX, os falantes da língua 

portuguesa ainda buscavam seguir o modelo da metrópole e os manuscritos refletem o 

caráter conservador da modalidade escrita da língua portuguesa. Era, então, interesse dos 

autores expressar-se de acordo com as normas cultas da língua, já que  mediante o emprego 

de formas prestigiadas socialmente se pode alcançar a  maior difusão e aceitação dos textos, 

corroborando o que Schlieben-Lange (1993:22) afirma: para se fazer entender e, portanto, 

não se transviar da comunidade grupal. Isso também é válido para os textos, embora seja 



 

 

 

prevista a ruptura da norma em certos aspectos, já que se trata de  manifestações individuais 

do falar. É importante considerar, além disso, que esses textos trazem um aspecto peculiar 

do ponto de vista lingüístico: a utilização da língua burocrática, isto é, o registro lingüístico 

da língua de uso comum na burocracia administrativa. 120 

 

Na época colonial, segundo Oesterreicher (1994), os que redigem textos burocráticos são 

em geral autores com certa prática no exercício de escrever: oficiais com seus secretários e 

escrivães, tabeliães. Esses autores estão guiados pelas tradições discursivas, pelo que 

Coseriu (1979a) chama de saber falar como se fala numa comunidade e segundo uma 

tradição.  No entanto, como nessa época o papel da escola ainda não se sentia no sentido de 

reforçar a norma, esta orientação para com a norma é sempre bastante relativa. São 

abundantes, pois, flutuações e vacilações inclusive nos textos que correspondem claramente 

à concepção escrita. Em decorrência desses fatores, há no corpus uma grande variação no 

domínio do código escrito por parte dos autores.  

 

5.8.1 Aspectos da ortografia 

 

Desde o Alvará Régio de 1770, a modalidade oficial da língua portuguesa ensinada nas 

escolas e em que os mestres nas Aulas de Letras obrigatoriamente instruíam os discípulos 

era o da “Grammatica Portugueza de Antonio José dos Reis Lobato”. De acordo com 

Fávero (1996), Lobato pode ser considerado um gramático de transição entre um período da 

                                                 
120 Mendonça (1985) apresenta alguns estudos sobre as linguagens burocrática e jurídica, e aponta como 

características da burocrática: 1) Abuso de nominalizações – o estilo burocrático tradicional é impessoal, não 

se dirige diretamente ao leitor;  se um ser humano é mencionado,  ele o é através de um termo genérico ou de 

classe. O efeito é um estilo formal e abstrato. Reflete-se ainda no modo de centralizar-se no objeto inanimado 

da ação em vez de no agente da ação; 2) Uso freqüente de jargões – vocabulário específico  com duplo 

objetivo para o grupo profissional que domina os conceitos transmitidos: a) indica a seus usuários, aqueles 

que não fazem parte do grupo; b) serve para facilitar a intercomunicação entre os membros de um grupo; 3) 

Tom marcadamente legalístico – decorrente de ser muitas vezes documento legal. Engloba muitas vezes 



 

 

 

gramática latina e um de renovação filosófica, cujo principal representante é Jerônimo 

Soares Barboza. Este último publicou sua gramática em Lisboa em 1822, embora tivesse 

sido escrita pelo menos duas décadas antes. Barboza defendia o domínio das normas cultas 

como fator de prestígio, através da imitação e assimilação dos usos e costumes da corte:  

 

Entre as differentes pronunciações de que usa qualquer nação nas suas 

differentes provincias, não se póde negar que a da côrte e territorio em 

que a mesma se acha, seja preferivel ás mais, e a que lhes deva servir de 

regra [...]o uso porém da côrte não é o uso do povo; mas sim o dagente 

mais civilizada e instruida. Entre aquelles grassam pronunciações não 

menos viciosas que nas provincias, mas que os homens polidos estranham 

[...] e porisso não as emendam senão com o trato da corte, ou de pessoas 

que fallam  tão bem como n’ella (Barboza, 1866:34-35).   

 

Barboza propunha a adoção de duas ortografias: a etimológica e a fonética (da 

pronunciação), sendo a primeira reservada aos letrados e a segunda, aos iletrados. Na corte, 

a multiplicidade de pessoas e suas necessidades, estudos, profissões, talentos, negociações 

de toda a espécie:  

 

requer um circulo maior de idéas, de combinações, de raciocínios, do que 

nas provincias, e por consequencia tambem um maior numero de palavras, 

de expressões e de discurso, cujo uso frequente e repetido emenda 

insensivelmente os defeitos que são custosos ao orgão e desagradaveis ao 

ouvido, e fixa os sons da lingua, que a falta de uso e de trato deixa 

incertos e inconstantes nas provincias e logares menos frequentados. 

(Barboza, 1866: 35) 

 

                                                                                                                                                     
arcaísmos, frases muito complexas - características da linguagem jurídica -, parágrafos demasiadamente 

longos (120 a 150 palavras), que sobrecarregam  a capacidade humana de processamento da informação. 



 

 

 

Esse gramático atestou a existência de “vícios da pronunciação”, registrando hábitos 

fonéticos peculiares de brasileiros, algárvios e minhotos, que acresciam, subtraíam e 

alteravam as vozes121,  porém ninguem como os rusticos faz tantas trocas de vozes uma por 

outras  (p. 35). Entretanto, também as pessoas polidas se enganavam na pronúncia das 

palavras, principalmente no uso do plural: o ô grande fechado pronunciado como no 

singular os nomes que tem dois oo na penúltima e última: soccôrros, gostôso, por socorros 

gostosos, ou não fazendo exceção da regra dizem pelo contrário espôso espósos, gôsto, 

góstos, lôgro, lógros.  

 

Na Breve instrucçam para ensinar a Doutrina Christãa, ler e escrever aos meninos e ao 

mesmo tempo, os princípios da Lingoa Portugueza e da Orthografia, assim se conceitua 

voz: Huma vós ou huma dicção sam muytas silabas juntas que fazem hum sentido destincto 

e separado, como v.g. penna, tinta, papel, obreas (apud Andrade, 1978:135). 

 

Entre os casos de pronúncias consideradas viciosas por Barboza, principalmente as 

apontadas como próprias de brasileiros, detectaram-se no corpus refletidas na grafia das 

palavras: 

- a troca do a grande pelo pequeno, como em ativo por áctivo, sadio por sádio e vadio 

por vádio. 

 

(137) ordeno a V.Sa, que dos actuaes Advogados dessaCidade /nomee omaiS activo, 

einteligente para Servir (C 32) 

(138) todos os vadios, q houver no mesmo destrito.(C 2) 

 

- a pronúncia do e pequeno breve como i - são trocas cometidas característicamente por 

brasileiros e algárvios e fartamente documentadas nas cartas:  

 

                                                 
121 Aqui “vozes” está no sentido de sílaba.  



 

 

 

(139) pinhora (C 50), nomiado, intirino, inprego, supi-/riores (C 54), milhoramto(C 55), 

milhor (C 60).  

 

Por outro lado, encontra-se o inverso, a mudança de i em e, como em  

 

(140) sempre procuraõ os prençipios  dos seos Gintilismo, ep. q. o prençipio/da  sivilizaçaõ 

hé otimor, obediencia  e fidilidde nehuma (C 120) 

articipar aV.Sa todos os movimentos/detaõ emportante negocio contando sempre (C 83) 

requerimento enformo/que aSupe thé opresente tem çervido/(C 53) 

 

 Ali (1964) considera essa pronúncia “recente, pedantesca e sem fundamento na 

tradição”, uma vez que, segundo o autor, até o século XVIII, encontra-se a grafia com i.  

 

(141) fazendo egoalmentte/ os necessarios Avizos, pa  suspender as  q’tiver distribuido (C 23) 

  

- do ô grande fechado por õ (til nasal) e o u oral pelo mesmo nasal; o autor aponta o uso 

no minhoto de bõa por bôa; hua por uma – No corpus foram encontradas a formas 

alguas, alguas em que ocorre a síncope do m e a desnasalização, e alguma, sem 

alterações, ambas as grafias em cartas diferentes (C 15; C 41)assinadas pelo mesmo 

autor: 

 

(142) por nam desejar Ser oneroso aos Povos mas destas nuncarecebi /algumas, 

enaintelligencia deque seriam(C 15) 

(143) edepois correraõ mais alguas /noticias, sobre aaveriguaçaõ da mesma obra (C 41) 

(144) filhos, mas de huã moral reprovada,/p’quanto na caza, em que mora com (C 186) 

 

de pre por pro, como em: opremitirem (C 67);  rezão (C 67) por razão.  



 

 

 

 

(145) satisfaçaõ por cauza demolestia rezaõ q’ meobriga /adizer oq’ Sinto por escrita.(C 67) 

 

Barboza (1986:36) explica que é nas consoantes onde surgem mais trocas. No corpus 

encontrou-se a troca do z por s, que poderia caracterizar a pronúncia z por s líquido, quando 

se acha sem voz diante, ou no meio, ou no fim do vocábulo, dizendo myzterio, fazto, livroz 

novoz, em vez de mystério, fasto, livros novos. Por outro lado, essa troca poderia retratar 

apenas um aspecto já ressaltado por Acioli (1994), de que quase não existe distinção entre o 

traçado do s e do z nos manuscritos brasileiros dos séculos XVIII e XIX, ora o primeiro 

aparecendo com haste, tornando-se longo, ora o segundo aparecendo sem haste, tornando-

se curto, o que se comprova nas cartas analisadas. Então, em casos assim, torna-se difícil 

precisar se o que ocorre reflete um aspecto da pronúncia ou paleográfico. Ocorre também 

variação entre ç ex: 

 

(146) haviahua caza  dTijolo e Caza 

(147) os asacinos foraõ ao roxado /me procurar a  primeira casa q’eles corerao (C 177) 

 

Outra mudança que ocorre, considerada por Barboza (1866) como o pior vício de todos, a 

que mostra mais rusticidade, é o de inverter os sons das palavras pertubando a ordem de 

suas sílabas. Observe-se que, este caso de violação ao que é considerado norma, do ponto 

de vista da correção idiomática, remete ao que Schlieben-Lange (1993) afirma ser o 

transgressor encarado como “bárbaro”. Os exemplos mais comuns encontrados no corpus 

foram: 

 

(148) Porem Illmos Senrres deve cada hú ter emporpo-/çaõ aquelle, q’ as Suas Comodidades 

opremitirem, demaneira q’po-/ssaõ os Cultores plantar sem Cercas, (C 67) 

(149) setrancarão deoce este confilto p’q’ o dele-/gado Liberato butou uma tropa nos [...]em 

fim nos estomios no /malhor confinação pocivel (C 177) 



 

 

 

(150) reprehendemos, aspramentes (C 129) 

 

Essas divergências com relação à modalidade exemplar são apontadas como fenômenos 

distintivos do português brasileiro em relação ao português europeu (Coutinho, 1974:330), 

alguns sendo identificados como traços do falar caipira brasileiro (Amadeu Amaral: 1955, 

47-64). São casos  de: 

 

(151) redução de ditongos - lavoras (ou / ô)(C 67); rôbo (ou/ô) (C 129), cadea (ei/ê)(C 184; 

C 6) 

(152) fechamento do e em i – imfermidade(C 94 ); obidiente (C 67);  intirino (C 54); 

(153) fechamento do o em u - tumar (C 81); cu/mando (C 129) 

(154) alongamento da vogal - capais (C 81);  

(155) palatalização – melhicias / milícias (C79); que/rinhaõ / queriam (C 127) 

(156) ditongação – mais por mas (C 130) 

(157) desnasalização – humhome (C 9) 

 

Historicamente, do ponto de vista da ortografia, é possível enquadrar essas cartas no 

período pseudo-etimológico da língua portuguesa, que, a exemplo das demais línguas 

românicas, buscava apoiar a grafia das palavras no Latim. (Lausberg, 1981). No entanto, 

segundo Vasconcelos (1946:97) em Portugal não houve nunca, ortografia oficial, uniforme. 

Muitos não iam além da pseudo-etimologia, verificando-se uma flutuação na escrita das 

palavras: 

 

(158) proffeçores (C 69), professores (C 122) 

consequencia (C 130), concequencia (C 75) 

Esçellenssias (C 68) , Excellemsias (C 65) 



 

 

 

necesidade (C 69), necessidade (C 3) 

 

Segundo Garcia (1997), a ortografia portuguesa do século XV distinguia-se da do séculos 

seguintes, por seguir uma perspectiva sincrônica e simplificadora (principalmente levando-

se em conta que muitos dos problemas ortográficos atuais não existiam à época, por 

exemplo, o som da letra s era diferente do som da letra c ou ç; o som do grupo ch era 

distinto do da letra x; e o som da letra z não se confundia com o som da letra s entre vogais. 

As primeiras gramáticas ortográficas do português, de Fernão de Oliveira e de João de 

Barros defendiam uma ortografia fonética. No século XVI, com o Barroco e com a 

necessidade de afirmação da língua portuguesa face ao castelhano, procurou-se uma 

perspectiva histórica, dando uma feição latina aos vocábulos portugueses e levando à 

implantação de uma ortografia etimológica. Essa é a postura defendida pelas gramáticas 

ortográficas da segunda metade do século XVI, de Duarte Nunes De Leão e Pero 

Magalhães de Gândavo. A polêmica entre a ortografia etimológica e a ortografia fonética 

permaneceu durante os séculos XVII e XVIII, e somente no século XIX, por influência das 

gramáticas filosóficas, percebeu-se a necessidade de regularização e fixação da ortografia 

portuguesa. Outras características ortográficas e paleográficas encontradas no corpus122 são 

constantes em outros textos da mesma época. 

a) O número de acentos gráficos nas palavras do corpus é restrito, principalmente nas cartas 

mais antigas. Entretanto, de acordo com as regras apontadas por Barboza (1866:28-34), 

muitas dessas palavras deveriam ser acentuadas.  

 

(159) se achar em diligencia fora dessa cidade, ordeno a V. Sa(C 3) 

(160) Faz-se-me indespensavel lembrar a V. S.ª (C 5) 

                                                 
122 São características paleográficas presentes nos textos: a) o r apresenta uma única curva, confundindo-se 

com o l: ... recrutas...” (C 10). b) a letra s, quando dobrada, a primeira é longa e a segunda é curta, com uma 

espécie de espiral na parte anterior, prolongando-se para cima de forma levemente curva. d) o s final aparece 

ligado à letra anterior, eleva-se ligeiramente e uma parte curva é puxada para baixo. e) o h tem o aspecto 

semelhante ao e maiúsculo. 



 

 

 

(161) Acopia  - a cópia (C 6;)    eeficacia – e eficácia(C 2); providencias – providências (C 

84) 

 

Acioli (1994) atesta a diferença no uso dos sinais diacríticos: o circunflexo, por exemplo, 

ora indica sílaba tônica, ora é usado como crase, mas raramente indica som fechado.  

 

(162) prese anno Calca-/rem  apeês (pés) aos abitantes(C 113) 

(163) o acompanharaõ, o q parecêo certo pr naõ (C 91) 

 

b) O acento agudo também é usado como crase. 

 

(164) fará dar ásua  devida execuçaõ odito Alvara naforma (C 34) 

(165) necessarias pª ásua devida execuçaõ, fazendo-me (C 34) 

 

c) O til tem a forma semelhante a um apóstrofo e é usado pra suprimir as letras m ou n nas 

sílabas nasais. 

 

(166) lugar por hu /anno. (C 3) 

(167)  aq’ trata da  jurisdiçáõ, que S. Mag Confere[...]ha dozedias, [...] hirá para (C 4) 

(168) vêz qe fui proposto pa Cap.m dhua  das Compas do B.am  (C 82) 

 

d) Letras maiúsculas são usadas arbitrariamente no início das palavras, mesmo não se 

tratando de nome próprio ou começo de orações. Esse uso é condenado por Barboza (1866). 

Por outro lado, muitas vezes, depois de ponto, são usadas letras minúsculas.  

 



 

 

 

(169) da Remessa das Listas dos Mossos Solteiros para as Labutas destes Regimentos, eem 

quanto Mas-se demoraõ (C 5) 

(170) dedous doCorrente, emque prova  (C 7) 

(171) muytos mulatos, eNegros de Carapinha fechada, Só afim de poderem servir osSeus 

afilhados (C 9) 

 

e) Há inversão, em relação às formas atuais nas regras ortográficas que definem as 

terminações em -ão e –am. As terminações –ães e –ões escreviam-se sem til e com – n123. 

Barboza (1866) fala também da inconveniência de se colocar, no plural de nomes, o n como 

sinal de nasalidade, depois do ditongo: saons, bons, tostoens, refens, ruins em lugar de 

sãos, bõos, refees,  tostões, ruis.  No corpus, encontraram-se: 

 

(172) dos que vieraõ tornaõ ahir Manoel (C 37) 

(173) prender os ladroens efacinorosos [...]porque nas maons de V. Excia se (C 116) 

(174)  semelhantes nomiaçoens-: devem custumar-/çe afazer aqui. eas expreçoens  (C 12) 

 

d) Letras geminadas, muitas vezes supérflua, principalmente l, n (Vasconcelos, 1946; Ali, 

1964), já que não representava um som diferente, exceto rr e ss (Barboza, 1866). Em latim, 

as consoantes geminadas ou dobradas soavam de maneira distinta das simples, fato 

comprovado pelos pares mínimos baseados na oposição entre a consoante simples x 

consoante geminada, como agger (monte) x ager (campo) (Garcia, 1997). Tais palavras 

evoluíram diferentemente do Latim para o Português: as consoantes geminadas em posição 

intervocálica simplificaram-se, como em buccam (boca), gutta (gota), enquanto as 

consoantes simples desaparecem, se são sonoras, a exemplo de nudum (nu), ou em geral 

sonorizam-se, se são surdas, como em lacunam (vida) (Cuesta e Luz, 1983:251-253). Como 

                                                 
123 O sinal que marca a nasalização das palavras assemelha-se, em muitas ocorrências, a um s sobreposto por 

um v maiúsculo. 



 

 

 

as palavras eruditas que ingressaram no português, a partir da segunda metade do século 

XVI, traziam a grafia latina, surgiram também as consoantes geminadas. Barboza (1866: 

41) aconselha a que não se dobrem letras, vogais ou consoantes, no princípio e fim das 

palavras. Registrou-se a ocorrência de palavras geminadas no final da palavra em:  
 

(175)  impedirmos a entra/da ao inimigo, e a menhãa, fazemos tenção marxar  (C 84) 

 

No meio das palavras, há vários exemplos de vogais e consoantes dobradas. 

 

(176)  para quando seprecizar delles...”(C 37); na intelligencia della (C 28) ; aindollencia 

(C 120); sever condennar (C 47);  Sennado (C 67);  Annos, .. (121).  

 
e) O e, quando 3ª pessoa do verbo ser, vem precedido de h;  

 

(177) he domesmo modo inegavel  (C 66) 

(178) que taõ indispensavel  he para gloria  e felicidade (C 71) 

 

f) O aparecimento dos grupos ch, th, rh, ph. Esses grupos, no latim, indicavam certas 

consoantes aspiradas do grego, embora há muito tempo elas já tivessem perdido a 

aspiração (Garcia, 1997). Nos textos, verificou-se o emprego desses grupos, como 

atestam os exemplos: 

 

(179) Authoridade (C167), Parochiais (C 171), anarchias (C 79),  phizico (C 156),  athe (C 

113)  

 

No tocante à separação de palavras, encontra-se o sinal de =. Muitas vezes este sinal se 

encontra no  meio da linha, sem separar palavras, ou assinalando o final da  linha. 

 



 

 

 

(180)  mecomfirma mais nas palavras= onde secos/tumaõ fazer (C12) 

(181) A Junta da Administra=/ção  e Arrecadação de Fazenda (C 36) 

 

Do exposto, verifica-se nessas cartas, com relação à ortografia, uma preocupação geral em 

grafar etimologicamente as palavras, conforme tendência da época. Entretanto, apesar de 

muitas dessas cartas serem escritas por profissionais que, pelo menos teoricamente 

conheciam as regras ortográficas, nem todos tinham conhecimento etimológico, o que, 

conforme Ali (1964:44) supria-se, em matéria de geminação, com a fantasia e o capricho. 

Além disso, há alguns problemas que poderiam estar associados ao desconhecimento das 

normas da escrita, permitindo nos textos interferência da oralidade: de um lado, ocorrem 

passagens em que os autores parecem escrever as palavras como as pronunciam, refletindo 

certos hábitos fonéticos já naquele tempo associados ao português brasileiro; e de outro, a 

julgar pela junção e segmentação das palavras, os autores deixam transparecer uma certa 

dificuldade em reconhecer as palavras dentro da cadeia sonora, percebendo-as, como um 

bloco indecomponível. Pela flutuação observada na grafia das palavras, às vezes numa 

mesma carta, é possível perceber que os que redigiam os textos sentiam dificuldade em 

relacionar os sons da fala às letras correspondentes.  

 

5.8.2  Aspectos do léxico 

 

Do ponto de vista lexical, por tratar-se de cartas burocráticas oficiais, em que há uma 

padronização maior do que nas cartas pessoais, espera-se que os autores obedeçam aos 

modelos produzidos pela tradição, evitando o uso de variantes lexicais pouco conhecidas e 

aceitas na região, no sentido que lhe atribui Coseriu (1982) só em um espaço reduzido, ou 

de forma considerada diastrática ou diafásica ‘negativa’, mesmo porque o uso de uma 

dessas variantes pode causar problemas para o entendimento do texto. Nas cartas 

analisadas, é possível perceber esse fato. Na passagem seguinte, por exemplo, o autor 

reclama não poder aceitar o envio de tropas pedido anteriormente, porque o que ele 



 

 

 

solicitou não foi atendido, em virtude de uma confusão com o sentido que a palavra 

marítimo adquiriu no Brasil, e explica: 

 

(182) maritimo e gente de Tripulaçaõ, q’ he oseuverda/deiro significado, enão por Homens 

vindos do Reyno q he hu=ma acepçáõ de Idiotismo do Paýz...” (C16)   

 

Em geral encontram-se palavras e expressões clássico-tradicionais, ligadas á língua literária 

na época, como é o emprego de registrar por “examinar”, obséquio, por “honra” (Pinto, 

1988): 

(183) desejo muito dever a V. Ex.ca o obsequio de me dizer se com /effeito o dito Desertor 

chegou a essa cidade (C 64) 

(184)  cumpre somente registrar o exemplar no/livro, ou fazer em tudo as minhas vezes sob 

/minha responsabilidade (C 157) 

 
É interessante observar que ao longo do tempo alguns termos, expressões de polidez, 

fórmulas de abertura e encerramento  foram sendo incorporados à linguagem burocrática, 

chegando a constituir chavões ou clichês. Muitos desses chichês124, já presentes nas cartas 

dos séculos XVIII e XIX, são bastante resistentes e podem ser verificados em ofícios de 

hoje, com pouca ou nenhuma variação. Atualmente, com a tendência de simplificação da 

linguagem em textos dessa natureza, tais elementos são vistos como um traço negativo 

pelos modernos manuais de redação oficial e empresarial, já que soam pomposos e 

rebuscados, como atesta Silveira (2002). Entretanto, nas cartas estudadas, não se pode 

esquecer ainda as relações de poder que estão por trás dessas expressões e da atitude 

subserviente, uma vez que muitas vezes o autor precisa dizer o que diz e do modo como diz 

para manutenção de seus cargos: espera-se dos militares que obedeçam aos seus superiores 

                                                 
124 A definição de clichê, no Dicionário Lingüístico de Dubois (1993:112), do ponto de vista da estilística é  

toda expressão rebuscada que constitui um desvio em relação à norma e que se acha vulgarizado pelo 

emprego bastante freqüente que lhe foi feito. 



 

 

 

e acatem suas ordens; do humilde servo, que seja preocupado com a sagrada causa, zeloso 

no serviço ao seu senhor, como em:  

 

(185) q’ a/mayor honra q’ pode ter  hum vassalo he empregar-se noserviço do / Soberano (C 

8) 

 

Do ponto de vista lexical, são bastante utilizados termos ou expressões como os que 

seguem, que já nas cartas, dada a recorrência, constituem lugares-comuns, muitos dos quais 

são apontados como peculiares à língua burocrática: 

 

(186) auxiliando Vossa Senhoria /esta importante diligencia com todas aquellas 

providencias (C11; C 106 

(187) Ficando inteirado dessa comuni-/caçaõ, aproveito a opportunidade para renovar a /V. 

Exca as seguranças de minha perfeita estima e/distincta consideraçaõ. (C 183) 

(188) Prevalessome da oportunidade para a/prezentar a V.E. os meos protestos de estima e 

conci/deração. (C 197) 

(189) Vossa Senhoria meremeta com amayor brevida/de outro tanto numero de Recrutas 

(C2) 

(190) Em cumprimento do Respeitavel Despaixo/proferido no requerimento junto p V./V. 

Excas informo(C 106)  

(191) Tenho a alta honra de accusar a recepção do/officio de V.E. de 13 do corrente (C 

191) 

 

Outras expressões são bastante freqüentes nas cartas em que o autor pede uma providência 

ou mesmo quando deseja o parecer da autoridade a quem se dirige: 

 

(192) pelo que V. Excia resolve-/ra o que julgar conveniente. (C 186) 



 

 

 

(193) V. Exa providenciará da melhor maneira. (C 185)  

(194) até que V. Exca dê as pro-/videncias, que entender em sua sabedoria (C 178) 

(195) mandar para onde Sua Majestade foi servido(C5) 

(196) sAvista disto V.S./determinara, oque for servido (C 48) 

 

O léxico dessas cartas, além dos aspectos ligados diretamente à administração das 

freguesias, vilas e termos, pode desvendar a vida do cidadão comum por trás da autoridade: 

suas relações, seus interesses e seus problemas (saúde, educação, segurança pública), que se 

refletem em verbos, palavras e locuções como serão elencadas a seguir, sem qualquer 

medida estatística. 

 

(197) por quanto conheço, q’ a/mayor honra q’ pode ter  hum vassalo he empregar-se 

noserviço do  /Soberano (C 8) 

(198) nesta Villa tem/ porçaõ avistada democidade capazes deexer-/serem as primeiras 

letras, epelo mesmo modo/na Povoaçaõ da Serra da Rais deste termo (C 68) 

(199) por fim rogar /a V. Exca se sirva tomar na devida /consideração os pedidos que me /faz 

aquella autoridade relati-/vamente o _____ vaccinico  para ser/applicado a 

população do mesmo /Districto que está sendo accome-/ttido de variola (C 200) 

(200) pelo que respeita as terras damesma/Vila, destinados pa asplantaçoes dos /indios, que 

elas saõ su/ficientes para eles, huã vez, que semandem /expulsar os perten-/didos 

foreiros que nela seaxaõ sem satisfazerem  ao fim/pa q asarrendavaõ, eque bem Longe 

de civilizarem os mesmos/Indios os poem em perturbaçaõ, e dezordem, por que saõ/da 

intima e mais abjeta plebe (C 43) 

 
Alguns termos se referem a diversos aspectos da vida militar (destacamento, infantaria, 

regimento), ou designam cargos, muitos dos quais já não existem (furriel, alferes, 



 

 

 

ordenança, capitão-mor). Além desses, como não poderia deixar de ser, há registros de 

outras profissões como corregedor, vedor, secretários.    

 

(201) conciderando-me igualmente exclui-/do do posto de Sargto Mor de Ordenanças 

Montada, e/comando do mesmo Regimento pella propoziçaõ, que/manda V. Exa fazer 

de dois Esquadroens de Cavallaria/ Meliciana  com does Majores, emais Oficiais das 

quali-/dades (C 86) 

(202) a fim de/ com tempo preparar-se com/brevidade algum fardamento,/para que não haja  

falta quan-/do se torne elle necessario a os recrutas. (C 192) 

 
O léxico utilizado revela também um mundo violento, de muita insegurança, em que as 

pessoas, autoridades ou não, viviam com medo, com questões relacionadas com a justiça. 

Pessoas que se escondem após terem cometido crimes, que escondem criminosos, que se 

escondem de criminosos. São freqüentes palavras relacionadas aos mais diferentes crimes 

(assassinatos, roubos, assuada, acoitar, contrabandos) e expressões relativas ao mundo  

judicial. Como exemplo, cita-se homiziar, que tem vários sentidos, entre os quais furtar à 

vigilância ou à ação da justiça: 

 

(203) Trazia aquele Comandante em Sua Com-/panhia ou vinha pr omizeálo oCabra M.el 

Dias /omem  facinerouso, (C 114) 

(204) pelas mortes ea Suadas q’ diariamente estão Co-/mitidos huma tropa (C 113) 

(205) nenhum cidadaõ probo/pode ter segurança individual com roubos, as/saSsinos, 

eoutras perturbaçoes, q’ tem merecido/na attençaõ de V.Exa (C 110) 

 

É possível verificar o sentido peculiar de determinadas palavras. A palavra inteligência, por 

exemplo,  usada no sentido de combinação, ajuste, conluio, como no trecho abaixo: ponto-

os naintelligencia deobser-/varem inviolavelmente odisposto nelle, (C 114) 

(206) fascine(o)roso (C 114), no sentido de facínora, usado como substantivo e adjetivo 



 

 

 

 

b) Também interessante é o sentido adquiridos por alguns verbos, como: 

(207) de que lhe consta/sabia aconsulta,  pareceme   mais   acertado  esperar (saber = 

conhecer) 

(208) afim de ser sciente da /determinação da dita Junta...”  (Ser= “ficar”, “tornar-se”) 

 

5.8.3 Aspectos morfossintáticos 

 

Há uma tendência nas cartas exemplares, de uma perspectiva sintática em geral, à 

observância da integridade da oração, o que se comprova no esforço por expressar-se 

mediante estruturações complexas; aspira-se à correção gramatical. A carta escrita em 1871 

pelo Vice-cônsul de Espanha na Paraíba, pode exemplificar essa preocupação em dividir o 

texto em parágrafos, de acordo com enfoque dado ao assunto. Eis os dois parágrafos 

iniciais da carta: 

  
 

(209) Tenho a alta honra de accusar a recepção do 

officio de V.E. de 13 do corrente mes no qual  

digna-se V.E. comonicar-me ter asumido 

o cargo de Vice Prezidente desta Provincia 

para o qual tomara posse na quelle mmo 

dia por impedimento do Exmo Sr Senador  

Frederico de Almeida e Albuquerque. 

 

Ao ter esta distinta honra não posso me- 

nos  que pôr a disposição de V. E. os meos 

serviços, tanto officiais como particulares. (C 196) 

 
 



 

 

 

No tocante à sintaxe de concordância, percebe-se a predominância, em geral, de 

ocorrências que seguem a língua exemplar. São ocorrências que continuam o Latim culto 

escrito, no sentido de obedecerem à concordância gramatical, em detrimento da ideológica 

ou da atrativa. Algumas delas, já registradas em textos portugueses medievais (Fonseca, 

1986), sobrevivem no português contemporâneo e são muitas vezes apontadas como marcas 

da língua falada atual ou como desvios das normas cultas do português europeu, 

constituindo características do português brasileiro.   

 

Com relação à concordância do verbo cujo sujeito é o pronome relativo que, ensinam as 

gramáticas que a concordância deverá ser feita com o antecedente deste pronome. O trecho 

a seguir faz parte de uma carta dirigida à Junta Governativa, na qual o autor pede 

providências para problemas de segurança pública que ocorrem na Vila de São João. O 

pronome que funciona como sujeito do verbo merecer e tem como antecedente cidadãos 

pacíficos e proprietários, termos com que concorda: 

 

(210) contra cidadaos pacificos, e/Proprietarios, que naõ merecem, (C 78) 

 

No trecho a seguir, da C 69, a ausência da concordância gramatical pode ser explicada pelo 

não-uso do acento (verbo ter), o que era corrente na época. 

 

(211) pella falta demeios; que tem muitos Pais (C 69) 

 

No entanto, registram-se casos em que não ocorre a concordância gramatical, como nessa 

ocorrência em que o sujeito é o pronome relativo que, e o verbo deveria concordar com o 

antecedente, ou a falta de concordância nominal do pronome com o termo a que se refere: 

 

(212)  susede com as mais autoridades /desta Va  etermo que malpode defender suapisoas 

dos/ asaltos (C 113) 



 

 

 

 

Nas passagens seguintes, ambas com o sujeito posposto, observa-se: na primeira, o verbo 

(achaõ) concorda em pessoa e número – 3ª pessoa do plural – com o sujeito (dois 

dezertores); na segunda, além do verbo (foraõ), também os determinantes (as, 

mencionadas) e o atributo (agradáveis) estão concordando no plural, atendendo as normas 

cultas herdadas do latim. 

 

(213)  meconsta que taóbem Se achaõ dois dezertores/ dos novos Recrutas. (C11) 

(214) que lhe fo-/raõ muito agradaveis as mencionadas expressões da sua fidelidade (C 70) 

 

Do mesmo modo, do ponto de vista da concordância nominal, há uma tendência em seguir 

as normas cultas:  

 

(215) depois depas/sados alguns dias da Sua chegada.”(C3) 

(216) nesta ocasiaõ/vem inclusa acopia...”(C11) 

(217) acho /determinantes expressos em favor domeu parecer/ os §§ 25 e 26 do tito 48 do 

Liv. 1º das Ord. q é o /Regulamto dos Advogados e Procuradores. (C 54) 

 

Registram-se casos em que o verbo haver, no sentido existencial encontra-se flexionado, 

como  ocorria em épocas anteriores do português. Esse uso não era desconhecido na Idade 

Média, embora não fosse generalizado (Fonseca, 1986) e  ainda se verifica atualmente em 

um nível mais informal da língua. No uso contemporâneo do português brasileiro, encontra-

se o emprego do verbo no plural, sobretudo se o tempo usado não é o presente do 

indicativo. Como se sabe, o verbo haver, usado impessoalmente, fica sempre na terceira 

pessoa do singular e ocorre quando empregado como sinônimo de existir. Esse uso já 

acontecia no Latim e no Português Medieval e no corpus, são inúmeras as ocorrências 

encontradas.  



 

 

 

  

(218) para quando sepresizar delles para as Tropas pagas haveremnos com abundan/cia (C 

38) 

(219) estas deverá /Vossa Senhoria fazer dos mossos quehouverem nessa cidade sem 

excepção  de pessõa(C 39) 

 

No corpus, há preferência por construções com o verbo haver, em lugar de ter, seja como 

auxiliar, seja em orações existenciais; as construções existenciais com o verbo ter são 

apontadas como características do português brasileiro (Castilho, 1992)125.  

(220) vista a Resposta que  dá o Mestre das Madeiras/Manuel Martins Beiris, denaõ haver 

carga para o di-/to Paquete senaõ nomes de Oitubro, (C 32) 

(221) Epara remover as delongas, que a este respeito poSsaõ haver,(C 117) 

(222) pela Collectoria deste Termo, de haver reco-/lhido a importancia de seu  (C 179) 

(223) se-/guido-me unicamente a ella sem a haver alterado em ponto algum.” (C 171) 

(224) queparaissohaverá rubricado eenser-/rado por Mez,...” (C13) 

 

Com relação ao emprego dos tempos verbais, chama a atenção do leitor a predominância 

nas cartas estudadas do uso do mais-que-perfeito simples em detrimento do composto. 

Ambos os tempos verbais são  utilizados para indicar uma ação no passado anterior ou 

simultânea a outra também no passado e, de acordo com Cuesta e Luz (1983), não há 

diferença nítida que matize o uso de qualquer das formas, indistintamente, apesar de 

reconhecerem o predomínio, na linguagem familiar contemporânea, da forma composta 

sobre a simples. As autoras lembram que as formas simples ainda continuam utilizadas na 

linguagem escrita, principalmente quando há preocupação com a elegância e quando se 

                                                 
125 Sobre o uso de ter existencial, v. trabalho de Ilza Ribeiro em Português Brasileiro: uma viagem diacrônica 

(UNICAMP, Kato e Roberts org), em que a autora atesta a presença desse uso desde o século XVI. 



 

 

 

quer evitar ambigüidade existente, sobretudo na 3ª pessoa do plural, com o pretérito 

perfeito. Essa predominância do mais-que-perfeito simples se verifica em todo o corpus, 

sendo que, gradativamente, no decorrer do século estudado, começam a ser utilizada a 

forma composta.  Veja-se a seguir o uso dessas formas verbais num trecho de uma das 

cartas, a de nº 41, escrita em 1780: 

 

(225)   emandara ex/aminar (tinha mandado) pelo Ajudante Joaõ Baptista, porter Luzes 

deArchitetura/que ofizera (tinha feito) com oextracto [...], edepois correraõ (tinham 

corrido) mais alguas /noticias, sobre aaveriguaçaõ da mesma obra, que ainda senaõ 

chegaraõ ((tinham chegado)/averificar , fora(tinha ido) asistir [...]naçao,porque tendo 

alguns tempos asentado o Lagedo, semovera (tinha se movido) chegan/do alevantar 

huma pedra so com opeso da Carreta, epeça, q~. sobre ella /Sepuzera (tinha sido 

posta) sieasentaraõ[...] que levara (tinha levado), [...] que o Mestre vendera (tinha 

vendido) a Telha dellaS avarioS moradores, (C 41) 

 

Há uma clara preferência por procedimentos verbais neutros, evitando expressões  dotadas 

de carga emocional muito acentuada. Esse aspecto está associado ao uso da linguagem 

burocrática, caracterizado pela impessoalidade, que é marcada, entre outros meios, pelo uso 

da voz passiva.  A voz passiva focaliza o objeto, mais do que a pessoa e, em conseqüência 

desse enfoque no objeto da ação, ocorre o apagamento do agente e o distanciamento entre 

os interactantes. Esse recurso pode ser usado em textos atuais, segundo Mendonça (1985), 

para impor regulamentos e normas, além de denotar preocupação com a eficiência 

(decorrente da própria estrutura do sistema burocrático). Nos textos averiguados, observa-

se o emprego da voz passiva, tanto analítica quanto sintética, como nos exemplos seguintes, 

em que é possível verificar que a ênfase na ação. 

 

(226) onde secos/tumaõ fazer semelhantes nomiaçoens-: devem custumar-se afazer  (C 12) 

(227) me foi remetido o Alvara de Ley (C 33) 

 



 

 

 

No período, também é constante o emprego de formas verbais compostas e perífrases 

verbais, denotadoras de duração. O uso de tempos compostos é freqüente no período: 

 

(228) não  tenho dado resposta  por ter havido expediçoens (C4) 

(229) Tenho recebido de Vossa Senhoria (C4) 

(230) e de seus conteudos fico enten-/dido; fazendo immediatamte publicar efixar (C 97) 

 

Um aspecto peculiar desses textos é a construção do verbo ficar com o particípio entregue. 

Ali (1964: 153) explica que, na época, houve identificação entre os conceitos do particípio 

regular entregado e do antigo vocábulo entregue, servindo esse último a ser usado como 

particípio, e usado mais frequentemente que a forma entregado. O autor lembra também 

que entregado podia ser usado no sentido de confiado, resignado. No corpus, a construção 

e suas variantes, bastante freqüentes, aparecem logo no início das cartas: 

(231) Fico entregue devintenove recrutas tãobemSei, q’ amayor C 8) 

(232) Fico entregue da Carta de V. Sa de data (C 28) 

(233) Fico entregue das sinco recrutas qe V Sa mereme (C 39) 

(234) Fui entregue das Recrutas que V. Sª me en/viou pelo Ajudante Manoel (C 21) 

(235) doque fico entendido, etudomais qto V.Exa foi servido/detreminarme (C 52) 

(236) No dia 5 ,, doCorre fui entregue dos ossos de V. Eas datados (C 98) 

(237) Fico diposse do officio de V. Exca sub nº/2235 de 3 de Abril findo em que me  (C 179) 

 

Ainda com relação ao emprego dos tempos verbais, verifica-se o freqüente uso do 

imperfeito,  tempo que indica ação prolongada ou repetida com limites imprecisos. 

 



 

 

 

(238) Em com sequencia do oficio de V. Exa de 18 de Fevero/esta  Camara Municipal em 

sessao deoje par-/ticipava a V. Exa que os Juizes Municipal (134) 

(239) Esta Camara recebeo o Officio de V. Exca/de 8 de Janeiro p.p., em que certificava 

/deestar V. Exa (C 138) 

(240) Passando as minhas maõs o officio em reservado de /V. Excia em que determinava ao 

juiz de Direito da Com-/marca, (C 173) 

(241) deve V. S.a remeter-me huma Relaçaõ na/forma q’lheordenava na minhaCarta de 21 

de No=/vembro do anno proximo preterito./(C 24) 

 

Emprego freqüente do particípio, principalmente com o verbo “achar”: 

 

(242)  fui tratar de meo livramto  do proces-/so p. q. estava pronunciado, (C 189) 

(243) porque tendo alguns tempos asentado o Lagedo ( C 41) 

(244) que fosse recolhido a Cade/o que com efeito seaxa executado. (C 53) 

(245) mesmo estas seaxaõ/sitiadas eafome as fara (C 97) 

(246) quetodos os queseachaõ encarregados/ dos Cortes dodito Pau, (19) 

 

Há uma freqüência visível do uso de gerúndio no corpus, principalmente exercendo a 

função adverbial circunstancial, principalmente no início das cartas, para apresentar um 

fato, indicar tempo, causa. Muitas vezes, o entendimento dessa construção é dificultada 

pela pontuação indevida: 

 

(247) Tendo mto prazer em prestar os meus quasi/enuteis serviços à Nação, apezar depassar 

pça/encommodo de estar fora do seio da mª  /fama, deixando de administrar aboa eco-

/nomia dama casa, ficando assim prejudica/do nos intereSses della, afim de dar 

prom/pta e energica execução do Commando,  aq’/estou encarregado pr esse Ex.mo 



 

 

 

Governo, das/Ordenças desta Va sendo pois dito Comdo /de um assiduo, elaborioso 

expediente. Vou/representar a V Exças q. soffrendo esses pre-/juisos, accrescer mais a 

continuada despe-/sa, q’ tenho com papel no expediente /do mmo Comdo, epr isso parece 

de Razão(C 89) 

 

Além deste, outro uso registrado no emprego do verbo estar (estar + gerúndio), é apontada 

como característica do português brasileiro (Teyssier, 1994):  

 

(248) etodos os dias estaõ desfilan=,do para quem dos Pirineus (C 97) 

(249) visto/que de novo estaõ  apparecendo quadri-/lhas de ladroes de cavallos (C 200) 

(250) nesta Ribeira do Patu seestava ajuntando /gente para  ir aRio dopeixe (C 116) 

 

Verificou-se a presença de uma partícula negativa entre o verbo e o clítico. Alkmim (2002) 

observou esse fenômeno em anúncios de jornais do século XIX: a interpolação126, que já 

estava presente no português arcaico.Como exemplos, têm-se: 

 

(251) tão bem aeSsa Exma Junta aeste respeito, eu onão re-/cebi, emediSe opredito Tente 

João Thomas Nobre,/que onão recebeo, cujo Tente   foi qm trouxe os ditos (C 90) 

(252)  eqdo o não podesse conse/guir, mandesse-os debaixo de  prisão (C 92) 

(253) os Indios lhenão obede/cem (C 110) 

(254) ao qual inda senão tinha da/do cumprimento, (114) 

(255) que lhe não apre/sentarem Passaporte, remetendo logo ao Juis Or-/ (C 130)dinario 

 

                                                 
126 Alkmim (2002:180) definiu esse fenômeno, com base em Carreter, como  a  adição de uma entidade 

lingüística qualquer em um texto, e mais especificamente, a utilização de diferentes tipos de constituintes 

entre o vervo e o clítico.  



 

 

 

 

5.8.4 A frase 

 

Do ponto de vista das estruturas frásicas, um aspecto que se pode observar na língua de 

escritores do século XVIII em geral, de acordo com Pinto (1988), é uma tendência à 

simplificação, ou seja, à busca de uma expressão mais simples e direta do pensamento. No 

entanto, nas cartas estudadas, ocorre um tipo de frase característico dos séculos XVI e 

XVII, que Garcia (1982) chama de labiríntica ou centopéica, como as seguintes: 

 

(256) A justissima Representaçaõ q’V. Sª /mefaz arespeito da falta depagamto dos soldos, 

q’os oficia/es e Soldados dessa Guarniçaõ experimentaõ há vinte mezes/me mereceo 

amais seria comtemplaçaõ, eme obrigou aordenar/aos Deputados desta Direcçaõ  

procurassem logo fazer aprom-/tar nessa cidade odevido pagamento, oq’elles assim 

pra-/ticaraõ dando aesse fim as providencias, q’ constaõ da/carta incluza, q’ V.S. verá 

mandará entregar aos Depu-/tados dessa Administraçaõ, os quaes mandará chamar, 

/epara na inteligencia dehirem sem perda de tempo entre/gando oq’nadª127 carta 

selhesdetermina tanto daq’ tiverem/apurado das remessas antecedentes, como daq’fica 

já pª/selhes mandar; porem no cazo q’V.Sª perceber amen/or di/ficulde, ou demora na 

satisfaçaõ dos Deputados, espero/meavise Logo pª sem demora mandar prontificar 

opagamto /dessa Tropa  pelo cofre daReal Fazenda.(C 34) 

 

Nessas passagens, a presença de períodos cheios de conectivos, inúmeras orações 

subordinadas umas às outras, resultam muitas vezes numa frase lenta, cansativa. O excesso 

de informações torna necessário que se leia e releia o trecho diversas vezes para lhe 

alcançar o sentido. 

 

(257) Participo á V. Exas, q’entrando de mês neste/prezente Outubro, encontrei a maior 

miscella-/nia possivelm creada plo meu Companheiro /pr q’ tendo com os mais 

                                                 
127 na dita  



 

 

 

Europeos desta Praia/fomentado a desordem de rivalide entre Europeos, /e Brazileiros, 

fazendo partidos entre os Indios, e/outros nacionais, sobre  qm pode influir, e lhes 

saõ/obrigados, Se tem conspirado  contra todos os há-/bitantes, q’se tem á toda prova 

adhirido aCauza/procurando-lhes incommodos perante V. Exas com/pretextos falsos, 

vem como participando  á V. Exas/de huã ronda ligeira, p cujos factos se dignárao/a 

mandar proceder Devassa. (C 76) 

 

Também são freqüentes os casos de topicalização. Nas línguas de tópico, o falante de início 

oferece um quadro de referência seguido do comentário e de acordo com Pontes (1987), 

qualquer sintagma nominal pode ser topicalizado. A topicalização é apontada como uma 

característica do português brasileiro e merece uma discussão mais ampla, já que envolve 

vários fenômenos correlacionados, como o  pronome cópia, a escassez da voz passiva e 

outros, o que poderá ficar para futuros trabalhos. 

 
(258) Os Escravos, de que trata ooficio de V.Sa da data de hoje estaõ /na posse de Jose 

Corra Botelho do Amaral desde que saio doCele-/bre Engenho de Gargau: Oactual 

Procurador do Morgado  (C 50) 

(259) A carestia, emesmo afalta de Farinha, gene-/ro  daprimeira neceSsidade; que sofrem 

os habitantes/deste lugar, fes que muitas pessôas hontem (C 131) 

 
Viram-se até aqui alguns textos que se aproximam, em maior ou menor grau dos escritos 

que seguem as tradições discursivas do período colonial e imperial brasileiros. A seguir, 

observam-se outros que se distanciam dessas tradições, em decorrência da inabilidade do 

escrivão ou do autor do textos, em relação à modalidade escrita exemplar.  

 

5.9 Competência escrita de cunho oral: divergências do modelo tradicional 

 

Neste item, serão focalizadas algumas cartas que se distanciam do modelo tradicional, do 

padrão das cartas coloniais, apresentando divergências da norma escrita culta e trazendo 

marcas de língua falada, normalmente evitadas em situações formais. As divergências 



 

 

 

apresentadas muitas vezes comprometem a textualidade e alguns traços aqui destacados 

constituem elementos que as aproximam em certos aspectos do falado concepcional e 

podem ser compatíveis com os textos dos soldados cronistas do século XVI estudados por 

Oesterreicher (1994): a competência escrita de cunho oral.128 Trata-se, como se viu, de 

pessoas com pouco domínio da escrita que, graças a circunstâncias históricas, tornaram-se 

produtores de textos.  

 

Considerando-se o limitado acesso à escrita que havia na época, não é de se estranhar que 

traços de oralidade transpareçam, refletidos na pontuação e na preferência por determinadas 

construções, o que também denuncia a já citada inabilidade de seus autores129. É para os 

textos desses autores semicultos e sem prática no ofício de escrever que se chama a atenção 

agora. O propósito nesse item é apresentar aspectos em que se distinguem dos textos 

exemplares e em que medida estes escritos apresentam traços de uma oralidade 

concepcional. Muitos trechos transcritos são longos, para que o leitor possa ter uma visão 

                                                 
128 Na análise, é fundamental distinguir claramente as características da língua oral, atentando-se para o fato 

de que não é suficiente a ausência de literariedade ou a presença de erros para dotar a língua de um texto de 

oralidade e coloquialidade. Como afirma Aguillar (1996: 379), si aún no hemos logrado establecer con 

claridad los rasgos distintivos de lo oral en la lengua de hoy ¿ cómo vamos calificar de ‘coloquiales’ y de 

próximos a la lengua oral a tales o quales escritos del pasado. 
129 A maioria das cartas busca manifestar uma linguagem cuidada, elaborada. No entanto, em algumas delas, é 

possível encontrar outros níveis de língua que não são habituais nesse tipo de textos — cartas oficiais  — em 

que, através de incorreções, seria possível rastrear mudanças, já que, segundo Aguillar (1996: 377), a 

incorreção é um dos maiores indícios de mudança. Entretanto, ainda segundo o autor,  não basta a presença 

de incorreções, nem a ausência de literariedade para dotar de coloquialidade ou oralidade a língua de um 

texto. Oral supõe um modo de enunciação, de produção da línguagem, enquanto coloquial refere-se à 

interação conversacional, além da conotação de descuidado, informal, o que nem sempre é o caso da 

conversação. A julgar  quase exclusivamente com a dicotomia literário/não literário, e ao identificar este 

último com o coloquial, incluem-se formas lingüísticas altamente codificadas, inclusive em sua constituição, 

mas que carecem de literariedade, assim também como formas não literárias, em princípio, mas nas quais se 

destaca sobretudo a presença de erros, faltas...em suma, inabilidade para manejar as estruturas habituais da 

língua escrita, e ainda da língua em geral. 



 

 

 

melhor do que se está tratando. De qualquer forma, a carta, na íntegra, está no volume 

dedicado ao corpus, de acordo com a numeração entre parênteses no final do exemplo. 

 

Ao se confrontarem os textos produzidos por autores semicultos com os de autores 

profissionais, percebem-se importantes diferenças com relação às tradições e normas 

discursivas. Oesterreicher (1994) explica que, mesmo que os primeiros já conheçam a 

estrutura das cartas oficiais e estejam sujeitos às condições da comunicação escrita — como 

poderem planejar antecipadamente o texto, melhorá-lo com notas e apontamentos —, 

muitas vezes seus textos refletem diversos aspectos e graus da linguagem de proximidade. 

E mesmo apresentando características próprias do gênero e mesmo se tratando de cartas 

escritas por intermediários, no caso, escrivães, profissionais da escrita, esses textos trazem 

passagens que os distanciam dos exemplares. Tal distanciamento pode ser explicado pelas 

próprias circunstâncias de produção, pelo fato de que, nem todos os níveis da burocracia 

eram ocupados por profissionais com habilidade na escrita. Como se viu, acontecia, muitas 

vezes, de o escrivão alugar o cargo a um serventuário que fazia o trabalho por uma parte 

fixa do salário recebido pelo primeiro. Não surpreende, como mostra Oesterreicher (1994), 

que as características do tipo ideal de escrita sofram alterações e modificações 

significativas nos textos de autores semicultos, diferenciando-os do padrão. Essas 

modificações, provocadas por sua afinidade com a oralidade concepcional, ocorrem quando 

são os próprios semicultos que escrevem, e ainda quando ditam. Vejam-se algumas 

ocorrências: 

 

Comparando as cartas 174 e 175, que pedem providências às autoridades pelo assassinato 

de Delfino Batista de Melo e Antonio Tavares de Oliveira Cabral. Na primeira (C 174), 

escrita em 1862, o autor, irmão de um delegado assassinado, relata o crime e pede proteção 

às autoridades. O texto, além de refletir a angústia, a emoção e o envolvimento do autor 

(uso do diminutivo -filinhos; refere-se à vítima como o meo mano), denota a inabilidade 

com a escrita padrão ou exemplar, no sentido que emprega Coseriu (1995), o que se 

percebe por alguns aspectos: em primeiro lugar, pela falta da concordância verbal 

(eafamilha setrancarão); pelo desconhecimento da grafia (nois, preciguidos, noços, 



 

 

 

filinhos/filhinhos), pelo uso da variante popular, mesmo em se tratando de uma 

correspondência formal, com a escolha das palavras e expressões (butou/botou); em 

segundo, o relato dos acontecimentos é feito atropeladamente, as frases são simplesmente 

agregadas umas às outras ou unidas por e, ou que continuativo, como se estivesse contando 

oralmente o acontecimento (que quem  defendeo foi o Castro mais o filho; e de lá..., 

eafamilha setrancarão..., e sercou, e moreo e os q’vieraõ...) e pela circularidade das idéias.  

 

 

(260) hontem pelas 3 oras do dia asacinaraõ o meo mano Delfino/e Anto Tavares e toudos 

nois fomos preciguidos e jurados/ q’ acabaõ com a familha Bapta e nos vemos sem 

SoCorro./Peço a V. Sa pello oSanticimo Sacramto  q’nos acuda com /gente e mande a 

touda apreça participal na Vila do Ca-/riri do juiz de Direito e ao promotor q’ pelo 

amor de Ds  /nos socorra com amahior Brevidade pocivel q’senão /não só  seremos 

vítima como noços familhas, mulher-/res e filhos pos eles hontem quizirão matar ma  

mu-/lher  e meos filinhos  q’qm os Defendeo foi o Castro /mas o filho e o Sr Pe Vicente 

q’ puderão a reda-los com/os juélhos no xão eu e os filhos  maxos estavão (...) e os 

asacinos foraõ ao roxado/me procurar a  primeira casa q’eles corerao fo-/ama 

eafamilha setrancarão deoce este confilto p’q’ o dele-/gado Liberato butou uma 

tropa butou uma tropa nos Gu-/abirabas e sercou um deste depois em armas atirou na 

/tropa e moreo e os q’vieraõ aqui foi fazerem (C 177) 

 

Ainda na carta 174, verifica-se um distanciamento do padrão de cartas burocráticas, de que 

se espera a “neutralidade”, a “impessoalidade”. Nela, a emoção, a revolta e a indignação 

são perceptíveis pelas expressões de súplica, como a expressão com os joelhos no chão no 

trecho anterior e no trecho seguinte, através das expressões de forte carga emocional, 

apontadas por Stoll (1996) como um fenômeno típico do falado concepcional (pelo 

Santíssimo Sacramento, pelo amor de Deus), e da referência à mulher e aos filhos, que em 

muitas ocasiões ocorre para comover. Em textos dessa natureza, segundo Stoll, os meios 

utilizados pelos autores para expressar-se (o exegero das comparações, metáforas) os 

impedem de produzir um texto “neutro”. Além disso, mesmo apresentando-se no meio 



 

 

 

gráfico e trazendo características da escrita, permitem vislumbrar uma clara relação com a 

oralidade concepcional.  

 

(261) Peço a V. Sa pello oSanticimo Sacramto  q’nos acuda com/gente e mande a touda 

apreça participol na Vila do Ca-/riri do juiz de Direito e ao promotor q’pelo amor de 

Ds /nos socorra com amahior Brevidade pocivel q’senão /não só  seremos vítima como 

noços familhas, mulher-/res e filhos...” (C 174) 

 

Na carta 175, o autor trata do mesmo assassinato de Delfino Batista de Melo e Antonio 

Tavares de Oliveira Cabral e pede providências. Apesar de usar adjetivos e expressões que 

demonstram indignação, como sanguinolenta, barbaramente assassinados, facinorosos, 

predominam expressões mais formais e neutras (levo ao conhecimento, requisito garantia 

das autoridades, dê as providências). Nessa carta, é possível perceber um menor 

envolvimento emocional, um certo distanciamento, reconhecível pelo uso de termos 

formais, mais freqüentes em textos burocráticos.  

 

(262) Levo ao conhecimento de V. Exca a sangui-/nolenta scena que se acaba de dar em a 

Villa/de Teixeira.”(...) “Convindo em a caso presente dar/as providencias ao meo 

alcance, nestadata requisito ao Comandante superior /desta Comarca na força da 

Guarda nacio-/nal para garantia  das restantes au-/toridades do Teixeira, até que V. 

Exca dê as pro-/videncias, que entender em sua sabedoria.(C 175) 

 

De acordo com Schlieben-Lange (1993:28), ao se observarem textos originados em meios  

“semi-orais”, quando produzidos por pessoas recém-alfabetizadas, ou mesmo que tratam de 

temas ainda não trabalhados por escrito, verifica-se, além da insegurança ortográfica, que 

esses autores continuam a confiar na continuidade do funcionamento das técnicas do falar, 

nas quais se esteia a comunicação oral, ou seja, não há preocupação com a pontuação, nem 

em estabelecer por escrito um quadro de referência espacial, temporal e pessoal no meio do 

qual, segundo a autora, ele pudesse mover-se textualmente. É o que se percebe em trechos, 



 

 

 

em que o autor não sabe empregar suas indicações no momento justo e coloca as 

informações primordiais e acessórias no mesmo nível, produzindo um emaranhado de fatos 

e o tornando seus comentários contrários ao que pretendia.  

 

A carta 113, assinada por Francisco Leite da Cruz, juiz ordinário de Pombal, que pede 

providências contra uma quadrilha que vive perturbando a ordem pública com roubos e 

assassinatos. Toda a narrativa é feita de um fôlego só, dificultando a leitura: não faz 

parágrafo e usa apenas um ponto em 30 linhas. As idéias vão sendo acrescentadas, 

agregadas umas às outras, dando a impressão de que o autor está ditando a carta para outra 

pessoa escrever. Outro aspecto que prejudica o entendimento do texto é a arbitrariedade no 

uso de maiúsculas (oRegente, ea Suadas) e na segmentação das palavras (amdematar adeis) 

Além disso, há incompletude das orações, como acontece logo com no início da carta: o 

autor começa com Oestado infilis..., deixando o leitor na expectativa de que o pensamento 

vai ser concluído com o acréscimo da oração principal; mas ele introduz outras idéias e 

outras informações, desviando o assunto e causando mais problemas para a compreensão 

(Omem fasineroso, tendo já perisido, ejá foraõ aasacinar, e se conservao). É possível 

deduzir que a carta estava sendo copiada à medida em que as idéias fluiam na mente do 

autor que as ditava imediatamente. Além disso, pode-se deduzir que o autor não consegue 

aproveitar as vantagens da escrita (Stoll, 1996), entre as quais a possibilidade de corrigir as 

falhas sem deixar marcas, de planejar e de melhorar o texto: é o que se verifica na 

passagem grifada, em que transparecem no texto marcas de correções. Alguns traços as 

aproximam de textos escritos por iniciantes em produção textual, que apresentam 

dificuldade por não ter consciência e ao mesmo tempo a competência para identificar as 

marcas do processamento do texto escrito no seu produto final (Pessoa, 1997:189).  O 

trecho transcrito é bastante longo, para que possa refletir os aspectos apontados: 

 

(263) Oestado infilis emque deprezente seacha esta Villa eseu /termo pelas mortes ea 

Suadas q’ diariamente estão Co-/mitidos huma tropa de Omens armados ou para me 

/espresar de Cabras fascinerozos vindos do Rio do Peixe man-/dados pelos Comdes 

daquela Villa espesialmente oRe/gente Joze Frano  da Silva Cap Mor Joze Dantas e Luis 



 

 

 

/José da Cunha Comandado esta patrulha p. Manu-/el Alves Afonso Omem fasineroso 

edemuitas culpas /que unido Com Alixandre Xavier de Azevedo perten/dem matar 

aalguns Sidadoens deste termo tendo já /perisido mizeravelmente João de Ant. Barreto 

eVi -/dal Cristalino nas sanguinolentas  ma’os de dizaseis/Cabras eSeu xefe Manuel 

Alves Afonso nestes dizem /publicamente eseus mandatorios q’ainda amdema/tar adeis 

pesoas deste termo ejá foraõ aasacinar ao/Alferes José de Sá em Sua propria Casa 

oque teria /acontisido seeste nao’ estivese com bastante gente em /casa em sua defeza 

q’ p. isso temerao’ e se conservao’/nesta opozisao deste termo para odaVilla de Souza 

/neste  azilados pelo sobredito Alexandre Xavier, ena /queles notridos pr aquelas 

autoridades  (C 113) 

 

Em exemplos como o anterior e como o próximo, o desenvolvimento das idéias não é 

linear, apresenta digressões e circularidade: dados que se repetem, explicações redundantes, 

fazendo, com que, em alguns casos, a informação só seja entendida com a leitura oral. Isso 

leva à suposição de que foram ditados ou produzidos para serem lidos em voz alta. No 

relato a seguir, fatos principais e secundários se misturam.  

 

(264) Engo Curral de Sima reparto trezentos/homens q’ levava em tres tropas emarxei com 

huma /porem nada sefes em tremos em ditos lugares no dia/30 as 11 oras da noute e 

sahimos no 1º  de 9bro de/menhã delegençiando com todo ocuidado naõ só/pellas 

cazas como nos Matos recolhendo aTropa/tudo qto seachava  de homens pa naõ hirem 

com a/ver este homem só se poderá prender com a tropa /de 10 ou 12 peças q’ com 

grandeza  de povos nada se/faz antes serve de avizo os povos daqueles lugares/todos 

sabem onde existe o tal Galvaõ izento o Com-/mdte de Varje Grde José Freitas aqm 

V.Exa querendo/determinar-lhe esta ordem elle naõ tem de qm se/fiz pm eu tenho Tente 

capas digno de naõ temer/a valentia  do Galvaõ (C 99) 

 

A própria estrutura desses textos sofre alteração, chegando-se a omitir seus elementos 

constitutivos, como destinatário, local data, vocativo, fecho e autor. Muitos escrevem sem 

considerar os parágrafos, passando bruscamente de um assunto a outro, como é o caso da 

carta seguinte, escrita em 1823 por um sargento da vila de Sousa, apresentando um só 



 

 

 

parágrafo. Começa diretamente com o assunto a ser tratado, sem o vocativo. Do ponto de 

vista gráfico, inúmeras palavras são (1) escritas sem espaços entre elas, ou separadas 

indevidamente, evidenciando o pouco contato com a escrita. Do ponto de vista fonético (2) 

encontram-se o fechamento do e em i (Ceará/Ciará), a metátese (preparo/perparo), a 

redução do ditongo ai > a (caixa/caxa). O autor vem falando sobre documentos recebidos 

que prestam informações sobre fatos acontecidos no Ceará, mas há um corte brusco no seu 

relato, quando ele introduz e a rapidez com que se pede o auxílio nada se pode fazer, por 

faltar...Veja-se que a partir daí o autor muda o assunto e passa a prestar outras informações: 

 

(265) Do Officio, e copias inclusas, que recebi, verá V. Exa oes/tado das coisas na Provincia 

do (2)Ciará, eas Tropas que mar/xam, e com (1) arapidês com que (1)sepede o auxilio 

nada/se pode fazer, por faltar totalmente nesta Villa todo/(2) perparo para aguerra, 

armamento, munição, e (2) caxa/militar, V Exa queira (1) de terminar oque foi servido, 

a lem/deque, me concidero dispensado desta deliberação pelo que/a caba de a 

contesser.(C 86)  

 

O trecho seguinte, por exemplo, é de uma carta enviada por um Comandante de Polícia, no 

ano de 1826. Nela verifica-se o uso desses períodos longos a que se refere Garcia (1982). 

Por outro lado, vê-se que a pontuação até certo ponto arbitrária, levando em conta a 

entonação e não as regras gramaticais, dificultam a captação do sentido do texto (o ponto [.] 

antes de já; a ausência de um sinal de pontuação antes de vou), a escrita das idéias em um 

só parágrafo, são fatores que levam a considerar o texto mais próximo à oralidade 

concepcional.  

 

(266) “Pormeaxár no cargo de Comte de Policia pr /Portaria que V.Excia sedignou 

proporme,/ etendo em vista as Instruçoens que deste/ Governo V. Excia tem dirigido Vou 

participar a V. Excia  o estado deploravel em q se /axá este Destro manxado por homens 

/mal considerados do Destro Limitrofe/aodePombal que he VillaNova de Souza,/ e não 

sei p que intendido desde 1817 / a 1824, eathé adata deste prese anno Calca- /rem 

aopeês aos abitantes em geral mto principalmente aosmais bem considerados /só pelo 



 

 

 

ciume que tem desi empenha-/rem que aqueles dequem são elles /innimigos . Já por 

terem Roubado as Fa-/zendas destes asSsacinado aou/por serem parentes dos 

primeiros ditos (C 113) 

 

Com relação à coesão textual, há alguns aspectos a observar. Nos trechos seguintes, por 

exemplo, a conexão entre os enunciados se faz por meio de seqüenciadores típicos do texto 

oral. Entre orações ou períodos que dão continuidade ao texto – destaca-se a repetitiva 

presença da conjunção e, que aponta possivelmente para a elaboração do texto sob forma de 

ditado, em que as idéias são simplesmente agregadas umas às outras. No trecho 

selecionado, a oração vai recebendo acréscimos através do articulador e, com poucas 

relações lógicas:  

 

(267)  Eu fui proposto por este Sena/do com responsabilide  dos meus abúzos de Ordem de 

V.Exa , /Com.de Ge da Pulicia desta Villa,  e procurando de V.Exa/a escuza q’exigiaõ as 

molestias, que padesso, eoutros moti/vos, que aesperiencia me fazia prever,  e já estou 

(...) eoficiando a Illma Exca Junta p medar as instruçoens/pa  o meo governo, á contesse 

por resposta domeo Oficio ser/eu injuriosamente á piadas do dto Comdo daPulicia 

pella/mesma Exma Junta do Governo, e provido nelle muito /judiciozame  (C 86) 

 

Neste trecho, a utilização do conectivo aditivo deixa a idéia solta, dando a impressão de que 

o autor lembrou-se de acrescentar algo novo, sem relação com o que foi dito anteriormente 

ou simplesmente que o texto foi ditado para que outra pessoa escrevesse. 

  

(268) eoque praticaraõ os-seos anteceSsores, e exercitaraõ osmais Governadores 

sobordinados e paSso adizer que menaõ comformey naminha dicizaõ com aOrdem de 

7 de Agosto de 1740. Outras Ordens postriores; eamesma arecadaçao da Real 

Fazenda (C 12) 

 



 

 

 

O que polivalente empresta um sentido vago à frase, mas muitas vezes o autor intervém 

com comentários metatextuais para esclarecer o que quer dizer. Encontram-se também 

várias ocorrências de que, algumas com função adversativa, outras, porém, com função 

meramente continuativa, como sucede neste exemplo a seguir.  

 

(269) eles hontem quizerão matar ma mu-/lher  e meos filinhos  q’qm os Defendeo foi o 

Castro 

 

Na passagem que segue, o autor refere-se aos recrutas enviados pelo destinatário. Observe-

se que as informações sobre cada um deles vão sendo introduzidas sem pausas, dificultando 

a  compreensão. Entretanto, com a leitura em voz alta, a dificuldade se desfaz. 

 

(270) foraõ entregues menos Antonio/ Ferreira de Figueiredo que não veyo, dos que vieraõ 

tornaõ ahir Manoel Mendes /e Joze Gonçalves por doentes como aVossa Senhoria 

mostro pela certidão incluza eLou/renço da Cruz por ser Indio enaõ dever servir nas 

Tropas pagas sem a qualidade / degente (C1) 

 

Ocorrências semelhantes são encontradas na carta 127, além do que o autor parece contar 

com o conhecimento prévio do destinatário a respeito do assunto, omitindo informações, o 

que deixa o texto obscuro. Nesse trecho, o autor usa palavras que pouco esclarecem o 

assunto tratado:  

 

(271) A desciperaçaõ emque mevejo, pelos embustes, Sediciosos/Com que o Senado da Villa  

Nova deSouza, do Cumando /daminha Capitania Mor manquina/imfluir partidos 

Contra aminha Authoridade/afavor do  per tendente o Capm José Fera da Silva, cu/jos 

factos Só mepromitem, levar a Presença Au/gusta de S.M .I.C(?), o rôbo que semiper 

tendo fa/zer por Calunias, e Sinistros mêios aqueixar me /do Seguinte?” (C 127) 

 



 

 

 

Conforme já foi posto anteriormente, o sentido de muitos textos depende do conhecimento 

prévio do leitor, de outros textos, ou dos entornos (Coseriu,1987). Tratando-se de textos de 

épocas passadas, fica mais difícil reconstituir o contexto em que foram produzidos, em 

virtude de serem os fatos, as pessoas, os lugares, em sua maioria, desconhecidos para outros 

leitores que não o destinatário. Quando os fatos não são explicitados, o prejuízo para o 

entendimento se torna muito maior. E se o autor da carta não situa, não esclarece, muito do 

sentido do texto se perde. Em passagens como a seguinte, de 1823, pode-se comprovar essa 

ocorrência: o autor faz referência a um requerimento. Certamente, para o destinatário da 

carta, o texto não deixaria margem a dúvidas, uma vez que ele conhecia o requerimento a 

que se refere, o contexto e o próprio conteúdo da carta, porém outro leitor que não o 

destinatário fica sem saber: a) quem é o suplicante; b) por que parece ter razão; c) qual o 

ofício que serve; d) de quanto é o ordenado; e) quais são as gratificações, ou emolumentos 

que tem o ofício.  

 

(272) O Suppe parece ter razaõ no seo regto/por isso que o Ordenado he em verdade 

peque/no, eprezentemente muito poucos ou nenhum /emolumentos tem no Offo q’serve, 

sendo tal-/ves ainda omesmo ordenado com q’ foi cri-/ado oOffo He oq’ posso 

informar aVSas/que rezolveraõ o q’ mais justo parecer  (C 101) 

 

 

Num caso como o seguinte, fica difícil entender o texto, entre outros motivos, por haver 

problemas com relação à coesão textual: o referente do pronome nellas não se encontra no 

texto  e não é possível definir, no contexto à que se refere.  

 

(273) A respeito dos RoSsados dosSuplicantes,/oq' posso emformar aVas Exas he q’/naõ 

projudica p’ naõ em cluir nellas/Madeiras deConstruçaõ  nem Pau-/Brazil (C 105) 

 

Viu-se com Coseriu (1979a) e Schlieben-Lange (1993) que as comunidades lingüísticas 

fornecem modelos para produção e recepção discursiva, principalmente com relação à 



 

 

 

escrita e que o falante busca expressar-se de modo a ser compreendido pelo outro. Além 

disso, muitos fatores são determinantes no sentido de poderem alterar a língua, entre os 

quais podem-se apontar, com Coseriu (1979a). Os autores semicultos têm conhecimento 

dessa tradição discursiva (leram ou escutaram) e buscam utilizar os modelos textuais 

oferecidos por ela, porém não dominam as técnicas, não dominam o “saber”, e por 

conseguinte, produzem textos inadequados. No caso de algumas cartas do corpus, muitas 

autoridades da época conhecem a correspondência vinda da metrópole, que serve de 

modelo para suas cartas e por isso deve ser “imitada”, querem produzir textos semelhantes, 

mas não têm competência textual e lingüística (com relação à modalidade escrita exemplar) 

para isso. Observa-se então um emprego abusivo de certos clichês, expressões da 

linguagem burocrática ou mesmo de certas construções sintáticas que terminam por 

sobrecarregar o texto. Na carta seguinte, por exemplo, enviada por um tenente coronel do 

batalhão de Pilar, o abuso de redundâncias e repetições constituem um estorvo para o leitor 

moderno: 

 

(274) mandei orde aos Comes das Compas/q. aplicassem130 todos os meios de 

emcarinhamento/pa q. viesse  pr sua vonte, eqdo o não podesse conse/guir, mandesse-os 

debaixo de  prisão, o q. ago=/ra acaba de suceder com Eugenio Marinho Fal/cão, o 

qual remetto pa q. V.Exça  o mande ins=/truir, mandando-o conservar pr alguns dias 

/de baixo de prisão athe desenganar-se apezar/de q. elle dis q. via pr mto sua vonte de 

que du=/vido. (C 92) 

 
Na carta 148, o remetente inicia a carta com um realmente, como se estivesse conversando 

e contando com o conhecimento do destinatário. O papel desse modalizador epistêmico está 

relacionado com a veracidade dos fatos (Koch, 2002).  
 

(275) Realmente a Presidencia/recomendou a Junta Clas-/sificadora de escravos do/muniº 

de Souza, que nos/temos do Decreto nº 6341 de/20 de setembro de 1846, pro-/cedesse 

                                                 
130 Rasura demonstrando correção no texto: o autor havia escrito p e corrigiu para a. 



 

 

 

ao servº da classifica-/çaõ daquelle mmo muno, in-/cluindo o número de 

escravos/strictamente necessario para/a applicaçaõ da quota para/isso distribuida. 

 

Em outras passagens, na tentativa de expressar-se de modo preciso, o autor utiliza 

determinadas expressões que terminam por deixar o texto fatigante: 

  

(276) passo a Informar a V. Ex.a Os-/Custumes e inclinaçóns  destes Indios saõ  pesemos, p. 

q.  só seemclinaõ  p.a/o mal. notempo emq. viveraõ debaxo da disiplina dos Padres Mi-

/sionarios, tinhaõ outros Comportamentos, Segundo atradiçaõ das Pessoas/mais 

antigos,  p. q.  tinhaõ  temor, e obediençia aos ditos Padres; q. com/todo o disvelo 

vigiavão sobre ...”(C 118) 

 

Em algumas cartas, há passagens muito confusas, de difícil compreensão. Em trechos como 

o seguinte, a ausência de informações denota que o autor tem em pouca conta os 

acontecimentos e as necessidades do leitor, não se preocupando em fornecer as informações 

necessárias para ser entendido: 

 

(277) por senaõ emcontrar com ade /28 de Janeiro, equando digo que esta mecomfere 

anome/açaõ de Almoxarife hé emJunta.  Acarta escrita ao Pro/vedor inda mecomfirma 

mais nas palavras= onde secos/tumaõ fazer semelhantes nomiaçoens-: devem 

custumar-/çe afazer aqui. eas expreçoens deamizade naõ devem/influir no Serviço. 

(C7) 

 

Há casos em que o autor não demonstra saber utilizar as possibilidades do texto escrito e,  

em conseqüência, surgem trechos muito desordenados, com digressões ou expressões 

repetitivas, denotando falta de planejamento. A carta 113, a seguir, foi escrita por um juiz 

ordinário da cidade de Pombal que, preocupado com os inúmeros crimes que acontecem em 

sua cidade e pelas ameaças de morte que vinha sofrendo, juntamente com as demais 

autoridades, escreve ao presidente da província pedindo providências. A narração dos fatos 



 

 

 

deixa transparecer a indignação e a revolta, através da escolha das expressões com que se 

refere aos bandidos (cabras fascinorosos, orrorosos omesideos, corja infernal, malvados 

que se opõem a autoridades, sidadoens) e modalizadores afetivos (enfelizmente), ao mesmo 

tempo em que afirma acreditar que seus pedidos serão atendidos:  

 

(278) huma tropa de Omens armados ou para me /espresar de Cabras fascinerozos vindos 

do Rio do Peixe man-/dados pelos Comdes daquela Villa espesialmente oRe/gente Joze 

(...) Omem fasineroso edemuitas culpas /que unido Com Alixandre Xavier de Azevedo 

perten/dem matar aalguns Sidadoens deste termo tendo já/perisido mizeravelmente 

João de Ant. Barretoe Vi –/dal Cristalino nas sanguinolentas  ma’os de dizaseis 

Cabras eSeu xefe Manuel Alves Afonso nestes dizem/publicamente eseus mandatorios 

q’ainda amdema/tar adeis pesoas deste termo ejá foraõ aasacinar ao /Alferes José de 

Sá em Sua propria Casa oque teria /aconticido seeste nao’ 131 com bastante gente em 

/casa em sua defeza q’ p. isso temerao’ e se conservao’/nesta opozisao deste termo 

para odaVilla de Souza /neste  azilados pelo sobredito Alexandre Xavier, ena/queles 

notridos pr aquelas autoridades.[.. ] Emfelismente acabara este Pais nas máos dos 

orro/rosos omesidios eSeV. Exa não providenciar eproteger / os sidadoens deste termo, 

ẽ poder nesta isperansaeqmea/nimei alevar a prezensa de V. Exa pedindo a Jus/tisa do 

Custume (C 113) 

 

Em passagens como as anteriores, as repetições de palavras denotam uma certa 

inflexibilidade do autor para variar a expressão. Resultam expressões de carga emocional, 

traço típico do falado concepcional. Já na carta seguinte, o autor que viveu o 

acontecimento, quer apresentar os temas sugestivamente, mas os meios de expressão que 

utiliza, hipérboles, metáforas, metonímias e comparações drásticas, vão de encontro a sua 

pretensão de imparcialidade.  

 

                                                 
131 Provavelmente falta uma palavra nesta passagem. 



 

 

 

(279) O Redo Pe Joaqm Go=/mês integerrimo Patriota antes da MiSsa Conventual 

em=/consequencia danoticia afirma fizera huma falla ao povo/dentro no Oratorio 

damma Serra, alem de outras, desvanecen=/do a horrivel noticia do noSso  inimigo. 

Martiniano, q’ in fundio/hum terror  Panico ao rude povo, q’ conheceu a verde  exem-

/plada plo Redo com amma Escriptura Sagrada . Despois da=/MiSsa em particolar plo 

gás, que tem a Patria, dissera o menciona=/do  Redo  q’ Martiniano chupara páo, a 

páo em Remuneraçaõ/doq’ nos dezejava[...]mandara vir huma escolta de 

faccinerosos/contra oinimigo Martiniano e outros da Serra, aonde exis=/fl. 2/existira 

a soldadesca armada dias, e dias tremendos;/emq’ o povo amedrontado, 

eacegmentado no sisma dava mostras de=/voltar ao partido inimigo, evacilante ainda 

viu pa  sua ma/doutrina. Tendo cumprido com o meu dever, eentregue à=/Vossas Exças 

comolegmos132  Pais pa providenciarem, (C 105) 

 

O trecho seguinte traz um exemplo de um período prolixo, cheio de lugares-comuns (filho 

zelozo, e cidadaõ pacífico, sagrada cauza) com pormenores que pouco esclarecem o fato 

que o autor quer citar e com frases confusas, que terminam por prejudicar a interpretação 

do texto. A interrupção da ordem lógica da frase (cujos deveres... de filho zeloso) causa 

uma quebra na expectativa do leitor, que precisa reler várias vezes o texto para entender o 

sentido:  

 

(280) Chêo do amor da Patria, aq.m respeito com Maen, cujos deveres,/ainda q’ naõ os saiba 

explicar, porém faSsaõ ver a VoSsas Exças /de filho zelozo, e Cidadaõ pacifico, 

q’deseja a prosperide, segu=/rança; eadiantamto da sagrada cauza do noSso Brazil, 

faSso cer-/to a VoSsas Excas o segte (C 105) 

 

Também com relação à sintaxe, aparecem de modo claro em cartas dos semicultos os 

atropelos contra a integridade da oração e correção gramatical, infrações que podem ser 

indícios de falta de planejamento, quando não, demonstrar interesse em ressaltar partes da 

oração (Stoll, 1996). Encontram-se casos em que não se faz concordância gramatical, como 
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na seguinte ocorrência em que o sujeito é o pronome relativo que, e o verbo deveria 

concordar com o antecedente (autoridade):  

 

(281) susede com as mais autoridades /desta Va  etermo que malpode defender suapisoas 

dos/ asaltos (C 113) 

 

O sujeito plural, na concordância gramatical, leva o verbo também para a primeira pessoa 

do plural. Entretanto, na ocorrência seguinte,  o verbo concorda com o termo mais próximo, 

na terceira pessoa. Na passagem, a proximidade com ausências leva o verbo para o plural, e 

não com o sujeito da oração tolerância, no singular. 

 

(282) e p’q’atoleran-/cia destas ausencias podem produzir maiores desorde’s (P 56) 

 

No trecho seguinte, à primeira vista, sente-se uma certa ambigüidade com relação ao 

referente do que. pois é difícil precisar se se refere a Manoel Ferreira ou a Autos, 

possibilitando interpretações divergentes, embora a leitura atenta logo desfaça a 

ambigüidade:  

 

(283) Manoel Ferra confesou como consta dos Autos, q mandei vir ama presença/ter solto 

sincoenta, eseis  cabesas (C 48) 

 

No trecho a seguir, as orações são agregadas umas às outras, com poucas relações lógicas, 

deixando indícios de que o texto foi produzido oralmente e transcrito sem alterações. O 

modo como as informações são colocadas faz pensar que o autor vai narrando, à medida 

que os fatos vêm à memória (observe-se presinciando o Filho do Ramos...), sem considerar 

a possibilidade de planejar o texto previamente.  

 



 

 

 

(284) foi me atacar/com palavras enjuriosas, e deps /disse-me que vinha dar um re-/cado, 

tornando a dizer-lhe que/naõ viesse, tornou a dirigir-me/as mmas palavras, e a miaçou-

me/com hum páo que trazia na maõ,/presinciando o Filho do Ramos, e hum/Marujo 

Portugues que se acha a/bordo, entaõ pedi a dous soldados...”(C160) 

 

Na passagem seguinte, “... do qual espero me fará...” por “...o qual espero me fará...” 

apresenta ao mesmo tempo falha na regência verbal e na relação entre os termos, pois sua 

opção acabou deixando sem antecedente expresso o pronome qual, embora, pelo sentido, 

refira-se a favor. O autor não faz a elisão do me + o. Observe-se que tanto o quanto o 

relativo qual têm como referente favor. 

(285) Quero hoje receber de Vosse um favor do qual espero me ofará, pr o naõ ser 

dificultozo.” (C 199) 

 

Os textos desses autores trazem muitas vezes casos de redução no emprego dos recursos da 

língua. Essa redução na conjugação verbal, freqüente em nível popular, em que tempos 

verbais são empregados por outros, é geralmente apontada como marca peculiar do 

português brasileiro133. Vejam-se os exemplos seguintes: 

 

a) o presente do indicativo usado pelo presente do subjuntivo (ignora por ignore): 

 

(286)  Capitam cha/mado Bento Carado, que  talvez ignora quem saõ os acoi/tados (C6) 

 

b) o pretérito imperfeito pelo futuro do pretérito (devia fazer por deveria fazer): 

 

                                                 
133 Pinto (1992:9), discordando da hipótese evolucionista do português brasileiro, grandemente debatida no 

Romantismo, considera que traços como esses explicam-se como: a) traços preferenciais dos brasileiros dos 

que existem ou existiram em Portugal (colocação pronominal, por exemplo); b) casos de redução, no 

emprego dos recursos da língua (o que ocorre, por exemplo, na conjugação verbal, em nível popular); c) 

acréscimo  de unidades lexicais (indianismos e neologismos, por exemplo). 



 

 

 

(287) Logo devia fazer, de tudo o pertencente á Provedoria no dia 20  do corrente lhe 

ordenei,  que dentro de oito di/as  me  havia  de aprezentar certidaõ de ter feito 

aentre/ga compenadeprizáõ. (C4) 

 

c) o presente do indicativo pelo futuro do presente, embora este último seja predominante, a 

exemplo do que ocorre atualmente: 

 

(288) q’naõ fazem senão arrumar a ignorancia, que/breve chegaõ Tropas de Portugal, e 

balteraõs os /enthuziastas do Brazil ( C 76) 

 

d) do futuro do subjuntivo pelo infinitivo (poder por puder): 

 

(289) va-me Vossa Senhoria mandando todos quantos asua eficaz diligencia poder 

conseguir...” (C5) 

A carta seguinte, enviada pelo Senado da Câmara da Vila do Conde em 1826, trata de 

assuntos relacionados aos índios da região e traz inúmeros problemas. Inicia-se com Este 

Senado vendo o desmazello..., deixando a expectativa de que a idéia seja concluída, o que 

só vai acontecer muito depois (Nomiemos). Antes disso, vai acrescentando pormenores, 

fornecendo informações sobre o antigo regente, de maneira que fica difícil captar o sentido. 

Essa dificuldade se agrava com o uso do tempo verbal (presente do subjuntivo) por outro 

(pretérito perfeito do indicativo), pontuação inadequada (ausência de vírgulas separando 

Joao Alexandreno Pas Barreto), uso arbitrário de letras maiúsculas (Estava Servindo, 

aEste) e emprego inadequado de suposto.  

 

(290) Este Senado vendo o desmazello q’ ha na/Nacao India pr falta deter Regente pra 

os/deregir pr que o Regente que Estava Ser/vindo Joao Alexandreno Pas de Breto, 

Se/reterou  desta Villa sem que aprezenta/ce aEste Senado despacho de V. Exª/enem 

ao Commte Geral, deixando fazer as/Suas vezes ao Capitaõ José Ignacio da  Tri/ndade  

oqual naõ tem agelidade para/o dito emprego pr os Indios lhenão obede/cem e como 



 

 

 

Este Sendo tem pr o bregam/reprezentar a V.Exª afim do bem pubelco /e Serviço a Sua 

M. I __ Nomiemos a/Joaquim Francisco de Araujo que Supos/to ser pardo he casado 

com huma India/e tem praça nosmesmos (C 110)  

 

Nas cartas dos semicultos, ao lado de expressões e construções características da língua 

burocrática da época, encontram-se variantes diafásicas, diatópicas e diastráticas,  

reconhecíveis em vários níveis: fonético-gráfico, morfossintático, lexical. A construção 

seguinte traz uma regência verbal apontada atualmente como peculiar ao português 

brasileiro (Castilho, 1992), o uso da preposição em com verbos de movimento:  

 

(291) “Xegando nesta Vila doPombal aos 25 deste/mês de 8bro Manoel Lopes Bandra 

Escrivaõ do/Crime e Civel desta dta Vila...” (C 58) 

 
Diante do exposto, considera-se que essas cartas  se enquadram no conceito de competência 

escrita de cunho oral, apresentado por Oesterreicher (1994) e seguidores, já que nelas os 

autores nem sempre sabem cumprir as convenções da tradição discursiva, tanto com relação 

à forma dos textos quanto à variedade lingüística, a burocrática. Observou-se que os autores 

dos textos sentem a necessidade de utilizar a modalidade exemplar da língua para obter 

maior aceitação de seus textos, mas neles encontram-se formas, construções, expressões 

que as afastam do padrão, dentre as quais, destacaram-se neste estudo os aspectos fonético-

gráficos, sintáticos, lexicais e textuais. Por apresentarem tais divergências, textos dessa 

natureza têm sido deixados de lado na tradição da lingüística histórica. Mas exatamente 

esse constitui o maior interesse para o melhor conhecimento das variedades diafásicas, 

diastráticas e diatópicas do período considerado como inicial do português brasileiro.  

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Para analisar as características gerais das cartas administrativas oficiais dos séculos XVIII e 

XIX, relacionadas à Paraíba, duas tarefas se fizeram necessárias: primeiro, organizar um 

corpus que servisse de base para essa análise, relacionando os textos ao contexto sócio-

histórico em que foram produzidos e, em seguida, proceder a uma retomada dos estudos 

históricos e textuais, enfatizando aqueles voltados para a língua portuguesa. Essa retomada 

teve o propósito de verificar quais os objetivos, métodos e teorias em que se 

fundamentaram e  também de que maneira os textos têm sido trabalhados pela lingüística 

histórica ao longo dos tempos.  

 

Viu-se, de início, que os objetivos dos estudos históricos centraram-se na preservação das 

obras literárias dos grandes escritores e na explicação da língua utilizada nesses escritos, 

considerada um modelo a ser seguido; posteriormente, nos séculos XIX e início do século 

XX, voltaram-se para o estudo de documentos românicos escritos e para a reconstrução da 

história das línguas, através do estudo comparativo entre elas. Na lingüística 

contemporânea, desenvolvem-se teorizações sobre a mudança lingüística em geral e em 

relação a línguas específicas. A descrição do percurso dos estudos textuais e históricos se 

reveste de importância neste estudo cuja perspectiva de análise envolve aspectos sociais e 

textuais na investigação histórica. 

 

O processo de seleção e transcrição dos textos, ainda inéditos, que compõem o corpus, 

resultou de um lento processo de leitura filológica, ao qual se seguiu uma caracterização 

geral dos textos que o constituem e da sociedade que os produziu. Por esse motivo, além da 

explicitação dos conceitos necessários ao desenvolvimento desse estudo, buscou-se traçar 

articulações entre a história social do Brasil e da Paraíba, enfatizando problemas ligados à 

burocracia, à instrução em geral, à escolarização e ao acesso à escrita. Este é um aspecto 

inovador, pois, segundo Burke (1993: 9), com um pouco de exagero, pode-se dizer que, até 

alguns anos atrás, os estudos históricos da linguagem ignoravam seus aspectos sociais, 

enquanto os estudos sociológicos da linguagem ignoravam sua história.   



 

 

 

 

Cumpre ressaltar ainda que alguns aspectos por si mesmos poderão constituir focos de 

pesquisas mais aprofundadas. Com relação às questões que afloram sempre que se pretende 

constituir um corpus para o estudo da língua de épocas anteriores, destacam-se os 

referentes aos critérios de seleção, ao gênero textual escolhido, ao grau de formalidade ou 

informalidade dos textos, à época selecionada, aos seus produtores, em resumo, aos textos 

que podem ser considerados uma fonte confiável para a análise lingüística. No caso deste 

trabalho, a opção por cartas oficiais considerou sua natureza de documento ‘datado e 

localizável’ em circulação na época e, apesar de sua formalidade, importantes para o estudo 

da língua escrita em uso na Paraíba no período estudado. Procurou-se construir um corpus 

com documentos em uso, que pudessem retratar a realidade lingüística e sócio-cultural da 

época, refletindo os diferentes graus de instrução dos seus autores, que versassem sobre 

assuntos diversos e fossem provenientes de várias regiões do estado. Do cotejo entre eles, 

foi possível observar a variante lingüística usada, qual o modelo que seguem e também em 

que aspectos divergem. 

 

Os manuscritos relacionados à burocracia administrativa, que circulavam no Brasil na 

época colonial, tinham como modelos os textos produzidos em Portugal e os autores 

procuravam redigir de acordo com a cultura escrita, a fim de obterem aceitação de seus 

escritos. Os documentos selecionados demonstram essa preocupação e, em geral, buscam 

seguir as tradições discursivas do gênero adotado, preservando uma certa regularidade no 

que se refere ao tipo de registro, às convenções, à composição. Por outro lado, são textos 

que se prestam aos mais diferentes propósitos e variam de acordo com quem escreve e para 

quem se dirigem: ofícios, requerimentos, carta régia, lei, pareceres.  

 

Do ponto de vista da paleográfico e diplomático, observou-se que os manuscritos são 

influenciados pela tradição ibérica, para o que contribuiu a introdução, pelos portugueses, 

da escrita cursiva latina na redação de documentos, num período em que a imprensa se 

difundia e decaía a produção manuscrita do livro.  

 



 

 

 

As cartas deste corpus inserem-se numa situação de formalismo, de controle social e de uso 

da linguagem relacionada ao poder. As relações sociais são, então, marcadas pelas 

conveniências — espera-se das pessoas que exercem os cargos públicos que pensem no 

interesse geral, no interesse do rei — e a linguagem, principalmente a língua escrita, é 

utilizada para regular essas relações, o que se evidencia pelas restrições refletidas na 

padronização dos textos e na formalidade no uso da língua. Por esse motivo, a despeito da 

formalidade de que revestem, essas cartas merecem destaque entre os inúmeros documentos  

importantes historicamente produzidos no Brasil no período colonial, no sentido de refletir 

a língua usada em uma região, pelo seu caráter de documento datado e localizado.  

 

A análise do corpus evidenciou também uma grande diversidade em relação ao nível de 

domínio da variante escrita: ao lado de pessoas que demonstram habilidade na redação de 

textos burocráticos, há outros que denotam pouca experiência no manejo com a escrita. 

Essa inabilidade, mesmo se tratando de profissionais da escrita, como os escrivães, ou 

pessoas letradas em geral, se explica pela situação em que vivia a sociedade brasileira da 

época, com pouco acesso à escrita, dificuldade de instrução e poucas pessoas com um bom 

nível de escolaridade.  

 

Enquanto alguns textos trazem claramente os propósitos comunicativos para que foram 

escritos — precisão no uso do vocabulário, linguagem clara e objetiva — outros se 

mostram confusos, cheios de digressões, circularidade, redundância, flutuações gráficas. 

São muito dependentes do contexto de produção e evidenciam que o autor não domina 

modalidade escrita, não tem habilidade para explorar os recursos para contextualizar a 

escrita. Por isso, muito do sentido se perde, uma vez que foram escritos para um 

destinatário determinado e fica dependente do conhecimento prévio do destinatário sobre o 

assunto tratado. Esses textos se encaixam no que Oesterreicher (1994) classifica de 

“competência escrita de cunho oral”. São documentos, a nosso ver, de grande importância 

para o estudo histórico das línguas, pois permitem reconstruir a modalidade da língua 

falada de uma determinada época ou região, através de traços dessa modalidade que deixam 

transparecer.  



 

 

 

 

Diante do que o contexto revelou e do que foi observado nesses textos, inclusive da 

tipologia do corpus utilizado e das conclusões a que se chegou, espera-se ter dado uma 

contribuição para o conhecimento do uso da língua. Espera-se também que outros trabalhos 

possam usar o corpus organizado. Caberia então aos novos autores aprofundar a análise, 

apresentar mais dados, não só deste gênero, mas até de outros, para que com isso se possa 

melhor entender como ocorreram esses processos de produção textual em épocas passadas, 

como é que eles revelam os usos da língua, o domínio e a produção lingüística nessas 

épocas.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este corpus consta de 203 cartas oficiais de caráter administrativo, escritas entre 1774 e 

1874, preservadas no Arquivo Histórico da Paraíba. O Arquivo reúne documentos dos 

períodos colonial e imperial brasileiros, além de outros mais recentes relacionados ao 

governo da Paraíba.  

 

Os documentos encontram-se armazenados em caixas numeradas, agrupadas por ano: cinco 

relacionam-se ao período colonial e sessenta e sete ao período imperial. A partir do período 

republicano, começa uma nova numeração, que vem até documentos de 1950. Há cartas, 

declarações, requerimentos, relações, notificações, atestados, ofícios, mensagens régias, 

pareceres, relações de presos, atas de reuniões, listas de nomes e donativos, entre outros, 

muitos dos quais estão transcritos e resumidos. 

 

As cartas foram copiadas manualmente, a partir dos manuscritos, juntamente com 

informações descritivas a respeito dos documentos (localização no arquivo, estado de 

conservação do documento, resumo do assunto). Posteriormente esses dados foram  

digitados em computador. Em seguida as cópias foram cotejadas com os originais. Embora 

não se tenha a pretensão da infalibilidade, procurou-se ser o mais fiel possível ao 

manuscrito, fazendo-se uma revisão minunciosa, essencial, tanto para evitar erros de  

transcrição quanto de digitação. 

 

Na transcrição dos documentos, evitou-se estabelecer os critérios prioritariamente, devido 

às flutuações existentes. Entretanto, algumas normas básicas foram seguidas, tomando-se 

por base as Normas para transcrição de documentos manuscritos”,  preparadas por uma 

comissão  presidida pelo Prof. Heitor Megale, designada para este fim,  durante o II 

Seminário para a História do Português Brasileiro, realizado de 10 a 15 de maio de 1998, 

em Campos do Jordão. São elas:  



 

 

 

As abreviaturas não foram desenvolvidas e a divisão das linhas permaneceu 

conforme o  manuscrito. No caso de dúvidas pode-se consultar uma lista com 

algumas das principais abreviaturas no final deste volume. 

a marca de nasalização, til ou m, a acentuação foram respeitadas;  

manteve-se a pontuação original;  

as maiúsculas e minúsculas permanecem conforme o manuscrito;  

a ortografia foi conservada na íntegra, não se efetuando qualquer mudança;  

mantiveram-se os reclamos, repetições no início das páginas, das palavras finais da 

página anterior, técnica que servia para evitar interpolações, fraudes e extravios 

do fólio;  

quando a leitura paleográfica foi duvidosa, colocou-se uma interrogação entre 

colchetes depois da mesma [?];  

os parênteses (_______) indicam palavras que por algum motivo não puderam ser 

lidas;  

as palavras que se apresentaram parcial ou totalmente ilegíveis, mas cujo sentido 

textual permitia sua reconstituição, foram colocadas entre colchetes;  

nos casos em que aparecem notas escritas com letras diferentes, fato comum entre 

documentos notariais, optou-se por manter a nota e colocar a observação em  

rodapé.  

 

Na medida do possível, buscou-se obter informações a respeito dos produtores e 

destinatários das cartas. Essas informações, encontradas no final deste volume, foram 

obtidas através das próprias cartas ou de historiadores. Em alguns casos, tratando-se de 

altas autoridades, de pessoas famosas, muitos dados foram encontrados até com certa 

facilidade, geralmente com relação ao cargo que ocupavam; raramente são encontradas 

informações sobre nível de escolaridade, lugar de nascimento ou  idade.  

 

Procurou-se fazer um pequeno glossário ilustrativo dos termos que apresentaram problemas 

para a compreensão dos textos. 

 



 

 

 

A numeração (C 1, C 2) das cartas se fez segundo a ordem cronológica em que foram 

redigidas. No sumário, objetivando facilitar o reconhecimento, a primeira frase do texto 

aparece como título. 

 

2 DOCUMENTOS 

 
 

(C 1) - REMETO A V. SA O MAPA INCLUSO  

 
Remeto a V. Sa o Mapa incluso  

pelaformalidade do qual sefaz presizo que V. Sa man 

de, com a possivel brevidade, tirar outro, respectivo  do 

destricto Penal desta Capitania, e,logo que estiver tirado o en 

vie Sem perda de tempo à Secretaria deste Governo, 

mandando taõbem o que lhe agora vai. 

 

D G A V S  RE 13 de Abril  

de 1774. 

    

 Joze Cesar de Menezes  

 

Snr. Jeronimo Joze de Mello eCastro 

Coronel Govor da Capna da Paraiba 

   
 
(C 2) - COMO RECONHEÇO A DISTINTA HONRA 

 
 Como reconheço a distinta honra, desve 

lo, eeficacia com q V. Sª Seemprega no Real Serviço,   

epª efeito deste Sefaz primeiro gente para comple 

tar o Regimento desta Praça, e Olinda, por estarem 

ambos os ditos Regimentos taõ faltos della, q’ dos mes- 



 

 

 

mos naõ pude fazer hum só Regto inteiro para man 

dar para onde S. Mage foi servido, pois foi com-a 

diminuição de duzentos e oito homens;       Ordeno a V.  

Sa q’ no seu destrito faça tirar, eme remeta com-a may 

or brevidade humalista detodos os nossos Solteiros, desem 

baraçados, eidoneos parao Real Serviço, residentes no  

 mesmo destrito, eq ainda naõ estiverem alistados em 

parte alguma; eoutro sim me remeta logo presos 

todos os vadios, q houver no mesmo destrito. 

 

D G A V S Recife 30 de Setem 

bro   de 1774 

Joze Cezar de Menezes 

 

Senhor Jeronimo Joze de Melo e Castro 

Coronel Govor da Capia da Paraiba 

 

 

(C 3) - ATENDENDO AOS REQUISITOS Q CONCORREM  
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Atendendo a os requisitos q concorrem no  

Bacharel Joze Gonçalves deMedeiros, para exercer o Lo 

gar de Provedor da Fazenda Real dessa Capia, com quali 

ficador com a eleição, q V Sa Mefez, enaõ teve efeito por 

passar a servilo, por Portaria deste Governo, ateSegunda   

ordem delle, o Bacharel Manoel Pacheco de Paiva,  

lhe mandei agora passar a Provisáõ do dito lugar por hũ  

anno. 

E porq me consta q o mensionado Bacha 



 

 

 

rel Manuel Pacheco de Paiva, q actualmente o ocupa,  

Se achar em diligencia fora dessa cidade, ordeno a V. Sa  

q tanto q.  receber apresente, lhefaça logo saber, onde   

estiver, esta minha determinaçáõ para elle asim oficar entendendo. 

 

D G a V S Recife, o primeiro de outubro de 1774. 

 

 Joze Cezar de Menezes  

 

Sñr. Jeronimo  Joze de Mello e Castro 

Coronel Govor da Capa da Paraiba 

 
 

(C 4) - TENHO RECEBIDO DE V. S. TRES CARTAS, DUAS DE  
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Tenho recebido de V. S. tres cartas, duas de  

data de 16, e huma de 17, todas do corrente mez, a q  

não tenho dado resposta por ter havido expediçoens e 

outros embaraços q o impediraõ, nem ainda agora a  

posso dar aq’ trata da  jurisdiçáõ, que S. Mag Confere  

a V. Sa, mas ofarei com amayor brevidade. 

O Antigo Provedor da Fazenda; emq V 

 Sa mefala, dizendo naõ desceria dos Sertoens, desceo 

com efeito, eaqui se acha, segundo metem constado 

ha dozedias, mas brevemente hirá para essa cidade, pois  

vendo eu q elle estava demorado, Sem fazer aentrega q 

oLogo devia fazer, de tudo o pertencente á Provedoria  

no dia 20 do corrente lhe ordenei, qe dentro de oito di 

as me havia  de aprezentar certidaõ de ter feito aentre 

ga compenadeprizáõ. 



 

 

 

Atendendo a necessidade de Bandeira q 

V. Sa me reprezentou haver na Fortaleza de Cabedelo,  

mandei logo para ella fazer duas, q em estando aca 

badas remeterei sem demora. 

Pelo que respeita á Proposta q V. Sa me  

diz fizera de Capitão para acompanhia de Maciel 

Tenente Manuel Malheiros, de que lhe consta 
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sobio aconsulta, pareceme  mais acertado esperar a de 

cizaõ da Consulta porq naõ suceda acharem-se dois  

Oficiaes ao mesmo tempo providos em-o mesmo posto.  

D. G. A. V. Sa   Recife, 31  

de outubro de 1774 

 

Joze Cesar de Menezes  

 

Snr.e  Jeronimo Joze de Melo e Castro 

Coronel Govor da Capna da Paraiba  

 

 

(C 5) - A ESTA PRAÇA CHEGOU COM EFEITO MANOEL PACHECO  
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A esta Praça chegou com efeito Manoel Pacheco  

de Paiva, oqual Se aprezentou, Segundo me constou, depois depas 

sados alguns dias da Sua chegada. 

O Soldado Luiz Antonio, em q V.Sa mefala  

tãobem já veyo de Goyana para esta Pra onde ficara com a de 

Soldado, visto asim o recomendar V. Sa aquem Eutanto dese 

jo dar gosto. 



 

 

 

Faz-se-me indespensavel lembrar a V. S.ª 

da Remessa das Listas dos Mossos Solteiros para as Reclutas des 

tes Regimentos, eem quanto Mas-se demoraõ, va-me V.Sa  

mandando todos quantos asua eficaz diligencia poder conseguir 

pois tenho ainda muyto pouca gente, edevo com a-maior brevi 

dade completar os referidos Regimentos.  

Ds Ge A V.Sa  Recife 15 de De 

zembro de 1774 

 

Joze Cezar de Menezes 

 

Senor Jeronimo Jose de Mello e Castro 

Coronel Gov. da Capa da Paraíba 

 

 

(C 6) - AINDA ATEAGORA NAÕ TEM SIDO POSSIVEL LERESPONDER 

 
Ainda ateagora naõ tem sido possivel leresponder 

acarta das Conferencias, q V. Sa medirigio, mas nestas feri 

as heide fazer toda a diligencia, porq. fique respondida para  

Satisfazer a V. Sa como em tudo desejo. 

NaCarta q’ V. Sa me remete nesta ocasiaõ, 

vem inclusa acopia de huma ordem Regia de 7 de Agosto 

de 1739, q’ faculta ao Governo dessa Cap.ia a nomeaçáõ de 

Almoxarife dacidade da Paraíba, precedendo proposta da Ca 

mara, e V. S.a mediz,  q’ assim o praticára no primero a 

no do estabelecimento do Erario; mas propondo Eunel 

le  a reprezentaçaõ de V. S me respondem, q sem emba[rgo]  

disso depois da Ley q. existe o Erario, porelle devem ser fei 

tas estas e similhantes nomeaçoens. 



 

 

 

De Goyanna me escreve o Capítam Mor, di 

zendo, q do lugar da Terra Pura tem fugido actualmen 

te todos os facinorosos  para o lugar do Paó, destrito dessa 

Capna os quaes estáõ acoitados em terras dehum Capam cha 

mado Bento Carado, q’ talvez ignora quem saõ os acoi 

tados e entre estes meconsta q’ taóbem Se achaõ dois dezertores 

dos novos Recrutas. 

Dou a V. Sa esta noticia, paraq’ com 
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 a mayor cautela eprontidáõ procure a segurança destes mal= 

feitores ordenando logo ao dito Cap.Bento Carado os fa 

ça prender, e conduzir áCadea dessa Praça, auxiliando V. Sa  

esta importante diligencia com todas aquellas providencias  

q. julgar mais convenientes a conseguir-se hum fim detan 

to enteresse para obem publico, q sempre deve Ser hum dos=  

principaes objectos detodos os q’ tem ahonra de Servir a 

S Mage eprincipalmente deV. S.a, q’ neste emprego Se 

tem feito distinto com taõ gloriosos creditos. 

 

D G A V Sa   Recife 21 

de  Dezembro de 1774 

 

Joze Cezar de Menezes 

 

Snr. Jeronimo Joze  de Mello e Castro 

Coronel Gor. da Cap. da Paraiba 

 

 
(C 7) - NESTA JUNTA SEVIO A CARTA DE V. Sª.  

 
Fl.1                



 

 

 

Nesta Junta sevio a Carta de V. Sª.dedous do 

Corrente, Emque prova Comdocumentos aforma que se  

praticava nasnomeaçoes dos Almoxarifes, edarazao' que para isso houve 

ra, sobre o que’ seasentou, dever observar-se o determinado, Fazendo a Cama 

ra dessa cidade a proposta dos tres eleitos para Almoxarife, e delles eleger  

esta junta o que milhor parecer;      Eatendendo aser paçado o tempo que  

odevião fazer, Camora que na nomeação haveria, pelo Longetude. Eé esta  

Junta servido nomear para servir o dito officio, a Custodio Manoel  

da Sylva Guimaraes, por EleConctar dasua capacidade,Zelo, Linpeza demaos e 

deter  as partes neceçarias para bem oexercer. V. Sª. o obrigará a que 

 sem perda detempo mande tirar oseu Provimento na Secretaria deste 

 Governo. 

Deus Gde. V. S. Re. de Perco em Juntade 9 de janeiro de 

1775 

 

 Joze  Cezar de Menezes 

Bernar(_) S.V de Vasconcelos 

Manuel  (__________) 

 

Ao Cel. Governador  

da Capitania daParahiba 

   

  
(C 8) - FICO ENTREGUE DE VINTE NOVE RECRUTAS  

 
Fico entregue devintenove recrutas tãobemSei, q’ amayor parte  

destes Povos Se tem retirado para osSertoens, com o horror de não Serem sol 

dados, deq’ metem cauzado o mayor sentimento, por quanto conheço, q’ a 

mayor honr,a q’ pode ter  hum vassalo he empregar-se noServiço do   

Soberano. 

  



 

 

 

Estou certo dahonra comq’  V. Sa  Se emprega no Real  

Serviço, e na pronta execuçáõ detodas as ordens, de q’ muyto estimo. 

 

 Diogo Velho hade chegar ápresença de V. Sa este  

mez , por elle mandarei a Resposta da Carta deoutubro. 

 

D. G. a V. Sa Recife 21 de Janeiro de  

1775 

 

Joze Cezar de Menezes 

 

Snr~  Joze Jeronimo de Mello e Castro 

Coronel Governador da Paraiba 

 
 

(C 9) - RECEBO ACARTA DE V. S. DE 16 DO CORRENTE MEZ  

 
Recebo acarta de V. S. de 16 do corrente mez com a Re 

messa do Soldado dezertor:    Agradeço a V. S. a relaçaõ, erecomendo 

lhe, q todos os mais, q nessa Praça aparecerem  sem Licença minha por 

escrito, V Sa me remeta prezos;  pois depouco, ounada, servirá 

 recrutar soldados para a Tropa, Se todos naõ cuidarem em reme 

ter os Dezertores, como S. Mage determina. 

Espero q V Sa me remeta com amayor brevida 

de outro tanto numero de Recrutas, como memandou,  porquan 

to conheço  agrande honra comq V. Sa Se distingue no Real  

Serviço, oq naõ sucede a mayor parte dos Capitaens Mores 

desta Cap, pois tenho achado muytos sem honra, esem verda 

de por me terem remetido muytos mulatos, eNegros de 

Carapinha fechada, Só afim de poderem servir osSeus  afi 

lhados,  esquecendo-se do principal objeto de humhome q ~ 



 

 

 

tem ahonra de ocupar o posto de capitáõ Mor. 

Alem da remessa das Recrutas, q recomen 

do a V Senhoria, lhe ordeno tão bem faça tirar no Seu destrito, eme 

dirija, com amayor brevidade, huma exacta Relaçaõ dividida 

nas Classes seguintes. 

Primeiramente: Detodos os Navios eoutras 

Embarcaçoens, q navegaõ desse  Porto para os da Costa da Mina 
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 eoutras partes deAfrica. 

Em Segundo  lugar: Detodos os q fazem comer 

cio de Porto  aPorto,  asim nas diferentes partes dessa Capitania, como 

 nas outras da costa do Brasil. 

Em terceiro Lugar: Detodos os Marinhei- 

ros, Grumetes, eMoços, asim Livres, como Escravos, que habítaõ  

nesse Porto, e em todos os da sua dependencia; comprehendidos os 

q fazem ocomercio de transporte pelos Rios e Ribeiros dessa  

Capia. 

Em quarto Lugar: Detodos os Pescadores, q 

 habitaõ nos referidos Portos. 

 

D G A V Sia   Recife 21 de Feverei 

ro de 1775 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

Snr Jeronimo Joze de Melo e Castro 

Coronel Gov da Cap da Paraiba 

 

Com esta hade entregar a Vossa Senhoria o Portador  ao  

 prezo Antonio Barbosa de Andrade, para V S o fazer re 



 

 

 

colher acadea a ordem do Dr Ouvidor, para onde veyo re 

metido davila de Alagoas. Dia eora ut supra. 

 

 
(C 10) - RESEBO AESTIMAVEL CARTADE V.Sª. DETRES DE MARÇO  

 
Fl.1 

 Resebo aestimavel cartade V.Sª. detres de Março on 

de as expreçoeñs bem amigas, esincêras deque V.Sª seserve  

medeyxam seguro doseo afeto.          Nem eu devo esperãr  

que o Comflito deregalias poSsa algum dia alterar emmim  

os ben nasidos respeitos,  que comsagro aV.Sª       Isto são 

 couzas annexas aolugar,easpertendo con servar ellezas,  

emqto o Snr domesmo Lugar naõ manda outra couza.  

Edeve V.Sª per suadirçe que commta magoa trato estas  

questõens, alheas domeu genio,e contrarias emteira 

mente as demonstraçõens da ãmizade com que dezejo 

sempre porme naprezensa deV.Sª. 

Deus Gde a V.Sª m’ amm’  

Reciffe 23 de Março de 1775 

    D. V. Sa 

Am mto Seu Vemoso  eobrigado 

 

  Joze Cezar de Menezes  

 

Jeronimo Joze 

de Mello e Castro 

 

 

(C 11) - EMCARTA DE 21 DE MARÇO DO CORRENTE RECEBO A CARTADE V S 

  



 

 

 

Emcarta de 21 de Março do Corrente recebo a Cartade V S 

 com aparte deque porculpa do patraõ, ePratico dera com a  

Gualera Nossa Senhora da Mizericordia, eSanta Anna  

emhum banco de Area, aqual senaõ pode tirar, só sim otren, emais pessoas  

ecomo V S medis que o Vosso Pratico Joze Francco fugira para esta  

Praça darei as providençias precizas para ser prezo. 

 

D Gde A V S  Recife 23 de Mço 

de 1775 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

A Jeronimo Joze de Mello e Castro 

Coronel, e Governador da Paraiba 

 

 

(C 12) - NACARTA DETRES DE MARÇO DO PRESENTE ANNO QUE V. S. 

 
 Nacarta detres de Março do presente anno que V. S. 

me escreve; ahinda mereprezenta amimoria, eoque praticaraõ  

os-seos anteceSsores, e exercitavaõ osmais Governadores so 

bordinados e paSso adizer que menaõ comformey nami 

nha dicizaõ com aOrdem de 7 de Agosto de 1740. Ou 

tras Ordens postriores; eamesma arecadaçao da Real 

 Fazenda, que tem os ultimos tempos mudaraõ, emteiramte  

demodo mefirmaõ na rezuluçaõ quetomei: o que sertamte   

naõ FaSso com outro experito, senaõ com ó deservir bem   

a Sua Magde I:.. 

Respondendo a carta de V Sa de tres de  

Março devo dizerlhe, que a AOhordem de 1755 que mede 



 

 

 

treminou para mandar a Camara propuzece o Almoxe   

teve lugar nesta parte por senaõ emcontrar com ade   

28 de Janeiro, equando digo que esta mecomfere anome 

açaõ de Almoxe hé emJunta.         Acarta escrita ao Pro 

vedor inda mecomfirma mais nas palavras= onde secos 

tumaõ fazer semelhantes nomiaçoens-: devem custumar- 

çe afazer aqui. eas expreçoens deamizade naõ devem 

influir no Serviço. 

 

D Gde A V S Recife de Pernco  

23 de Março de 1775 

 

Joze Cezar de Menezes   

 

A Jeronimo Joze de Mello e Castro 

Coronel e Governador da Para 

 
 

(C 13) - ORDENO A V.S.a , QUE EM CUMPRIMENTO DE  
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 Ordeno a V.S.a , que em Cumprimento de  

Alvará com força deLey deS.Mag.e  de 24 deFevereiro de 

1764, mande aos Capitaens Mores dessaCapitania  deSeo 

governo, que no prefixo termo denoventadias continuos, eConta 

dos daaprezentaçaõ  daordem   de V.Sa  tenham nas Camaras do  

seo Destrito as Listas de todas, ecadahuma das Compas deseo  

termo emhumLivro, queparaissohaverá  rubricado eenser- 

rado por Mez, sendo taõbemas Listas particulares decada  

Compa rubricadas, eassignadas pelos respectivos Capitaens. 

 



 

 

 

  Item nas referidas listas seram’ escrip- 

tas todas as Pessõas, que pelas Leis dS.Mage  saõ obrigadas 

as ordenanças, nomeando-seCada mor pelos seos nomes, sobrenomes,  

ecomas declaraçoens desuas qualidades, domicilios, cidades, edetodos  

 Filhos varoens, quecadahumtiver comaEspecificaçaõ das cidades de  

 cadahumdelles,desortequesemprecomte ao certo o numero dos mo- 

radores obrigados á ordenança, que  em cadatermo, edos Filhos, q 

cadahum delles tem semengano, ou diminuiçaõ. Bementendido 

que nas ditas Listas sedevem taõbem declarar aquelles 

 moradores, que forem dos Corpos Auxiliares, ou Cavallaria, eos Filhos varoens 

destes especificando-se as suas idades, como acima determino, pois  

aindaqnamestejam obrigados á ordenança, estamos Filhos, quesenaõ  

acharem nos referidos Corpos. 

 

   Item, queparaque as referidas Listas an- 

dem sempre completas, eseachemexatas em todas as occazioens,  

 emq houveremdesermẽ aprezentadas, passarám os sobreditos Capi- 

taens Mores mostras ás Compas  daSuajurisdiçaõ duas vezes em/ 

 cadahumannonos dias Santos dos dois mezes deJunho, eDezbro,  

quelhes parecerem mais proprios: dando nelles baixaaos  mortos, e   
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e auzentes; ealta dos que ouCazarem, e ficarem assimCabeças  

de Familia, ouEntraremdenovo amorar nas terras dos respectivos ter- 

mos, tendoassimas sobreditas listas sempre Limpas,  eCompletas. 

 

   Item quepassados os noventadias acima 

 determinados, semperda detempo remetam ama  preza todas as Lis- 

tas dasuarespetivajurisdiçaõ/ ou taõbemaV.Sa pa assimofazer, 

o que tudecumpriram’debaixo das penas deperdimento irremissivel  

doseo ponto, edeoutras, queS.Mage temreservado aoseo Real  



 

 

 

arbitrio. 

   Espero de V.Sa meremetacom a ma 

yor brevidade possivel a Relaçaõ, quelhiincumbi porcarta dirigi- 

da emdata de 21 deFevro do Corrente anno. 

    

D G A V S  Re16 de 

 Mayo de1775. 

Joze Cezar de Menezes 

 

Snr. Jeronimo Joze deMello e Castro 

Coronel e Gov. daCapitania da Parahyba 

 

Recebida em 4 de junho de 1775 

 

 
(C 14) - COM ESTA SE REMETE A V.Sª ACOPIA DO 

  
Com esta se Remete a V.Sª acopia do 

Cap. 15  do Regulamento, paraque V.Sª aenvie atodos os Capitaens  

Mores daCapitania doSeo Governo, pondo-os naintelligencia deobser- 

varem inviolavelmente odisposto nelle, tanto adespeito das Recrutas 

quedevemtersemprepromptas, paraquando lhes forem pedidos, como 

aRespeito dos Dizertores; equenafaltadequalquer das Couzas, que   

nellese Contem, meSeram Responsaveis, eheide cumprir sem  

duvidaoque S. Mag.e no mesmo Cap. determina. 

 

D.G  A V. Sª Recife  

 20 deJunho de 1775 

 

Joze Cezar de Menezes 

 

~ 



 

 

 

A Jeronimo Joze de Melo e Castro 

Coronel eGovor da Capnia  daParahiba 

 

(C 15) - RECEBI 5 DE V.Sª, 4 COM DATA DE 15 DO  

 

Recebi 5 de V.Sª , 4 com adata de 15 do corren  

te Mêz, eaoutra de 16, ecom ella oMapa dessa Cidade, que me foi sum 

mamente agradavel pelaparticular perfeiçaõ, comque Seacha executado, e 

fico esperando pelo Mapa do mais resto da Capitania naConformidade  

daordem, queV.Sa dirige’ Sobre esta materia. 

 

  Tãobem vejo oquemediz deter auxiliado ocorte [das]  

 Madeiras, que S Mag  meordenaRemeta p’oArcenalReal, e [co] 

mo oNavio nam deveaqui esperar queella chegue, deve V.Sª fazelo [com]  

duzir comamayor brevidade para seachar aqui prompta notempo,  

for presciza. 

 

 Espero queV.Sª vácontinuando naaverigua[ção] 

 respectiva aoContrabando de Pau Brazil, eque não omittadiligencia al 

guma que possaConduzir paraodescobrimento dos Cumplices, que V. Sª 

logo meparticipará; como tambem o nome dosugeito, que V.Sª mediz  queda [Ca] 

pitania do Rio Grande esefoi arranchar nesta, onde fêz  hum grandecorte [de]  

Pau Brazíl 

Vai aordem, que V.Sª diz namrecebeo para [e] 

meter Logo huma Relaçaõ detodos os Navios dessa Capitania eomais  

quedeclara a mesmaOrdem, que ficou até oprezente, eestaria aindamui 

to mais tempo demorada nasaladeste Governo por Culpa dehum Cabo de  

Esquadra,queaqui veyo com Cartas de V. Sª , cujo nome ignoro, que dizendo me 

vinha no dia seguintebuscar aResposta, nunca mais apareceo, segundo agora me  

consta. 

~ 

~ 



 

 

 

 Quando mandei pedir as listas a V.Sª para as re 

clutas era  para saber agente queexistia poralistar, para destas fazer as  

Recrutas, por nam desejar Ser oneroso aos Povos mas destas nuncarecebi  

algumas, enaintelligencia deque viriam, fui recomendando a V. Sª a remes 

sa  degente para as Recrutas, que justamente devia esperar, depois de V.Sª  

saber que eu tinha mandado hum Regimento para o Rio de Janeiro  
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 eestava encarregado deregular, epreencher outro. 

 

Depois que o regulei pareceo-me util mandar  

 publicar o Edital que remeti a V.Sª para reduzir aassistencia de suas casas e  

Cultura das terras estes Povos, mas como S.Magde memandou [re] 

meter para oRio de Janeiro  Recrutas proporcionados apreencher a falta, 

(rasgado) Regimento levou, e depois lhe acrescer com os Muitos, que tem 

Mor(rasgado) 

 e dezertado, foi prescizo  remeter agora duzentas, esincoenta Reclu 

[tas] cujo Embarque presenciou o Escrivam da Fazenda. 

  

Se os Chefes dos Governos e  Capitaens Mo 

res nam me remeterem os Recrutas necessarios sera impossivel poder Eu  

executar  como devo as ordens de S. Mag.de , V. Sª aindanão me dirigio se 

nam vinte e quatro reclutas das quaes dezertarao nove. 

 

Nestes termos, ainda que o meo gosto era naõ  

falar a V.Sª mais em recrutas, sou precisado a faze-lo porque fiquei com  

este regimento muito falto dagente que agora delletirei; e Espero q’ 

V.Sª como tam Zelozo doReal Serviço Realce mais nesta ocasiaõ  adis 

tinta honra comque sempre nellesetem  empregado, mandando-me o  

 amayor numero, que puder de Mossos solteiros, nam sendo filhos uni 

cos de viuvas, nem de Lavradores que façaõ conhecida falta na cul 



 

 

 

tura das terras. 

  

D.GA V Sª Re – 23 de junho  

de 1775 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

Snr.Jeronimo Joze de Melo e Castro 

Gov. da Capitania. daParaiba 

 

 
(C 16) - FUI ENTREGUE DE TODAS AS CARTAS DE V.Sª   

 
Fl.1 

 Fui entregue de todas as cartas de V.Sª  aq=  

naõ posso Responder agora, por estar sumamente ocupado, com-a  

Expediçáõ para Portugal; Só devo dizer a V.Sª q’aRela 

çaõ dosMarinheiros q’me mandou he inutil, eporisso a torno  

a dirigir a V. Sª ordenandolle, me Remeta outra na conformi 

dade da ordem q’ para isso lhe foi, entendendo o vocabulo Ma= 

rinheiros, por Maritimos e gente de Tripulaçáõ, q’he oseuverda 

deiro significado, enão por Homens vindos do Reyno, q’he hu= 

ma accepçáõ de Idiotismo do Paýs. 

 

D. G. A V. Sª Re 27 dejulho de1775 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

Sn’r Jeronimo Jozede Melo e Castro 

Coronel Governador da Paraiba  

 



 

 

 

 
(C 17) - POR ME ACHAR AINDA COM EXPEDIÇÃO DEDOIS NAVIOS   

 
 Por me achar ainda com expedição dedois Navios   

para Lisboa, nam posso responder atodas que deV.Sª recebi, esomte   

por esta ponho a V.Sª naCerteza deque meforam entregues as Re- 

clutas dequefoi conductor o Tente Gnal da Ordenança Antonio   

Xavier Tavares, eficaõ taõbem compraça assentada os oito Solda- 

dos q’ V.Sª dezignou na Lista qme Remeteo.  Espero do zelo,  

comq V.Sª sedistingue no RealServiço continue aRemeter-me  

dessa Capnia doseo Governo q Sei he abundante degente, todas  

as mais Recrutas, que poder, com apossivel brevidade; pois tendo  

 já Regulado oRegimento deOlinda, mefoi presciso porOrdem  

 de S. Mage     mandar delle duzentas eSincoentaPraças parao 

Rio de Janeiro as quaes com outras, q tem dizertado, faltaõ para tor- 

nar aCompletalo, oque espero fazer até o mêz de Abr. emque per- 

tendo dar parte deassim o ter executado. 

 

D. G. ª V. Sª. Re  

o1º deAgosto de 1775. 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

Snr Jeronimo Joze de Melo e Castro 

Coronel, eGor. da Capna daParahiba 

 

 

 (C 18) – REZERVEI NESTA OCASIAÕ RESPONDER A TODAS 

 

Rezervei nesta ocasiaõ responder a todas 

as cartas de V. Sa  Nade 21deJulho recebi as Listas das Com 



 

 

 

pas pagas dessa Capitania, quevencem fardamento. As qmeEnviou 

daantiguidade dos Officiais nam vem Conformes, pois pelo modelo, 

que Remeti a V. Sa verá, que nos dizers dos Mapas se Especi 

ficatoda aClareza, epa V. Sa ficar comtodo o Conhecimento re- 

meto oMapa em q diz = Manuel Malheiros deMelo= 

Idade = 48 = Praça deSoldado =em tantos detalmez, demilsete 

Centos, etantos = deCabo = o mesmo deSargento = o Mesmo = de  

Alferes = o Mesmo = de Tente = de Capam = nada = Pois  

he Tenente: annos de Serviço = tantos Nas observaçoens = Ser 

vecom Zelo; heaplicado; tem muita intelliga na arte Militar, porq  

com honra devem Servir, etemobrigaçaõ depos de Servirem taõ honro 

zos cargos Servirem com honra, e o q famfor aplicado = Ee negligen 

te, eignorante do Serviço. 

  Fico sciente da Madeira que fica no Porto 

decento e trinta carros, como tambem denão haver Embarcação, q faça 

Comercio de Porto a Porto; Esperando com a maiyor brevidade a Lista de 

todos os Marinheiros, Grumetes e Moços e Pescadores com toda a Especi 

ficação, enão na forma q me Enviou a primeira Lista, q lhe foi remetida. 

  Na de 8 de Agosto vejo a Cavilação comq  

Felipe deFiguerôa Machado deseja livrar Joze Felipe de 

Alvarenga, seo Filho, ecomo V.Sa me diz qodto se acha com trez filhos, 

V.Sa me remeterá hum destes, como tãobem o Mayor Numero de  

Recrutas, pa completar o Regimento de Olinda, pois se V. S.a  

eos Capitaens Mores, aquem tendo encarregado a condução dessas, as 

não remeterem não poderei cumprir com o que S. Mage me ordenou. 

Fl.2 

Ficará V. Sa eosditos Capitaens Mores obrigados a respon 

der a S. Mage pelafalta que tiverão denão cumprirem as minhas or 

dens sobre hum objecto de tanta ponderação.  Nadedes de  

Agosto mediz V. Sa ter falecido Luiz Queixada de Luna, com 



 

 

 

mandande da Fortaleza de Cabedelo.  Sobre agrande prescisão, deque ne 

cessitaa dita Fortaleza, como V. Sa tem representado a S. Mage deve  

continuar com a mesma representação atedecisão do mesmo Snr.  

porq naocasião presente não seachão Ingenheiros nesta Capitania  

equanto ao Armamento deve V. S.a representar ao Ministerio  

agrande falta, q tem, q eu tãobem ofarei não só dessa falta, como taõ  

bem de todas desta Capitania.  Noque respeitaaos Indios  

as cinco Vas.V Sa ordenará  dama parte aos directores, queto 

das as vezes, que acharemalguns rebeldes edesobedientes mos remetão seguros  

aesta Praça ate quinze domes de Abril proximo futuro para serem  

recolhidos aIlha de Fernando, onde se necessitam para o trabalho da sua  

fortificação. 

 

Re 16 deAgostode de1775 DE GE a V.Sa 

 

 Joze Cezar de Menezes  

 

Snr’ Jeronimo Joze de Mello e Castro 

CoronelGor da Capna daParahiba 

 

 
(C 19) - VEJO OQUEV.Sª  MEDIZ SOBRE O NAVIO DEDOIS  

 
Fl.1 

Vejo oqueV.Sª  mediz sobre o Navio dedois  

 Mastros, que apareceo nessa Capitania.  Recomendo mui 

to aV.Sª  examine sealgum Navio dá fundo, equeos Có 

mandantes dos Destritos, eosMoradores das Prayas, Logo que  

Souberemque alguma PeSsõa desembarcou ofaça prender e  

remeterma Segura aesta Praça. 

 



 

 

 

  Informando-mede Administrador do Pau  

BrasilSobre aRelação, que V Sa me enviouachou serem os 

proprios, que Custumão Cortar oPauBrasil.  Quanto  

aoBarcodePaũ Brasil, que esteanno veyo mandadopor  Jo 

ze daCruz Salvador dos Santos e Manoel Fraz ficaõ reco- 

lhidos no Armazem de S. Mage. 

 

  Ordeno aV.Sª, quetodos os queseachaõ encarregados 

dos Cortes dodito Paũ, sejaõ obrigados adara V.Sª huma Lista  

exata dequanto tem cortado p V.Sª me fazer Sciente pa eulo 

go obrigar aoAdministrador omande conduzir pa . esta –Praça conforme   

S. Mag. ordena. 

 

D. G. a V.Sª Re 28 deAgos 

to de 1775. 

  

Joze Cezar de Menezes  

 

Snr.Jeronimo Joze de Melo e Castro 

Coronel Gor.  da Capna da Parahiba 

 
 

(C 20) - V.Sª LOGO Q’ RECEBER ESTA MANDARÁ SUSPENDER 

 
V.Sª Logo q’receber esta mandará suspender a Re 

messa dos Soldados tanto Henriques como Pardos, ficando 

 V. Sª obrigado ater amayor vigilancia Sobre os mesmos  

 Terços, mandando-os disciplinar, para no cazo de haver  

 alguma necessidade, possaõ ser uteis ao serviço de S. Mage. 

 

  D. G. A V. Sª Recife 7de Setembro de  



 

 

 

1775 

 

José César de Menezes 

 

Snr Jeronimo José de Melo e Castro 

Coronel Governador da Capna da Paraiba 

 
 

(C 21) - FUI ENTREGUE DAS RECRUTAS QUE V. Sª ME  

 
Fui entregue das Recrutas que V. Sª me en 

viou pelo Ajudante Manoel Carneiro e pelo Sargento  

 Francisco  Xavier Ozorio, os quaes tendo obrigaçaõ de os  

entregar Seguros nesta Praça namderaõ Conta do Dezertor 

 Antonio daCosta Caetano, nem Francisco Pra  filho de  

Gaspar Prª  

Estes dois cabos tem incorrido nas  

 penas, que determinao Cap’ 23 do Regulamento edevem ser  

punidos  como S.Mage ordena, e V. Sª  assim ofará executar; 

equando não tenha o Regulamento meavize para lho Reme 

ter; 

Espero taõ bem qV.Sª continue amandar 

me as mais Recrutas, que comoSeo  eficaz zelo poder adqui 

rir, remetendo-me juntamente com amayor brevide  aLista das Em- 

barcaçoens, gente maritima e Pescadores, na forma q. lhe tenho in 

cumbido. 

D. G. a V. Sª Re 12  

deSetembro de 1775. 

 

José César de Menezes  

 



 

 

 

Snr Jeronimo José de Mello eCastro 

Coronel e Gor da Capa da Parahiba       

 

 

(C 22) - LOGO Q V. SA RECEBER A PREZENTE FARÁ COM TODA  

 

Logo q V. Sa receber aprezente fará comtoda  

adissimulação , esegredo examinar se no seo destrito se  

achaõ as pessoas declaradas na Memoria inclusa, ou algu 

mas delas, procurando exatamentecertificar-se da sua  

legitimidade pelos sinaes, que constaõ da mesma memo 

ria   ecerto que seja, fará prender e conduzir com a mayor se 

gurança adita praça todas as referidas Pessoas, ou aquellas,  

de que tiver noticia seachaõ no seo Destrito eainda em  

qualquer outro, que não seja da sua jurisdição o que recomendo  

a V. Sa eespero o Execute tam activamente, como metem  

dado aconhecer o zelo,com que se destingue no Real Ser 

viço. 

  

Ds Ge a V. Sa ao Re 6 de Novembro de 1775 

    

   Joze Cesar de Menezes 

 

Snr. Jeronimo Joze de Mello e Castro 

Coronel Gor da Capa da  

Parahiba do Norte 

 

 

 (C 23) - ESTA DIREÇAÕ  ME REPREZENTOU 

 



 

 

 

Esta Direçaõ  mereprezentou,  

q’V.Sa tinha mandado prender aRequerimento do De= 

putadoInspetor daMarinha da mesma Direcçaõ  

quatro oficiaes deCarpinteiro daRibeira desse Destri 

to, pelaculpade inobediencia, efaltade Respeito ao  

referidoInspetor, eq’seachavam igualmentepresos  mais  

 des Oficiaes do mesmo Oficio porsehaverem voluntaria- 

menteSacrificado àprisaõ emobzequio aos referidos 

companheiros, cujos nomes, como dos outros dez constaõ da  

 Relaçaõ incluza. 

  Ordeno a V.Sa faça examinar  

quaes sam os Motores, ouCabeças do referido facto, 

 fazendo-os remeter comtoda aSegurança aestaPraça,  

 ficando os  menos culpados na prizam, emq’seachaõ até  

 achegada do novoM JoaquimJozeFraa, ea  

requerimento delleV.Sa os mandará Soltar para continuarem  

naObrado Estaleiro. 

 

D. G. A V. Sa Re 

18 de Dezembro de 1776. 

 

  Joze Cezar de Menezes  

 

Snr.Jeronimo Joze de Melo e Castro 

Corel Governador da Capia daParahiba 

 

 

(C 24) - TENDO JÁ RESPONDIDO APRA DEV.SA SOBRE  

 

Tendo já respondido apra deV.Sa sobre  



 

 

 

aparte,  q’medirigio,  da Arribada dessa Barra do Cabede 

lo, o Barco q’p’ordem minha hia com a Tropa para a 

Ilha de Fernando;  Agora recebo aSegunda datada 

no mesmo dia, em q’me diz fica montando algumas Pessas 

nas Carretas, aindacom o desgosto de nam terem explanadaCapaz  

em q’ possam Laborar, querendo continuar oLagedo, como tam 

bem oCortinado partedoMar, ondejulga poderáhaver  

algumCombate:  Ao q’agora mepropoem V.Sa dei  

respostarem Carta de 8 doCorrente, esperando venha 

algum Engenheiro paracom mais acerto reparar as ruinas 

dessa Fortaleza; esobre os mais reparos, deq’ ella 

necessita, deve V. S.a remeter-me huma Relaçaõ na 

forma q’lheordenava na minhaCarta de 21 de No= 

vembro do anno proximo preterito. 

 

 D.e G. aVSa Re 14  

deJaneiro de 1777 

 

 Joze Cezar de Menezes  

 

Snre. Jeronimo Joze de Melo eCastro 

Cor.el eGov.or daCap.ia daParahiba 

 

 

 (C 25) NESTA JUNTA DA REAL FAZENDA 

 

Nesta Junta da Real Fazen 

da representou o Doutorr Provedor dessa Capitania; em como seacha= 

va o Aquartelamento dos Soldados do Cabedelo necessitado de con 

certo, por se acharem todos a ruinados, e que o Mestre Josê Cardozo 



 

 

 

queria por elle oito centos milreis epara sedeterminar omesmo 

concerto, mandará V.Sra. fazer aplanta doterrapleno do dito Aquar= 

telamento eorsamento da despeza do concerto deque necessitaõ; de= 

clarando o estado emque estão, ea ruina que tem, e tudo remeterá  

desta Junta, para nella seasentar o que for mais util; omesmo  

mandará praticar, sobre aponte do fosso dadita Fortaleza 

 

Deos Goarde aV.Sra Recife em Junta  

de 11 de Abril de 1777 

 

Joze Cezar de Menezes 

Bernardo Vasconcelos 

Snr Jeronimo Joze de Melo eCastro       Manuel Sarmento 

Corel Govor daCap da Para                  Manuel de Araujo 

Francisco Jose de  

 

 

(C 26) LOGO QUE V.SA RECEBER ESTA, SEM PERDA DE TEMPO  

 

Logo que V.Sa receber esta, sem perda detempo al= 

gum ecom amaior actividade, faça aprontar, ecarregar 

com  a mais poSsivel brevidade nestes tres Barcos que 

faço expedir para esse Porto, naõ so a terça parte das Ma= 

deiras da Nau, pertencentes a S. Mag.e , mas tambem to= 

da a mais, quese achar, epossaõ carregar os ditos Barcos, 

porque aSsim me determina o mesmo Senhor, e que 

Logo afaça transportar em o seu Navio, denominado = 

Princepe da Beyra, que na data desta fundeou neste 

Porto. V.Sa. respeitando esta Real Determinação 

aplicará todo o esforço em executala na parte, que lhe 



 

 

 

ordeno, concorrendo com todo o auxilio preciso para a  

pronta conducção, e  embarque das ditas Madeiras, que 

notermo mais breve fico esperando, e V. Sa na inteligen 

cia deser responsavel por qualquer demora, oque não espero  

do bom serviço, e Zelo de V. Sa 

 

D. G.aV.Sa Re 6 dejunho de1777 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

Snr. Jeronimo Joze deMelo eCastro 

Corel e Governor daCapia da Paraiba 

 

 

(C 27) - POR REAL ORDEM DE 18 DE JUNHO   

 

Por Real Ordem de 18 de junho do cor 

rente anno heServida a Raynha N. Snra participarme 

haver ajustado com S. Magestade Catholica huma secçaõ de 

Armas de Hostilidades, pa o q’ seexpediraõ as Ordens neceS 

sarias aos Governadores e Generaes de ambas as Cortez pa 

assim o fazerem executar, determinandome, assim o fique  

entendendo, e faça observar pelo q’me pertence, naõ procedendo 

contra os Navîos  Hespanhoes, q’ obrigados da necessidade, 

buscarem esse Porto, na forma, q’ precedentemente se me  

havia determinado, mas tratando os como se costuma pra- 

ticar em tempo de paz.        Participo a V. Sa essa Real 

Ordem, p. q. na intelligencia della, assim a faça execu 

tar, sem embargo da Ordem, q’lhe dirigi em Carta de 12 

de Dezembro do anno proximo passado, fazendo igoalmentte 



 

 

 

os necessarios Avizos, pa  suspender as  q’tiver distribuido em 

observancia da primeira ma Ordem, datada em 4 de No= 

vembro do mesmo anno. 

 

 D. G. aV. Sa Re 9 de Setem- 

bro de 1777 

  

Joze Cezar de Menezes 

 

PS: A carta inclusa pa os Govern.os in 

terinos da Cap.nia do Ro Gr. fará V. Sa remeter 

com a possivel brevide.~ 

 

Snr Jeronimo Joze de Mello e Castro 

Coronel e Governador da Capitania da Paraiba  

    

 

(C 28) - FICO ENTREGUE DA CARTA DE V. SA DE DATA 

 

Fico entregue da Carta de V. Sa dedata 

de 2 do correntemez com aproposta do posto de  

Coronel do Regimento da Cavalaria Auxiliar dessa 

Capna; enaprimeira ocasiamme remetera V.Sa segun 

davia da mesma proposta. 

 

D. G. aV.Sa Re 

 6 de 8bro de 1777 

 

   Joze Cezar de Menezes 

   



 

 

 

Snr Jeronimo Joze de Mello e Castro 

 Corel , eGovor da Capna da Para do Norte 

 

 

 (C 29) - SENDO PRECISO EFECTUAR-SE APRISAÕ 

 

Sendo preciso efectuar-se aprisaõ 

de Joam Lopes Vidal, eseo Filho do mesmo nome, de 

Francisco Dias Montenegro, eoutros Agressores da 

tirana, ealeivosamente feita a Gaspar de Almeida Ga 

delha, enampodendo, nem o D.r Ouv.or dessaComarca com 

os Seos oficiaes, nem Eu com a Tropa desta Praça conseguir 

aditaprizaõ, pelas muitas vigias, q’os ditos tem, assim nesta  

Praça , como por todos os caminhos, afim deSeremlogo infor- 

mados com de qualquer movimento, achando-se fortificados com 

Armas, eSequito de facinorosos:  Ordeno aV.Sa, que 

que dessaCapitania dondeelles estam menos desconfiados, os faça 

surpreender com hum Destacamento de quarenta homens dos 

Soldados pagos dessaCidade, os mais rezolutos, ecapazes, q’ 

achar para humadiligencia detanta importancia; enocazo 

delhefaltarem Cabos suficientes meavize Logo paraSem 

perda de tempolhemandaros precisos, emtrajes de Pai- 

zanos. 

  Previno porém a V. Sa q’antes defazer algum  

movimento consulte pro  comosobredito Dr Ouvor Geral 

todos os meyos, emaneiras deSefazer obloqueo, desorteq’nam se- 

malLogre a Diligencia, porq’o dito Ministro, como instruí- 

do nas maximas daqueles agressores, nas suas moradas, eestado  

das suas Fortificaçaõ, podera dar a V. Sa os arbitrios, q 

q’tiver p. mais acertados. Levando V. Sa advertido, q’ate se 



 

 

 

efetuar aditadiligencia deve V.Sa conservar este Nego- 

cio emhum inviolavel segredo. 

     DE 

Fl 2 

  D. G. aV.Sa Recife 

3 deNovembro de 1777 

 

 Joze Cezar de Menezes 

 

 

Snr Jeronimo Joze de Mello e Castro 

Corel, eGov.or da Capitania da Parahiba 

 

 

(C 30) RECEBO DUAS CARTAS DE V.SA AMBAS   

 

Recebo duas cartas de V.Sa ambas   

nadata de 5 doprezente mez: emhuma Vejo a prompta execuçaõ da remes- 

sa  das recrutas eda rellaçaõ dos uniformes, quetudo me foi entregue menos  

as rellaçoeňs do Sertaõ que V.Sa  deverá obrigar a’ os Xefes, aque lhas envie pa  

me remeter.    Louvo à V.Sa o Zello comque auxiliou adiligencia  de  

Magaõ eporque naõ Se conseguio descobrirse o delinquente Joaõ Lopes  

Vidal Filho. deverá  ficar V.Sa  Sobre oacordo de omandar prender Sempre  

que lhe seja participada a existencia, edomicilio deste Reo’, destribuin= 

do pa este effecto a Ordenŝ neceSsarias neSsa Capitanîa com as cautel= 

las, edispoziçoens convenientes. 

Pelo que respeita áo aSsumpto, ereprezentaçaõ daSe= 

gunda  carta, dou aV.Sa o bem merecido louvor de Zello, comque promove  

os intereSses da Real Fazenda, em Cuja Contemplaçaõ, e à os justos repa= 

ros, que V.Sa jaz nadita Sua carta, darei pela Junta da mesma Fazen 



 

 

 

da Real as Correspondentes providencias, para effeito desetratarem os  

negocios, edependencias respectivas a Fazenda de S.Magde  com aquela   

Justiça, Circunspecçaõ qué hê devida. 

  D. G.de a V.S a  Olinda 9 de Janeiro  

de 1778 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

Snr. Jeronimo Joze deMello eCastro 

Corel ,  eGov. da Capia da Paraiba 

 

 

(C 31) - PELLAS REAES ORDENS, HÊ V.Sª   

 

Pellas Reaes Ordens, hê V.Sª   

obrigado aespedir as necessarias ao Vedor geral, para fa- 

zer dar as competentes baixas, a qual quer official, ou solda- 

do que falessa, ou seauzente doReal Serviço, tanto no Corpo 

da Infantaria paga, como nos de Auxiliares, ou deoutra qual 

quer alteraçaõ que  houver, o que fará V.Sa observar, obrigando   

aos Comandantes das Companhias, e Jurrieis, aque logo, que hou- 

ver, qual quer  alteraçaõ, procurem as necessarias ordens, e com= 

ellas vaõ a Vedoria Geral, para senotar  em os devidos asentos; 

afim desefazer a cada hum, o desconto emseos vencimentos; o 

que secomonica ao Vedor  geral com a Copia desta, para ofa- 

zer executar como hê obrigado. 

 Da copia junta, verá  

 V. Sa  aprovidencia que deo aJunta da RealFazenda sobre  

 aConta que V. Sa deo, em data de sinco do Corrente. 

      Deoz  



 

 

 

Goarde a V.Sa Recife 23 de Janeiro de 1778 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

Snr. Jeronimo Joze de  

MoeCastro Cor.el  Gov.or da Capia  da Para 

 

 

(C 32) - COMO POR CARTA, QUE DIRIGI A V.SA  EM DATADE  

 

Como por Carta, que dirigi a V.Sa  em datade  

 21 de Mayo do anno passado incumbi a V. Sa  oconcerto  

do Quartelamento, ePortam da Fortaleza do Cabedelo, pe-  

la eminente ruina, que V.Sa  meparticipou, tinha, e  

quepara estaobra ordenava aoProvedor da FazendaReal dessa  

Capitania, que entregasse oprecizo dinheiro, devo recomendar   

a V.Sa  muyto abrevidade della, eesperoquecomamesma  

medê parte da sua continuaçaõ, ou complemento. 

 Pormeconstar tambem pelo Balanço da  

FazendaReal, q’Seremetea JuntadesteRealErario,  

aomissam, omq’naExecuçam das dividas damesma,tem o Procor    

daCorôa JozePinto Coêlho, quepela ocupaçam deSecretario   

desse Governo falta afazer os necessarios  requerimentos emaudi-   

encia, Ordeno a V.Sa , que dos Actuaes Advogados dessaCidade   

nomee omaiS activo, einteligente para Servir deProcurador  

daCorôa, eoavize paraq’ mandetirarProvisamnaSecretaria   

desteGoverno. 

   D.G. a V.Sa Recife 1 de 

Fevereiro de 1778. 

 



 

 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

Snr. Jeronimo Joze de Mello e Castro  

Cor.el  Gov.or da Capna  da Parahiba 

 

 

(C 33) - SE ASSENTE PRAÇA AO NOMEADO  

 

Se assente praça aonomeado Re 21 de  

Março de 1771 com a   Rubrica do Sr.  

Genal, cumprase e registese. Para  4 de Abril   

de 1771  com a Rubrica de Mello do Dr. Gov. Je 

ronimo Joze de Mello e Castro enãosecontenha  

mais no mesmo Numbramento. 

 

Joze Pinto Coelho 

 

Alferes Joze Franco dos Santos 

 

Por se achar vago oposto de Alferes da minha companhia  

Ena das do novo Bo Auxar dos homens pardos desta cidade 

por pormuçaõ que tive aoposto de Capitam; nomeyo na con 

formide das Reaes ordens, para odo posto a Joze Francisco  

dos Santos Sargto Supra da mesma compa; por concorrerem  

nelle os merecimtos epartes que dispoem o novo Regulamento  

Militar Eavendo-o asim por bem o meu Sargto mor Com 

mande Pedro de Alcantera de Bolhoens Para 18 de Fevo de  

1778 Manel Nazareno Frances; Aprovo anomeaçao assima 

na pessoa de Joze Franco dos Santos, Levandoo assim abem  

o Ilmo e Exmo Snr General Governador de Pernambuco e Paraíba 18 de 

 



 

 

 

 Fevo de 1778”,  O Sargo mor comandte Pedro de Alcantera  de Bo 

lhoens” Confirmo esta nomeaçao eo Snr Corel Gov. mandara  

 sentar praça aonomeado, estando rezedindo em Goianna o Sar 

gtodo Nº aquem sedara baixa  Re em 26 de Fevr de 1778.  

Cumprasse e Registresse e dece bxa ao Sargto do Numero. Para  

4 de abril de 1778. Com a rubrica do Snr Gor Jeronimo Jo 

ze de Mello  e Castro enão se contenha mais no dito Numera 

mento a que me reporto. 

 

Joze Pinto Coelho 

 

 

 (C 34) - NA PRESENTE OCASIAÕ PELA 

 

Na presente ocasiaõ pela 

Secretaria de Estado da Repartiçaõ da Marinha, e Domi 

nios Ultramarinos mefoi remetido o Alvara de Ley do 1º 

de Outubro de 1778 emq’ a Raynha N. Snrª estabeleceo 

os Direitos e regulou os Despachos, q: deve pagar a Polvora,  

q’ dos  Paizes Estrangeiros entrar nos Portos destes Reynos, 

ou delles for conduzida pª os seus respectivos Dominios, 

como taõ bem aq’ sefabrica nas Fabricas Nacionaes q’ 

pelo Alvara de 13 deJulho dodo anno ficou izempta 

de Direitos, ecomo com a mesma mefoi enviada, aincluza  

pª V. Sª julgo ser tendente domesmo fim, q’ sendo V. Sª 

fará dar ásua  devida execuçaõ odito Alvara naforma 

q’ S. Magde hé servida determinar, destribuindo-o pelos 

competentes Ministros, epassando as Ordens q’ sefizerem 

necessarias pª ásua devida execuçaõ, fazendo-me par 

ticipante sefoi ou naõ entregue dadta carta, como taõ – 



 

 

 

bem  sehé aomencionado  fim, porq naõ sendo semefaz  

preciso remeterlhe alguns dos referidos Alvaras, q’ se  

meenviaraõ. 

 

 Ds Ge. AV. Sa por mt annsOldª 4 de Janrº de 1779 

 

José Cezar de Menezes   

 

Snr’ Jeronimo José  

de Melo eCastro Corel  

Gor daParaiba 

 

(C 35) - A JUSTISSIMA REPRESENTAÇAÕ Q’ V. Sª  

 

 A justissima Representaçaõ q’ V. Sª  

mefaz arespeito da falta depagamto dos soldos, q’os oficia 

es e Soldados dessa Guarniçaõ experimentaõ há vinte mezes 

me mereceo amais seria comtemplaçaõ, eme obrigou aordenar 

aos Deputados desta Direcçaõ procurassem logo fazer apron- 

tar nessa cidade odevido pagamento, oq’elles assim pra- 

ticaraõ dando aesse fim as providencias, q’ constaõ da 

carta incluza, q’ V.S. verá  emandará entregar aos Depu- 

tados dessa Administraçaõ, os quaes mandará chamar,  

epara na inteligencia dehirem sem perda de tempo entre 

gando oq’nadª carta selhesdetermina tanto doq’ tiverem 

apurado das remessas antecedentes, como daq’fica já pª 

selhes mandar;    porem no cazo q’V.Sª perceber amenor di 

ficulde, ou demora na satisfaçaõ dos Deputados, espero 

meavise Logo pª sem demora mandar prontificar opagamto  

dessa Tropa  pelo cofre daReal Fazenda 



 

 

 

 

Ds Ge. AV.Sa Recife 3 deMarço de 1779 

 

José Cezar de Menezes  

 

Snr’ Jeronimo Jose de Melo  

eCastro Corel  Gor da Paraiba 

 

 

 (C 36) - A JUNTA DA ADMINISTRA= 

 

A Junta da Administra= 

çaõ e Arrecadação de Fazenda Real dessas Capitanias,  

ordenou ao Dr Provedor  da mesma dessa Capitania, em car 

ta de onze do corrente, madase  fazer as Esplanadas e tam 

pas de pedra, e  Ponte, concertandose as casas do Coman= 

dante, e da Abobada, e os quarteis, tudo da Fortaleza do= 

Cabedelo, de Jornal, ou de empleitada, como mais conve= 

niente parecesse embeneficio daRealFazenda; para a 

qual pediria a V. Sª os Indios que percizasse, e elege= 

ria hum idonio apontador para a mesma obra, no cazo   

de ser feita de Jornal, esendo de empleitada, poderia dar  

algum dinheiro adiantado dos Empleiteiros prestando  

fiança e donia, e para a condução dos materiaes selhere 

meteria desta, os Páos de Jangada necessarios para duas 

Balças, oque Comonico a V. Sª,  afim dever sciente da  

determinação da dita Junta, edeaplicar adita obra,  

comfervor e Zello, mandando aprontar os Indios necessarios para  

nella trabalharem. 

Deos Goarde a V. Sª, Re 



 

 

 

cife 12 de março de 1779 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

A Jeronimo Joze de Mello e  

Castro  

Corel Govor da Capnia da Parahiba 

 

 

(C 37) - FAS-SEME MT NECESSARIO Q V. SA. MEREMETA  

 

Fas-seme mt necessario q V. Sa. meremeta  

com amayor brevide as Informaçoens q. em carta de 28 de 8bro.  

do corrente anno lhepedi naforma q~ namesma lheordenava nas  

quaes deve entrar o Thente Corel Bernardo Jozé, e o Capitão  

Joaq.n Franco Cavalcante, remetendome taõbem huma certidão  

dabaixa q~ sedeo a Franco Pinto Pessoa, emq sedeclare as- 

razoens porq. Selheconferio adita baixa oq. fara por duas  

vias.  

 

Ds Ge A V Sa. 26 de novembro de1779. 

 

Joze Cezar de Menezes 

 

A Jerônimo José de Mello e Castro  

Corel Gor daCapna da Paraiba 

 

 

(C 38) - AS RECRUTAS Q’ V SA REMETEO FORAÕ ENTREGUES MENOS ANTONIO  

 



 

 

 

As recrutas q’ V Sa remeteo foraõ entregues menos Antonio  

Frra de Figueiredo q. não veyo, dos q. vieraõ tornaõ2 ahir Manoel Mendes  

e Joze Gonçalves por doentes como aV. S.a mostro pela certidão incluza eLou 

renço da Cruz por ser Indio enaõ dever servir nas Tropas pagas sem a qualidde  

degente.         Quando V. Sa meremeter recrutas as deve primeiro fazer exa 

minar pelo Sirurgiaõ Mor dessa Tropa, cazo q’ elle entenda q’ couza hé5  

molestia, pª ver sesaõ capazes pª oServiço, enão virem homens doentes,  

einuteis como agora sucede, alem dedois Cabras de carapinha fechada 

q’ V. Sa remeteo sem  q’ Eu lho ordenasse.       Os Dezertores, Soldado Igna 

cio Martins, tãobem foraõ entregues; eo Cabo deEsquadra José Fernandes aten 

ta a  queixa q’ V. S.a delle forma: fica compraça emhum destes Regimtos. 

Advirto mais a V. S.a q. de nenhuma forma consinta q’ nos corpos Auxes. 

sirvaõ ese assente praça senão ahomens cazados, eFilhos Unicos de Viuva,  

edenhuma sorte aos nossos solteiros os quaes devem ficar nas Ordenanças, 

para quando sepresizar delles para as Tropas pagas haveremnos com abundan 

cia. 

Ds Ge A V.  Sª 20 de Janº de 1780 

 

Joze Cezar de Menezes (rubrica) 

 

PS 

Como as recrutas chegaraõ. 

no dia 20 leva oSargento 

Oresto doSocorro q’ Trouse 

 

 

(C 39) - FICO ENTREGUE DAS SINCO RECRUTAS QE V SA  

 

Fico entregue das sinco recrutas qe V Sa mereme 

teo, eespero que V. Sa sem amenor perda detempo satisfaça com as 



 

 

 

 oito q’ em carta de 25 do passado lhe ordenei me enviasse, estas deverá  

V Sa fazer dos mossos q’ houverem nessa cide sem excepção  de pessõa 

alguma, porq’ de seterem remetido dessa Capna  edas mais Ladroens, Mulatos  

eVadios pa servirem  nestas Tropas tem sido origem dehaver 

tantas dezerçoens q’ neste mez  fugirão sete chegando alevar aspro 

prias Fardas, alem de 30 q’ hão dehir agora p’ Fernando pelas  

dezordens q’ cometem; os da Praça alem deserem mais civilizados, 

eabonados todos tem fiadores a dezerçaõ, sem os quaes os  não deixo  

sahir daprisão, edesta sorte experimento menos dezerçoens; eSuposto V. Sa  

mediga q’ os capazes seauzentarão tal vez q’ isso proceda de V. S.a não 

 praticar com afactura das recrutas o q’ Eu aqui pratico,- q’ he ordenar 

de baixo deprizão aos Pays de Familias aq~ pessoalmte aprezentem os 

Filhos q’ tiverem; desta sorte foi nesta Praça cento etantas reclu 

tas sem q’ fosse necessario prender hum unico Pay por todos com 

parecerem, efaria mais seos houvesse; isto mesmo he o q’ V. Sa deve 

praticar nessa cide, eno cazo  q’ os Pays não obedeção castigalos 

conforme lheparecer justo: 

      Ds 
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D. G.a V.Sa 14 de fevereiro de 1780 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

Snr. Jeronimo José de Mello e Castro 

Coronel Governador da Capitania da Paraiba 

 

 

(C 40) - FOI ENTREGUE A CARTA Q.’ V.S.A ME DIRIGIO   

 

Foi entregue a carta q.’ V.S.a me dirigio com  



 

 

 

data de 28 deMarço proximo preterito, eas Recrutas q~. na- 

mesma ocasiaõ me enviou das quaes torno aremeter Joaõ Quei- 

xada deLuna por tisico eincapaz p^. o R.Servico       Fico 

 esperando q. V.S.a  meva remetendo com amayor brevide todas  

as mais q~. puder descobrir athe secompletar onumero q~. lhepedi: 

 

D G. AVS Re 4 deAbril de 1780 

 

Joze Cezar de Menezes  

 

Snre  Jeronimo Jose de Melo eCastro 

Corel Governador da Capia  da Paraiba 

 

 

(C 41) - RECEBO A DE  V.S.A DE 28 DE MARCO  

 

Recebo a de  V.S.a de 28 de Marco pro 

ximo passado em que me da  Conta, de que lhe chegando a noticia, que  

aobra do Cabedelo se continuava sem aSegurança, eperfeiçaõ devida, a 

brigado da quelle zello inseparavel  deseuS  procedimentos, emandara  ex 

aminar pelo Ajudante Joaõ Baptista, porter Luzes deArchitetura 

que ofizera com oextracto que enviava, edepois correraõ mais alguas  

noticias, sobre aaveriguaçaõ da mesma obra, que ainda senaõ chegaraõ 

averificar, fora asistir a Vestoria da mesma obra, eachava a Ponte, Casa   

do  Comandante, eQuarteis bem acabados, menos o tijolo destes asentado 

em  area, epor isso menos duraveis, eque as tampas exteriom.te estavao  

completas, inda que lhe diziaõ, que não tem o alicerce devido, eas explana 

das, estavaõ tao bem perfeitas, exteriorm.te mas realçava muito ador 

naçao,porque tendo alguns tempos asentado o Lagedo, semovera chegan 

do alevantar huma pedra so com opeso da Carreta, epeça, q~. sobre ella  



 

 

 

Sepuzera easentaraõ os Mestres que levara, deque se esperase seiz 

mezes, para se ver se ligado, einduricido o argamasado, em que se assen 

tou o Lagedo, sofre o pezo das Carretas, sem se desconjuntar Achando 

juntamente  que na ditta Fortaleza haviahua caza  dTijolo e Caza 

do Comte, que o Mestre vendera a Telha dellaS avarioS moradores, gas 

tando a muita  pedra de Alvenaria e CabeçaS, que ahavia namesma 

Fortaleza, ehua grande porçaõ de cal, q.’estava debaixo da abobada 

aoque deitaSer responsavel o mesmo Mestre, naõ sendo da condiçaõ 

do seu ajuste. Louvo muito a V. S.a o incansavel zello, com que fez pro 

ceder da sobredita Vestoria, na certeza do qual, senaõ admettio aque 

o Provedor da Fazenda Real dessa Capitania fes, e remetteo à Junta  

da Fazenda Real desta Capitania, ordenandolhe em Carta de oito de 

Fevereiro do Corrente afizesse com asistencia de V.S.a afim deseveri 

ficar adevida perfeiçaõ eSegurança damesma obra, eevitandose to 

do oprejuizo da Real Fazenda, ordenandoselhe juntam.tr em outra 

dadata desta, senaõ  pague ao sobredito Mestre impreiteiro  o valor do 

seu ajuste sem que sepassem os seis mezes daespera em que assenta 

raõ os Mestres; habatendose as Telhas, Pedras, e Cal, que V. S.a decla 

ra vendera, e gastara: o dito Mestre, naõ sendo da condiçaõ doSeu a 

juste. Deoz Guarde a V. S.a RecifedePernambuco 4 deAbril de 1780. 

Joze Cezar de Menezes Snr. Jeronimo Joze de Mello e Castro  

Coronel Governador da Capitania daParaiba 

 

Joaqui Joze deLivramento. 

 

 

(C 42) - A JUNTA DA ADMINISTRAÇAÕ  

 

A Junta da Administraçaõ  

da Real Fazenda, Ordena ao Dr. Provedor, dessaCapitania, em  



 

 

 

carta da data desta, faça aprontar o conçerto da Fragata de Sua  

Magestade aRibada noporto dessa Cidade e carregar ne 

la as madeiras da dita Senhora que se acharem prontas, 

esepoderem aprontar semperda de tempo, para seguir viage 

para este porto, sem que seja perciso descarregar o Barco 

que seacha carregado dellas, fazendo expedir o dito Barco sem 

embaraço algum: O que Comonico aV.S.a , afim de que naõ 

empessa asahida do mencionado Barco carregado de= 

Madeiras, e de toda ajuda necessaria, para com brevidade  

ser aprontada a dita Fragata do Conserto que percisa, e fa 

zer carregar  nella as Madeiras que estiverem prontas, e se  

poderem aprontar sem perda detempo, eseguir viageS para  

esta praça, vista a Resposta que  dá o Mestre das Madeiras 

Manuel Martins Beiris, denaõ haver carga para o di- 

to Paquete senaõ nomes de Oitubro, e como nesta Capita 

nia se achao’ prontas, V.S.a , deverá  mandar com amaior  

brevidade concertar o dito Paquete, na forma que pela 

Junta seordena ao Provedor dessa Capitania. 

 

 Deos Gde a V. S.a  Recife 4 deagosto de 1780 

 

Snr Jeronimo Joze de Mello 

ECastro Coronel Gov.or  da  

Capnia da Para 

 

 

 (C 43) - ILLMO SR.EXAMINANDO O CONTEUDO DAPARTE 

    

Illmo Sr. 

 



 

 

 

Examinando o conteudo daparte, que a V.S. deo oDiretor da 

Va de Alhandra, axei, pelo que respeita as terras damesma 

Vila, destinados pa asplantaçoes dos Indios, que elas saõ su 

ficientes para eles, huã vez, que semandem expulsar os perten- 

didos foreiros que nela seaxaõ sem satisfazerem  ao fim 

pa q asarrendavaõ, eque bem Longe de civilizarem os mesmos 

Indios os poem em perturbaçaõ, e dezordem, por que saõ  

da intima e mais abjeta plebe:       he verdade, que destes foras 

significantes gentilezas do Parrocho pa as funçoens da Padroei- 

ra da Vila, porem os indios podem concorrer da mesma forma 

pa afestividade sehe q o Parrocho naõ tem obrigaçaõ deagra- 

cer aSuacusta. Emquanto aos Boys, Carro, e Roda defari- 

farinha, consta dos livros da Camara, q’foraõ entregues ao  

Capmor Miguel Dias Maciel sinco Bois mansos, hum Car- 

ro e huã roda, epreguntandoselhe aonde paravaõ  estes bois 

Respondeo, que hum dos Bois morrera de (_______), que dois  fo- 

raõ  furtados eque os outros dois com a Roda entregara 

ao Cap.mor Jose dos Santos Guedes, que nega este recebimento. 

O carro por mto velho naõ existe já Avista disto V. S. de- 

terminará, oq’lhe parecer mais justo Par 24 de Março  

de 1800   

 

   Ocorregedor da Comarca 

   Dr. Gregorio José da Sa Couto 

 

 

(C 44) - ILLMO SNRE QUANDO ESTA CAPITANIA ESTAVA ANEXA  

 

Illmo Snre 

 



 

 

 

Quando esta Capitania estava anexa a de Per 

nambuco, fui eu incumbido deCrear duas Vi- 

las, huã nos Cariri com a denominaçaõ deVila  

nova de SPedro do Intendente, eoutra na Povo 

açaõ do Jardim na Ribeira do Rio do Peixe, com 

adenominaçaõ de Vila nova deSouza:  amoles 

tia, q me obrigou aestar deCama des mezes  me 

embaraçou de por em execuçaõ humã, e outra Crea 

çaõ, eporque agora meaxo emvespera dejornadas 

pr oCertaõ remeto aV.S. os Oficios, porque sema  

ordenou  a creaçaõ dadtas Vas, para medetermi 

nar o q devo fazer, visto, que esta hoje sepa 

rada esta Capitania daquela.         Taõ 

bem represento a  V. S. deque seaxaõ mtos Comandantes, 

eOficiais deOrdenança desta Capitania Crimino- 

sos, contra os quaes he necessario proceder, visto, que os- 

seos postos, como elas imaginaõ, os naõ subtrae da su 

jeiçaõ, que todas devem prestar as Leis: pelo que 

espero, que V.S. medê Licença pa proceder como e- 

las determinaõ, naõ só arespeito dos que seaxaõ ac 

tualmte. Criminosos, como arespeito dos mais, q. 
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pa  ofuturo oforem, apezar deserem dos Corpos das- 

Ordenanças, ou Milicia. De Ge aV.Sa Para 

24 de Março de 1800 % 

 

O Corregedor da Comarca 

Dr Gregorio Jose daSaCouto 

 

 



 

 

 

(C 45) - ILLMO SNR  EM CONSEQUENCIA DO OFICIO DE V.S, DE 28 DE MARÇO,  

 

  Illmo Snr 

 

 Em consequencia do Oficio de V.S, de 28 de Março, proximo 

pasado, vim aeste Lugar dos Areal para examinar adestrui- 

çaõ  causada ás Lavouras do Manoel Jose Paxeco, eore- 

sultado he oque Consta da Vestoria enclusa, avista 

daqual V.Sª determinará oque foi servido: Are- 

al 22 de Abril de 1800% 

 

 OCorregedor da Comarca 

Des. Gregorio ose daSilva Coutinho 

 

 

(C 46) - INCLUSA REMETEMOS AV.S. AS NOMINATAS 

 

Inclusa remetemos aV.S. as Nominatas 

dos Portos das Ordenanças desta Vila q 

V.S nos mandou fazer mto nos regozija 

remos q’vaõ ao agrado de V.S. aqm roga 

mos queira relevar os erros q’nelas  

emcontrar. Ds Ge. aV. Exas ms as Vi- 

la de S. Joaõ emCamera de 9 de Agos- 

to de 1800% 

 

 De Vossa Senhoria 

 Humildes Subditos 

 

Franco Dias Chaves 



 

 

 

Manoel Dias Chaves 

Joze Rois da Cunha Valencia 

Mathias Mendes Viannas 

Bernardo Duarte dos Santos 

 

 

(C 47) - ILLMO E EXMO SENR OBEDESENDO AO RESPEITAVEL DESPAXO DE V.EXª 

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Obedesendo ao Respeitavel Despaxo de V.Exª sou obrigado 

adizer, q’ofacto doprezte requerimto, naõ foi praticado emminha 

prezença nem com Sciençia minha mais, Senaõ que passando Eunª 

avilla do Pilar, pr ordem de V.Exª, pª tomar conhecimto dafuga 

q’fes Jose Ignacio daCadea etronco dela, Constoume pelas teste- 

munhas, que inquiri p’ hum Sumario, que entreguei aVExª 

que  odito prezo era patrocinado doSupe, elogo que fugira 

dareferida Cadeia fora pª casa dele. Depois disto fui mais  

informado dealgu’mas pessoas, q’oSupe patrocinava este prezo 

pª matar aoCapm Joaõ Alz’Sanxis Maria, eq’tinha em suacaza 

outros mais criminozos, com qm vivia deporta adentro, elogo q’odto 

fugio daCarcere, seocultara odº Maria, p. Selheter dado esta mma  

noticia p’todas estas cer constancias mefes ele requerimto para  

prender ao Supe, p lhedar seguro devida, ecomo sefundou 

nanossa Ley do Reyno, eera ponto este deDireiro, lhedeferi com- 

aprizaõ doSupe, pª depois, produzir duas testemunhas, como já  

ofis, enestes termos, pedindome oSupe vista mandei que selhes dece 

onaõ asoltura, p’q’ era proçeder violentamte contra amma Ley 

Isto he qto posso responder aV.Exª q’ mandará oque for mais 

Justo Parª 1 de 8bro de 1800 



 

 

 

 

Oouvidor  pela Ley 

Antonio daS Sxª 
 

 

(C 48) - ILLMO SNRE NASTERRAS DENOMINADAS = TABOLEIRO DOCONTRATO =  

 

Illmo Snre 

 

Nasterras denominadas = Taboleiro doContrato =  

pertencentes aoEngº Tibiri constumavao os antigos Contra 

tadores, eMarxantes soltar os gados de Asouge, pagando a 

o Senhor delas quatro milreis, esesenta aos goardas, ou pas 

tores, que os vedavaõ de fazer prejuizo as Lavoiras, epª milhor 

se-evitar, que cauzasem omenor damno fariaõ osdtos Con 

tratadores, Marxantes, eguardas oupastores huã Cerca, decu- 

ja  Porteira ainda si – encontraõ vestigios. Manoel Ferrª 

confesou como Consta dos Autos, q mandei vir amª presença 

ter solto  sincoenta, eseis  cabesas, sebem q’os queixosos as le 

vaõ aonumero denoventa, dizendo ele, que o exceso per- 

tence aoutras pesSoas.      Este gado he deLote esoltouse pª  

serefazer, airse vender a Feira de Goiana, como já praticou 

odto Ferrª.       Que  vague sem pastor, ou goarda, eque se- 

naõ  fizese aquela Cerca doCostume, eu opresence-ei, qdo 

apouco merecolhi da Junta da Justiça, eonaõ negou o- 

damnador: que igoalmte cauzase aquele  gado ograve  

damno ás lavoiras dos queixosos, emprejuizo nota- 

vel dosmesmos, eda-abundancia publica consta dos 

Autos, e-eu taõ bem o-observei.       Eis aqui ofato, deq 

tomou conhecimto Legal oSupe de ordem  daCamara 



 

 

 

precedida do Despº de VS, procedendo aCompete Vestoria 

notificando aodto Ferrª por sever condennar, ouvindo as ter- 

ras por ele oferecidas econdemnado-o finalmte, por isso, 

q nada alegou , ou provou, q fose capas deo relevar da 

condemnaçaõ imposta pelos Provimtos de Corraõ        Per 

tendio o Juis ordinario Alexe Fraco Seixas, q o Supe be 

neficiase a-queleFerra, epa este fim lhe dirigio a 
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carta, qVS omandou juntar por despº  de 8 doCorre 

oq ele satisfes: estacartaposto q ao principio fose or 

ganizada com algum equivoco, toda avia oseo contesto 

decida do empenho do Juis afavor dodamnador.    Hé 

publico, que o Juis receando, que oSupe apublicase,  

fizera todas asdeligas pªahaver asi, epor q’ naõ ocon- 

seguio pasou ainsultalo por difrtes modos.      Aconden- 

naçaõ está apelada pª aCamara, e este juis q’ está de- 

mas, naõ deve asistir adecidaõ emrazaõ mesmo dames- 

cionada carta, q’o constitue emsuspeita, ordenandose  

porconseqª, q va prezidir aCamara naoCasiaõ do- 

conhecimto o-outro Juis. 

   Naõ procedi aSumario de- 

testas sobre osinsultos do Juis Seixas contra oSupe,  

porq aLei so memanda conhecer dos Juizes, depois de 

finalizarem oseo tempo, em Corrao      Avista disto V.S.  

determinara, oque for servido Par 11 de outu-bro de 1800% 

     

  Ocorregeor daComarca 

 

 Des. Gregorio Jose daSª Coutº 

 



 

 

 

 

(C 49) - ILLMO SENR QUERENDO DAR PRINCIPIO A DEVASA  

 

Illmo Senr 

 

Querendo dar principio a Devasa ordenada pelo Oficio 

de VS de 3 do Corre, ocorreme, que a Lei no Regimto dos Juises  

Ordinarios, edefora encumbe aestes Magistrados as De- 

vasas desemelhante natureza, enaõ aos Corregedores, a- 

os quaes tem cometido outras. He por isSo, que na 

prª e Segda Residencia demeoAntecesor sejulgaraõ 

nulas asque ele tirou doCaracter daque tratamos.  

Esta circunstancia podera  ser presente ao Conselho 

deGuerra, econsiderarse por Conseqª insuficiente  

a Devassa tirada por mim e Nestes Termos VS 

decidirá como quizer Par 12 deNovbro de 1800% 

 

 OCorr. da Comarca 

 Dr. Gregorio Jose dos Sª Couto 

 

 

(C 50) - ILLMO E SNRE OS ESCRAVOS, DE QUE TRATA OOFICIO DE V.SA  

 

  Illmo e Snre 

 

Os Escravos, de que trata ooficio de V.Sa da data de hoje estaõ  

na posse de Jose Corra Botelho do Amaral desde que saio doCele- 

bre Engenho de Gargau: Oactual Procurador do Morgado deVa 

Cova tem pertendido haver asi parte dos mesmos, esobre isto pen- 

de cauza neste Juizo, em Conseq.a da qual estaõ Letigiosos, e em’- 



 

 

 

quanto naõ ouver hua sentença definitiva, que declare aquem 

pertencem, devemse conservar napoSe, emque seaxaõ. O man 

dado de manutençaõ passado pelo Juizo Ordinario, sehe q ele tem 

Lugar em huã Coisa, que naõ estava possuída pelo dto Morgado, 

que no Caso preste  so deve operar pa suspender huã Penhora feita pelo 

dto Juizo Ordinario, enaõ pa da hua poSe, cuja decisaõ está afeita 

deste Juizo.          Além disto Corre neste Juizo outra cauza, em 

que odto Morgado por seo Procor pedio a V.S., que  mandase omencionado 

Corra prestar hua fiança, qdo  estava servindo de Juis Ordinario nesta Ci 

de edeferindo lhe V.S. aconteceo, q omesmo Corra anaõ prestarse, e- 

por este motivo requereo a Procor, pinhora em todos os seus bens, q. lha 

mandei fazer,  easinou como depositario o Capor Luis de Oliva Chaves: 

Como pode esta pinhora ser desfeita por hum mandado demanu- 

tençaõ do Juizo Ordinario? Como pode o mandado de manuten- 

çaõ  do Juizo Ordinario desobrigar  a hum Depositario, q o he por es 

te Juizo?  qdo mto poderá desfazer apinhora feita por aquele 

Juizo, mas nunca o q sefaz poreste.         Eis aqui os principios 

emq mefundei pa (_______) os mandar conservar: desto pedio pedio 

vista oProcurador doMorgado, q lhemandei dar sem suspensaõ: a 

gravou ontem deste meo despaxo pa a Relaçaõ do Destrito, naõ  

querendo deduzir o divdo q julgava lhe competia, apezar deser pa  

eso notificado, quando talseveria ele, q me obrigou amudar de 

opiniaõ, ou ainda naoCasiaõ da Resposta ao Agravo De Ge  

aVExa   Para   14 de Nobro  de 1800 

 

Ocorregor da Comarca 

 Des Gregorio Jose daSa Couto 

 

 

~ 



 

 

 

(C 51) - ILLMO E EXMO SENR INFORMO AV.EXª COM A RESPOSTA  

 

Illmo e Exmo Senr 
 

Informo aV.Exª com a Resposta do Es 

crivaõ da Exam do Supe aquem mandeis 

Responder V. Exª mandara oqueforser 

vido Para 4 de Julho de 1801 

 

Luis d’Olivª Chaves 

 

 

(C 52) - ILLMO E EXMO SENHOR FUI EMTREGUE DARESPEITAVEL ORDEM DE V. EXA  

 

Illmo e Exmo Senhor 

 

 Fui emtregue daRespeitavel Ordem de V. Exa nesta Villa 

datada de 17 de julho, nacoal foi servido detreminarme que Sus 

pendece axecuSsaõ daRespeitavel Ordem de V. Exa de 28 de Ju- 

nho, doque fico entendido, etudomais qto V.Exa foi servido  

detreminarme 

  Remeto aV.Exa os Mapas atuais, eiuntamente os 

doRdo Vigrro desta Freguezia, enaõ tem hido amais tempo 

p ter estado  mto modesto o sugeito que aformaliza, tanto 

huns como outros, pois noLugar Só he quem osfas, Re- 

meti logo oMaço que V. Exa detreminou para o  para oCapm Mor daV.Real 

deS. Joaõ; enesta Va fico esperando as respeitaveis Ordens de V. Exas 

O Alticimo Senhor Goarde a V.Exa p. m’e m’anns p onoSso Amparo: 

Villa Nova daRainha 22  de Julho de 1802 % 

 



 

 

 

     D. EVExa 

 

   O mais omilde Servo, ePronto Solddo 

 

    Igno deBarros Lira 

 

 

(C 53) - ILLMO E EXMO SOR GOR SENDO FREQUENTISSIMOS OS FURTOS DE MANDIOCA 

 

  Illmo e Exmo Sor Gor 

 

Sendo frequentiSsimos os furtos de Mandioca, emais Lavoiras 

no meu Sitio d’Alagoa desta Cide, eaxando eu hoje ter- 

seme furtado bastante Mandioca, tratei deseguir o 

malfeitor pelas pegadas, reconhecendo o seu Coito xa- 

mei o Furriel Antonio Severino, o Soldado Manoel Gra- 

geiro, eoSoldado Antonio Fernandes, ecom efeito axei 

o malfeitor que era hum preto Cativo (rasura) 

via eq estava  fugido, em huma xoupana no caminho 

do sitio Jagoaribe, emq’ estavam duaS pardaS, estando o cu- 

pado odo preto emdes fazer a mandioca em hum ralo, ee- 

goalmente axei hum porco morto, q’ bem parecia ser 

furtado; e per suadido de que devera prender ohum la 

drom axado com ofurto, com efeito ofis conduzir ao 

Corpo da Goarda pa participar este facto aV.Ex.a 

q fora Servido. Mandar, que fosse recolhido a Cade 

a; o que com efeito seaxa executado. V. Exa 

Determinará oque for servido. Para 20 de Agosto 1803 

 

 Antonio da Sylva  Frazaõ  



 

 

 

 

 

(C 54) - ILLMO  EXMO SENHOR GOVOR OBEDESSENDO AO RESPEITAVEL DESPACHO  

 

Illmo  Exmo Senhor Govor 

 

Obedessendo ao respeitavel despacho deV.Exª da= 

tado em 27 doCorrente noincluzo requerimento enformo 

que aSupe thé opresente tem çervido comhonra 

aocupaçaõ doseu inprego. obediente aos seos  supi- 

riores. Sem nota oque he verdadepªCamam José Gomes 

daSilveira Bezerra no tempo deCommandante inti- 

rino ter = nomiado ________qm José Antonio deCrasto Al 

fe’res doRegimto montado para Commdo daquele Distritto. V.Excª 

mandara oque for servido 

Mamangoape 30 de7bro de 1803 

 

Domingos Jose deCarvalho Almeida 

Sargto Mor Commdo das Ordenanças 

 

 

(C 55) - ILLMO E EXMO SENR REMETTO OUTRA VEZ O OFFICIO DO DESEMBGOR  

 

Illmo e Exmo Senr 
 

Remetto outra vez o officio do Desembgor  

Mello, Sindicante do Desembgor Ouvor d’essa Com= 

marca  Antonio Filippe, no qual participa  

ao Antecessor deVExa q. suspendêra edeixava 

suspenso ao Escrivaõ, que entaõ éra daCorram, José – 



 

 

 

Glv dos Prazeres Rocha pelas culpas q’ao mmo 

resultáraõ  da devassa e d q se devia livrar 

onde lhefosse ordenado por S.A.R.; e sobre a du= 

vida em q V. Exa está se aquelle official sus- 

penso  deveSer inhibido de advogar em virtude  

das Culpas, de q naõ tem mostrado milhoramto, 

é meu parecer q sim, porq sendo o officio de  

Advogado taõ grave e melindroso, deveser occu- 

pado por pessoas de conhecida probide, e fosse ql 

fosse a reputaçaõ anterior dodo official, ella se- 

acha macerada pelas culpas: quanto mais q naõ  

sefale as natureza d’ellas e podem mto bem ser  

tais q the invoquecem infamia: finalmte acho  

determinantes expressos em favor domeu parecer 

os §§ 25 e 26 do tito 48 do Liv. 1º das Ord. q é o   

Regulamto dos Advogados e Procuradores. V. Exa orde 

nara oq fore Servido. 

 

Ds Ge. V. Exa m a Paraiba 1º de 

Abril de 1805. 

 

Odesembgdor Ouvor G e Corregor 

Illmo  Sr Gov. Luis Joaõ Severiano Maciel da Costa 

daMotta Fêo 

 

 

(C 56) - ILLMO E EXMO SENR GOV.VISTO ARESPOSTA DO D. PROCURADOR DACOROA E 

FAZE  

 

Illmo e Exmo Senr Gov. 



 

 

 

 

Visto aresposta do D. Procurador daCoroa e Faze não 

dovido seconceda adata que o Supe pede não projudican- 

do aterceiro, nem excedendo ataxa, sendo obrigado ade 

marcar por este Juizo, por elle tomar posse naCom- 

formidade das Reais Ordens que Seacham no Archivo 

desta Provedoria Para 2 dejulho de 1805 

 

  Marçelino Gomes de Qeiros 

 

 

(C 57) - ILLMO SR AMARO JOAQUIM RAPOSO - DESTA CAPITANIA SE TEM AUSENTADO  

 

Illmo Sr Amaro Joaquim Raposo 

 

Respondido em  

de Fevereiro 

 

Desta Capitania se tem ausentado, sem licença 

pa essa, muitos Indios aqui avillados, e p’q’atoleran- 

cia destas ausencias podem produzir maiores desorde’s, 

pa o futuro, rogo a V.Sa haja de dar alguma provi- 

dencia pa q’elles tornem pa  as suas Villas, e ordenar 

aos Directores das dessa Capitania, naõ receba(m) nel- 

las  algum sem o competente Passaporte, q’ isto mes- 

mo já ordenei aos das desta. Inclusa remetto hu’a  

relação, dos q se tem ausentado de suas Villas, e em  

outra occasiaõ remeterei a das mais. 

 

 Há pouco q’daqui fis remetter pa a Bahia 



 

 

 

da Traiçaõ hum Indio pertencente aquela Villa, 

pello q’, parece q’tenho algum dereito pa o q a- 

gora exijo. 

 

Ds Ge. a V. Sa Cide  doNatal 15 de Janro de 1807 

 

 JoseFranco dePaula Cavti  deAlbuq’ 

 

 

(C 58) - COMD. DO BAM. DAG.NA D’ARÊA  EMOBCERVANCIA DAS HORDENS DE V. EXCA  

 

Comd. do Bam. daG.Na d’Arêa 

 

  Ilmo e Exmo Snr’ 

 

Emobcervancia das hordens de V. Exca a mim deregidas em offº  

de 8 docore em cluzo remetto a V. Exca o mappa da força  

do Bam a meo comdo naõ só do cerviço activo como de reserva. 

  

Deos Guarde a V. Exa felismente  Qel do Comdo 

Intero do Bam de Gda Nal  na Cidade da Arêa 20 de Março de 1807. 

 

Illmo e Exmo Senr Comor  Frederico Carneiro de Campos 

Degnissimo Prezidente da Provincia da Paraiba 

 

 Joaõ Gomes da Silva 

 Major e Come Inteo do Bam 

 

 



 

 

 

(C 59) - ILLMO SENRO DR DEZOR JOAÕ SEVERIANO MACIEL DA COSTA - XEGANDO NESTA  

 

Illmo Senro Dr Dezor Joaõ Severiano Maciel da Costa 

 

Xegando nesta Vila doPombal aos 25 deste 

mes de 8bro Manoel Lopes Bandra Escrivaõ do 

Crime e Civel desta dta Vila, aprezentouçe neste Juizo  

Ordinro sem Provisaõ, E por que ja antes 

dehir  pa aVila de Prna eCide daPara; cuja jor- 

nada foi no mes de julho, se tinha findo a Provizaõ 

do dto Escrivaõ estando todo este tempo nao cui- 

dou na acquizição damma Provisaõ mandei que o 

Escram daCamara eOrfaos Joaqm  Franco Ferra  

de Carv, que seaxa com Provam tomace conta do 

Cartorio, e o exerçese the Segda ordem deV. S; de 

cujo proçedimto dou parte aV.Sa por dar a Providen 

cia que for serdoservido. Ds Ge. V. Exa por mt anns 

 Pombal 31 de 8bro de 1807. 

 

 D.V.S 

 Sudito 

 Pedro Soares Barbosa  

 

 

(C 60) - ILLMOS E EXMOS SENHOR DA CARTA  JUNTA VERÁ V. EXA Q OOFICIO 

 

  Illmos e Exmos Senhor 

 

Da Carta  Junta verá V. Exa q ooficio 

deTabeliaõ do Judicial e Notas da Va do Pombal 



 

 

 

se axavago, porq o q o Servîa deixou de tirar Pro= 

visaõ  Este oficio q foi rendoso antes de se tirar  

do Distrito doPombal territorio pa duas Vilas, hoje  

naõ sustenta, epor esta razaõ  o atual Ser- 

ventuario o deixa, e difucultosamte haverá pessoa 

capás q o queira servir. Ele foi na criaçaõ da 

Va  unido ao de Orfaõs eCamara como saõ os 

de toda esta Capitanîa, e naõ sei com q or= 

dem foi dividido no tempo do Desembgor Anto= 

nio Felipe Bredorodes, porq naõ há nisto al= 

gum disso, e conjetûra q foi coisa propria des= 

te Ministro pela ideia em q ate bem pouco  

se estava naComarca q os Ministros dela podi= 

aõ fazer taes divisoes. Nestes tros parece-me (ras) 

posto em pauta odto  ofl se remate, havendo pes 

soas idonia q o procure, alias se passe outra Proviam  

ao de Orfaos q se axa servindo interina- 

mte, Salva Sempre avontade e milhor Juizo de 

V.Exa 

 

De Ge aV.Exa ms an Cidade 12 de Norbrde 1807 

 

ODesemb. Gor Ouv Gl 

Joaõ Severiano Maciel da Costa  

 

               

(C 61) - ILMO  SNR  PELA SUMAÇA CONCEIÇÃO E ALMAS, DE QUE HÉ MESTRE 

 

   Ilmo  Snr 

 



 

 

 

  Pela Sumaça Conceição e Almas, de que hé Mestre 

 Antonio Francisco Nunes  remetto aV.Sa  trinta baris dePolvora , cons  

 tantes do   conhecimento incluso. Afalta que della há nes [rasgado]  

 Capitania naõ me permittio omandar as cincoenta q[rasgado]  

 V.Sa  pedio, esobre este objecto eu escreverei a V.Sa com 

 mais estensáo, o que naõ faço agora por algum inco[rasgado] 

modo desaude com que me acho. 

 

 Deos guarde aV.Sa Recife em 22 de Fevereiro  

 de1812% 

 

Ilmo Snr . Antonio Caetano  

Pereira 

   Caetano Pinto de Miranda Montenegro 

 

 

(C 61) - ILMO  E  EXMO  SENHOR TENDO ESTABELECIDO HUM CORREIO QUE DEVE PARTIR  

 

Ilmo  e  Exmo  Senhor 

 

 Tendo estabelecido hum Correio que deve partir daqui para Per= 

nambuco duas vezes cada mez, e voltar outras tantas no mesmo tem-  

po, o qual  tanto á ida, como a volta deve passar por essaCapitania, e  

dezejando quanto posso ser util aos meus vizinhos, tenho dado as Ordens  

necessarias para que o Correio entregue no Engenho do Espirito San  

to ao Capitam Mor Joaõ de Albuquerque as Cartas, que tanto em  

Pernambuco, como  em todo o Ceará lhe derem para essa Capitania  

epara receber  do mesmo Capitam Mor as que elle lhe der para  

Pernambuco quando oCorreio for para Pernambuco; oupara as  

diferentes Villas do Ceará quando elle vier de Volta; debaixo da unica  



 

 

 

condiçaõ de o naõ demorar nesta entrega mais de dez ouquinze mi- 

nutoS. Oque tudo participo aV.Sa paraque V. Exa dê asprovi 

dencias que lhe parecerem necessarias no cazo  que se queira apro- 

veitar deste meio de correspondencia com Pernambuco, ecom esta  

Capitania. 

 

D G a V. Exa . Villa de Fortaleza 1o de Maio   

de 1812 %. 

 

Ilmo e Exmo   Antonio Caetano                 Manuel Ignio de Sampaio 

Pereira Governador da Capitania         

da Parahíba 

 

 

(C 63) - ILMO  E EXMO    SNR  PARTICIPO AV.SA QUE HUM DIA DESTES  

 

     Ilmo  e Exmo    Snr 

 

 Participo aV.Sa que hum dia destes  

em audiencia publica seme  aprezentou   

Manoel Miz Braga declarando-se De 

zertor daTropa d’Linha deSsa Capitania.  

Digne-Se pois V.Ex.a  participar-me se  

com effeito elle tem praça  neSsa  Capitania afim   

delho remetter naprimeira occaziaõ como   

he meu dever. 

  D. Ge. a V.S. V. deFortza  Capia  do Ceará    

6 de julho de 1812 % 

 

Manuel Ignio  de Sampaio  



 

 

 

 

Ilmo e Exmo  Sr. Antonio Caetano Pereira 

GovernadordaCapia  da Parahiba 

 

 

(C 64) - RECEBI: EM 25 DE OUTUBRO DE 1813 ELOGO RESPONDI. COMO PELO OFFICIO  

 

Recebi: em 25 de Outubro de 

1813 elogo respondi 

 

 Como pelo officio que V. Ex.a me dirigio em o pri= 

meiro de Septembro conheço que Manuel Miz Braga he  

com effeito desertor da Tropa de Linha da Guarniçaõ  deS= 

sa Cidade, agora o remetto com hum Officio ao Capitaõ  

Mor do Pombal para elle enviar a V. Ex.ca tudo na  

forma de V. Ex.ca me prescreve. Estimo muito ter esta  

occasião de poder fazer este pequeno Serviço a V. Ex.cia  e  

desejo muito dever a V. Ex.ca o obsequio de me dizer se com  

effeito o dito Desertor chegou a essa cidade. Deos  

Guarde a V. Ex.ca Villa da Fortaleza 23 de Outubro de 1812 % 

 

Manoel Ign.io de Sampaio  

 

Ill.mo e Ex.mo S.r Antonio Caetano 

Pereira Governador da Paraiba 

 

 

(C 65) - ILMO  SNR EM  HUM DIA DA SEMANA PASSADA 

 

Ilmo  Snr 

~ 



 

 

 

 

Em  hum dia da semana paSsada, tendo  

eu sahido de tarde, entrou hum homem nas cazas 

da minha rezidencia com a espada dezembainha 

da,  e com huma faca  querendo fallarme, e  vocife  

rando, que a minha vida ficaria na ponta da= 

quellas  armas, se eu lhe não mandasse pagar os   

seus soldos, e acomodar [______] trez filhos que tinha. 

  O Capitaõ da Guarda mandou-o re 

colher a Fortaleza das cinco pontas, e pelas infor= 

mações,  a que se procedeo, vim  no conhecimento deq. 

este homem he Jozé Ignacio Alves Delgado Al= 

feres das Ordenanças dessa Capitania, o qual  

ha tempos se acha em hum estado de loucura e já  

por duas vezes foi daqui remetido por Antonio Annes Jacome,  

em  consequencia dos disparates que praticava. 

 Hum louco perigozo deveria Ser conser 

vado na prizáo em que se acha; mas constando- 

me que elle tem mulher e filhos nessaCapitania  

 onde mais comodam.te  pode ser socorrido, tomo   

rezolução de o remetter á ordem de V. Sa, para  

 lhe destinar o lugar da Sua prizáo, e dar a este  

 respeito as providencias que lhes parecerem  justas.  

     Deos guarde  

Deos Guarde a V. Sa  Recife em 3 de  

Outubro de 1814 % 

 

Ilmo Sr. Antonio Caetano Pereira 

 

Caetano Pinto de Miranda Montenegro 



 

 

 

 

    

(C 66) - ILLMO SNR SARGMOR COMMDE ANTONIO GALDINO AL’Z DASA EMVIRTUDE  

 

Illmo Snr Sargmor Commde Antonio Galdino Al’z daSa 

 

Emvirtude domuito respeitavel Despaxo do Illmo e Exmo  

Senhor Governador proferido neste requerimento, que por 

VSa me foi dirigido = informo  que oSupe tem hum Irmao 

denome Jozé deidade devinte, edous annos, etrez Irmaens, huma 

denome Maria deidade dedezoito annos, outra denome Thereza 

deidade de dezaceis annos, eoutra denome Angela deidade de 

quatorze annos, os quaes todos tem vivido demesticamente 

em companhida desua Mai Maria Joaquina, ecom hones- 

tidade, eisto hé oque posso informar a VSa que mandará 

o que foi servido. 

 Deus Ge aVSa mt as Va do Pilar 21 de8bro de 1818 

   

Joaõ Francc Cavte 

   Commte 

 

    

(C 67) - ILLMOS SENHORES SENADORES  SENDO CONVIDADO POR ORDEM DE VVSSAS  

 

Illmos Senhores Senadores 

 

Sendo convidado por Ordem de VVSSas para dar o- 

meo voto e dizer dimeus sentimentos sobre Gados e Culturas 

Como abitante deste Termo, e Lavrador dealgudons a 14 a- 

nos tempo deminha moradia neste lugar Nao Sou Uza- 



 

 

 

do ater esta Satisfaçaõ por Cauza demolestia rezaõ q’ meobriga  

adizer oq’ Sinto por escrita.        He omeo parecer q’ Seconser- 

vem os Gados ocorreme tres motivos q meparese justo 1º por  naõ 

desgostar aos Criadores 2º pela precizaõ q’ há daSua Conserva- 

çaõ pa Uzo deremedios 3º por prevençaõ dalgua’ falta extraordina- 

ria q’possa haver. Porem Illmos Senrres deve cada hũ ter emporpo- 

çaõ aquelle, q’ as Suas Comodidades opremitirem, demaneira q’po- 

ssaõ os Cultores plantar sem Cercas, aimitaçaõ da Provinciade-  

Pernco  edetodas as Prasas, edominios do Reino de Portugal, ou pa  

milhor  dizer detodas as Naçons. Só nesta Captania há este- 

mao methado deseconservar os gados soltos, eas Lavoras prezas,  

como a de respirar os Cultos. Sendo este hu ramo taõ interesante ao Publico 

aos direitos Reaes eaumento daNaçaõ. Tenho mais q’ ponderar 

aVVSSas q’pa obstar oabuzo empreterivel, q’Costuma aparecer en- 

Vertude deq’qr  Ordem estabelecida, fica Sem efeito epor isso lembro  

aVVSSas ou  as Autoridades aquem justamte pertenser, q’ ordenem q’ 

todo o Cultor q’ haxar gado ensua lavorá podera livremte matar to- 

mando depois desas duas testes pa presenciar oseo prejuizo podera utilizar-se 

dapreza, em Compensaçaõ doseo damno, evitando com isto penden- 

cias judiciais. Hé  Senres ounico remedio pl  remedio pl q todos seconservem, noslimi 

tes  darazaõ. osq’ quizerem ter gados terem em Serralhos ou em lugar 

fl 2 

Emlugares onde naõ possaõ ofender as lavoras. SeAutoridades 

os Ilmos Exmos Senes do governo assim odeterminarem Entaõ florescerá acul- 

tura eserá hũ continente demuita abundancia  He inegavel agrde 

vantagem q’ tem  oCultor plantar sem cercas,  he domesmo modo inegavel 

q’todos osmatos deboa  produçaõ estaõ concluidas, as boas Vargens amar- 

gem dos Rios, deVolutos pr naõ haver madeira pas cercas, eos altos onde es- 

moreja o Cultor, naõ corresponde oindizivel trabalho, edeste modo este ra- 

mo taõ interessante q’tem  aumentado aeste continente secará, edesapareserá  



 

 

 

tudo cauzado pelos Gados, q’naõ daõ enteresse nem aos particulares, nem osderei 

tos Reaes; epaoq’Combine-se o qto rende o Dizmo dos algudons, edom mesmo  

modo qto rende o Dizmo dos Gados, q’apezar detodos os obstaculos, cercas, destro- 

isons, maos terrenos hade haver huã  grde deferença. Naõ entra enquestaõ eqdo 

hovesse tenho deobrigam comoVerdadero cidadaõ falar afavor  do bem Comum 

do Publico Comercio, e dos direitos do Estado eapratica experiencia q tenho de 

trinta e quatro annos ezistente nesta Captania Cultor de Canas e Algudons; 

Este he omeo parecer eodeclaro com toda apureza  da verde      Quizera me 

recer atensons de VVSSas q fizeram Verama novaçaõ aos Illmos  e Exmos Sem 

res do Governo ja q  naõ tenho oprazer de fazer pessoal como era de  

minha obrigaçaõ                                              Ds Gefilismte aVV 

SSas                                                                              DEVVSSas 

Subdito muito obidiente 

Termo de Mamangpe      

Carnauba 17 de Dezbro  

de 1821  

Felis José deAlmeida Albuquerque 

 
  

(C 68) - ILLMOS E EXMOS SENHORES DO GOVERNO DA JUNTA PROVISIONAL 

 

Illmos e Exmos Senhores do Governo da Junta Provisional 

 

Emobservançia do Respectavel officio de 

Vossas Excellemsias com data devinte cinco de 

Junho doCorrente acompanhado com  os ex 

emplares  respondemos que nesta Villa tem 

porçaõ avistada democidade capazes deexer- 

serem as primeiras letras, epelo mesmo modo 

na Povoaçaõ da Serra da Rais deste termo;  



 

 

 

Este Sennado so tem de Cendimento aordina- 

ria desetenta seis mil esete centos reis por anno 

que paga aFazenda Publica eesta mesma 

quantia, desde o ano demiloito centos equa 

torze que senaõ paga, ealguns rendimentos  

que há neste conselho naõ chegaõ para adespeza 

anual do mesmo conselho, hé o q’ podemos infor- 

mar a Vossas Esçellenssias que mandaraõ oq’’  

forem servidos. Villa de Sam Miguel Em Camara de 2 de Julho de 1822 

  

 DGVa Exas 

 

 Osmais Obedientes Subdos 

 

 Joaquim Jose da Silva 

 Manoel Fera Soares 

 Jose Madeira da Costa 

 Miguel Sabino Soares 

 

 

(C 69) - CAMARA DE CAMPINA - ILLMOS E EXMOS SENRES  COMO V.EXAS NO OFFICIO DE 25  

 

Camara de Campina 

    

Illmos e Exmos Senres 

 

Como V.Exas no Officio de 25 deJunho do Corre an- 

anno  nós- pedem um exacta informaçaõ  

sobre  as Ser cunstancias desta Freguezia, para 

nella se estabelecerem Aullas deprimeiraS Letras, 



 

 

 

informamos oseguinte pellos mesmos artigos dodto  

officio = Primeiro Esta Villa, eseu contorno naõ 

só as aprezenta  uma numeroza mocidade para 

asprimeiras letras,  como até para Gramatica 

Latina, por que oReverendissimo Parocho des- 

ta Freguezia Virginio Rodrigues Campello, 

quando aqui chegou daprimeira vêz con- 

tava quazi trinta alunos, que ensinava 

gratuitamte ; sendo entaõ apopulaçaõ muito 

menor; ealem disto como esta Villa é oponto  

central do Sertaõ do Cariri nehum outro 

lugar é taõ adequado para esse estabeli- 

cimento, como ela. Segundo noseu termo 

á Povoações, q naõ (________) mui  consideraveis 

a exceSsaõ d’Alagoa Nova, pm todas ellas 

aprezentaõ amesma necessidade pella 
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pella falta demeios; que tem muitos Pais 

desses emterem oseos filhos fora de suas cazas,  

eestas Povoações naõ em premeiro lugar  a Alagoa  

Nova, emSegundo oBrejo do Fagundez e enterceiro  

adeCabaceiras. Terceiro este Se- 

nado naõ tem recebos sufficientes para 

oshononarios dos Proffeçores, uma vez, q’osdtos 

honorarios sejaõ tais, q’convidem aboens Mes- 

tres; mas poderá emparte satisfazer aos 

Proffeçores depremeiras Letras, eLatim, que  

secriarem nesta Villa pellanecesidade q 

delles á, uma vez q’seponha emuzo ocon- 

trato das aguardentes extabelecido, des- 



 

 

 

de aexecuçaõ desta Villa pello Diror q’ foi 

entaõ oDr Anto Felipe de Andre Brederades, 

pr isso que naõ é encommodo aos seus  

habitantes, erecai sobre uma classe 

d’Omens ordinariamte enfimos, enaõ 

é genero deprimeira nececide que 

utilize atodos como  onovo imposto 

fl 3 

imposto dascarnes, que ainda seconservaõ. 

Esperamos pr tanto que V. Exas  sedignem 

mandar por empraça aqule contrato 

d’aguardentes, único subsideo deque se 

podemfazer as despezas deste Senado. 

 

Deos Guarde aV. Exa ms  ans Villa 

Nova da Rainha Em Veram de 18 deJulho  

de 1822 

 

Illmos Exmos Senres Preside 

Emais Vogais do G. Provinsial 

 

Felipe Joaquim deSouza 

Joaqm Ribro deMello 

Antonio Jose Gomes Barbosa 

José Ferreira da Silva 

Martinho da Costa Agra 

 

 

(C 70) -1822 AGOSTO 1 MANDA EL  REY PELA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 

 



 

 

 

1822 Agosto 1 

 

Manda El  Rey pela Secretaria de Estado dos Negocios 

do Reino, remetter á Junta Provisoria do Governo da  

Provincia da Parahiba do Norte os Exemplares incluzos 

do Decreto de 27 de Julho passado, que manda executar 

a Determinaçaõ  das Cortes Gerais; Extraordinarias, e Cons- 

tituintes da Naçaõ Portugueza, sobre algumas duvidas que 

lhes havia exposto o Senado da Camara  de Lisboa á cer- 

ca da execuçaõ do Decreto de 11 do dito Mez sobre as Elei 

çoens dos Deputados, a fim de que lhe seja prezente o seu 

conteudo. Palacio do Queluz em o 1º de Agosto de 1822 

 

 Felipe Ferreira de Araujo e Castro 

 

 

(C 71) - Nº 14  SENDO PRESENTES A SUA ALTEZA REAL O PRINCIPE REGENTE  

     Nº 14 

 

Sendo presentes a Sua Alteza Real o Principe Regente os ou- 

tros votos de obediencia, gratidaõ e respeito do Governo Provisorio da 

Provincia da Parahyba do Norte e do Povo da sua Capital, com que  

mutuamente se felicitaõ  pela gloriosa Viagem do mesmo Augus- 

to Senhor à Provincia de Minas Gerais; commetendo ao  Ministro 

e Secretario de Estado dos Negocios do Reino e Estrangeiros a hon- 

rosa incumbencia de beijar a Sua Real Maõ, e de advogar  

em nome do mesmo Governo e Povo a justa causa da Independencia 

politica, integridade e centralizaçaõ do Reino do Brasil: Man- 

da Sua Alteza Real o Principe Regente pela Secretaria de Esta- 

do dos Negocios do Reino participar ao referido Governo que lhe fo- 



 

 

 

raõ muito agradaveis as mencionadas expressões da sua fidelidade 

e patriotismo; e que Confia no seu zelo, actividade e energia que 

naõ deixará jamais de concorrer para a firme uniaõ de senti- 

mentos, que taõ indispensavel  he para gloria  e felicidade de hũ  

Reino, de que Sua Alteza Real he o Regente Constitucional e De- 

fensor Perpetuo. E inclusos nesta manda o mesmo Augusto Se- 

nhor  remetter ao referido Governo 60 Exemplares do Discurso 

que no Acto daquela Deputaçaõ foi  recitado na Sua Real Pre- 

sença pelo sobredito Ministro de Estado. Palacio do Rio de Janeiro 

em 2 de Agosto de 1822 

 

 Jozê Bonifacio de Andrada e Silva 

 

 

 

(C 72) - 1822 AGOSTO 5 SUA ALTEZA REAL O PRINCIPE REGENTE TOMANDO  

 

1822 Agosto 5 

 

Sua Alteza Real o Principe Regente tomando em  

consideraçaõ a utilidade que resultará a este Reino 

do Brasil da Circulaçaõ dos Periodicos e outros escri- 

ptos nos quais naõ só se offereçaõ ao Publico elemen- 

tos de instrucçaõ e armas para se destruirem os abu- 

sos conhecidos até aqui na Educaçaõ publica, mas 

também se consutem com argumentos energicos  

e patrioticos os principios desorganizadores, e appos- 

tas aos verdadeiros interesses da Grande Causa do 

Brasil. E reconhecendo-se ter entre elles hum lu- 

gar  muito distincto o novo Periodico denominado= 



 

 

 

Regulador Brasilico Luso= publicado nesta 

Cidade. Manda pela Secretaria d’Estado dos  

Negocios do Reino remetter ao Governo Provizo- 

rio da Provincia da Parahiba do Norte os exem- 

plares incluzos do 1º e 2º Nos  do referido Periodoco, a 

fim de que o mesmo Governo, ficando inteirado 

dos importantes objetos, que nelles se trataõ diri- 

gidos ao estabelecimento de huma Monarquia 

Constitucional, como firme senhor da segurança 

Publica, e a sustentar a Dignidade e os Direitos  

deste Reino, naõ se facilita a (___________) pelos 

povos da dita Provincia, mas promova pela parte  

que lhe cabe  a sua subscriçaõ voluntaria na forma 

anunciada nos respectivos Prospectos Palacio  

do Rio de Janeiro em 5 de Agosto de 1822 

 

Josê Bonifacio de Andrada e Silva 

 

 

(C 73) - CAMARA DE CAMPINA - ILLMOS E EXMOS SENHORES - PARTICIPAMOS A VVEXAS  

 

Camara de Campina  Illmos e Exmos Senhores 

 

Participamos a VVExas que recebemos com amaior 

satisfaçaõ os Exemplares q’nos foi remetido pela 

Secretaria de Estado dos Negocios do Reino, e a- 

companhada aestes Varios Decretos p’ Copia  e o- 

Officio da Secretaria desse Governo dirigido  

ao Senado desta Villa em data de 20 de Julho  

proximo passado assinado pelo Exmo Secretario 



 

 

 

Augusto Xavier de Carvalho. Como tão bem outro 

em que nos participa a resoluçaõ expontania  de se retirar  

pa a Corte de Lisboa o Exmo  Presidente desse  

Governo João de Araújo (___)em data de 13 do 

Mesmo preterito proximo igualmente outro  

em que nos participa a execusão do Decreto de 16 de 

Fevereiro pelo qual Sua Alteza Real o Principe Re 

gente deste Reino  mandou nomear Procura- 

dores desta Provinçia  em data de 30 do mmo ju- 

lho preterito o q’ se tem dado inteiro compri- 

mento e se há de dar no dia que assinalado  

p’nos, o q’ havemos p’bem participar a VVExas 

 

Deus Ge. V. Exas p’ ans anns como  

nos e de mister Villa Nova da Rª em veriaçaõ 

de 5 de Agosto de 1822 

 

Illmos Exmos Senres da Junta 

Provisional da Provincia 

da Paraiba do Norte 

   Marcelo Pereira d’ Araujo 

   Joaqm Ribeiro de Mello 

   Joze Ferreira da Silva 

   Martinho da Costa Agra 

 

 

(C 74) - 1822  MANDA SUA ALTEZA REAL O PRINCIPE REGENTE PELA  

 

1822 

 



 

 

 

Manda Sua Alteza Real o principe Regente pela se 

cretaria de Estado dos Negocios do Reino remetter ao Go- 

verno Provisorio da Provincia da Paraiba do Norte as  

Portarias que na Data desta se expedem ás Camaras Da Di- 

ta Provincia, com exemplares do Manifesto do Mesmo  

Augusto Senhor nos Povos Deste Reino em que refere 

os poderosos e justificados motivos de seus procedimen- 

tos, sempre Dirigidos á felicidade e honra do Brasil:  

E há por bem que as faça distribuir pelas respectivas  

Camaras. Palacio do Rio de Janeiro em 7 D’Agosto de 1822 

  

Jozê Bonifacio de Andrada e Silva 

 

Cumpra-se e registre-se Paraiba 

27 de Agosto de 1822 

Villar Falcaõ Carno Carvl 

 

 

(C 75) - C. DO PILAR - ILLMO E EXMO SENR -  1822 - EM CONCEQUENCIA DA RESPEITAVEL  

 

C. do Pilar   Illmo e Exmo Senr 

  1822 

 

Em concequencia da Respeitavel ordem desse 

Go de 30 de julho, intimada por V. Exa a esse Se- 

nado, a fim de se convocar os Povos deste 

termo, e se-lhes expor mto energicamte os De- 

cretos  de S. A. R. pertencentes ao bem geral  

do Reino do Brasil e bem entendida uni- 

aõ deste com o Reino de Portugal a Sim  



 

 

 

se praticou debaixo da mor ordem , q’aes- 

te Senado foi possivel por q’cheio dos ma- 

is patrioticos sentimtos a ela sempre co- 

operar contodas as suas forças pª realizar  

a felicide energimte de taõ acertados passos 

a huma naçaõ, á tanto (__________), e qto  

em dito adjunto se passou verá V. Ex ª   

da Acta  junta da Veriaçaõ e fará subir  

a responsavel presença de que o Gº a qm a 

V. Ex ª que Deus felismente. Pilar em Vram  

de 10 de Agosto de 1822. Manoel Simplicio Já- 

come Pessoa Escram da Camra escrevi 

  

 Illmo e Exmo Sr Augusto Xer     Luis Alvares de Carvo 

de Carvo Secretro comvoto na     Franco Jozé Nunes 

Junta do Gº       Francisco do Rego Tavª de Sá 

        Diogo Velho Cardoso 

        Antonio Jose de Brito 

 

 

(C 76) - ILLMOS E EXMOS SENHORES DO GOVERNO DA JUNTA PROVIZIONAL - REMETEMOS  

 

Illmos e Exmos Senhores do Governo da Junta Provizional 

 

Remetemos por copia a V. Excia o termo da 

grande veriaçaõ que fizemos no dia dezessete do  

corrente mes de Agosto, na qual assistiraõ  

Nobreza, e Povo, e todos unanimes disseraõ li- 

vremente que sedessem em tudo e por tudo com- 

primento aos Decretos e ordens de Sua Alteza 



 

 

 

Real, o que taõ bem por em tudo convimos, 

e os  termos pronpto para Compri- 

mos tudo quanto for  determinado por Sua Alte- 

za Real. Ds  G  a V. Exas  Villa da Ba- 

hia de Sam Miguel. Em Camara de 17 de Agosto de 1822 

Ds Ge. V. Exas  

Ubedientes Subditos 

 

Francisco Raimdo Soas 

Mathias Joze do Rozario 

Joze Maduro da Costa 

Miguel Sabino Soares 

 

 

 

(C 77) - ILLMOS E EXMOS SNRES  PARTICIPO Á V. EXAS, Q’ENTRANDO DE MÊS NESTE 

 

Illmos e Exmos Snres 

 

Participo á V. Exas, q’entrando de mês neste 

prezente Outubro, encontrei a maior miscella- 

nia possivelm creada plo meu Companheiro  

pr q’ tendo com os mais Europeos desta Praia 

fomentado a desordem de rivalide entre Europeos,  

e Brazileiros, fazendo partidos entre os Indios, e 

outros nacionais, sobre  qm pode influir, e lhes saõ 

obrigados, Se tem conspirado contra todos os ha- 

bitantes, q’se tem á toda prova adhirido aCauza 

procurando-lhes incommodos perante V. Exas com 

pretextos falsos, vem como participando  á V. Exas 



 

 

 

de huã ronda ligeira, p cujos factos se dignárao 

a mandar proceder Devassa. Afaltar em  

abono da verde tal ronda naõ existe, eSendo- 

me apprezentada a Ordem deV. EXas, pa o fazer,  

ignoro mesmo omeio, p’q’ hei-de  entrar nesta De- 

vaSsa;  pr isso q’pa naõ prejudicar os bons ho- 

mens,  e q’nos podem ser uteis na presente é- 

poca, não dever ser admittidos á testos homens 

do partido e facção do Carcundismo, Corcundismo, 

 q’naõ fazem senão arrumar a ignorancia, que 

breve chegaõ Tropas de Portugal, e balteraõs os  

enthuziastas do Brazil, oq’ Seriaõ fôra, á mto   

estava o Povo desenganado. Eu Sou Brasilei 

ro e prescedendo do amor proprio; professo 

a verde,, especialme perante os Tribunais.  

 Participo mais á V. Exa, q’nesta Praia 

ha Sinco donos deCarros, efaltando-lhes eu pa 

deitarem as faxinas nas Praias, as quaes  se a- 

chaõ cortadas no mato, todos se excusaõ; e eu  

perdendo os meus Serviços, apozentado na Praia, 

nestas Circunstas tambem perco o Nacional, pr q’ 

dizem q’naõ saõ obrigados; e pr isso naõ se- 

tem adiantado as faxinas. 

 Os homens q trabalhaõ nas faxinas, e- 

no mato devem comer,  e até agora ignoro quem 

 ha de fazer essa dispensa. V. Exas do determina- 

rao. Os Povos estaõ pouco satisfeitos com o  

meu Companheiro, p’ q se quer approveitar  

da Authoride pa Se vingar de inimigos velhos, 

o q tem dado, ou dará motivos á alguma re 



 

 

 

prezentaçaõ delle á V. Exas  Isto merece Conside- 

raçaõ 

Ds Ge aV.Exas pr mt annos. Bahia da 

Traiçaõ 14 de Obro de 1822 

 

Francisco Raimundo Soares  

 

 

(C 78) - C. DE S. JOAÕ – 1822 - ILLMOS E EXMOS SENHORES -TENDO EU RECEBIDO DA EXMA  

 

C. de S. Joaõ 

1822 

 

Illmos e Exmos Senhores 

 

Tendo eu recebido da Exma Junta, que taõ sabia  

e onradamente finalizou os seus trabalhos a 30 do 

preterito Outubro, hum officio de 25 de Setembro no 

qual de pois de manifestar a magoa, que a penetra- 

va por saber que no Territorio desta Villa se tinha 

erigido ecoadunado huã infame quadrilha de fa- 

cinorosos debaixo do titulo de Batalhaõ Ligeiro, me 

Ordenava; que devaçasse muito escrupulozamente so- 

bre os factos por elle praticados, desgraçadamente naõ  

pude por em execuçaõ  huãs  Ordens taõ providentes, 

e que tanto concorriaõ para a boa ordem, esucego pu- 

blico deste lugar, porque tendo estado bastantemente 

enfermo o Escrivaõ proprietario, o Interino, que faz as 

suas vezes, foi severamente ameaçado de apanhar 

com um páo, se me acompanhasse, e por isso ja 



 

 

 

mais o pude reduzir. 

 Devo certificar a V. Exa que todos os homens 

bons vivem aterrados, edescontentes, porque nunca 

viraõ praticar taõ escandaloza, eimpunimente in- 

sultos peSsoaes, e reaes contra cidadaos pacificos, e 

Proprietarios, que naõ merecem, e os maos  cada vez ma- 

is ufanos tem a ouzadia de dizerem, que as suas  

fl 2 

acçoens mui longe de ser criminozas, saõ dignas de premios,  

e athe dizem, que se assim obraõ, he por 

que V. Exas, e as mais Authoridades assim querem 

approvaõ e mandaõ, engroçando desta sorte o seu  

partido com os ignorantes, que facilmente os acre- 

ditaõ. 

 A’vista do expendido dignem-se V. Exas 

acujo cargo esta confiada a sorte desta Provincia, 

de dar as providencias sobre a Segurança pessoal, e  

Real, que já naõ existe, pois por toda a parte nos 

ameaça huã orroroza anarchia. 

 Aproveito a occasiaõ para fazer os meus 

Protestos de alta consideraçaõ, estima, e respeito as 

Pessoas de V. Exas, aquem Ds Ge. pr mtos anns Villa  

Real    de    S. Joaõ      17  de No 

vembro de 1822 

 

Illmos e Exmos Senres Prezds, e 

Membros da junta Provizoria  

Do Go da Provincia da Paraiba 

 

  Anto Melo Al. S da Sa 



 

 

 

 

 

(C 79) -  ILLMO E EX.MO SNR. - DESEJO SABER’  SEPOSSO LANSAR MAO 

  

Illmo e Ex.mo Snr. 

 

Desejo saber’  seposso lansar mao 

de alguns oficiaes Interiores e  

Soldados de Melhicias montada 

pa. aorganização domeu Batalhão 

principalm.te aquelles q’ volunta 

riamente quiserem mudar a 

praça, ou com assesso ou m.mo 

nas graduações emq.’ Servião no- 

ditto Regim.to 

 Rogo a V. Exça q’ aja  

de Conceder-me  por divisa na 

farda azul gola en carnada e 

canhão azul claro, isto é no Cazo 

deoutro Batalhão não ter por divisa q.q’  

asima desse. Os Ceos Guarde 

aV.Ex. a Mamgpe 2 de Janro de 

1823 

 

Illmo Exmo Srn Franco Albuquerque e 

Mello Gor d’Armas da Provincia 

 

 Francisco J. d’Avila Bitancourt 

 

 



 

 

 

(C 80) - EXMO , E D.MO  SNR FRANCO BARBOZA CORDO  FUI AVISADO PELA COMARCA DESTA  

 

Exmo , e D.mo  Snr Franco Barboza Cordo 

 

 Fui avisado pela Comarca desta V.a, 

como eleitor de Parochia, que sou, pa eu ir 

a essa Capital a Eleição do Novo Gover- 

no  Politico: porem eu tenho Commando da 

Ordenança desta Termo: e presentem.e está 

o Icó apparelhando-se pa mandar contra 

o Piauhi, que não quer seguir, e se oppõe á Cau- 

za publica de Independencia, e estou es- 

perando acada passo ser requisitado amar- 

char  a unirme commo Icó, por ser oseo mais 

proximo confinante. Eis-aqui omotivo, por- 

que julguei, que naprez.e circustancia não 

devia deixar a Ponte, que me foi confiada; e 

isto por hum negocio, que, sem meo voto sepode   

concluir e ficar firme 

AExma  Junta qra per- 

Fl.2 

Perdoar a falta dama copia, que aur- 

gencia do tempo assim opermite. De Ge 

a V. Exa Rma Quartel deVilla de 

Souza 11 de Jano de1823 

  

 D. eV.Ea Rma 

 

 Subtido obediente 

 



 

 

 

José Ferreira da Silva 

 

 

(C 81) - ILLMO  E EXMO  SNRES  EM OBSERVANCIA DO OFF. DE V. EX.AS DE 25 DE JANEIRO 

 

Illmo  e Exmo  Snres 

 

Em observancia do Off. De V. Ex.as de 25 de Janeiro 

do corr.e passei  a tumar o  conhecimto  devido  da Conducta  

do Conte Ignacio Gomis de Seixas, edo q’ me informaraõ  

combina com aparticipaçaõ do capm. Joaqm Bapta Avonda= 

no. Entre os moradores do Districto da quella comandan= 

cia, acho capais pa ocupar o lugar de Com.te  Joaqm Franco  

Cavalcante. Hé oq’ tenho  para informar a V. Exas que’man= 

daraõ oq’forem servidos. 

 

 D. G. a V. Exa  Par 3 de Fevereiro 

de 1823 

 

Illmo, e Exmos Snres Presid e Membros 

da Ja Provizoria do Gov. da 

Provincia 

 

 Joaõ Pinto Monteiro de França 

 Sarg.mor das Ordencas desta  

Cide  

 

 

(C 82) - ILLMO  SNR. RECEBI OOFFICIO DE V. SA EVENDO OSEO  

 



 

 

 

 Illmo  Snr. 

  

Recebi oofficio de V. Sa evendo oseo contex 

to, paSso aresponder aV.Sa conforme ama ignobilidade,  

efalta  dereconhecimento.Hé hũ impoSsivel relativo  

hum servo servir adois senhores  aommo tempo, sendo os 

serviSsos oppostos. Namesma claSse mecontemplo; hua  

vêz qe fui proposto pa Cap.m dhua  das Compas do B.am deCa 

cadores; Como tambem corre no intervallo de treis annos  

q’ foi proposto pa Cap.m de Ordenanças; onde  miacho em 

pregado  na Commandancia dam.ma  Comp.a; eestou bas 

tantente satisfeito, eservido:  motivo autentico p. on 

de diSse pessoalm.te  a V.Sa derepudiar onovo emprêgo 

cauzo asim sucerdesse. Beijo as maõs da V.S. elheagra 

dêço oobsequio, e elembrança, q’demim têve.  

   Sobre o recrutam.to onaõ posso fazer emrazão deig 

norar emq’Comp.a oheidefazer p. q’ama esta recruta- 

da pelos Cap.m José Joaqm  Gomes eoAlfes Antonio Ferre 

Guilher-me:  Sendo emoutra q. qr  qm  milhor opode 

fazer he oCommte damma . He oq’tenho deresponder aV. Sa 

q’ mandará oqe for servido  Quartel 7 de Mco de1823 
 

Illmo  Sr Francisco Jose deAvilla Bitancourt 

Tente Coronel do 5 Bam  de Caçadores da 2a Linha 

 

  Paulo José Roize da Rocha 

 Capm  Comte da 3a Compª de Ordenanças 

 

 

 

~



 

 

 

(C 83) - ILLMO  SNR  COREL  ANTO BIZERRA DE SAA MENEZES HOJE MEFOI PARTICIPADO  

 

Illmo  Snr  Corel  Anto Bizerra de Saa Menezes 

 

Hoje mefoi participado por officio, q’as Tropas 

do Piauhi sederigem aesta Provincia avendo já pra 

ticado muitas hostilidades, pelos lugares por onde tem  

transitado, eq'  anossa gente que marxaraõ doSobral 

Inhamuns, de Cratius, pereceraõ  as maõs daqueles 

malvados tendo afelicidade contaram victoria 

p’Cauza deduas pessas de Artilharia q’con duzem 

com  sigo.  Já participei  ao Exmo Governador para 

dar as devidas providencias edomesmo modo ao Capam. 

Mor daVilla deMonte Mor, eagora ofaço aVSa 

rogando lhe o auxilio q’ nos puder prestar afim de im 

pedirmos aentrada ao inimigo eamanhã faremos 

tenção marxar com aquela Tropa, q’ ja puder reu 

nir tanto de Cavalaria como deOrdenança  ahirmos 

postãr no lugar do Pombo ou aonde depois deali chega 

rem julgarmos conveniente por que tenho certeza- 

seaxaõ ja na Povoaçaõ de Piranhas oq’ participo 

aV.Sa para no caso de Marxarem as Tropas deseo 

Comando sereunirem com nosco no Lugar mencionado 

Serei prompto emparticipar aV.Sa todos os movimentos  

detaõ  emportante negocio contando sempre com 

aproteçaõ deV.Sa Sem a qual ja  mais seremos felizes.  

Ds Ge aV.Sa mt. an. Villa de Campo Mor  

deQuixeramobim  22 de março de 1823  DEVS Compa 

nheiro Amo Manuel Alexandre de Lima. Está conforme. 

   Francisco Xavier Angelo 



 

 

 

 

 

 (C 84) - ILLMO  SNR  COREL  ANTO BIZERRA DE SZA MENEZES =  HOJE MEFOI PARTICIPADO 

PR  

 

Illmo  Snr  Corel  Anto Bizerra de Sza Menezes =  

 

Hoje mefoi participado pr Officio, q’ as Tropas do Piauhi se- 

derigem a esta Provincia avendo ja praticado mtas hostilidádes 

pelos lugares pr onde tem transitado, e q'  anossa gente q’ mar- 

xaraõ do Sobral, InhamuS, e Cratius pereceraõ todos as ma 

õs (do inimigo digo as maõs) da quelles malvados tendo afeli- 

cidade contarem victoria pr cauza de duas peSsas de Artilha 

ria q’ conduzem com  sigo.  Ja participei  ao Exmo Governador  

para dar as devidas providencias e do mesmo modo ao Cap mor. 

daVilla deMonte-mor, e agora ofaço a Va Sa rogando-lhe 

o auxilio q’ nos poder prestar afim de impedirmos a entra 

da ao inimigo, e a menhãa, fazemos tenção marxar com  

aquella Tropa, que se poder reunir tanto de Cavalaria co- 

mo d’Ordenança  a hirmos portar no lugar do Pombo, ou aon- 

de, depois de ali xegarem julgarmos conveniente pr q tenho  

certeza se áxaõ já naPovoaçaõ de Piranhas oq’ participo 

aVa.Sa para no cazo demarxarem as Tropas deseo Coman- 

do se reunirem com nosco nolugar mencionado. Serei pron- 

to em participar aVa.Sa todos os movimentos de taõ  empor- 

tante negocio contando sempre com aproteçaõ deVª.Sa  

sem aqual já  mais seremos felizes. Ds Ge aV.Sa ms. annos 

Villa de Campo Maior de Quixeramobim.  22 de Mço  

de 1823%  De Vª.Sª Companheiro  e Amo = Mel Ale  

xandre deLima. Está Conforme. Franco Xer Angelo = 



 

 

 

Esta conforme Francisco da Costa Barbosa 

 

   Francisco Xavier Angelo 

 

 

(C 85) - ILLMO  SNR  COREL  ANTO BIZERRA DE SZA MENEZES= HOJE MEFOI PARTICIPADO  

 

Illmo  Snr  Corel  Anto Bizerra de Sza Menezes= 

 

Hoje mefoi participado pr Officio, q’ as Tropas do  

Piauhi sederigem aesta Provincia avendo ja pra 

ticado muitas ostilidades pelos lugares pr onde tem  

transitado, e q'  anossa gente q’ marxaraõ do Sobral,  

Inhamuns, eCratius pereceraõ todos asmaõs daqles  

malvados tendo afelicde contarem victoria pr cauza  

deduas peSsas de Artilharia q’ conduzem com  sigo.    

Já participei  ao Exmo Gr pa dar asdevidas provi 

dencias edomo modo ao Cap mor.daVa deMonte Mor, e  

agora ofaço a V S rogando-lhe oauxilho q’ nos puder 

 prestar afim de empedirmos aentrada ao inimigo,  

eamanhã, fazemos tenção marchar com  aqla Tropa,  

q’ sepoder rehunir tanto adecavalaria como de  

Ordenança  ahirmos postar nolugardo Pombo, ou  

aonde, depois de alli xegarem julgarmos conveni 

ente pr q tenho certeza seáchaõ já naPovoaçaõ de  

Pinharas, o q’ participo aVa.Sa pa no cazo demarcharem  

as Tropas deseo Comando sereunirem com nosco  

nolugar mencionado. Serei pronto emparticipar  

aVS todos os movimentos detaõ empor-tante negocio  

contando sempre com aproteçaõ deVSa sem aql já  ma 



 

 

 

is seremos felizes. Ds Ge aV.Sa ms. anns =Villa de Campo  

Maior de Quexeramubim.  22 de Mço  

de 1823%  De Vª.Sª companheiro  eamigo = Manuel Alee de Lima. 

Está conforme. Joaquim Roiz Sigismdo 

 

  Francisco Xavier Angelo 

 

 

 (C 86) - DO OFFICIO, E COPIAS INCLUSAS, QUE RECEBI, VERÁ V. EXA OES 

 

Do Officio, e copias inclusas, que recebi, verá V. Exa oes 

tado das coisas na Provincia do Ciará, eas Tropas que mar 

xam, e com arapidês com que sepede o auxilio nada 

se pode fazer, por faltar totalmente nesta Villa todo 

perparo para aguerra, armamento, munição, e caxa 

militar, V Exa queira de terminar oque foi servido, a lem 

deque, me concidero dispensado desta deliberação pelo que 

a caba de a contesser. Eu fui proposto por este Sena 

do com responsabilide  dos meus abúzos de Ordem de V.Exa ,  

Com.de Ge da Pulicia desta Villa, e procurando de V.Exa 

a escuza q’exigiaõ as molestias, que padesso, eoutros moti 

vos, que aesperiencia me fazia prever, e já estou vendo naõ 

 foi Exa  servido por sua alta incomparavel onra a- 

nuila, confirmando-me naporposição do Senado, oque 

me cauzou grande incomodo, inflamado no Serviço de 

S. Mage Imperial, eda Naçaõ demudar-me com 

toda minha familia da minha fazenda pa esta Villa 

eoficiando a Illma Exca Junta p medar as instruçoens 

pa  o meo governo, á contesse por resposta domeo Oficio ser 

eu injuriosamente á piadas do dto Comdo daPulicia pella 



 

 

 

mesma Exma Junta do Governo,  e provido nelle muito  

judiciozame  o Capm Eugenio José de Almda pr ter este 

fl. 2 

este  na verdade inferiores merecimentos. Este facto, não 

só orrorizou e amotinou a todo póvo, se naõ   aommo  provi- 

do, vendo taõ extraordinario  movimento em cauza e 

naõ obstante arepugnancia do mesmo provido queren 

do q’eu continuaSse eu com sega obidiencia a Justa 

de Liberaçaõ  da Exma Junta, conciderando-me igualmente exclui- 

do do posto de Sargto Mor de Ordenanças Montada, e 

comando do mesmo Regimento pella propoziçaõ, que 

manda V. Exa fazer de dois Esquadroens de Cavallaria 

 Meliciana  com does Majores, emais Oficiais das quali- 

dades, q’ eu naõ tenho por mefalltar a principal que 

hé a saude. Deos Ge a V. Exa Quartel de Acahuã 31 de Março de 1823 

    DGVEXa 

        Subordo muito obide 

  Francisco Antonio Corrª  deSá 

 

 

 (C 87)  ILLMOS E EX.MOS  SENHORES DO GOVERNO NESTE INSTANTE REMETO AS 

COPIAS  

 

  Illmos e Ex.mos  Senhores do Governo 

 

Neste instante remeto as copias incluzas, que 

me remeteu o Sargento Mor das Ordenansas Mon- 

tada desta, e da Villa de Souza Francisco Antonio 

Corrêa deSá emque observo quererem os malva- 

dos retrogradarem aboa ordem, em progreção da 



 

 

 

nova AmavelIndependencia, o que participo a 

VVExças para darem asprovidencias que forem 

Sirvidas, axandome eu, e toda a Tropa domeo Co- 

mando promta para executar as ordem, q’ 

pr VVEx.cas meforem determinadas. Deos Ge asPeso 

as de VVExças por muitos annos. VPombal  

2 de Abrilde 1823. 

 

DGVVExças 

 

Subdito umilde 

 

Francisco daCosta Barboza 

 

 

 (C 88) - ILLMOS, E EXMOS SENHORES A TREIS DIAS MEFOI REMETIDO EMCUNHAÕ  

 

Illmos, e Exmos Senhores 

 

A treis dias mefoi remetido emCunhaõ  

onde  meachava ooficio deV.Exas datado de 

25 dopp; em que tracta sobre oa contecimto. 

que teve lugar na Provincia da Parahiba, 

qrepresenta-raõ nelle os dous Tenentes oOlive- 

ira eoGalvaõ; hé verdade que este por re- 

laçoens deamizade que talvés sobesse eu 

tenho  com o Thio oCapm Manoel da Fonca 

Galvaõ procurou-me nesta Caza; enaõ me 

axando, sim aomeos dous filhos menores 

naõ sedemorou senaõ hum dia; efoi  

~ 



 

 

 

segundo oseo Destino; oql ignoro: fico  

entaõ em meu cuido por em execuçaõ oq 

por V. Exas mehé ordenado, sendo que 

odto me apparessa, ou eu ta noticias delle. 

 

Ds Ge. V. Exas por mt anns 

 

Quartel do Engno Estivas 4 d’Abril 18= 

23./. 

 André d’aAbuqe Maram 

 

Aos Exmos Senhores da 

Junta Provisoria da Pro- 

vincia do Rio Grande do= 

Norte 

 GeVEP 

Cide do= Natal 

 

 

 (C 89) - ILLMOS E EXMOS SENHORES TENDO MTO PRAZER EM PRESTAR OS MEUS QUASI 

 

Illmos e Exmos Senhores  

 

Tendo mto prazer em prestar os meus quasi 

enuteis serviços à Nação, apezar depassar pça 

encommodo de estar fora do seio da mª   

fama, deixando de administrar aboa eco- 

nomia dama casa, ficando assim prejudica 

do nos intereSses della, afim de dar prom 

pta e energica execução do Commando,  aq’ 



 

 

 

estou encarregado pr esse Ex.mo Governo, das 

Ordenças desta Va sendo pois dito Comdo  

de um assiduo, elaborioso expediente. Vou 

representar a V Exças q. soffrendo esses pre- 

juisos, accrescer mais a continuada despe- 

sa, q’ tenho com papel no expediente 

do mmo Comdo, epr isso parece de Razão 

q’esta despesa seja feita pla Fazda  Pu- 

blica, arbitrando aqlo qr for rasoavel pa  

a despensa de cada um anno. 

 D. Ge felizme a V. Exças Pilar 13  

de Maio de1823 

 

Illmo, e Exmos Senres Preside,  

e mais Membros da Junta 

Prove do Govo da Provça 

   Andre Dias deFigrdo 

   Cap.mor, e Commte daOrdenanças 

 

 

 (C 90) - EXMO E  RMO SNR JOÃO BARBOZA CORDERO PELO TENTE JOÃO THOMAS NOBRE 

 

 Exmo e  Rmo Snr João Barboza Cordero 

 

Pelo Tente João Thomas Nobre, remetto a Exma Jun- 

ta Provisional os prezos constantes da Relação Junta – 

cujos meforão remetidos para enviar à mesma Exma  

Junta pello Exmo Govr das Armas do Ciará esebem  

no officio da remessa semedizia, que seofficiava- 

tão bem aeSsa Exma Junta aeste respeito, eu onão re- 



 

 

 

cebi, emediSe opredito Tente João Thomas Nobre, 

que onão recebeo, cujo Tente   foi qm trouxe os ditos 

prezos do Cariri junto com amaior parte dossol- 

dados desta Va  que tinhão ido em auxilio do- 

mesmo Exmo Gor  os quaes voltarão por detremi- 

nação  do mesmo deixando no Exercito só alguns, 

delles essa Va do Crato oDestacamento de 1ª  

linha pertencente aessa Capital que tinha  

vindo pª oPombal deque hé Comme o Alferes  

Jozé Vicente de Magalhaens  

 

 Ds Ge aVExa a Quartel da Va  deSz 30 

de Maio de1823, 

 

 João Ferreira da Silva   

 

 

 (C 91) - TENDO IDO A29,, DO MÊS PP. NO LUGAR DE ITABAIANA 

 

Tendo ido a29,, do mês pp. no lugar de Itabaiana,  

sentar praça aos individuos alistados pa a Compa 6ª de= 

q esta povoação he o ponto de reunião, e ordenando 

aos offes  da Compª ali se achasse, officiando ao mmo 

tempo ao Come geral das Ordenças do Pilar, pª q determi= 

nasse á seos Comes pª fazerem apparecer ali todos os seos 

Solds sucede, q. indo todos os dos mais Comes, não suc= 

cedêo assim com os do Come Lourço Dias da Cunha, da Quarita 

dos qes indo bem pôcos , principalmte os velhos, edo 

entes;q não sepoderaõ subtrair pêla responsabili 

de em q o Come Gal pôr aodto Come 

~ 



 

 

 

foraõ-se antes dedarem seo juramento seduzidos Segdo dize 

pr aquelle offal inferior, deqm eu já reprezentei a V. Exça os in- 

sultos, q fez ao Tente  Franco de Paula Leite; mon- 

tando à cavalo, edando com amaõ aos soldos q 

o acompanharaõ, o q parecêo certo pr naõ ap= 

parecer um só na occasiaõ em q. foraõ chamados. 

Apparecêo entre elles um soldo miliciano do= 

Re, q. se tinha mudado pa o lugar da Guarita, ou 

Commandancia do Lourço, pedindo com mto patrio- 

tismo pa sentar praça, e ql dêo-me os nomes dos  

Soldos do Lourço capazes de sentar praça: deter- 

minei ao Tente  Come da Compa q os mandasse 

notificar a um pr um pa   darě  seo juramto; o q. 

elle mandando  fazer pr aquelle soldo do Re, 

tiveraõ os guaritas a audacia de darem-lhe 

mta pancada, ecutiladas, q. se acha proximo a 

morrer, como melhor verá V. Exça  da Reprezentação 
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do Tente q inclusa remetto. Acaba de surceder    

a mma insubordinação no Mogeiro, onde me achei Do- 

mingo 13 do corrte com o Major, Ajudte e Cerurgiaõ 

Mor pa  organizar a Compa dahi, eonde naõ ap- 

parecêo um só Soldo  do Lourenço. Todas estas   

couzas tem desgostado a meos offes tendo feito 

todos os empenhos pr  cumprirem seos deveres, vêem-  

se humilhados, erebaixados pr um Come q não só   

he indigno deoser pela sua ignorancia absoluta,  

naõ sabendo lêr nem escrever, como deve ser pu= 

nido severamente como amotinador, ecorcunda= 

incorrigivel, e andar xincalhador das ordes de seos Su= 



 

 

 

periores, mettendo athe cismas no povo, di= 

zendo-lhes, q. se quer republica, outra Religi= 

ao, etc etc. Eu, Exmo Senrr, perdoaria de bom   

grado o pôco cazo, q. demim se fez, pois q. ou= 

nico objeto de meo empenho he cumprir com os= 

meos deveres, organisando qto antes o Bam, mas 

não posso deixar de dar uma satisfação aos= 

offes q. me acompanharaõ, eq. tem soffrido os=  

insultos do dto Lourço, passando encommodos, 

q elles allegres sofrem, assim naõ fossem bal- 

dados seos trabalhos. Apesar destas, ede ou= 

tras contrariedes, q. tem encontrado  os Offes  

do Bam do meo Commando, com tudo assevero 

a V. Exa q. em bem pôco tempo receberá V. Exça 

o mappa dos individuos que o compõe, fal- 

tando unicamte pa o preencher  agente da Com- 

fl 3 

mandancia do Lourço plo q (oespera da prompta  

e energica Providencia, que esperamos V.Exça dê) 

teremos a satisfação de levar qto antes a Respei- 

tavel Presça de V. Exça os nossos  trabalhos, rogando= 

lhe igualmte  Queira dar-nos um offal habil, a- 

inda q. inferior, pa ajudar ao Major, na ins- 

trucção, q. com fervor queremos principiar, pois 

o nosso Ajude acha-se doente, mal instruindo no= 

exercicio de Cassadores, etorna a accabar dea= 

prender. 

 Rogo igualmte à V. Exça Qra illustrar-me 

em certas cauzas, q julgo necessarias = 1º Se – 

Irei bem em officiar ao Nobre Senado da Va do 



 

 

 

Pilar pa apromptar prisões pa Soldos Offes in- 

feriores, eoffes 2º Se será pertencente ao mmo 

Senado pa apromtar um quartel pa se goarda- 

rem as armas com segurça na qla Va onde he 

a reunião do Bam  3º emfim; Se poderei 

dar ordě aos Offes pa prenderem os Soldos não  

juramentados no caso de serem pa isto xama- 

dos, enão obedecerem pr ainda naõ sejulgare 

soldos. 

 Posso asseverar a V. Exa q. naõ há pr ora em 

meo Batalhaõ um só offal q. se naõ preste 

com o maior zelo, eactivide ao Servisso delle 

epr consequencia da Patria; athe convem a  

alguns, q. tinhaõ  pedido excusa, bem como o  

honrado, e Patriota Francco Antonio Cabral, Ca- 

pm do Mogro  o Tene Alexe (ilegível) Bastos, eo Cirur- 

giao mor   Tenho de levar  taõ bem à Res= 

peitavel Presça de V. Exa o segte  pa V. Exça repre= 

sentar a Exma Juncta = Que  tendo  o Exmo Mem- 

bro  do  Go  a Capmor  Joaõ  de Albe  - 30 gra= 

nadras , vadeaõ-se aplicar estas, depois de com= 

certadas, pa  o Bam, e exercicio dos Soldos , sendo 

o maior contraste, q temos, a falta d’armas. 

 Eu iria mmo com estas e outras representações  

a presça de V. Exça eda nossa Exma Junta, se naõ me 

tivesse obrigado a demorar-me em qto providencio  

algumas couzas em qto ao Bam eaocupação da 

Policia, em q me acho, o q  farei em bem pôco 

tempo. 

 Tomo a liberde  de lembrar á V. Exça pa 



 

 

 

mandar q. os comêtas se fardem descontando= 

se em seo soldo, eo mmo com os  com os q ficaõ a sair pa 

instrução  Ds Ge a V.Exa Quartel do = 

Engenho Sancto Antonio  16 de Junho de1823 

 

Illmo e Exmo Tente Francisco Albuqre e Mello 

Gor das Armas da Parahaiba 

   

Affonso Albuqr Meraõ 

 Ten Corel Comdo Bam do Pilar 

 

 

 (C 92) - TENDO FEITO DELIGENCIAS, PA  Q SENTEM PRAÇA DE= 

 

Tendo feito deligencias, pa  q sentem Praça de= 

Cornetas pr sua vonte os individuos, q. pa o Bam q 

comando, são precisos pa o dto fim, já mais tenho  

podido conseguir pêla antecipação, q. uns tem 

o nome, e outros pr vadios, enão se quererem 

empregar: mandei orde aos Comes das Compas 

q. aplicassem todos os meios de emcarinhamento 

pa q. viesse  pr sua vonte, eqdo o não podesse conse 

guir, mandesse-os debaixo de  prisão, o q. ago= 

ra acaba de suceder com Eugenio Marinho Fal 

cão, o qual remetto pa q. V.Exça  o mande ins= 

truir, mandando-o conservar pr alguns dias  

de baixo de prisão athe desenganar-se apezar 

de q. elle dis q. via pr mto sua vonte de que du= 

vido.          Esste cornêta senta Praça em odia d ho= 

je na 3ª CompsDs Ge a Vexça Quartel do= 

~

~ ~
~



 

 

 

Engenho Santo Antonio 3 de julho de 1823 

 

Illmo e Exmo Senrr Franco d’Albuqr e Mello 

Gov. das Armas da Para 

   

Affonso de Albuqr 

Tene Cel Come do Bam doPilar 

 

 

 (C 93) - CONSTANDO A JUNTA DO GOVERNO POR OFFICIO  

 

Constando a Junta do Governo por Officio da Jun= 

tadaFazenda, que Christiano deFojos Correia Cezar 

em um dos quartos daquella Casa, ou Tribunal 

despojadamente dissera, que os officios presentemte  

se darão áalcuviteiros, eaduladores, ataque mani= 

festo, epositivo tanto aos Empregantes, como aos  

Empregados, ejá tendo sido odto Cezar reprehen= 

dido pelo Governo sobre a sua soltura de lin= 

gua, emaledicencia contra o mesmo Governo; co= 

mo ps não se tinha cohibido  de tão crimi= 

nosa maledicencia, menoscabando assimaho= 

ra dos Cidadãos zelosos dos seus pondunores por  

huma liberdade mal entendida; ordena  

aV.S., haja deproceder a um conheci 

mento judicial contra omencionado(rasgado) 

para satisfação da Justiça, efundam(rasgado) 

daharmonia social, com aquella (rasgado)(impar) 

cialidade, q é de esperar de V.S. 

 D.e G.e aV.Sa Pal(rasgado) 



 

 

 

Gov 3 deJulho de 1823 

 

Illmo Sr Juiz de Fora pça 

L destaCidade 

   João Barboza Cordo 

 

 

(C 94) - PARTICIPO AV.S., QUE FAZENDO NOTIFICAR ATOUDOS OS SOLDOS QUE 

 

Participo aV.S., que fazendo notificar atoudos os Soldos que 

ficaraõ p.’ dar  a Seo juramto, nemhu qr ob’descer, e algũ- 

q’ acode só vem queixar-se q’ está emfermo, outros, o- 

fereceremme fardeas; aq’ não a posso dar remedio, pr  

q’ pa as imfermidades, é percizo hu  sirurgião Mor 

pa comnhecēr as suas molestias, Sobre os rebeldes [ q’é a 

pieor couza] Intarame tem tratado deperto as auto-  

rides na serteza deque não são punidos, como a com 

teceo  com o Ex. Capam Felix, doq. eu fui  testo doseo a 

taque feito na Itabaiana, enada tiverão p. pini- 

tencia, isto foi oprimro paço de desob’diencia. 

   O Segdo  foi serem notifi- 

cados pa odia em q’ V. S. enosso Major, estiverem 

na Itabaiana, emmo elles guaritas, qdo principio 

V.S. tumar os seus juramtos não apariceo hũ só 

gurita toudos forão-se embora sem dizerem 

aquificar as xaves, desorte q’  algũ  q’ficou  

for doente q’não servio. 

  Terceiro, hé aq’semifas mais  

sem civil, já vêr praticado no Soddo Anto Ipolito, aq- 

nelleq’medeu, sua praça desoldo  pa este Bam, eq.l 

~

~

~



 

 

 

V.S. estará bem serto, foi agora maltratado esteve 

os malvados guritas, só p. mostrar a sua 
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a sua liberalidde eoseo patriotismo, esto e o que 

seve qm fala  em milicia entre  aquella canbada 

acoloiados com abondde  dograde Lorço Dias daCu- 

nha, aq.l  os fes ver q’milicia é ser ripublicano,  

afinal q’emfluição fará hũ malvado, aestes rus- 

ticos, aquele mmo  conhecido desde 17. 

  Perdoi V.S. omeo advir- 

timto, perçuádece q’esta canalha não  quer  

amor, emtendem q’liberdade hé ser ohomem 

livre pa não servir anada destemundo, eestar 

aseo comodo; e hé pa qm tem servido bem a Cons- 

tituição q’ pa elles; V.S. deve serprivinido pa 

dar-mos hũ Exemplo aestes guritas. 

  Eu deverera ter prins- 

piado com elles, pm vejo q’ os jurados são pou- 

cos,  logo a sim onumera dos rebeldes é maior; 

eadepois visto sem armamento algũ sem plo- 

vara e bala, a final sem participar a V.S. 

  Tão bem axei  mal pro- 

mitido V.S a Seitar fardas, de homens rubus- 

tos, q’ estão nocaso de Sentarem praça, 

oq’ sucede dahi, hé toudos  quererem  dar  

fardas, eu estaria  nommo  cazo (setiveSse  

afraqueza delles)  p’ tanto eu não sou 

fl. 3 

Eu não sou desse   paricer, p’esso não tenho recibido  

denenhũ.  



 

 

 

 a Resposta deste creio q será piçualme 

V.S. com qm meeide têr  Seg.da fra na Povoação de- 

Gurem  sobre ocomêta qe mepide,  não tem 

tal arepindemto, sim está se comclundo  as duas 

combinadas, e comcididos p’V.S., pa  elle então ma 

xar pa essa cide. 

 

  Ds Ge aV.S p’mtos annos 

filices, Quartel em Riaxão 11 de julho de 1823 

 

Illmo Gor Tene 

Coel eCommte Afonço 

d’Albuq.e 

  

 Joaqm Joze d’Albuqe 

  Tene eComme Into da6ªCompª  

 

 

 (C 95) - APREZENTEI A JUNTA DA FAZDA O OFFICIO  

 

Aprezentei a Junta da Fazda o Officio  

de VSa, em que lhe Ordena, que nomeie um Offici- 

al para receber do Exmo Govor das armas os generos de  

Guerra, assim como que o Thesouro dos mmos generos 

compareça nas Revistas, e lhe preste os generos, que  

elle requizitar, tudo na conformide da  

reprezentação, que elle fez a Exma Junta do Gov., avista do que de 

Ordem da Fazda tenho aparticipar a V.S. para o fazer 

prezte ao Exmo Govo, que foi extemporanea, eocciosa a 

quella reprezão, pr  q to das Copias Juntas se evidencia,  



 

 

 

que a Junta da Fazda tem todo o cuido requisitado 

ao mmo Commandte aqlo mmo que pla dta reprezão 

quer inculcar, que ainda não foi lembrado a Junta  

da Fazenda.         Quanto a Revista é o Thezouro  

Pagador , enão o dos Generos, qm deve assistir aellas,  

como já tem feito, e continuará a fazer. Relativamte   

aprestarse o Thezouro as requizições, que lhe fizer o 

referido Commandte das Armas, acorrelação deste 

deve ser sobre o ponto indicado immediatemente com a 

Junta da Fazda  pa esta dar a compte ordem as 

Thezouro dos Governos, derigindose ommo  Com- 

mandte  das Armas ao Escrão Depo nos cazos 

extraordinaros, pa que elle faça reunir os mais De- 
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Deputados, e se satisfizer as requizições com a  

presteza, que convem: o que tudo exporá V.S. ao 

Exmo   Gov., para diliberar o que for justo. 

 

 Deus Guarde a V.S. Para 28 

de julho de 1823  

 

Illmo e Exmo Sr João 

Barboza Cordeiro 

 

   Luiz da Cunha Sanches 

 

 

 (C 96) - ILLMOS E EXMOS SENHORES TENDO RESPTO AOVENERANDO DESPO  DEVEXAS  

 

Illmos e Exmos Senhores 



 

 

 

 

Tendo respto aoVenerando despo  deVExas emque meordenaõ respon= 

der sobre acalumnioza representação q’ faz oAlferes Antio Filipe co= 

ntra  mim, paSso aresponder, ededuzir pelos artigos segtes  Primeiro q’ 

nunca tive emtrigas, nem publicas, enem particulares comodto Alferes 

Sgdo q’ ainda naõ Consta ter insultado  oCidadaõ algum, emenos  

ao Supe pla agraduação emq’está aqm appenas tenho derigido algumas 

modicas reprenhençõns  plos seo mão comportamto no commando dessua 

Compa, eesto pelas representaçõens q’ alguns soldados metemfeito Co- 

mo mostro dos documtos nº 1º e Sego  Terceiro que devendo eu ter já 

prendido aoSuppe, eremetido aesse Exmo Governo pelas violencias, e 

arbitrariedades q’ tem praticado comosSoldados doseo Commdo pren 

dendo atorto, edireito com servando homens livres notronco, não ofiz. 

Comtudo aespera dassua emenda, mais ele continua. Quanto q’estan- 

do fugido  adois pr trez meses hum escravo domeo filho, oSuppe oman- 

dou comprar  peloq’lhe disse ellesabia doescravo pm  não foi isto dto  

emtermos atacantes acujofacto comefeito aSistio otal JosedaCosta 

q sendo deboa conducta naõ seatreveria atirar dehuma faca depo- 

nta emma preseça; epa que naõ pareca esta ma respta  filha dapa 

xam eu mmo requeiro aVVExa mandem proceder detodo este fa- 

cto huma  informaçaõ pr ql  qr  outra authoridde Villa de Pilar 21  

deAgosto 1823/ 

   

André Dias de Figrdo 

  Capm, e Commte dasOrdenanças 

 

 

 (C 97) - COPIA = MEU MUITO PRESADISSIMO 

 

Copia = Meu muito presadissimo Cu- 



 

 

 

nhado do coração = Lisboa  31 de Agosto 

de 1823 = Naõ  posso assas ter expressões  pa 

lhi manifestar a alegria, e satisfação  

que em mim emprenhederaõ as estimadis= 

simas regras suas datadas de 31 de 

Maio, edecujas tive satisfação ser entre= 

gue em 18 do corrente, sendo estas as pri- 

meiras, que recebi suas posto V.mcer me 

assevere já serem duas, apesar deque eu pela  

minha parte tão bem  tem si= 

do omeu silencio endescupavel, com tu= 

do de alguma maneira o tem sido mui- 

to  deproposito visto naõ me ser possivel 

expressar meus sentimentos o que sem= 

pre reservei para o tempo que com mais 

franqueza me pudesse explanar, cujo tem= 

po é xegado por estes Orizontes, que 

já Raiou aprovidencia  a socorrer-nos 

com os seus favores, retirando-nos  

das garras dos maiores barbaros que até 

o presente tem aparecido os quaes nos 

teriaõ já reduzido ao anda, senaõ 

fosse acordarem do letargo aquelles 

em quem os bons Portugueses sempre 

tiveraõ fitos os olhos, edequem com 

ancia esperavaõ o primeiro movimen= 
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to Graças sejão dadas ao Ente Supremo, 

que deu esta deliberação em 27 de Maio 

ao nosso amabilissimo Infante D Mi= 



 

 

 

guel desprezando pela alta noite o Pa= 

lacio se expos a marxar com uma pe= 

quena guarda, edirigir-se pa Villa Fran= 

ca (distante daqui seis legoas) onde prin= 

cipi(a)va aproclamar, elogo a porfia Jun= 

tou imensa Tropa, e povo de diferen= 

tes classes, e querendo falar verdade serei obri= 

gado adizer sexos!!!!!!  (Grande Ma 

ravilha)  Sim foi esse o primeiro dia 

em que teve principio a demolição de 

 um sistema desorganizador até  

aquele tempo barbaramente nos esta= 

vaõ dominando,  e poco restava para  

dehuma vez acabarem naõ só com este 

Reino; Brasil, e todos os Portugueses on= 

rados mais he com tudo que diz res= 

peito a Rei, Religiaõ etc, etc porém  

Graças sejaõ dadas a Providencia aca= 

barão, e proclamou-se em todo Portu= 

gal sucecivamente a ElRei com os Poderes como 

em outro tempo lhe 

eraõ Conferidos e pedindo o Povo espon= 

taneamente a estinçaõ  de todos os mal= 

vados mações indeviduos que de= 
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veraõ ser esquecidos de uma vez a todos 

os Portugueses onrados, e ensinar-mos 

aos nossos vindoiros, que foraõ e seraõ  

em todo tempo os Causadores de todos os= 

malles passados, epresentes, eomesmo  



 

 

 

faraõ para o futuro se pr acaso naõ 

foi esta epidemica arvore cortada pela 

rais. Assim me seria perciso ocupar 

grandes paginas, e ser dotado de uma 

particular enteligencia para poder des= 

crever pelo mundo todos os festejos, e en= 

thusiasmo que tiverao lugar para aque= 

da da Malvada Constituiçaõ pedrei- 

ral porem só melimitarei em diser= 

lhe que tenho em oito dias foi por 

todo Portugal seguido o mesmo gri= 

to com immensas  demonstraçoes de 

regosijo de sermos livres das garras 

de aventureiros  que naõ tinhaõ em 

vistas se naõ incorparem os dois Rei= 

nos de Portugal, e Brasil, e de= 

pois travarem anarquia entre os Po= 

vos (como já tinhaõ feito), e mar= 

charem carregados de riquezas pa  

outras Nações, comerem descansa= 

dos os nossos despojos (como fizeraõ  

os principais figurões da trajedia), 

fl. 4 

e nos ficar-mos emvolvidos na maior de= 

zesperação a matarmo-nos uns a os ou= 

tros, pais e filhos Irmaõs a Irmaõs, Pa- 

rentes a Parentes, amigos a amigos etc etc 

o que com orror vimos cá, e esta-mos  

vendo pr lá!!! Deos queira inspirar 

nos bons Brasileiros o entrarem igu= 



 

 

 

almente em seus deveres visto elles te= 

term agloria (segundo me parece) de  

serem os que deraõ um grande passo  

pa mais depressa se evaporarem estes 

malvados cujo  passo foi logo que suga= 

rao obediencia as Cortes; porem sem= 

pre reconhecendo ElRei o  que tudo 

pr mim foi observado: a  

ocasiao deste outro passo é favoravel, e naõ se deve 

perder tempo que a Providencia  

favorece, edo Contrario naõ sei que... 

Sinto as Grandes Potencias doNorte  

tem jurado de maõs dadas segura- 

rem os Monarcas com as suas atri= 

buições e para que tem entrado na 

Hespanha perto de duzentos mil 

Franceses, etodos os dias estaõ desfilan= 

do para quem dos Pirineus, e a Hes 

panha tem sido hum  

triste Teatro de desgraças pela  imprudencia de 
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alguns da facçaõ que tem andado de 

uns para outros lugares sem que pos= 

saõ mapear, trazendo em sua compa= 

nhia a porçaõ atodas as Pessôas Reais 

eaque desgraça não está naõ esta aquele Pais 

exposto se por acaso osmalvados Junta= 

rem contra ElRei!!!!! Grande De= 

os!!!, a Hespanha está toda coberta 

de Franceses muito poucas Praças res- 



 

 

 

taõ aos dafacçaõ e mesmo estas seaxaõ 

sitiadas eafome as fara bem lerem en= 

tregar. Para Portugal nada disto foi 

perciso, e reina  a maior satisfaçaõ, me- 

nos os Demagogos porem a estes sefa= 

zem vergonhosamente separar da socie= 

dade, e vivem como ovelhas extravia= 

das do rebanho, e por tanto espero acon= 

teça o mesmo no Brasil, porém  sem= 

pre represento a V. Ma o mesmo que em = 

todo o tempo lhe dizia que e meter-se  

com a sua vida, e nada de Politicas 

influencia senaõ com o quelhe diz res= 

peito etc. Todos desta nos recomenda= 

mos muito, eos Pequenos lhe pedem a 

bençaõ, é todos passaros bem muitas 

saudades a todos, e a te avistas, e naõ es= 

queça escrever amiúde, e pode athe escrever 
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pa Joaõ Manuel Cardozo de Araujo pr  

senaõ fazer taõ suspeito a Deos eo goarde 

pr muitos annos como lhe deseja este que 

se preza ser cunhado e simum amigo = José  Maria  

Corrêa = Nós abaixo asi= 

gnados firmamos ser a letra a firma da 

carta retro do proprio José Maria Cor 

rêa p ter-mos da mesma letra cabal 

conhecimento. Paraiba 5 de Novem 

bro de 1823 = Manoel Valeriano 

de Sá Leitaõ  = Jeronimo José Rodri- 



 

 

 

gues Chaves = Nós Tabeliaens abaixo 

asignados reconhece-mos serem as letras, e firma 

supra dos proprios nellas conteú= 

do pr termos  de qual-quer das letras in 

teiri conhecimento, e as termos em nossos  

poderes, e Cartorios. Paraiba  5 de No= 

vembro de 1823 = Em fé e testemunho  

de verdade = Estava o signal Publico= 

o Tabelião Manuel da Natividade Vic= 

tor = o Tabelião João Nepomuceno Cor= 

reia Cesar = o Tabelião Manoel da 

Costa  Gadelha = Está conforme = João 

Barbosa Cordeiro = Secretario E mais  

sinaõ continha em sobredito officio, que 
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tudo bem efielmente copiei dos proprios 

originais aos quaes me reporto = O 

Escrivão da Camara – Manoel Fran 

cisco de Oliveira e Mello.   

 Está conforme 

Francisco de Oliveira e Mello 

Secretario da Camara Municipal 

 

 

 (C 98) - NO DIA 5 ,, DOCORRE FUI ENTREGUE DOS OSSOS DE V. EAS DATADOS DE 

 

No dia 5 ,, doCorre fui entregue dos ossos de V. Eas datados de 

15,, 26,, 27,, de Setembro pp e de seus conteudos fico enten- 

dido; fazendo immediatamte publicar efixar na porta da 

Camara desta Va aProclamaçaõ, q’vinha inclusa, no 



 

 

 

offo  de 27,, isto participo aVEa pa certesa de sua execu 

çaõ   D s Ge aV.Eas  Vila Re do Brejo de Arêa  5 de Ou- 

tubro de1823 
 

Illmos Ex.mos Senhes Preside e Membros da 

Junta Provisoria da Provincia da Para 

 

 BartolomeudaCostaPereira 

 

 

 (C 99) - ILLMO SOR TIVE AHONRA DERECEBER OREQUERIMENTO, COM O RESPEITAVEL  

 

Illmo Sor 

 

Tive ahonra dereceber orequerimento, com o respeitavel  

despacho da Illma e Exma Junta, de 24 de 7bro proximo pas= 

sado remetido pr V. Sa para informar sobre o mesmo. 

 Com omais profundo respeito informo aV.Sa  

ser emparte falço o qe alega o Supe, hé verdade ter ser= 

vido pr vezes neste tro  os Cargos q alega, naõ p. conhecimetos  

q’ tenha, enem dezempenho dos lugares ocupados, sim pla 

falta dehomens q’tem este tro para similhantes empregos, 

alguns q’ há, entaõ empregados, e outros pla longetude de suas  

rezidencias se-escuzaõ, pr isso é q’ oSupe tem servido as vezes 

q’ alega; Enquanto dizer tem sido secazo pençado  notificado 

pellos Cabos é falço, oserviço deste Commando naõ há atropelo, 

nem os Cabos saõ capazes deofazer visto q’eu sou oq’lhe dirigio 

asOrdens, enaõ apoio paxoens, com o recrutamento da 5ª  

Compa da 2ª La sua gente á Capaz do Serviço principal- 

mente perto domeo Qtel pr cuja razaõ temo Supe conduzido huã 



 

 

 

ou 2 Cartas pa perto, eoutro serviço nunca fez, nunca foi en 

diligça, guarda conduçoens deprezos como V. Sa Sabe q’nunca 

ovio emeo Qtel pr serviço, ecomo alega serviço  pedáneo, V.Sa 

está ciente domodo q mepresto com todo, edistingo conforme 

oseo Carater, epr q’ oSupe  eoutros são exentos de alguns  

serviços Enquanto homem debem sem plos Cargos ocupados 
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o mais ignoro; Dizer tem seprestado emtodas aso casioens  

afavor do Brazil é falço, mostre emq’ epr decumtos como fes  

dos lugares ocupado, pois emalguns ou entodos os Autos naõ 

tem comparecido, enisto naultima contribuiçaõ, dizem remetera 

arespeitavel Camara seis centos equarenta res tendo pocecçõns   

suficientes pa mto mais. Dizer sempre prto em todas as ex- 

pediçoens nunca fes nenhuma, como V.Sa sabe q nunca mederegio  

ordem pa isso, enisto amarxa q fis pa Mange  

pr  Ordem de V. Sa  pa aguarniçaõ damma  Povoaçaõ  em 12 de 7bro  

pp. Ilmo Sr pr esta marxa é q’oSupe  fas reprezentaçaõ  

aExma Junta,  pr naõ ser despençado damarxa q’ mto  se in- 

flamou, tendo eu determinado ao Sargto outro serviço mais mo= 

dico pa  oSupe  eficar exento damarxa pm aeste naõ quis obdeçer 

epr cuja rezaõ onaõ despencei, enem despenço anenhũ  emseme 

lhantes ocazioens. Dizer é acada dia atacado com conduçaõ  

de Cartas , é falço declare pa  asqm  tem conduzido, enceto asq’a 

sima declaro, e estas ndmas  tem sido emsatisfaçaõ dos outros solddos 

q’mto notases este decôro, naõ é deshonra oserviço  pa  

publico notar, sim nota afalta delle, eqdo este quizese 

fazer oSupe terá oq. naõ sei qual seja aperseguiçaõ q’te- 

nha sofrido, sim querer escuzar-se detodo do serviço,  

este é o mandato q’ ã, Enqto a Ide ignoro, sendo o Supe exento pr 
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Amiaõ, todos os mais quereraõ  serem pr dmma Id., segun- 

do asaparensias, esoutros mais velhos, eaSsim mmos prestaõ todos 

ose serviços , salvo  algum q’pr acharque naõ sahiraõ pa a 2ª  

La neste Commando existe mtos q’ tem ocupado os mmos Cargos,  

enada alega, oSupe  e ounico q’sequeixa, pm falcamte 

eoq’tenho ainformar aVsª. 

 

 Ds Ge aVSa 

 

Qtel do Curral de Sima 16 de 8bro de 1823 

 

Illmo Sr. Manoel Gonçalves 

Ramos CapmMor  das Ordenanças 

De Mamge 

   

Antonio José da Silva Lisboa 

Alfes e Commde da 5ª Compª 

 

 

 (C 100) ILLMOS EXMOS SENRES EM VERTUDE DO OFFICIO DEV.EXAS DE 26 DE7BRO PA 

DARSE-  

   

 Illmos Exmos Senres 

 

Em vertude do Officio deV.Exas de 26 de7bro pa darse-lhe  

o seu intro cumprimto no ultimo de 8bro oq’tudo fis 

delegençiando naõ só noslimites dema  Capia Mor como sevi 

entrando pella da Villa do Pillar nos lugares onde  

tive serteza ezistia ofaçinerozo  Joaõ Galvaõ q’é de Saa – 

Marta (_________) Engo Curral de Sima reparto trezentos 



 

 

 

homens q’ levava em tres tropas emarxei com huma  

porem nada sefes em tremos em ditos lugares no dia 

30 as 11 oras da noute e sahimos no 1º  de 9bro de 

menhã delegençiando com todo ocuidado naõ só 

pellas cazas como nos Matos recolhendo aTropa 

tudo qto seachava  de homens pa naõ hirem com a 

ver este homem só se  poderá prender com a tropa  

de 10 ou 12 peças q’ com grandeza  de povos nada se 

fas antes serve de avizo os povos daqueles lugares 

todos sabem  onde existe o tal Galvaõ  izento o Com- 

mdte de Varje Grde José Freitas aqm V.Exa querendo 

determinar-lhe esta ordem elle naõ tem de qm se 

fiz pm eu tenho Tente capas digno denaõ temer 

a valentia  do Galvaõ  e seus saquazes ficando V. Exas 

sertos seasim odeterminarem naõ sedispença o- 

ronper-se com fogo pr q elles senaõ entregaõ pm isso 

naõ asusta. Remeto o incluso despo  de V. Exa 

com ainformaçaõ do Commde daquella Compa enaõ vai  

informado pr mim q ignoras o Cazo enaõ ter  co- 

nhecimto  do sujeito q’ requereo. 

  

Deus Guarde aV. Exa mt anno Carnahuba  
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3 de 9bro de 1823 

 

Illmos Exmos Senes da Junta Provisoria do Go 

da Prova da Para do Norte 

 

Manoel Gonçalves Ramos 

Capmor 



 

 

 

 

 

 (C 101) - VISTO EM SESSAÕ A 25 DE 9BRO DE 1823 ILLMOS SENRESO SUPPE PARECE TER  

 

Visto em Sessaõ     Illmos Senres 

a 25 de 9bro de 1823 

 Barbosa 

 

O Suppe parece ter razaõ no seo regto 

por isso que o Ordenado he em verdade peque 

no, eprezentemente muito poucos ou nenhum  

emolumentos tem no Offo q’serve, sendo  tal- 

ves ainda omesmo ordenado com q’ foi cri- 

ado oOffo He oq’ posso informar aVSas 

que rezolveraõ o q’ mais justo parecer Para  

6 de Novembro de 1823 

 

 Francisco deSouza Paraizo 

    

 (C 102)- ILLMO SENR PELLO ESCRIVAÕ DACAMARA RESPECTIVA, FAÇO REMETER A VS  

 

  Illmo Senr 

 

Pello Escrivaõ daCamara respectiva, faço remeter a VS as pau= 

tas das pessoas q hao de Servir na Justiça os annos de 1824 thé 26 

q tudo sefaz legalmte no dia 31 do mês passado de outubro 

em observansia dooficio deVS da data de 9 ddto mês, 

osquaes vaõ p V.S. as limpar como ordena nomesmo  

officio, e jumptamte as ballas com acompetente bala 

   



 

 

 

D Ge aVSVilla Real do Brejo deArea 7 de9bro de1823 

 

Illmos Senr Dr Franco de Souza 

(Paraizo) Ouvidor Gl eCorregedor 

daComarca pella Lei 

 

 Joaq do Reg Toscano Brito 

  Juis ordinio 

 

 

 (C 103) - RESPOSTADO 23 DE 9BRO DE 1823 - ILLMOS EXMOS SENRES REÇEBI A11  

 

Respostado 23 de 9bro de 1823 

 

  Illmos Exmos Senres 

 

Reçebi a11 do Corrente hu offiçio de V Exas 

datado  de 10 de setembro proximo passado em 

que V. Exas participaõ-me sobre a sahida do 

Coronel Francisco d’Albuquerque e Mello 

o que muito louvei eaprovo as medidas 

adoctadas pr V. Exas pr conheçer o Zello hon 

rra e probidde com q’V. Exas setem presta 

do a bem desta Provinçia 

 

 Deus Guarde a V. Exas m~ann~Carna 

hyba  18 de 9bro de 1823 

 

Illmos Exmos Senres da Junta Provizoria do Pr da Provinçia  

da Para do Norte 

~ 



 

 

 

   Manoel Gonçalves Ramos 

    Capmor  

 

 

 (C 104) - 1823 – NOVEMBRO 25 PRESIDENTE E MEMBROS DO GOVERNO PROVISORIO DA  

 

1823 – Novembro 25 

 

Presidente e Membros do Governo Provisorio da Provincia da Pa 

rahyba. Amigos. Eu o Imperador Constitucional, e Defensor Per 

petuo do Imperio do Brazil, vos Envio muito saudar, Tendo consi- 

deraçaõ aos distinctos merecimentos,  patriotismo, adhesaõ á Sagrada 

Causa deste Imperio, e mais qualidades recomendaveis que concor- 

rem  na peSsôa de Felipe Neri Ferreira   Houve por bem Nomea-lo 

Prezidente deSsa Provincia, em virtude da Carta de Ley de vinte de  

Outubro do presente anno, como vos constará da Carta Imperial, que 

lhe Mandei paSsar na data desta. Encomendo-vos  portanto, que 

na forma costumada lhe deis poSse deSse Governo, que exercitáes, com 

as ceremonias, que em semelhantes actos se pratica, do que se fará as 

sento, que será por vós aSsignado, e lhe dareis as noticias, que julgardes 

convenientes ao Serviço Nacional. O Escripta no Palacio do Rio de  

Janeiro em vinte e cinco de Novembro de mil oito centos  

e vinte tres, segundo da Independencia do Imperio 

 

   Imperador 

  

Joaõ Severiano Maciel da Costa 

 

Cumpra-se e registre-se. Paraiba 

4 de Março de 1824 



 

 

 

 

Estevaõ Jose Luiz da Cunha(?)  

  Presidente 

Antonio da Trindade Antunes Meira 

Joaõ Ribeiro de Vasconcelos Pessoa 

 Secretro Intero 

 

Pelo Imperador 

Para o Presidente e Membros do Go- 

verno Provisorio da Provincia da Parahiba 

 

 

 (C 105) - VISTO EM SESSAÕ AOS 12 DE DEZEMBRO DE 1823  ILLMOS, E EXMOS CHÊO DO  

 

Visto em sessaõ aos 12    

de Dezembro de 1823         Illmos, e Exmos Senhores Prezidentes, e Vogaes 

 Barbosa 

 

 

Chêo do amor da Patria, aq.m respeito com Maen, cujos deveres, 

ainda q’ naõ os saiba explicar, porém faSsaõ ver a VoSsas Exças  

de filho zelozo, e Cidadaõ pacifico, q’deseja a prosperide, segu= 

rança; eadiantamto da sagrada cauza do noSso Brazil, faSso cer- 

to a VoSsas Excas o segte  Conta-se  na Serra q’ o Europeu Martini= 

ano em comverça com os seus fizera más auzencias donoSso Im= 

perador, Perpetuo Defensor do Brazil,  entregando-nos 

pr traiçaõ a Portugal, da onde nos vinhaõ Carrascos, e mais Carrascos como 

sinós foramos  criminozos de taes pennas. O Redo Pe Joaqm Go= 

mês integerrimo Patriota antes da MiSsa Conventual em= 

consequencia danoticia afirma fizera huma falla ao povo 



 

 

 

dentro no Oratorio damma Serra, alem de outras, desvanecen= 

do a horrivel noticia do noSso  inimigo. Martiniano, q’ in fundio 

hum terror  Panico ao rude povo, q’ conheceu a verde  exem- 

plada plo Redo com amma Escriptura Sagrada . Despois da= 

MiSsa em particolar plo gás, que tem a Patria, dissera o menciona= 

do  Redo  q’ Martiniano chupara páo, a páo em Remuneraçaõ 

doq’ nos dezejava. Estas fallas particolar dezafiara ao Corcunda 

Damazio da Costa Soares, ao Capm Anto Frz~, e ao Alferes Fra- 

cisco da Costa com alguns soldados damma Companhia de  

milicia a pegarem armas com as (trapito), dizendo q’ o Rdo  

Pe Joaquim Gomes mandara vir huma escolta de faccinerosos 

contra oinimigo Martiniano e outros da Serra, aonde exis= 
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existira a soldadesca armada dias, e dias tremendos; 

emq’ o povo amedrontado, eacegmentado no sisma dava mostras de= 

voltar ao partido inimigo, evacilante ainda viu pa  sua ma 

doutrina. Tendo cumprido com o meu dever, eentregue à= 

Vossas Exças comolegmos  Pais pa providenciarem, e cuidarem 

doq’há mister Vossa Exas mandaraõ, oq’esperamos segdo  

o zelo, econceito dasuas probides. 

 Deus Gde m’ as Quartel das Lages 26 de Novembro de 18=/ 

23 

 

Illmos e Exmos Senhores Presidente, 

e Vogaes 

 

 Francisco Perra da Sa 

Commde das Lages de Paõ de AScucar 

 



 

 

 

 

 (C 106) -VISTO EM SESSAÕ AOS 11 DE DEZEMBRO DE 1823 ILLMOS EXMOS SENRESRESEBI  

 

Visto em sessaõ aos 11 de   Illmos Exmos Senres 

Dezembro de 1823 

 Barboza 

 

Resebi ooficio de Vas Exas Com adata 

decoatro de 9bro emq’ mandaõ q’entregue a 

garnadeira a Joaõ deMello Azedo eu ain- 

da  a naõ entregei p q’ naõ semepedio ma 

is Revendo eu a dita arma Conheci q’ ti 

nha sido daTropapaga eq’ já custou o 

dinhero da Nacaõ pois aprova disto he estar 

adita arma numerada com onumero  

corenta eoito Vas Exas Mandaraõ oq’ 

for servido Coartel do inga 9 dedezbro de 1823 

 

Illmos Exmos Senhores da Junta 

Provizoria daProvincia da Para 

  Franco Jose Nunes 

Cons da (______________) 

 

 

 (C 107) - VISTO EM SESSAÕ A16 DE DEZEMBRO DE 1823% ILLMOS EXMOS SENSA RESPEITO  

 

Visto em Sessaõ a 

16 de Dezembro de 1823%    Illmos Exmos Sens 

Barboza 

    



 

 

 

 

A respeito dos RoSsados dosSuplicantes, 

oq' posso emformar aVas Exas he q’ 

naõ projudica p’ naõ em cluir nellas 

Madeiras deConstruçaõ  nem Pau- 

Brazil Segundo olugar q’mostraõ  

aVista doque Vas Exas mandaraõ oq 

forem  servidos. 

 

Coqueirinho 9 deDezembro de 1823 

Sebastiaõ Soares da Roxa  

 

 

 (C 108) - ILLMOS E EXMOS SENHORES EM CUMPRIMENTO DO RESPEITAVEL DESPAIXO 

 

 Illmos e Exmos Senhores 

 

Em cumprimento do Respeitavel Despaixo 

proferido no requerimento junto p V. 

V. Excas informo, que vendo ocazo distante 

desta Villa des oito leguas, e naõ tendo eu 

conhecimento dele, mandei ao Comde da- 

quele Destrito Joze Raimundo Vieira q’ 

me informasse com verdade, cuja infor 

maçaõ  remeto a VVExcas incluza; sobre  

o que V. Excas mandaraõ oq’forem servidos. 

Deus Ge a VVExcas mt annos Pombal 12 

de Dezembro de 1823. 

  DEVExas  

  Subdito umilde 



 

 

 

 Francisco da Costa Barbosa 

 

 

 (C 109) - ILLMO EXMO SENR  TENDO APPARECIDO ENTRE NÓS TAÕ FUNESTAS 

 

Illmo Exmo Senr 

 

Tendo apparecido entre nós taõ funestas 

circunstancias, emq’ nenhũm cidadaõ probo 

pode ter segurança individual com roubos, as 

saSsinos, eoutras perturbaçoes, q’ tem merecido 

na attençaõ de V.Exa a puniçaõ desimes  desaguiza- 

dos, expedindo restrictas ordens a os Capitaes  

Mores, e Comdes de Policia desta Provca pa empregarě 

sobre estes factos toda a energia, eathe recommen 

dando aelles, q’ caza como sou enformado, al 

gũa das pessoas de confiança haja q’ necessi- 

tem de defeza, e Armas pa ella, recorraõ a V.Exa 

p’ as mandar. He em conseqca disso, e pr meachar  

prezenteme noCargo de Juis Ordino desta Va, q’ vou  

p meio, desta pedir a V. Exa haja de me conce- 

der  ter em minha caza duas, ou tres granadras in 

formandome onde as hei de haver, pa as receber 

e passar a devida clareza p’ atodotempo fazer 

dellas a Competente entrega: o q’ espero de VExa  

atentas as circunstancias actuais. Ds Ge a VExa 

felismte Alhandra 26 de Abril de 1825 

 

Illmo e Exmo Snor 

Alexandre Francisco de Seixas Maxado 



 

 

 

Preze da Provca 

 

 RECEBIDO EM 28 DEABRIL 

 

Anto Corra dosStos Leal 

  

 (C 110) - ILLMO E EXMO SOR  ESTE SENADO VENDO O DESMAZELLO Q’ HA NA 

 

Illmo e Exmo Sor 

 

Este Senado vendo o desmazello q’ ha na 

Nacao India pr falta deter Regente pra os 

deregir pr que o Regente que Estava Ser 

vindo Joao Alexandreno  Pas de Breto, Se 

reterou  desta Villa sem que aprezenta 

ce aEste Senado despacho  de V. Exª 

enem ao Commte Geral, deixando fazer as 

Suas vezes ao Capitaõ José Ignacio da  Tri 

ndade  oqual naõ tem agelidade para 

o dito emprego pr os Indios lhenão obede 

cem e como Este Sendo tem pr  obregam 

reprezentar a V.Exª afim do bem pubelco  

e Serviço a Sua M. I __ Nomiemos a 

Joaquim Francisco de Araujo que Supos 

to ser pardo  he casado com huma India 

e tem praça nosmesmos Indios e Segundo 

o Derectorio goza dos privilegios dos mesmos 

Indios pois que no sobre dito nomiado  Com- 

Cora os Requizitos, e tem Capacidade para 

dar Compremento as ordens de V. Exª e Espe 



 

 

 

ramos em V.Exª Faça  (___________) de 

treminaçao 

 

Deos Guarde aV.Exa pr mt anns 

Villa deConde 7 de Janero de 1826 

 

Franco Thomas deoliv a 

Jose daSilva Torres 

Manoel Vicente __________- 

Manoel Ferreira daSilva 

Manoel Antonio daSª 

 

 

 (C 111) - 1826  ILMO E EXMO SNR.’PRESIDENTE APRESENTANDOME OCOMMANDANTE  

 

1826      Ilmo e Exmo Snr.’Presidente 

Fevereiro 28 

 

 Apresentandome oCommandante dePolicia desta Villa  

Antonio José deSouza, dois officiosde V. Ex.a  remetidos  

aCamara respetiva, eu por desejar dar prompta execu- 

caõ aoquesemedetremina, mandei comvocar aos Veriadores q’ 

sairaõ eleitos para agovernança  doCorrte anno dosquais 

ũm só naõ seapresentou aqui: portanto levo ao Conhe- 

simento de V.Exa esta falta de Sobordinaçaõ , erespeito  

aV. Exa  decujo nome mevali afim deque não sefal- 

tou aoqui nos hera ordenado, epor que estou bem per- 

suadido que asSuas faltas naSem do pouco reSeio q’ 

tem, VExa darà as providencias que achar justas e neS(rasgado)  

afim deque os neg.os Publicos tomem aSua Legitima Carreira. 



 

 

 

 

 Deus Guarde aV. Ex.a  m̃ annos Vila do Pilar  

25 de Fevro de1826. 

 

Exmo Senhor Alexandre Francisco deSeixas Machado 

Presidente do Go daPnva daPara 

  

Respondi em 27 de Fevero     

 

Antonio Franco de Paiva 

Juis Ordro da Vila do Pilar 

 

 

 (C 112) - EXMO  SNR PREZIDENTE DASERTIDAÕ JUNTA VERÁ V. EXA  

 

Exmo  Snr Prezidente 

 

DaSertidaõ junta verá V. Exa oprocedimen- 

to que obrou nesta V.a noSegundo dia deestada 

oComandante do Distacamento da Va deSousa 

Francisco Afonso Her Bastos, eSua Tropa; ep.a  

que V. Ex.ca fique mais aofato passo aespor.§ 

 Trazia aquele Comandante em Sua Com- 

panhia ou vinha pr omizeálo oCabra M.el Dias  

omem  facinerouso, epor tal reconhecido  

nesta Va de Pombal, eCriminoso emquerela de 

Adulterio, epr. isso a Riquerimento do querelan 

te omandei prender emRazaõ do meu oficio 

pasando este pello Quartel do Snr. Coman 

dante Bastos estes eSeus Soldados ofizeraõ to- 



 

 

 

mar aforsa deentre aescolta q~.  oCunduzia 

aoq’. medeu motivos amandar omeu Escrivaõ 

Requisitarlhe daparte daJustiça para me 

emtregar aquele Criminozo pois era sugeito a  

Justica, eeste deu emResposta ao Escrivaõ que 

naõ Respondia a ma Requisiçaõ oq~. levo aoCo- 

nhecimento de V. Exca para obrar Com aJus- 

tiças do Custume; epaço aparticipar a V.Exca  

em Como Rezaõ do meu oficio passo a Devesar- 

da Disistencia mais onaõ farei emquanto 

V. Exca naõ meenteligenciar p.r Resposta Sobre// 

2 fl. 

Sobre taõ importante negocio    De Ge  

a V. Exca Va dePombal 28 de Fevereiro de  

1826 

 

Anto Fere de Souza 

Juis Ordinário de Pombal 

 

S. N. J. Ilmo  Exmo Snr. 

G. m. e m. an. 

Alexandre Francisco de Seixas Maxado 

Miriticimo Prezidente do G. da Provincia  

da Cid.e da Paraiba do Norte 

Do Juis Ordinario da Va de Pombal 

  

 

 (C 113) - ILMO E EXMO SNR. OESTADO INFILIS EMQUE DEPREZENTE SEACHA ESTA VILLA 

ESEU  

 

Respondi 

em 4 de 

ABRIL 



 

 

 

Ilmo e Exmo Snr. 

 

Oestado infilis emque deprezente seacha esta Villa eseu  

termo pelas mortes ea Suadas q’ diariamente estão Co- 

mitidos huma tropa de Omens armados ou para me  

 espresar de Cabras fascinerozos vindos do Rio do Peixe man- 

dados pelos Comdes daquela Villa espesialmente oRe 

gente Joze Frano  da Silva Cap Mor Joze Dantas e Luis  

José da Cunha Comandado esta patrulha p. Manu- 

el Alves Afonso Omem fasineroso edemuitas culpas  

que unido Com Alixandre Xavier de Azevedo perten 

dem matar aalguns Sidadoens deste termo tendo já  

 perisido mizeravelmente João de Ant. Barreto eVi - 

dal Cristalino nas sanguinolentas  ma’os de dizaseis 

 Cabras eSeu xefe Manuel Alves Afonso nestes dizem   

publicamente eseus mandatorios q’ainda amdema 

tar adeis pesoas deste termo ejá foraõ aasacinar ao 

 Alferes José de Sá em Sua propria Casa oque teria  

 acontisido seeste nao’ estivese com bastante gente em  

 casa em sua defeza q’ p. isso temerao’ e se conservao’ 

 nesta opozisao deste termo para odaVilla de Souza  

 neste  azilados pelo sobredito Alexandre Xavier, ena  

queles notridos pr aquelas autoridades avista pois  

fl 02 

 Pois da Onrozaquadra q’vejome privado de  comprir 

 com asminhas  Obrigasoens pr sou a  

 miasado amorrer eomeu escrivao p aquela Corja  

infernal; eomesmo susede com as mais autoridades  

desta Va  etermo que malpode defender suapisoas dos 

asaltos dos malvados  e a rezão epr q’ á ũm grande par  

Respon

di em 

21 de 

out de 

1826 



 

 

 

tido p parte daquele Azevedo afavor dos malvados  

 episso é fasil q’ querendo  as autoridades deaqui pu 

nirem aestes malfeitores romperá em uma Anar 

quia. Emfelismente acabara este Pais nas máos dos orro 

rosos omesidios eSeV. Exa não providenciar eproteger  

 os sidadoens deste termo, ẽ poder nesta isperansaeqmea 

nimei alevar a prezensa de V. Exa pedindo a Jus 

tisa do Custume . D. G. a V. Exa m. a.  Pombal 9 de  

abril de 1826 

  

 Francisco Leite da Cruz 

Juiz ordinario dava  

de Pombal 

  

S. N. J. Ilmo  Exmo Snr. Alexandre Francisco de Seixas Maxado 

G. M. Em’. a’. 

Digno Prezidente da Para dp Norte e Corel do  

Batalhõ deCasadores da mma Cidade 

  

Do Juis Ordinario da Va de Pombal 

  

     

 (C 114) - ILMO E EXMO SNR. TOMANDO ESTE SENNADO POSSES AOS 4 DESTE CORRE  MĒS, 

 

Ilmo e Exmo Snr. 

 

Tomando este Sennado posses aos 4 deste corre  mēs, 

 e anno, e fazendo a primra Sessão aos 5 no mmo mēs,  

foi lhe preze pelo Escram desta Camara hữ Respeita 

vel Off.o  de V. Exa, ao qual inda senão tinha da 



 

 

 

do cumprimento, e no qual exige  V. Exa do mmo Sen- 

nado Lhe serem remetidos os documtos, memoriaes,   

e quaes quer outros papeis Officiaes, assim como al 

gữa  fiel narração dos acontecimentos, que tem havido 

desde o anno de 1825 pa V. Exa remeter a Se- 

cretaria de Estado dos negocios do Imperio pa efectuar 

o cumprimto a Imperial Determi- 

nação, que pr Portaria de 10 de Janro do anno  

passado foi dirigida a V. Exa p. da Secretaria. 

 

 Este Senado, Exmo Snr`, há mto pouco tem 

po tomou posse, como V. Exa ve na dacta assima   

acuzada, e o negocio hé de mta monta, mto  princi- 

palmte não tendo esta Camara o compete Lo  

Memorial, d’onde extraha pa remeter a V. Exa  

porém imediatamte pasou  comtodo o disve- 

lo a tomar as percizas medidas ps  ocumprito  

 da Ordem de V. Exa expressa em do  Officio, 

assim  como se desvelará em cumprir todas asma 

is, que V. Exa foi servido dirigir-nos. 

 

 Deos Guarde a V. Exa mt an V. Na da Ra   

em Sessão de 19 de Abril de 1826. 

 

Ilmo e Exmo Alexandre  

Francisco de Seixas Machado: 

Prezde da Provincia  

 

Francisco da Costa Agra 

Manuel Nunes Pereira 



 

 

 

Bernardo José de Barros Correia 

José Joaquim de Britto 

 

 

 (C 115) - ILMO E EXMO SNR PORMEAXÁR NO CARGO DE COMTE DE POLICIA PR  

 

Ilmo e Exmo Snr 

 

Pormeaxár no cargo de Comte de Policia pr  

Portaria  que V.Excia   sedignou proporme, 

etendo em vista as Instruçoens que deste 

Governo V. Excia tem dirigido Vou partici- 

par a V. Exa o estado deploravel em que se  

axá este Destro   manxado por  homens  

mal considerados do Destro  Limitrofe 

 aodePombal que he VillaNova de Souza,  

 e não sei p que tem intendido desde 1817  

a 1824, eathé adata deste prese anno Calca-  

rem  aopeês  aos abitantes em geral mto  

principalmente aosmais bem considerados  

só pelo ciume que tem desi empenha- 

rem que aqueles dequem são elles  

innimigos, Já por não terem prendido ahu 

ns com as calunias nos movimentos  

Politicos. Já por terem Roubado as Fa- 

zendas destes easSsacinado aou 

por serem parentes dos primeiros ditos  

asima; Agora  acontece Alexandre Xer  

d’Azevedo, Eugenio Jose de Almeida,  

Jose Pontes de Tal, abitantes naqu 



 

 

 

 Villa e Distro mand  huma Pa  

fl2 

Patrulha Cabras e Mulatos facinoro- 

zos deproposito sem respeito nenhum as 

Leis e as Autoridades constituidas p S 

 M. I. de asalto neste Destrto com hum  

 rol denove homens que hondem asacinos   

sendo deste Destrto o 1º eAlferes JosedeSaCnte  

2º Franco  AlvesMaya, 3º seo irmão Manuel  

 Alves Ferra Maya, e 4º Francisco Germano 

Ferreira Lustroza,  Comandantes estes do Dis 

trito vizinho desta Ribeira; Ora o primo  

 não hé (_________) que eu informe aV. Excia asua 

conduta p’bem penso ser athé amo  deV. Excia  eos  

 2º 3º e 4º  são homens  aranjados Proprietarios  e   

chefes defamilias de tal probidade q’ o  

Acthoal Comte Geral das Ordenansas da Vi- 

lla dePombal osnomiou ao 2º p/ Comte da Com- 

panhia daquele Destrto depis  dofalecimo do Cap. 

Thomas Alves Ferra eo4º  p Comte de Po (rasgado) 

 domesmo Destto                      Apatrulha fa- 

cinoroza Exmo Snr  ainda seaxa’ dentro deste 

Distro  epmais deligencias q’  tenho feito a (rasgado) 

 seosposso prender apenas foraõ presos (rasgado) 

(rasgado) famintos da Casa de Francisco Cae- 

(rasgado) de Carvo  que depois de Confeçados os  

Fl 3 

Os soltei p não terem crime de Sumarios 

que confeçavão que (ilegível)  dita asima  

ainda seaxa dentro deste Destrito q estavahama 



 

 

 

is deduas semanas q já tinha perdido huma   

ocasião de asacinarem aFranco Alves Maya 

porem q’ seretirava eq aOrdem q’ trazião  

hé q’seacaso perdesem aempresa não paSsa- 

cem dentro da V. N. deSouza p Eugenio Jose de Almda  

 não saber que focem direitos asua casa p/ 

vir antão propriame bater as portas dosmar- 

cados asima ditos.Es a Ordem que deo o en- 

carregado demandar a Escolta Jose Dan 

tas detal sendo o chefe desta Escolta 

facinoroza Anto  Soares detal Jose (_____)            

Cavalcante esta com cautela em sua  ca- 

sa não só sofre aintranquilidade de  

 Espirito como athé ver os giros denegocio 

desua casa  enpatado por meter sahir a  

massegalos. Dequanto tenho participado  

aV.Exa tem dado motivo depo (rasgado)  

Ilmo Sr Comte Geral e mmo V. Excia  meOr- 

denou fizece prender aos ladroens efaci- 

norosos doDistrito  domeo Comando  

 todos aqueles detal qualidade que (rasgado) 

 capolirão deserem (rasgado)(presos) foraõ (rasgado)  

Fl 2 

Procurando aVilla de Souza ep  

não lheod’arem conta darem parte as Autoridades  

daqueles Destrto  ecausa pq’ erão escuraSsados ;  

Diziaõ os homens de Pombal estão levanta 

dos  edeo este motivo q’ aquela Villa a (ilegível)- 

da aqinstou gente dentro da Villa deho- 

o  Comte Geral damme prudentemte  fis destro- 



 

 

 

çar estando varias companhias amarxa- 

rem p Pombal. Infelismente, Exmo Snr  

 estou apoiando naquelle Destrito toda   

agente má que são escurraSsados pelos  

seos crimes deste Destrito edemais.Eis o 

que tenho departicipar a V. Exa e dará V. 

Exa as sabias providencias que julgar  

serem necessarias. D. G. aV.Ex.p mtos   

annos Povoação do Cathole 2 de junho de 1826. 

Ilmo e Exmo Snr Alexandre  

Francisco de SeixasMaxado 

Ten  eCoronel   

do Batalllhão d’Milícias de Caçadores 

E Presidente da Provincia da Para 

 

Alexandre Ferreira Borges 

Comandante de Policia 

 

 

 (C 116) - ILLMO E EXMO SNR. HÉ TÃO NATURAL AOS TRISTES, EDESVALIDOS 

 

Illmo e Exmo Snr. 

 

Hé tão natural aos tristeS, edesvalidos, pro- 

curar osocorro, ealivio namaõ dos poderozos, aos  

quaes sem duvida o Ente-supremo colocou so- 

bre aqueles para os proteger, que mejulgo no  

presente caso authorisado pella neceSsidade 

ahir precurar oSocorro deV. Excia , não só pela  

regra Geral que deixo apontada, más prin- 



 

 

 

cipalmente porque nas maons de V. Excia se   

axá opuder conferido pello noSso amabe- 

licimo Soberano para defender os seos Su-bditos, 

elivralos dapropotencia daqueleS  

que os pertende oprimir.           Desde o anno  

de1824. Epoca infelis dapaSsada revoluçaõ,  

que  ficou durando entre os povos deste Dis- 

trito, eos do Rio dopeixe  huma palpavel  re- 

validade, por terem vindo estes  ultimoS 

com maõ armada amatar, saquear, eroubar (corroído)  

aos primeiroS: Cuja novidade  setem con- 

servado como o fogo debaixo dacinza; Até (corroído) 

que agora tendo ocorrido algumas circons- 

tancias particulares, que não fazem aopro- 

posito  rebentou subito ovolcaõ que ameaça  

FL 02 

Amiaça a ultima ruina, eparece querer deno- 

vo acender aguerra civil, que namencionada  

época de 1824 taõ felisme foi extinguida,  

comeSsou-se  depois dos ComandanteS entrarem a  

prender os ladroens efacinorosos deste Dis- 

trito edos visinhoS ecirconvisinhoS de Ordem  

deV. Ex.cia etodos quantos escapoliraõ foraõ se  

apasiguando nodistricto doRio dopeixe es- 

palhando voatos mentirosoS, disendo que 

nesta Ribeira do Patu seestava ajuntando  

gente para  ir aRio dopeixe asacinar sertos  

homens dos principaes dali; quando naVer- 

dade nem por sonhos sepraticou tal cousa;  

Em consequencia destes boatos os Comtes da 



 

 

 

quela Villa fiseraõ noteficar os povos para  

marxar contra este Destro eathémesmo Pom- 

bal edepois dejuntar algumas companhias 

 (corroído) dentro daquella Villa deSousa, epor lhes- 

constar que era tudo mentira descartaraõ  

em dizer que sedecem por noteficados a 

thé segunda vós, oque asustou osdecá se 

guio-se aisto varios ditos, porqués, enredos, a- 

visos,  eoutras cousas que seria longo contar,  

 até que atantos deMayo apareceo huma  

FL 03 

Huma Escolta; ou antes huma quadrilha de 

doze aquatoze homens Cabras, e Mulatos que tendo  

toda anoite feito sentinela ás portas do  

Comte de Compa Francisco Alves Maya pa asaci- 

nar, esendo elle livre pr hum home  daboa furtu- 

na, seretirava demanhã, epaSsando nafazenda  

Sta Anna diceraõ q’vinhaõ deOrdem do Capo Jose San 

tos da Va de Sza  amaatar otal Comte eseo irmaõ Mano- 

el  Alves  Ferra Maya, eo Alferes Jose deSá Cavte eoutros,  

etrasiaõ expreça Ordem dommo pa q’ nocaso dinaõ a- 

fetuar-se aenpresa seritirarem-se com omaior, se- 

gredo ecautela q naõ soubesse Eugenio Fo de (ilegível) 

elhefocem dar parte pa elle vir pessoalmte  eafetuar 

oseo projecto. Estas são Exmo Snr’ os termos  

 emq’ seaxaõ  as cousas neste desgraçado sertaõ, q’ acaba  

desofrer os rigores dehuma  seca amais cruel, e qdo  

pertendia respirar seacha’ oprimido, econsternado, 

não avendo seguransa pessoal nem napropria casa 

etudo ariscado operder-se sehum pronto auxilio,  



 

 

 

huma Providencia vigorosa damaõ de V.Excia naõ 

nos(corroído) acudir comtoda abrevidade , pr q’ 

naõ seaplicando presto oremedio (corroído) 

torna incuravel. (espaço) PaS detodos ponha os Olhos 

de Comiseraçaõ neste quadro, eacuda breve com  

asprovidenciaS q’asua alta compreensaõ julgar mais aproposito u- 

FL 04 

Usando d’alguns meios brandos omque faça con- 

ter os homens doRio dopeixe, naõ só adto  Cap. 

Santos como outros que aligovernaõ, para que e 

vitem estas [________] de escolhas nosalheios 

Distritos, efaçaõ prender, epunir os que forem  

compreendidos aver sesealheacha(?) huma perdi- 

çaõ geral, como aque presente nos amiaSsa. 

 Eis oque julguei proprio  domeo de- 

ver levar ao conhecimento deV. Excia  que D. ge  

m~ an~ Povoaçaõ de Catholé 3 de Junho de1826. 

 

Illmo  e Exmo Snr’Alexandre  

Francciso deSeixas Maxado Tene 

Coronel doBatalhaõ de CaSsadores 

EMilicianos e Presite da Provincia da  

Parahiba 

 

Luis de Sa Cavalcante 

Comte Interino da Camp. 

do  Catholé aplte do Pathú 

 



 

 

 

 

 (C 117) - 1826    JUNHO  10 - DOM PEDRO PELA GRAÇA DO DEOS, E UNANIME 

ACLAMAÇAÕ  

 

1826    junho  10 

 

Dom Pedro pela Graça do Deos, e Unanime Aclamaçaõ  

dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do  

Imperio do Brazil. Faço saber avós Presidente da Provincia  

da Parahiba do Norte: Que sendo elle presente as duvidas que  

tem ocorrido na Chancellaria Mor do Imperio, sobre a exacta  

arrecadaçaõ dos Novos Direitos, que saõ devidos a Fazenda 

~Naional, pelas Merces, de todos os officios de Justiça, e Fa= 

zenda: Hey por bem novamente Ordenar= 

vos, que com urgencia e responsabilidade,  

incumbais aos respectivos Ouvidores das  

Commarcas deSsa Provincia, procedaõ á novas Lotaçoens 

expecificas de todos os officios de Justiça, e  Fazenda, das su= 

as Commarcas, cuja execuçaõ zelaraõ como lhes hé propria 

 Epara remover as delongas, que a este respeito poSsaõ haver, 

outro sim os mesmos Ouvidores encarregaraõ aos Juizes  de  

cada huma das Villas, a factura das competentes Lotaço= 

ens, servindo de Escrivaõ odas  Cameras, e insinuando el= 

las a forma de Proceder, e principalmente aos Juizes que 

naõ forem  Letrados, cujos ProceSsos vos seraõ remetidos em tem= 

po; a fim de serem por vós enviados ao Conselho da Fazenda, com  

a brevidade poSsivel, como cumpre a  bem do Ser= 

viço. O Imperador o Mandou pelos Ministros  abaixo aSsig= 

nados do SeuConselho, e da Fazenda Victorianno Marques  

de Freitas afez, no Rio de Janeiro, em dez de Junho de  



 

 

 

mil e oito centos e vinte e seis, Quinto da Independencia e do = 

 Imperio. Joao (ilegível) de Mello e e B. Lacerda (ilegível afez escrevente). 

 

Francisco Baptista Roiz’ 

    Jose Fortunato de Brto Abreu Sousa Mendes 
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Por Destro do Conso da Fazda de 5   

de Julho de 1826% 

 

Cumpra-se eregiste-se Paraíba 27 de Julho de 1826 

 

Alexe  Franco de Seixas Maxado 

 

Regda à f  186 do Livro 2º de Avisos Imperiaes 

 

Antonio Jose Henriques 

 

Expedio-se ordem ao _ 27 de Julho de 1826+ 

 

 

 (C 118) - ILLMO EX. MO  SNR.’ DEVENDO DAR PRONTA RESPOSTA ÀO OFFICIO  

 

Illmo Ex. mo  Snr.’  

 

Devendo dar pronta resposta ào Officio  

de V. Ex.a de 16 do Corre Agôsto acompanhado da  

Copia da Ordem Imperial, tendentes ao milho 

ramento da estabilidade dos Indios, em que diz que- 

rer V. Ex.a ouvir am.a oppiniaõ p.a poder satisfazer 

ao que de V. Ex.a se exige, passo a responder confor- 



 

 

 

me a Razao, e mais q’ tudo a Experiencia me tem 

mostrado. 

Aindole, inclinaçaõ, e, e costumes dos noSsos  

Indigenas Saõ ainda hoje com pouca difer.ca a 

q.les  m.mos, q.’  antes de sairmos do estado brutal,  

em que os havia collocado a Natureza. Por q.to  

naõ tendo elles hua Authoridade , que previa, e de- 

ligentemente regule, dirija, eprovidencie as suas ações  

todas oppostas ao bem estar de si proprios, e dos que  

estaõ inherentes ao seu immediato influxo, he tu- 

do entre elles desordem, e nada tudo. Porque o 

furto, ainsubordinaçaõ, o amor da solidaõ,  ede 

viverem occultos aos olhos das Authoridades he todo 

oseu empenho, e exfôrço. Porém de nenhuma  

entidade he serem elles governados em Corpo se- 

parado, e distinado pr hum Cap.mor  eleito d’entre  

elles mmos, porque este sendo parte daq.le todo des- 

organizado em nada differe  dos seus subditos;  

eque regimem lhes  poderar ser pr este applica- 

do? Avista disto, edo mais, de q’tenho sido 
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testemunha,  acho ser de nenhuma vantagem, e 

inutil aldear-se seme  gente, porq.’ he om.mo que 

 conservalla no m.mo  estado, quedantes, ehe por isso 

que acho razoavel ser tida em o numero do mais  

Pôvo, que fórma o Corpo das Ordenancas, ficando  

à inspeçaõ  do Cap.mor respectivo ocuidar de seu mi- 

lhoramento, sem distinção de suas qualidades. 

Quanto ao nenhum proveito result.e  dos 

esfórços exgotados  para sua civilizaçaõ, pare- 

~ 



 

 

 

ce-me naõ ser outra a cauza, se naõ terem 

sido esses esfórços  mais espiculativos, que practi- 

cos; pois com muito pouca energia setem cui 

dado deste taõ intereçante particular; visto q’ 

o cazo exige  m.ta  restricçaõ, para podêr  produzir  

o effeito suspirado: como seja ser isso obrigados 

á frequencia das Escolas, e outras  occupaçoens,  

nunca devendo ficarem entregues a si mmos, pr q a 

inercia de que saõ taõ dosados para tudo os 

 inhabelita. Saõ estas as ideas q’me suggerem  

mas combinações, a vista das q’V. Ex.a formando 

 as suas colligirá as noçoens, que lhe formem mister 

Deos G.e aV. Exa m~ an~ Villa do Pilar 

26 de Agosto de 1826 :/: 

 

Ill.mo  e Exmo  Snr.’Alexandre Franco 

de Seixas Machado, Pres.te  desta Provca 

 

  Joaõ Bapta Rego Cavalcante 

 

 

 (C 119) - ILLMO E EXMO SNR EM COM SEQUENCIA DA ORDEM DE V. EXA  DE 16 DO  

 

    Illmo e Exmo Snr 

 

Em com sequencia da ordem de V. Exa  de 16 do Corrente 

mes acompanhando aCopia da ordem Imperial, que 

V. Ex.a foi servido remeterme pa em virtude damesma  

Informar sobre oseo Cotesto. Com o mais profundo res 

peito informo a V. Ex.ca segundo omeo Conhecimento. 



 

 

 

  Nesta Capitania Mor há duas aldeias  

de Indios huma navilla da Bahia de S. Miguel eoutra 

na Villa de Monte mor, am bos nos lugares proprios desta 

Capitania, por ser huma abordo da Praia eoutra 

abordo do Rio Mamang.e que muito utilizam pello 

pescado de todas as qualidades, edecultura, digo Como- 

tam bem pellas terras serem proprias detodas as dever 

cidade  de cultura, sem que aestaçaõ do tempo ospro- 

judique, por serem muito forte deagoas, segundo  

omeo ver estam muito bem Aldeiados. 

 Seos custumes sam vis, Emnimigos detoda 

asociedades que lhes po deram utilizar pa asuaci- 

vilização muito inclinados ao gentilismo, eao Serviço – 

braçal, demar e terra, debaxo de direçaõ, sabendo naõ outro 

 q.lquer que lhesirvam para seos  

aumentos. Para sua sivilização basta huã  

bom diretorio, eque este se aproveite (q~ que amto) estam sem disiplina 

tam somente para as em 
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pregar a disciplina, etrabalho, eainiciação das primeiras 

letras por que outras qual quer coiza, elles abominaõ, 

por isso que acho inutel outro qual quer intento. 

 

D. G. aV. Ex.a m. annos Boavista  

27 de agosto de 1826 

 

Illmo Exmo Snr Alexandre Francisco  

deSeixas Maxado e Prizidente do Govno 

 

Francisco Ignacio Pereira de Castro 



 

 

 

Capi.mor 

 

 

 (C 120) - ILLMO E EXMO SENHOR - PARA EXECUTAR EXATAMTE ARESPEITAVEL ORDEM DE  

 

Illmo e Exmo Senhor 

Para executar exatamte arespeitavel Ordem de V. Exa aCompanhada de huma 

Copia Imperial emq. medetermina remeta a V.Exa huma informaçaõ da Indule’ 

Custumes, einclinaçóns dos Indios desta Villa, do terreno – mais proprio p.a oseo 

adiantamto  e finalmte aindicação das Cauzas q. tem sido Omotivo deinutili- 

zar-se as forças q’. setem  feito pa os sivilizar, passo a Informar a V. Ex.a  Os- 

Custumes e inclinaçóns  destes Indios saõ  pesemos, p. q.  só seemclinaõ  p.a 

o mal. Notempo emq. viveraõ debaxo  da disiplina dos Padres Mi- 

sionarios, tinhaõ  outros Comportamentos, Segundo atradiçaõ das Pessoas 

mais antigos,  p. q.  tinhaõ  temor, e obediençia aos ditos Padres; q. com 

todo o disvelo vigiavão sobre elles: trabalhavaõ, plantavaõ,  mto;  pa  Suas  

Sustentaçóns p.m  apenas pasaraõ os ditos Indios pa  derecaõ dos   Directo 

res, perderaõ logo otemor, obediençia  comq. foraõ  Criados pellos Misio 

narios;  forao-se relaxando p. q. naõ  faziaõ Cauza dos Derectores, e ql.q.  

assaõ ou reprenhençaõ q. lhes davaõ os Derectores se rebelavaõ Contra elle 

eaSim foraõ vivendo como obsulutos, esqueceraõ-se de trabalhar, eplantar 

tar pa sustentarem as Suas familias, vivendo na osiozide eaplicados só –  

mentes as bebederas e afurtos, q. saõ os trêz visios deq. saõ posuidos; Pre- 

guiça, Bebederas, efurtos.     Ademira, em.to ademira ver huma Naçaõ  

q. hé S.or de tres Legoas de Terra, naõ darem otulide. nem aDs nem ao- 

Publico, pa trabalharem eplantarem mta lavora pa  sesustentarem, e as – 

suas familias, enaõ andarem furtando e robando o Mundo inteiro; Cus- 

tume este q. nunca operderaõ. Qualq. pobre dentro destas terras – 

dos Indios q. pagaõ foro, e Dizimo trabalhaõ, plantaõ qto selhefas perçizo – 

p.a sus susistençias, e de suas familias seastem. Eainda mais ademira ver 



 

 

 

hum Negro Cativo q. naõ tem Dias, senaõ  alguns in 

trivalhos de descanso do serv.ço  deSeos Senhores trabalhaõ, plantaõ, eajun 

taõ Com q. Sepossão forrar. e os Indios nús, e cruês q. naõ 
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Naõ  passaõ dehuma Camiza, q. nada lhe gaxe  p. q. naõ trabalhaõ. Estes –  

Indios naõ querem sivilizaçaõ p. mais  exforcos que se façaõ, p. que 

sempre procuraõ os prençipios  dos seos Gintilismo, ep. q. o prençipio  

da  sivilizaçaõ hé otimor, obediencia, e fidilidde nehuma destas ver- 

tudes elles querem adotar; ep. isso  nunca já mais se sivilizaraõ. Sua    

Magestade , pa os ezaltar em gradiçellos, e sivilizallos mandou p.- 

Hum Diretorio, foçem ade metidos nos lugares Publicos, servin- 

do nas Camaras, e outros empregos publicos, tudo isso abandonaraõ- 

pellas suas más enclinaçõns, epesimos Custumes; pois tenho visto  

nesta Villa,  no tempo de vinte seis annos q. aqui rizido, varios 

Indios empregados de Juizes Ordinarios, publicamte trabalharem  

alugados com huma Inxada namaõ, em.tas vezes a Pretos Cativos.  

Obediencia essa vertude taõ exelente elles naõ adotaõ, p. q’. naõ – 

há aq.m elles atenhaõ, dommo modo temos q. hé o prinçipio detoda 

sabedoria. Finalmte afidelidde q. hé outra vertude taõ ex- 

peçial elles anaõtem, enunca ateraõ, pq. tenho exprimenta- 

do etenho expriençia dos proçedimto delles, se hoje estaõ des- 

posto adetender alvoz de Sua Magestade Imperial, amanhã – 

ou hoje mmo vem q.lq.r individo eofereçe hum bocado decarne e 

Agoardente pa serem contra Sua Magestade Imperial, estaõ – 

promptos, edispostos; ep. isso hé gente inconstante  q. nella senaõ – 

pode afiançar ninguem. Segundo omeu Ver, epareçer estes  

Indios deviaõ ser empregados nos Serviços de Embarcaçons, pa 

oq.  saõ muito Ages: ou nos Batalhons de Tropa. Nasvillas, pr- 

inçipaes me estes q. os conheço, nunca já mais  seraõ mais doq.  

saõ enem teraõ  outra Conduta, enem procedim.to ; pois q. elles – 



 

 

 

naõ fazem Cauzo, enem tem temor doseo proprio Cap.mor  q. os go- 

verna, nem de Directores, enem deParochos; poderia Ser- 
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Ser q. milhoraçem de Custumes, Indule e inclinaçons seviveçem 

debaxo do jugo, ou deseplina  pezada  que elles temesem, hé o q. po- 

isso informar a V. Exa Ds Ge aIllustre Pessoa de V. Exa ms a 

nns Villa doConde 7 de 8bro de 1826 

 

O Vigro Antonio Pereira Bahia 
 

 

 (C 121) - ILL.MO E EX.MO SENHOR -V. EX.A MEDETREMINA LHEMANDE HUMA 

INFORMAÇAÕ 

 

Ill.mo e Ex.mo Senhor 

 

V. Ex.a medetremina lhemande huma informaçaõ, da indule, Custu 

mes, enclinaçons dos Indios destas duas Villas do Conde, e Alhandra de 

q. sou Comm.te , aSim Como táo bem do terreno mais proprio -  

p.a o seo adiantamto eas Couzas q. tem inutilizado os Esforços 

p.a a Sivilizaçáo delles, sobreo  q. informo aV.Ex.a  Conforme 

omeo pensar. O  Custume ordinrio  destes Indios em todo tempo 

hé furtar, beber Agoardente, p. Cujo motivo vivem em abati 

mto  etudo proçedi Osiozi.de em q. vivem, elles naõ temem, num 

respeitaõ aninguem saõ mto mudavês na sua Conduta emto 

inconstantes em todos os seos progetos, não há q.m vigie sobre  

eles pa os domar einclinalos a sivilização. Estes Indios  

teriaõ milhor comportamto seviveçem  de baxo 

dedesiplina deoutra  Naçaõ aqm elles temesem. Governados 

p. outro  Indio seo semilhante nunca já mais poderaõ – 



 

 

 

ter milhoramto;  p. q. qm  vio hum   vio todos, aconduta de 

hum hé detodos, dommo  modo aOsiozidade; apreguiça emais 

inclinaçóns, etudo qto fazem eObraõ hé pegado às ramas  

do seo gentilismo:  dos Derectores naõ fazem Cauzo, ese  

querem  fazer  oseo elles Indios se rrebelaõ  contra ele; 

o terreno mais proprio p.a  o seo milhoramto  esivilizaçaõ- 

hera empregallos na Marinha, ou no servco das Tropas 

eas Cauzas q. tem avido pa naõ serem sivilizados, saõ  

elles mmos p. q. só procuraõ  p. si  mmo abaterem-se em 

todas as suas aSsons, eomodo q. tem devida. Saõ  

mtos  imCnostantes, e histante, e histante mudaõ depan- 

Riçer, enelles naõ sepodi fazer Confidencia, p. q. so olhaõ – pa  

intereçe decarne e Agoardente; poderaõ ter adian 

tamto nas Suas Villas seforem governados com hum ju- 

go pezado q. os obrigue atrabalhar, vigiando sobre elles- 

aSim como os Misionarios nos Seos principios; a 

o contrario nunca já mais paSaraõ doq. Saõ, é 

 hé oq. Posso informar aV.Ex.a   Deus Ge aV. Exa ms anns  

Quartel do Sarapo 9 de 8bro de 1826 

 

Feliz Correia deSouza 

 

 

 (C 122) - ILMO EXMO SNR’ESTA VILLA DE ALHANDRA ESTÁ SITUADA EMHUM TERRENO  

 

   Ilmo Exmo Snr’ 

Fl.1 

Esta Villa de Alhandra está situada emhum terreno  

apreciavel, hemuito abundante depescarias nos Rios 

que aCirculaõ, eMangues adjacentes, onde os Indios 



 

 

 

vaõ diariamente carangueijar, edahitiraõ os seos sus- 

tentos, efazem alguns dinheiros p.a  comprarem afa 

rinha, por isso que nada plantaõ, tanto q.~ gracando 

esta fome podia mto bem esta Villa ser della excluida 

pelas gr.des  Vazantes q.~ tem nas margens dos Rios, e ver- 

tentes assiduas, pois os Indios  vivem aqui só entre- 

gues aindollencia, enada trabalhaõ, tudo p.~ falta de Pul- 

licia, pois sendo composta esta V.a demaís deduzentos fogos  

de Indios constantes domeo Rol, aexcessaõ  dos- 

que andaõ extraviados, so dés, ou doze se entregaõ agre- 

cultura, eisto mto  pôco, eos sobrenaturaes dom.mo  modo,  

ou ainda piores, que só vivem de roubos huns aos – 

outros neste poco que plantaõ,  esó causando preju 

izo aos Senhorios dos Engenhos vizinhos aesta Vil- 

la situada emhum lugar taõ belo, acressendo demais 

ter as regalias deser vizinha dagrande Feira dePedras de 
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de Fogo, Villa de Goianna, ePraias, ondeha abundancia 

detodos os pescados: os Indios naõ tem indole algŭ 

ma, vivem brutalmente, por isso q.~ naõ tem q.m com 

perfeiçaõ os vejaõ, esegundo aomeo pençar deveraõ ser 

regidos por pessoa dediferente qualidade, ederigidos por 

hum Director deprobidade,  que more dentro da Villa, 

e naõ como oq.~  existe, que he só Director no nõme: oCus- 

tume einclinação dos Indios he o ossio, eavadiaçaõ po- 

is q.~ em nada seocupaõ; p.m  sempre seinclinaõ mais aar- 

te do Mar; em quanto naõ ter aproveitado as despesas que 

tem feito o Thesouro Publico nesta Villa p.a sevilizar 

aos Indios della he a cauza deserem os Professores indol- 

lentes, enaõ cumprirem com oseo dever, enem o Regen 



 

 

 

te, e Director obrigarem, q.~ os Indios exercitem a Escolha;  

he o q.~ tenho de informar a V. Exa D. G. a V.Ex.a   

Villa de Alhandra 14 de 8bro de 1826. 

 

V. Braz de Mello Moniz 

 Vigrio atual emaVa de Alhandra 

 

 

 (C 123) - ILLMO E EX.MO SNRO HOMENS CORRIDOS, E FILHOS EXPURIOS  

 

Illmo e Ex.mo Snro 

 

Homens Corridos, e filhos expurios da so 

cie’d e continuaõ p.r  todos os lados a perturbar 

a páz e seguransa publica, como de preze  apa 

rece neste t.mo Luis da Roxa acompanhado  

de vinte, ou  mais satelites seos, que todos se 

haõ feito malvados p.los m.tos roubos, e frequen 

tes assassinos já praticados na Prove de Pernco 

e já nesta, qo  teve o seo principio com as mor 

tes do Come Manoel Gomes da Paixaõ, e 1 no 

mer, e oito mais, q’ deixamos de cita-los  

p.r  naõ sermos prolixos; he pois em circustancias 

taes que olhamos pa V. Ex.ca como forte Balu- 

arte aos nossos males, p.a q.o   providencie o prez.e  

mandando ordem a todos os Com.es desta Prov.a, cujo  

Governo está ao cargo de V. Ex.a p.e os pesse- 

guirem,  e destruirem, ou como melhor  

V. Ex.ca, entender, e for servido, fazendo lembrar a V. Exa  

q’não destruido seme bando passa 



 

 

 

a  engrossar, e que Natuba he a nascença e 

foco  dos assassinos, e ladroens. 

Deos Guarde a V. Exca por dilatados  

annos, como he mister 

 

Villa Nova da Rainha 

Rainha em Vereaçaõ extraordinaria 

de 20 de 7bro de 1826 

 

Respondi em 5 de 

8bro de 1826 

   

Ilmo e Exmo Snro Alexandre  

Francisco de Seixas Maxado, 

Preside da Prov.e 

 

Antonio Pereira de Aro 

  Bernardo Jose de Barros Correia 

Antonio Zero Gomes Barbosa 

 

 

 (C 124) - 1826 – OUTUBRO – 10 ILL.MO E EX.MO SENR  SUA MAGESTADE O IMPERADOR  

 

1826 – Outubro – 10 

     Ill.mo e Ex.mo Senr 

 

Sua Magestade o Imperador Ordena, que V. Ex.a dê as mais effi- 

cases providencias, para que na Alfandega d’eSsa Provincia, se a- 

cautele a introduçaõ que se pertenda fazer demoeda falsa, vinda, 

ou  dos Portos do Imperio, ou  dos Estrangeiros, em Embarcaço- 



 

 

 

ens de Comĕrcio, que deveraõ ser todas muito escrupulosamente 

 visitadas, fazendo aprehender amoeda falsa de qualquer qua- 

lidade que seencontrar, e proceder-se na forma da Lei: O que par- 

ticipo a V. Exa para sua execução. 

 Deos Guarde a V. Ex.a Palacio do Rio de Janeiro 

10 de Outubro de 1826 

   

Visconde de Baepondy 

 

Cumprase, eregiste-se Paraiba 

20 de Novembro de 1826 

Alexe Fran.co de Seixas  Maxdo 

 

Snr Preside da Prova da Parahiba do Norte 

Iª Va 

 

Registrada na folha 197 do livro 2º de registros de Avisos Imperiais 

Antonio Joze Henriques 

 

 

 (C 125) - ILL.MO EEX.MO  SEN.RTEMOS PRESENTE OOFFICIO V. EX.CA  DE 13 DE SBRO.  

 

Ill.mo eEx.mo  Sen.r 

 

Temos presente oOfficio V. Ex.ca  de 13 de Sbro. proximo 

paSsado, edas Claras expreSonS doSeu contes to ficamos 

aSsás entendidos. 

Naõ podemos fazer perSuadir aos Povos para reconhece 

rem por  Capitam Mor aFrancisco Antonio Correia de 

Sá por termoS aconSelhados por hum Letrado bem  



 

 

 

Endeferente para esta Villa;  por morar delladistante 

naõ poucas leguas, perito em Ley, intereSsado eprobo 

emconducta, repreSentado, respondido perante S. M. I.  

os motivos, que temos derepregnar a graça comedida 

ao nomiado Capitaõ Mor, etermos nao negado o ab- 

Solutamente; porem porem sim interinamente um  

praSa do dapartedesreSenado, deV.Exça, ede S M I 

va Agraciado  Capitaõ Mor, para nada do Governo  

exercer, nem inovar nestas OrdenançaS ate deciSaõ 

do mesmo Augusto Senhor como ja participa- 

mos aV. Ex.ca no Officio de 30 de Setembro paSsado, 

Aconteceo demais, que querendo o Juiz Joaõ Rodri 

gues Sarmento com oVeriador Joaõ deSouzaMar 

tins, que  oEscrivõ LavraSse  hum Edital para 
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para os Povos reconhecerem aoCapitaõ Mor 

contra oaCordaõ deSenado reunido este oempra 

Sou daparte deV.Ex.ca ede S.M.I. para lider desse 

projecto ao que depois de aConselhado com Seu 

Cunhado Luiz Antonio; anuio. 

Quanto aos Seductores do Povo para arequi 

zZiçaõ de 8 de Setembro, egnoramos quais Sejaõ. 

D.s G.e aV. Ex.ca m.to na.os  EmSeSsaõ de  

19 de 8bro de  1826. OEscrivaõ daCamara Francisco  

Rodrigues Camillo EscreviS.  

 

            Joaõ Rodriguis  Sarmento 

            Joaõ Bento de Oliveira 

            Joaõ deSouzaMartins 

Pedro de Alcantara Dantas 



 

 

 

José Antonio da Silva Lemos 

Antonio Alvares de Souza 

 

 

 (C 126) - ILL.MO , E EX.MO SNR. NO ANNO DE 1823 TIVEMOS A MAIOR SATISFAÇAÕ  

 

Ill.mo , e Ex.mo Snr. 

 

No anno de 1823 tivemos a maior satisfaçaõ  

de gozarmos da  comunicação dessa Capital, 

e das mais V.as desta Prov.a pela solicitude dos  

Correios terrestres, q’ entaõ foraõ estabelecidas, e 

vimos com bast.e  desprazer finar-se taõ util  

estabelecimen.to  no anno de 1824 p.r cauza da 

luta do m.mo anno. Agora pois, que já graças  

a Providencia gozamos da melhor tranquili- 

dade rogamos a V. Ex.ca facSa  sobreviver taõ util,  

efamozo estabelecimen.to; e nos offerecermos p.a con- 

correr com q.to estiver ao nosso alcanse p.a a forma-  

çaõ do plano, q’deve regular o m.mo Correio, no  

cazo de ser perciso sermos servidos. 

 Deos G.e aV.Ex.ca m.t a.on V.a Nova da  

Rainha em Veram de 21 de 8bro de 1826 

 

Illmo, e Exmo Snro Alexandre 

Francisco de Seixas Macha 

do: Preside da Prov.a  

 

 Antonio Pera da Ar.o  

 Manoel Nunes Pereira 



 

 

 

 Joze Joaquim deAlmeida 

 Bernardo J. de Barros Correia 

 Antonio Joze Gomes Barbosa 

 

Respondido em 31 de 8bro 

de 1826 

 

 

 (C 127) - Nº 9   1826   -   OUTUBRO  25   -   ILMO E EXMO SR’ EXIGINDO A CAMARA DOS  

 

Nº 9   1826   -   outubro  25   -                   Ilmo e Exmo Sr’ 

 

Exigindo a Camara dos Deputados os neceSsa- 

rios esclarecimentos a cerca da indicaçaõ   in- 

clusa de hum dosseus  Membros, sobre o abu-  

zo  de serem conservados por V. Exa em galés, e em 

pregados em trabalhos  publicos, Cidada’os  livres  

sem previa sentença: Há S.M. o   Impera- 

dor por bem  que V. Exa  responda sobre este ob- 

jecto, afim de ser presente amesma Cama- 

ra na futura seSsaõ, efaça immediactamen- 

te   ceSsar tão grande e escandalozo abuzo de authoridade. 

 

 Deus Ge a V. Exa  Palacio doRio deJaneiro en 25 de  

 Outubrode 1826 

 

Marques de Caravellas 

 

Cumpra-se e registe-se Par.a  

3 de janeiro de 1827 



 

 

 

 

Snr’ Alexandre Francisco 

de Seixas Machado 

 

 

 (C 128) - NA CONFORMIDADE DAS ORDENS EXPEDIDAS A ESTA CHANCELARIA MÓR 

 

 NA CONFORMIDADE DAS ORDENS EXPEDIDAS A ESTA CHANCELARIA MÓR 

 DA CORTE, E IMPERIO DO BRASIL, REMETTO A V. EXA O DIPLOMA 

 INCLUSO, QUE TEM SIDO PUBLICADO ATÉ A DATA DESTE OFFICIO, PARA A  

 SECRETARIA DESTE GOVERNO, E DA JUNTA DA FAZENDA. 

 

     DEOS GUARDA A V. EXA, RIO  

 DE JANEIRO _12___ DE __04________ DE  

18____ (__1827_ ANNO DO IMPERIO DOBRASIL) 

 

___________ SENHOR ___________ 

____________________________ 

__________________________ 

   

PEDRO MACHADO DE MIRANDA MALHEIROS 

 

CUMPRA-SE E REG.  

PAR   DATA 

 

 

 (C 129) - ILLMO E EXMO SENR VICE PRESIDENTE A DESCIPERAÇAÕ EMQUE MEVEJO, PELOS  

 

Illmo e Exmo Senr Vice Presidente 

Repdo  em 30 de julho  



 

 

 

 de 1827 

 

A desciperaçaõ emque mevejo, pelos embustes,  

SediciososCom que o Senado da Villa  Nova deSouza, do Cu- 

mando daminha Capitania Mor manquina 

imfluir partidos Contra aminha Authoridade 

afavor  do per tendente o Capm José Fera da Silva, cu-  

jos factos Só mepromitem, levar a Presença Au 

gusta de S.M .I.C(?), o rôbo que semiper tendo fa 

zer por Calunias, e Sinistros mêios aqueixar me  

do Seguinte? 

 Primeiro, que quando foi provido no Posto 

de Capitaõ Mor, das Ordenanças desta Villa, e do 

Termo pela Alta  e Imperial Resoluçaõ de 19 

de Abril do anno paSsado; a Camara desta Villa 

unida  ao Comde Regente (que entaõ era) José Ferra  

da Silva, o obstarao aminha poSse, obrigando aque 

antecipadamente aque alguns Cabras tumultu 

osamente, gritassem emvós Alta, q’naõ me que 

rinhaõ pr Capitaõ Mor’. Sim ao Capitaõ José Fe 

rreira da Silva,  Segundo  Sico ligi daparte  que 

deo a Camara ao AnteceSsor deV.Exa em Data 

de11 deSetembro do anno paçado. 

  Segundo, que tudo isto foi feito 

Pr aquelle Senado, em Comum, com o Comando 

Fl.2 

OComandante, pr ser a Camara, Composta dePa- 

rentes, e amigos, aexecuçaõ do Juis Joaõ Roiz Ser- 

mento, eoprimeiro Viriador Joaõ de Souza Martins. 

  Terceiro pelo qual procedemento 



 

 

 

o Antecesôr de V. Exa fasendo respeitar as Imperias 

ditirminaçoes, reprehendemos, aspramentes a Ca 

mera pr officio de10 de8bro doanno paçado, pel- 

la oposiçaõ feita amim Contra aLei. 

  Quarto, que o Antecessor de 

V.Exa Compilio com amiaços deprisaõ pr officio 

de10 do mes a Sima, ao Camandante José Ferreira 

para este me entregar aRegencia que Sem iSso 

o naõ faria, únido com aCamaraParenta, eami- 

ga. 

 Quinto que Senaõ fosse Ae- 

nergia, eCostancia do Ex Presidinte, naõ medari- 

aõ poSse domeo Posto, eperpetrariaõ  huma re 

voluçaõ Completa, a pezar deque Só pr elles a- 

gentes, ealguma parte de Satelitos;  toda via a- 

sim mesmo naõ seçoes  dequererem iludir, a 

thé  mesmo (quem tal diria!)  o Ministro de 

Sua MI,  e. p. isso  que desde o anno paçado 

que tramaõ subornos, a fim denaõ haver outra 

fl 3 

Outra Senaõ esta, já Com anno, emêio de Servin- 

tia 

 Razaõ por que para puder requerer   ao Pe des- 

tal do Trono, o que lhe Convier  levo aRepresentaçaõ 

junta para V. Exa informar Como namesma  

SeContem, efor de Justiça? 

 Perçoade-me Ser domeu deve lembrar  

 aV.Ea  que deve despertar no Snr Corregedor desta 

Comarca, para mandar proceder Novamente Pe- 

louros para Serventia, dos funcionarios, daCamara 



 

 

 

do restante do Corrnte anno, naõ Servindo as Con- 

tas dos que sifizeraõ pr aver nelles Compra de 

voltos, eistarem sem efeito, pr  representaçaõ Po- 

pular, de cujo Conhicimento, já está ao facto o 

mesmo Senhor Corregedor, aqual falta de Pe 

louros tem feito aludir todos os factos a sima 

ponderados, praticados pr huma Camara, q’pr 

Conloios Sejulga, Vitalicia esó de V.Exa espera o 

Publico Saptisfaçaõ de Similhantes males taõ 

Eminentes. 

 Ds  Ge  a V. Exa  pr mt a Qel da Va de 

Sousa 17 de julho de 1827 

 

 (assinatura) 

 

 

 (C 130) - ILLMO E EXMO SENHOR EM CONSEQUENCIA DA ORDEM DE V. EXA  

 

  Illmo e Exmo Senhor 

 

Em consequencia da Ordem de V. Exa com- 

municada em Officio de 28 do Corrente, re- 

meto apresentar a  V. Exa opreso Caetano  

Nunes, e com a faca  que lhe foi encontrada; 

igualmente remeto o estrato das Instrucçõ- 

es, que me serviaõ de governo, no commando  

Policial deste Prezidio, e o  Porto da Barra 

dessa Cidade; e sobre evitar-se os contra-bandos 

neste Porto, as Intrucções dadas pela Junta 

do Governo de 15 de Agosto de 1823, me  



 

 

 

fazem a este respeito responsavel vigiar so- 

bre os extravios dos generos, que se tiraõ sem ir  

a Alfandega, o que he muito prejudicial a Fazenda Publica. 

  

Deos Guarde a V. Exa muitos  

anos  Fortaleza do Cabedêlo 29 de A- 

gosto de 1828 

 

Illmo e Esmo Snr Francisco d’Assis Pera Rocha 

Vice Presidente da Provincia 

  

Joaquim Justiniano da Silva 

 Major Commandte da Forta do Cabedo 

 

Copia dos Artigos dados pela Junta do Go- 

verno das Instrucções dos Commandantes de Policia 

 

1º Poderia prender em fragante delicto os infrac- 

tores do secongo, e boa Ordem em arruido 

2º Os que forem apanhados com armas prohibidas. 

3º Aos reconhecidos salteadores, e públicos ladrões. 

4º Aos viajantes de suspeita, que lhe não apre 

sentarem Passaporte, remetendo logo ao Juis Or- 

dinario do termo os ditos prezos paa lhe formar culpa 

porem neste Porto de  Cabedêlo tem sido  

remetidos os presos ao Exmo Snr Preziden 

te da Provincia para lhe dar a direcção que 

julgar conveniente. 

5º Podendo mandar fazer as rondas nocturnas no 

Districto, quando julgar conveniente, para estas 



 

 

 

Policiarem o dito = João Barbosa Cordeiros = 

Secretario 

  Está Conforme 

Joaquim Justiniano da Silva 

 

 

 

(C 131) - LLMO E EXMO SENR A CARESTIA, EMESMO AFALTA DE FARINHA 

 

Illmo e Exmo Senr 

 

  A carestia, emesmo afalta de Farinha, gene- 

ro  daprimeira neceSsidade; que sofrem os habitantes 

deste lugar, fes que muitas pessôas hontem, me= 

diSseçem que haviaõ mesmo a que Cazas com mtas  

Sacas deFara para se= exportarem para Pernambu- 

Co, pedindo-me que eu fizeçe com que os dônos, ou   

peSsôas dellas em carregadas vende-sem aopôvo q’  

padeçia fome: naõ falta já das Continuadas bal 

Ssas que por aqui passaõ, emmo  que por aqui se= 

embarçaõ; mais oestado actual de falta deste tam 

importante genero, he conheçendo arasaõ damur= 

muraçaõ do pôvo, pella falta de providençias aes- 

te respeito, tomei oa Côrdo com municar a V.Exa 

a Continua exportaçaõ  deFaas deste porto, athe  

ode Carapibús, emesmo saber sepoSso em Cazo de 

neSseçidade Compellir aos dônos, ou pessoas em-  

carregadas deFarinhas, vendê-la ao publico pê- 

llo prêço corrente, visto que isto me pareçe muito  

razoavel, é em nada se ataca aodireito de propri 

Respondido 

em 5 de Fevro 

de 

1833



 

 

 

édade, que em genero de primeira necéssidade 

primeiro deve estar aVoSsa Provca que as outras 

regra esta sempre adoptada por todos os= 

os Govêrnos Patrioticos, eSabios 

 

 Deos Guarde a V. Exca 

 

Tambaú 4 de Fevereiro de 1833 

 

Illmo e Exmo Senr” Franc= 

Cisco José Meira vice  José Aranha de Fra 

Prezidente da Provinçia  delegado 

 

 

 (C 132) -ILLMO E EXMO SENHOR COM GRANDE PEZAR REPREZENTAMOS A V. EXA 

 

Illmo e Exmo Senhor 

 

Com grande pezar reprezentamos a V. Exa 

a triste, e horroroza situação em q’ nos vemos, 

cujos motivos saõ os seguintes: Huma infame  

quadrilha  de malvados creador no lodo, ede- 

vacidão, bem conhecidos com os nomes de  

Francisco Ignacio da Silveira Callucte, eseus  

filhos  Luis Alves Pequeno, Antonio Jacinto 

da Silveira,  Franco Ignacio Callucte Junior,  

José Gomes Callucte, com alguns escravos 

eagregados depessima conducta, morado= 

res na Serra do Teixeira, deste Termo, ouza- 

raõ cruelmente aSsacinar a hum pacifico 



 

 

 

Juis dePaz de nominado Manoel Correia 

de Fagundes do Destricto daquella Serra, fa- 

zendo-lhe  vilipendiozos ultrajes, no aSsacinio, como 

monstros degradados da humanidade 

e naõ contentes com esta acçaõ filha do In- 

ferno, ameaçaõ a cada paSso com seme desti- 

no amuitos cidadaõs probos damma Sessa atrope- 

lando apaz, e quietaçaõ das familias, om no 
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nos cabendo o decoro, e respeito devido a Lei, e as 

authoridades, conservando-se empatrulhas 

armadas, e habeis a executarem ql qr horrivel 

atentado Nestas circunstancias pois recorremos a V.Exa 

paraq’sedigne lansar sua vistas  sobre aquelles 

habitantes, fazendo q’de algum modo se des- 

truaõ similhantes malvados, q’já pronuncia 

dos vivem fugitivos pelas Serras deste Termo 

donde só saem aperpetarem seus horriveis 

attentados, sem q’as Authoridades possaõ  

suspender sua desenfreada carreita, pela 

estaçaõ critica, q aprezenta o tempo, sofrendo 

 porisso os pacificos habitantes daquella  

Serra sustos, prejuizos, e desgraçadamte o temor 

deperderem suas casas eexistencias. Esta  

Camara espera q V. Eas tome em consi- 

deraçaõ o expendido. Deus Guarde  

a V. Exca muitos annos Termo dePa- 

tos em Sessaõ Ordinaria de 16 de 

fl 3 

Janeiro de 1834 



 

 

 

 

Illmo  Exmo José Antonio  

Joaquim de Mello; Pre- 

sidente desta Provincia    Jeronimo José da Nóbrega 

José Raimundo Vieira 

Francisco Gomes Angelino 

Manuel Cardoso de Andrade 

João Machado da Costa 

Bernardo Carvalho de Andrade 

 

 

 (C 133) - ILLMO E EXMO SENR  TENDO DE MARCHAR HOJE PA O PORTO DA BAIA DA 

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Tendo de marchar hoje pa o porto da Baia da 

Traiçaõ o Ferreiro Paulo Alves da Luz nomeado por 

mim para hir desencravar huma pessa de Artª 

conforme a ordem de V. Exa, que me foi derigida 

achasse, o dito Ferreiro embarassado por ser guardA 

Nacional e estar no Destacamto que for a  serviço 

da Guarniçaõ desta cide pelo que rogo  a V. Exa 

se Digne mandar despensar ao mencionado pª 

que siga a marcha pª a Baia da Traiçaõ que 

mto com vem ao Serviço Publico, e para naõ per- 

der a embarcação que esta a partir pª aquelle  porto. 

Deus Guarde a V. Exa Trem Nacio- 

nal  da da Paraiba do Norte o 1º de Março de 1834 

 

Illmo e Exmo Senr Afonso d’Albuquerque 



 

 

 

Maranhaõ Cavalcante 

Vice Presidente desta Provincia 

    

Gonçalo Severo de Moraes 

   Capm  Inspetor do Trem 

 

 

 (C 134) - ILLMO E EXMO SENR  C. DO CONDE 1834 EM COM SEQUENCIA DO OFICIO DE V. 

EXA  

 

Illmo e Exmo Senr 

C. do Conde 

   1834 

 

Em com sequencia do oficio de V. Exa de 18 de Fevero 

esta  Camara Municipal em sessao deoje par- 

ticipava a V. Exa que os Juizes Municipal e o de 

orfaos que foraõ aprovados pello Conselho 

Presidencial estamesma Camara mar Co- 

lhe o dia tres de Março pa se apresentarem 

na Secretaria  de seu Governo pa receberem os  

seus diplomas e prestarem o juramento  

Deos guarda aV.Exa Vila Nova do Conde 

primeiro de Março de 1834 

 

Illmo e Exmo Senr Exmo Alfonso de Albuquerque 

Maranhao CavalCante 

Vice Presidente do Governo da Paraíba do Norte 

 

  Nicolas Tolnto Pereira de Carvalho 



 

 

 

   Preside 

  Antonio Guilherme Bandeira Mello 

Estevaõ Soares da Rocha 

Joze Franco da Sª Bandra 

Joaõ Pera de Oliva 

Francisco Gomez de Qiroz 

 

 (C 135) - DAR A LISTA A ETS EM 16 DE FEVERO DE 1834 ILLMO E EXMO SENHOR ESTA  

 

Dar a lista a ets    Illmo e Exmo Senhor 

em 16 de Fevero de 1834 

 

Esta Camara de conformidade com a Lei, remete a V. Exca a rela- 

çaõ junta, naqual contem os nomes de cento e Secenta e seis 

Jurados deste Municipio que foraõ apurados em Sessaõ de 

15 do passado. 

Para que com mais conhecimento possa V. Exca dirigir  

as ordens do Serviço Publico aos Juizes de Paz deste Municipio, 

vai taõ bem incluza a relaçaõ dos Distritos contendo nella 

os nomes dos Juizes decada hum delles 

Deus Guarde a V. Exa por muitos annos. Pombal em Sessaõ 

Extraordinaria de 1º de Março de 1834 

 

Illmo e Exmo Senr  Afonso de Albuqe Marm Cavte 

Vice Preside da Prova da Paraiba 

  

Francisco Leite Ferreira Mello 

  Preside 

  

Joaõ da Penha Silva 



 

 

 

Jozé da Silva Pereira 

Joze Tavares 

Feliz Rodrigues dos Santos 

 

 

 (C 136) - 1834  CAMARA DO BREJO ILLMO SNR  EM CUMPRIMENTO DO ART. 18 DAS  

 

1834   Camara do Brejo                           Illmo Snr 

 

Em cumprimento do Art. 18 das Instruçoens do 1º 

de Dezembro de 1828, passo a remeter a V. Sª as  

Actas das  Eleiçoes de Juizes de Paz deste Municipio, para 

q'  V. Sa leve ante S Exa  o Illmo Exo Snr Prezide 

da Provincia para ficar no conhecimento de tal 

objeto. Deos Guarde a V.Sa pr ms ans Villa 

do Brejo de Areia 4 de Março de 1834 

 

Illmo Snr Jeronimo José Roiz Chaves 

Secretro  do Governo da Provincia da Paraiba 

   Felix José Nunes Pinto 

   Secretario da Camara Municipal 

 

 (C 137) - C. DE S. JOÃO ILLMO E EXMO SENR ESTA CAMARA RECEBEU O OFFICIO DE V. 

EXÇA  

 

C. de S. João    Illmo e Exmo Senr 

1834 

Esta Camara recebeu o Officio de V. Exça de 20 

de janeiro p.p., em que V. Exca ordena, que 

ella faça por em estreita observança  a 



 

 

 

Lei de 3 de 8bro do anno passado sobre a 

moeda de Cobre. Talves  naõ fose muito 

deficil a esta Camara fazer observar es- 

sa Lei Confusa, e que nehum bem promete, se 

as principais Estaçoins aquem prin- 

cipalmente compete a execuçaõ da mesma 

Lei tivessem dado alguns passos á isso, po- 

rem contudo esta Camara fara aque, puder 

 

 D. Ge. V. Exas pr ms as 

Passo da Camara em Seçaõ Ordinaria de 6  

de Março de 1834 

 

Illmo e Exmo Snrº Afonso de Albuquerque Maranham Cavalcante 

 

Caetano de Souza Varjaõ 

   Presidente 

   

Hilario da Costa Romeo 

  Felipe Corrª de Queiros 

  Francisco Cordeiro da Cunha 

  Joaõ de Barros Brandaõ 
  Caetano Pereira de Castro 

 

 

 (C 138) - ILLMO EXMO SNRO ESTA CAMARA RECEBEO O OFFICIO DE V. EXCA 

 

   Illmo Exmo Snro 

 

 Esta Camara recebeo o Officio de V. Exca 



 

 

 

de 8 de Janeiro p.p., em que certifivava  

deestar V. Exa Presidindo os destinos  

desta Provincia muito sesaptisfes a 

Camara com esta Certeza, por isso que 

muito espera do Patriotismo honradês,  

eprobidade de V. Exca. 

  Digne-se V. Exca de  

Aceitar os nossos votos de alta considera 

Ção estima e respeito a Pessoa de V. Exca 

Aquem Ds De por ms. as. Paço da Camara 

Da Villa de São João em Seção Ordina de  

6 de Mco de 1834 

 

Illmo Exmo Snro  Afonso de Albuquerque 

Maranham Cavalcante 

 

Caetano de Souza Varjaõ 

   Presidente 

  Hilario da Costa Romeu 

  Felipe Corrª de Queros 

  Francisco Cordeiro da Cunha 
  Caetano Pereira de Castro 

  Joaõ de Barros Brandaõ 

 

 

 (C 139) - ILLMO E EXMO SENR PARTICIPO A V. EXCA QUE FICA PROMPTA A ESCADA  

 

Illmo e Exmo Senr 

 

 Participo a V. Exca que fica prompta a escada das tu-  



 

 

 

las maiores no Comvento de Saõ Francisco d’esta Cidade 

conforme me foi determinado pr Ordem de V. Exca em  

officio de 13 do corrente, e que em cujo conserto se fez  

a despeza de quatro mil, novecentos e quarenta reis,  

como consta da folha incluza, a qual rogo a V. Exca  se 

Digne mandar que pela Thesouraria se satisfaça. 

 

Deus Guarde a V. Exa Trem Nacional da Para  

do Norte 18 de Março de 1834 

 

Illmo e Exmo Sr  Affonso d’Albuque Maram Cavte 

Vice Presidente da Provincia 

 

  Gonçalo Severo de Moraes 

  Capm Inspetor do Trem 

 

 

 (C 140) - ILLMO E EXMO SNR TENDO-SE RETIRADO DESTA VILLA A 12 DE 

 

 Illmo e Exmo Snr 
 

Tendo-se retirado desta Villa a 12 de 

Dezembro p.p. o Professor de primeiras le- 

tras Antonio da Costa Rego e Moura, 

enaõ tendo te hoje aparecido para entrar 

no exercicio  de suas funcõens, o qe tem causa- 

do notavel atrasamto nos seus Alunnos taõ- 

bem principiados. Esta Camara vai ro- 

gar a V.Exca promptos providencias afim 

de que os habitantes desta Vª naõ vejaõ se- 
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os filhos escravos da ignorancia qe tanto 

aviltar o Cidadaõ livre 

Deus Guarde a V. Exa ms nas  

Paço da Camara Municipal da Vª de 

Pianco em Secçaõ Ordinaria de 12 de Ma- 

io de1834 

 

Illmo e Exmo Senhor 

Presidente da Provça 

 

Satornino Roiz dos Santos 

Feliz Joze de Arantes 

Manoel Leonardo de Oliva 

Pedro Vieira de Castro 

Antonio de Ajo Souza 

 

 

 

(C 141) - PARTICIPO AV.EXCA QUE HUMA PARTE DESTE  

 

Participo aV.Exca que huma parte deste Mos= 

teiro que serve de Quartel apresenta hu= 

ma total ruina, naõ se lhe acudindo com brevide 

Ds Ge. V. Exas Felizmte  Mosteio de S. Bento 4 de Agosto de 1834 

Ds G. V. Excas  

    Muito afetuoso Capelaõ 

Illmo e Exmo Senhor Preside Fr. José Leandro doStos Pinto 

Bento Correia Lima      D. Abbe do Mosteiro 

 

 



 

 

 

 

(C 142) - ILLMO E EXMO SENR  PASSANDO AEXAMINAR  AS RUINAS DA ARRECADAÇAÕ QUE  

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Passando aexaminar  as ruinas da arrecadaçaõ que fequou servin- 

do a Legiaõ de Guardas Nacionais no Mosteiro de S. Bento desta 

cidade com ommo Abbade dodto  Mosteiro como mefoi ordenado por 

Officio de6 docorrente; cumpre-me informar a V. Exa, que adita 

esta bastante arruinada, principalmente aparte que fica à  

o Correr  da Igreja; onde já caio o oitaõ  da parte do puente de- 

asplumando tres pilares; para cujo conserto se faz percizo  

quatro Traves detrinta, e oito palmos de comprido, e huma chave 

de face em quina viva, huma duzia de Taboas para o conserto 

do Suálho, e madera de emxamés, para se poder fazer o conserto 

que carculo sua despeza em cento, e cencoeta mil reis; em 

Carpinas, Pedreiro, serventes, materiaes e pregos; o que em 

quanto assim julgo que se poderia poupar entregando-se ao  

mesmo Abbade aquele resto de caza que elle consertaria se 

quizesse, pois que de nem huma  utilidade serve, visto que 

o Corpo de Guardas Nacionaes tem o seu armamento em caza dos 

Comandantes da Companhias, e naõ  ali. Sem embargos do- 

dedozido V. Exa mandara o que for servido. 

 

Deos Guarde a V. Exa Trem Nacional 

da Paraiba do Norte 7 de Agosto de 1834 

 

Illmo e Exmo Senre  Jozé Luis Lopes Barbos 

Vice Prezidente desta Provincia 

  



 

 

 

Gonçalo Severo de Moraes 

 Capm Inspector do Trem 

 

 

 (C 143) - ILLMO E EXMO SENR  NA CONFORMIDADE DO OFFICIO Nº 2 DE V. EXCA 

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Na conformidade do Officio Nº 2 de V. Exca, eau- 

thorizaçaõ do Officio Nº 3, passei á examinar a 

parte do Convento de Saõ Bento, desta Ci- 

dade, que serve de Quartel Militar, tendo em 

vista o Orçamento feito pelo Capitaõ Inspec= 

tor  do Trem de Guerra, Gonçalo Severo de Mo- 

raes, e sobre este assumpto, naõ me conformando  

com o parecer do dito Capitaõ, em se entregar o 

Quartel ao Frade denominado Abbade, para 

elle o concertar, se quizer, sou da opiniaõ, que o 

Governo de V.Exa  devia reparar os  estragos erui= 

nas do dito Quartel, naõ só porque com elle já  

se há gasto dos dinheiros Nacionais como por 

que comvem, que o Governo tenha sempre à sua 

disposição Quartelamentos em bom estado, para  

qualquer urgencia, maxima, considerando as 

circunstancias do tempo. Como tambem  

divirja  eu á respeito de outras cousas marcadas 

no dito Orçamento, para o concerto da Obra, 

proponho  a  V. Exca a mesma quantia, para ma= 

is, e naõ para menos em Orçamento, isto há  

cento e cincoenta a cento e sessenta mil reis,  



 

 

 

e a necessedade de se comêçar quanto antes o 

referido concerto; devolvendo aV.Exca o Orçamen= 

to incluso, do Sobredito Capitaõ, Gonçalo 

Severo de Moraes, afim de que seresolva 

justamente, como  há de mistér. 

Deos Guarde a V. Exa Quartel na rua 

Nova, em 25 de Agosto de 1834 

 

Illmo e Exmo Senr Jose Luiz Lopes Bastos 

Vice-Presidente desta Provincia 

    

Honorio José Ferreira 

   1º Tene Engro em Comam 

 

 

(C 144) - ILLMO E EXMO SOR JÁ MAIS SE PODE NEGAR A OBRIGAÇÃO, EM Q’ESTÁ 

CONSTITUIDO  

 

Illmo e Exmo Sor 

 

   Já mais se pode negar a obrigação, em q’está constituido o Governo 

Provincial, de reparar as ruínas das Matrises de Sua Provincia, pa serem  

conservadas, como convem pa Gloria de Ds, mantença de seo cul 

to, e edificação dos povos. 

Infelizmte  presenciei, Exmo Sor , oabandono da Matriz da Fre 

ga de Taipú, a mtos annos em projecto, sem q’  

tenha havido qm  promova a sua edificação. Com Gr de  magoa entrei na Igre- 

ja de S. Miguel, onde presentemte se administraõ os Sacra 

mtos com tal indecencia, q’não admitte ali a existencia do  

Smo Sacramto. Que inconvenientes naõ experimentaõ o po- 
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vos pela carencia do Pão Celestial, qdo sóme o podem receber de- 

la precaria celebração do incruento sacrificio? Nãoé deste mo- 

do, Exmo Sos q’ podemos esperar a prosperidde de um Paiz, on 

de naõ floresce a Religiaõ dominte, q’ o Throno deve defen- 

der, e proteger. 

Não posso demorar-me em expor à Consideração de V. Exa 

outras rasões convenientes, nem as julgo necessarias a um Gover- 

no, cujos membros professaõ a Religiaõ de Jesus Christo, em 

consequencia de ser obrgdo  a continuar o exercicio da visita,  

q’me impelle a discorrer p outras Frgas, some suplico a V. Exa 

fl2 

q’sedigne cooperar, qto antes, e por todos os meios ao seo alcance, p. q.  

a Igreja Matriz do Taipu, seja edificada, pa cujo fim existam  

segdo me consta, meios, e modos de se aperfeiçoar este designio. 

Asseguro a V.Exca q’esta Igreja, está pa mim encomdda  ao Redo 

Geronimo Cavalcte deAlbuqre, eseo Coadjutos Anto Hygi- 

no Sacerdotes mui dignos pela sua optima conduta, segdo 

a ql. gosaõ a opiniaõ publica. Confio q’os meos rogos serão 

atendidos, qdo  dirigidos a um objeto digno das mais serias refle- 

xões. Ds Ge. a V. Exas por mt as Villa do Pillar 22 de Outubro de 1834 

 

 João Bº de Perco  

 

Illmo e Exmo Senr 

Vice Preside da Provincia  

da Parahiba do Norte 

 

    



 

 

 

 (C 145) C ARMAS DACORTE ILLMO E EXMO SNRº ACCUSO A RECEPÇAÕ DO OFFICIO DE V. 

EXª  

 

C Armas daCorte    Illmo e Exmo Snrº 

 

Accuso a recepçaõ do Officio de V. Exª de 21 do mez passado,  

e da Relaçaõ de 31 praças, que tambem  foraõ recebidas vin 

das na barca de Vapor Paquete do Sul, aqui chegadas 

das Provincias d’essa parte do Imperio, tudo acargo do 

Capitaõ Adolfo Pedro da Silva Canibal: as praças teveraõ 

distino que foi conveniente dar-lhes. 

 

 Deos Guarde aV.Exa  

 

Quartel General da Corte 1 

de Agosto de 1843 

 

Illmo e Exmo Senr Ricardo José Go= 

mês Jardim 

 

 Manoel Jorge Roiz 
 

 

 (C 146) - TENDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS SIDO DESLIGADO  

 

Tendo o Municipio de Cabaceiras sido desligado do 

de Saõ Joaõ, e deixado de ser o cabeça do Termo, posterior 

mente a Resoluçaõ de 21 de Abril do anno passado 

mandada observar no presente por Portaria de 31 de 

Janeiro ultimo, relativamente a ordem de Substituiçaõ 



 

 

 

do Juiz de Direito da 2ª Camara; ordena o Pre- 

sidente da Provincia que em vez do Juiz Municipal 

de Cabaceiras, entenda-se o do Termo de S. Joaõ, adver 

tindo que o do Brejo só tera o 1º  lugar, conforme are- 

ferida Rezoluçaõ, quando provido nos termos da Lei de 

3 de Dezembro de 1841. 

 

Palacio do Governo da Paraiba 28 de agosto de 1843 

 

 Ricardo Gomes Jardim 

 

 

 (C 147) - ILLMO E EXMO SNR’DEVENDO O 1º BAM DE GDA NAL DESTA CIDADE  

 

Illmo e Exmo Snr’ 

 

Devendo o 1º Bam de Gda Nal desta cidade  

ter exercicio todos os Domingos, e complica- 

do ainstruçaõ com aguarniçaõ que taõ bem  

dá o mesmo dá o mesmo Bam em dias deexercicio 

rogo a V. Excia se Digne a despençar da guar 

niçaõ da Praça durante o tempo de ins 

truçaõ.  De Ge a V. Exa Parahyba 

27 de Setembro de 1843 

 

Illmo e Exmo Senhor Tente Corel Ricardo José  Gomes Jardim 

Dignissimo Presidente desta Provincia 

 

 Jose Franco de Moura Jr. 

Comde Superior interº 



 

 

 

 

 

 (C 148) - ILLMO  SENRº HA MAIS DE QUATRO ANNOS, QUE HOUVE NO BAM DE  

 

Illmo  Senrº 

 

Ha mais de quatro annos, que houve no Bam de  

meu Commdo  huma qualificaçaõ, e pelas mortes, Escras 

samentos, e molestias, que nelle tem  

havido, há necessidade de huma outra,  

que aregmente o  numero dos  Guardas 

de Serviço, activo, que cada dia diminue. 

Muitos Cidadaõs ha, que tem completado 

a idade que a Lei exige, e naõ saõ chamados ao Servº 

por naõ estarem qualificados, em qto outros que pr sua 

idade e molestias devem passar para a lista de 

Rezerva, continuaõ, no Serviço activo com mani 

festa violaçaõ  da Lei, e prejuizo do serviço Nacional, e econo= 

mico do Bam: digne-se  pr _________ V. Sª de levar o expe- 

dido ao conhecimto do Exmo Senr Presidte da Provª com 

aqle interesse de que V. Sª he capaz, afim deq. tenha 

hum resultado feliz. 

 Deos Ge aV.Sa  Qel do Comde de Bam da 

Villa do Conde 7 de Novembro de 1843 

 

Illmo  Sr Jose Franco de Moura Jr 

Chefe de Legan e Come Supor inte  

 

Braz Ferra Maciel Pinheiro 

Tene Corel Come 



 

 

 

 

 

(C 149) - COMNDTE DAS ARMAS DA CORTE 1844 ILLMO E EXMO SENR PASSO AS MAOS  

 

Comndte das Armas da Corte 1844   Illmo e Exmo Senr 

 

Passo as maos de V. Exca a inclusa guia do 2º Cadete 

Manoel Valerio de Carvalho, oqual pertencendo as Com- 

panhias do Deposito d’esta Corte, em virtude do Avº  

da Repartiçaõ da Guerra datado hontem fas pas- 

sagem para a Companhia Provizoria de Linha dessa  

Provincia, para onde segue nesta ocasiaõ  

na Fragata Nacional Paraguassu. 

 

Deus Guarde a V. Exa 

Quartel General da Côrte 13 de junho de 1844 

 

Illmo e Exmo Sor Presidente 

da Provincia da Parahyba 

   

 Manoel Jorge Roiz 

 

 

 (C 150) - REALMENTE A PRESIDENCIA 

 

Realmente a Presidencia 

recomendou a Junta Clas- 

sificadora de escravos do 

muniº de Souza, que nos 

temos do Decreto nº 6341 de 



 

 

 

20 de setembro de 1846, pro- 

cedesse ao servº da classifica- 

çaõ daquelle mmo muno, in- 

cluindo o número de escravos 

strictamente necessario para 

a applicaçaõ da quota para 

isso distribuida. 

A distribuida ao muni- 

cipio de Souza e do im- 

portancia de 163 - 

219 réis. 

É o que pode informar 

esta secçaõ sobre o assunp- 

to do offo junto 

3ª secçaõ da Secrª da Presidª da 

 Parª em 18 de junho de 1844 

 

 M. Rois pinto 

 

 

 (C 151) - CIRCULAR RIO DE JANEIRO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS, EM  

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Circular  Rio de Janeiro Ministerio dos Negocios 

   Estrangeiros, em 19 de Janeiro de 1854 

 

Illmo e Exmo Senr 

   

   



 

 

 

  Tendo-se publicado em algumas folhas de Por- 

  tugal em fins de Dezembro ultimo, que no Por 

  to se haviaõ armado dous brigues, denomina- 

dos “Guerra e Trajano”, destinados ao trafico de  

escravos, cumpre que V. Exª esteja de sobre aviso, e expe- 

ça as necessarias ordens neste sentido as Autorida- 

des do littoral dessa Provincia, recomendando-lhes 

que, no caso de ousarem ambos, alguns desses 

barcos, aportarem em qualquer ponto da Costa, 

sejaõ aprehendidos, com os negros que conduzirem 

e presos o Capitaõ, Piloto e toda a tripulaçaõ, 

em conformidade das leis em vigor. 

 Reitero a V. Exª as expressões de minha perfei- 

ta estima e distincta consideraçaõ. 

 

   Antonio Paulino Limpo de Abreo 

 

A I Exª o Snr Presidente da Provincia da Parahiba 
 

 

 (C 152) - ILLMO E EXMO SENR ACOMPANHA A ESTE O CABRA MANOEL DE JESUS  

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Acompanha a este o cabra Manoel de Jesus _____ q’ 

vai para o recrutamto visto q’ tem pª isto tôda  

a abilitação, p’q’he soltrº, com vinte annos 

de idade _______ ms ou  mennoz, sem Pai, nem Mai 

a qm fossa fazêr falta, o q’a vizta do expôs- 

to V. Exca  decidirá com aquella justiça q’en- 



 

 

 

tender em sua sabedoria. 

 

Deus Guarde a V. Exa Sub Delegacia do 

  Destrito do Conde 28 de Feverº de 1854 

 

Illmo e Exmo Sr Dor Joaõ Capistrano Bandrª de Mello 

   Presideda Provinsia 

 

  O sub Delegado 

 

  Mathias Remigio Soares 

 

 

 (C 153) - ILLMO E EXMO SENR ACOMPANHA A ESTE, MANOEL JOAQUIM DA CONCEIÇAÕ E  

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Acompanha a este, Manoel Joaquim da Conceiçaõ e Manoel 

Luis Salgado, prezos q’foraõ pª o recrutamto, pr serem ambos 

ablitados  pª o dto (_______) visto q’ saõ solteiros e com idades proprias, 

e sem terem a qm fassaõ falta pr q’ o dto Salgado; naõ tem ms  

pai, e nem mai, e o ôutro, só tem pai natural, o ql tbem é solteiro,  

e pª qm elle naõ coopera; o q’avista do espozo, V. Exª decidira 

com aquella justiça q’entenderem sua sabedoria 

 

Deos Guarde a V. Exa, Sub Delegacia  

do Destricto do Comde, 1 de Março de 1854 
 

Illmo e Exmo Sen Dor Joaõ Capistrano Bandeira de Mello 

 Presidente d’esta Provincia 



 

 

 

   

  O Sub Delegado 

Mathias Remigio Soares 

 

 

 (C 154) - ILLMO E EXMO SENR EM CUMPRIMENTO A ORDEM DE V. EXA REMETTO 

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Em cumprimento a ordem de V. Exa remetto 

trez recrutas pela escolta daGuarda Nac 

commandada pelo Cabo Joaõ Franco 

cujos recrutas saõ os seguintes Franco 

Joze, criolo, de idade 27 an' Florencio 

Capin pardo de idade 18 annos 

solteiros, Florencio Manoel Ribei 

ro, mameluco, que apesar deser casa- 

do naõ faz vida marital, etem todos 

conductas pescimas, eprincipalme oulti- 

mo, pois sendo casado a ũm ano lar- 

gou amulher e concobinou-se com 

outra; pr V. Exª dar lhes o destino q 

julgar necessario. 

 

Deos Guarde aV. Exas pr mt ans 

  Villa de Mame 7 de Mço de 1854 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Joaõ Capristrano Bandeira de Mello 

Dmo Preside desta Provincia 
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Franco Nunes Ferrª de Albuqe Netto 

 

 

 (C 155) - REPARTIÇAÕ GERAL DAS TERRAS PUBLICAS 20 DE MARÇO DE 1854 ILLMO E 

EXMO  

 

Repartiçaõ Geral das Terras Publicas 

20 de Março de 1854 

Illmo e Exmo Senr 

  

Convindo evitar a demora dos Registros das Terras 

Possuidas, por duvidas que se suscitem a cerca de 

serem ou naõ obrigados ao pagamento do sello os 

respectivos Livros, cumpre-me declarar a V. Exca, que,  

naõ se achando estes comprehendidos entre os de que 

trata o Artigo 37 do Regulamento de 10 de julho de 

1850, naõ estaõ por isso sujeitos a esse imposto. O 

que comunico a V. Excª para seu conhecimento, 

e para que assim o declare aos encarregados dos mesmos Registros. 

 

Deus Guarde a V. Exa 

  

Luis Pedreira do Coutto Ferraz 

 

Senhor Presidente da Provincia  

da Parahyba 

 

 

 (C 156) - ILLMO E EXMO SENR AMARO JOSÉ DASILVA, NATURAL  

 



 

 

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Amaro José daSilva, natural da Cida= 

de d’Areia, apresentouseme offeressendo 

se para o serviço Melitar e desconfiando q 

elle naõ se resolva aoutra cousa, o mando  

encompanhia de uma iscolta de dous guar 

das Nes para V. Exª determinar o que for jus 

to. 

Deus Guarde a V. Exa pr muitos annos  

Sub Delegacia da Vª de Mame 17 de = 

Abril de 1854 

 

Illmo e Exmo Senr Doutor  

Joaõ Capistrano Bandeira de Mello 

DigmoPresidente desta Provincia 

 João Valentim Peixto de Vascas 

 

 

 (C 157) - ILLMO E EXMO SENR PARA MINHA INTELLIGENCIA E GOVERNO NO  

 

Illmo e Exmo Senr 
 

Para minha intelligencia e governo no regis- 

tro das terras compriendidas nesta Freguezia 

necessito, que V. Exca digne-se de esclarecerme so- 

bre as duvidas em que me acho no dezempenho 

do respectivo Regulamento de 30 de Janeiro des- 

te anno. 1ª duvida si, sendo o pos- 

suidor cazado, he necessario essa mesma declarar  
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nos dous exemplares com o nome da mulher. 

2ª si esses exemplares devem ser datados; 

e se o lançamento no registro deve ser taõ bem da- 

tado, e por mim assignado. 

3ª si a nota, de que trata o artº ___, vai taõ bem lançada 

com o exemplar  no registro 4ª si dous  

exemplares vierem escriptos, um emlongo, eo  

outro em breve, ou ambos em breve; por que  

forma seraõ contadas as suas lettras. 5ª   

finalmente: si, ao escrevente, que posso nomi- 

ar, cumpre somente registrar o exemplar no 

livro, ou fazer em tudo as minhas vezes sob  

minha responsabilidade: artos 97, e 103 

 

Deus Guarde a V. Exa filismente: 

Freguezia de N. S. da Conceiçaõ da Villa  

do Ingá 2 de julho de 1854 

 

Illmo e Exmo Senro Dor  Flávio Clementino  

da Silva  Freire   Dgmo  Vice Prezidente desta  

Provincia da Parahiba 

 

 

 (C 158) - ILLMOS E EXMOS SENHOR TENDO PUBLICADO O REGULAMENTO SOBRE O 

REGISTRO  

 

Illmos e Exmos Senhor 

 

Tendo publicado o regulamento sobre o registro das  

terras, o qual V. Excia me remetteu com a Circular de 



 

 

 

12 de Maio proximo passado, algumas pessoas me  

tem consultado o seguinte. 

Se hum possuidor que tem terras, por diferen 

tes compras, ou por diversas heransas, 

em huma mesma dacta, ou Citio, se pode fazer huma só 

declaraçaõ incluindo toda a terra que tem na di- 

ta dacta, ou Citio; ou se deve fazer tantas declara- 

raçoes quantas forem as compras, ou heransas,  

e estando eu na mesma duvida tenho respondi- 

do que vou consultar a V. Excia, o que agora faço 

a fim de V. Excia me exclarecer a tal respeito. 

Deus Guarde a V. Excia  muito annos 

Villa do Catolé 26 de Julho de 1854 

 

Illmo e Exmo Senhor Dor Joaõ Capistrano 

Bandeira de Mello 

DigmoPrezidente da Provincia da Parahiba 

 

 Dr Bernardino José da Rocha Formiga 

 

 (C 159) - ILLMO E EXMO SENR PARA SATISFAZER A OBRIGAÇÃO, QUE ME IMPOEM 

 

  Illmo e Exmo Senr 

 

Para satisfazer a obrigação, que me impoem 

o §º 10 do artº. 36 do Regulamento de 30 de Maio  

de 1836, e o §º 14 do artº 33 do de 22 de Junho do 

mesmo anno, apprezento a V. Exª. o resumo do 

Ponto dos Empregados desta Repartição em todo 

ano financeiro de 1853 á 1854. 



 

 

 

 Para a classificação das faltas, que 

se mostrão do resumo junto, fica patente, quais 

dos Empregados tem sido mais assiduos no ser- 

viço, por seu estado phizico, sendo justifica- 

das todas as faltas, que tiveraõ lugar no referi- 

do anno financeiro; e quanto a aptidaõ, que 

elles tem apprezentado para o desempenho de 

suas obrigações respectivas, tenho a declarar,  

que  excepção do Guarda Mór, que commigo 

não tem servido, os mais tem mostrado  

aptidão para o serviço, que ___ he detalhado. 

 

Ds Ge a V.Exa Alfa da  Para 

 4 de janeiro de 1855. 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Francisco Xavier Paes Barreto 

 Prezidente desta Provincia 
 

O Inspor  interino 

 Joaõ Jozé Henrique 

 

 

 (C 160) - ILLMO  SENR PARTICIPO A  V. Sª. QUE ENTIMANDO 

 

  Illmo  Senr 

 

Participo a  V. Sª. que entimando 

ao Criado do Consul Inglez, que naõ 

viesse a bordo do Brigue, em que me 

acho destacado; foi me atacar 



 

 

 

com palavras enjuriosas, e deps  

disse-me que vinha dar um re- 

cado, tornando a dizer-lhe que 

naõ viesse, tornou a dirigir-me 

as mmas  palavras, e a miaçou-me 

com hum páo que trazia na maõ, 

presinciando o Filho do Ramos, e hum 

Marujo Portugues que se acha a 

bordo, entaõ pedi a dous soldados  

que se achaõ nessa Guarda, q’ 

o prendessem. 

 

 Ds Ge a V.Sa m’ a’ 

Para 22 de janeiro de 1855. 

 

Illmo Senr  Carlos de  Cerqueira Lima 

 

D Guarda Mor Intero   d’esta Alfa 

Marcial Frz da Silva Mo. 

 

 

 (C 161) ILLMO E EXMO SENR - PASSO AS MAÕS DE V. EXª. A REPRESENTAÇAÕ 

  

  Illmo e Exmo Senr 

 

Passo as maõs de V. Exª. a representaçaõ 

em original junta, do Guarda Mor, interino 

desta Repartiçaõ para que a vista della 

se Digne V. Exª.  providenciar como intendes  

de Justiça 



 

 

 

 

 Ds Ge a V.Exa Alfa da  Para 

22 de janeiro de 1855. 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Francisco Xavier Paes Barreto 

Prezidente desta Provincia 

  

 O Inspor  interino 

 Joaõ Jozé Henrique 

 

 

 (C 162) -ILLMO E EXMO SENR PASSO AS MAÕS DE V. Sª. A INCLUSA PARTE QUE 

 

 Illmo e Exmo Senr 

 

Passo as maõs de V. Sª. a inclusa parte que 

me deu a Guarda Marcial Fernandes da  

Silveira e Mello, em que refere os insultos, 

que recebera de um Inglez, que se diz criado 

do Vice-Consul de S. M. Britanica. Em 

consequencia d’esse sucesso, de que presenciei 

parte, estando na ponte da Alfandega, 

= mandei conduzir prezo o referido Inglez 

á ordem do  Exmo Senr’ Prezidente da Provin- 

cia; o mencionado Guarda achavase, eain- 

da se conserva destacado ábordo do Brigue 

Inglez “Belle”. 

  

Ds Ge a V.Sa Alfandega da   

Parahiba, 22 de janeiro de 1855. 



 

 

 

 

Illmo  Senr Joaõ Jozé Henrique  

Inspector interino d’esta Alfandega 

 

  O Guarda-Mor interino 

Carlos de Cerqueira Lima 

 

 

 (C 163) - ILLMO E EXMO SENR TENHO A HONRA DE PASSAR ÁS MAÕS DE  V. EXCIA.  

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Tenho a honra de passar ás maõs de  V. Excia. a 

representaçaõ em original junta dos Guardas 

de vigia do porto desta Alfandega, para 

que V. Excia se sirva providenciar como jul- 

gar conveniente. 

 

 Deus Guarde  a V.Excia  p. mtos  

annos. 

Alfandega  da  Paraiba 5 de Fevereiro 

de 1855. 

 

Illmo e Exmo Senhor Doutor Francisco Xavier Paes  

Barreto 

Prezidente desta Provincia 

 

O Inspor  interino 

 Joaõ Jozé Henrique 

 



 

 

 

 

  

(C 164) - ILLMO E EXMO SENR TENHO A HONRA DE COMMUNICAR  

  

 Illmo e Exmo Senr 
 

Tenho a honra de communicar  

a V. Excia, que acabo de tomar posse 

do emprego de Inspector da Alfan- 

dega desta Provincia, para o qual 

havia sido nomeado por Decreto  

Imperial de 3 de fevereiro findo. 

 No exercicio do referido emprego 

terei muita satisfaçaõ em cumprir 

as Ordens de V. Exa, sendo o meo mai- 

or desejo, concorrer ainda que  

em pequena parte para dar mai- 

or lustre, se  é possível, a illustra- 

da, imparcial energia, e justicei- 

ra Administraçaõ de V. Exa_________. 

 

 Deus Guarde Alfandega  da  Parahiba 

do Norte 15 de Março de 1855. 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Francisco Xavier Paes  

Barreto 

Prezidente d’esta Provincia 

 

O Inspor   

 Jozé da Costa Maxado Jr 



 

 

 

 

 

 (C 165) - ILLMO E EXMO SENHOR DO OFFICIO POR COPIA JUNTO VERÁ V. EXCIA  

  

Illmo e Exmo Senhor 

 

Do Officio por copia junto verá V. Excia  

tendo de seguir para a Corte, a to- 

mar assento na Camara dos Senhores  

Deputados o Inspector desta Repartiçaõ  

o Doutor José da Costa Machado Junior,  

passou-se hoje a administraçaõ desta Al- 

fandega, como seu substituto immediato,  

o que tenho a honra de comunicara a V. Excia.  

  

Deus Guarde  a V.Excia  Alfande- 

ga  da  Parahiba 14 de Abril de 1855. 

 

Illmo e Exmo Senhor Doutor Francisco Xavier  

Paes Barreto 

Prezidente desta Provincia 
  

O Inspor  interino 

 Joaõ Jozé Henrique 

 

 

 (C 166) - REPARTIÇÃO GERAL DAS TERRAS PUBLICAS 13 DE SETEMBRO DE 1856 ILLMO E  

 

Repartição Geral das Terras Publicas 

13 de setembro de 1856 



 

 

 

  

  Illmo e Exmo Sr 

 

Juntos tenho a honra de remetter a V.  

Excia dous exemplares do relatorio apre- 

sentado por parte desta Reparticão a S. Exa  

o Sr Ministro doImperio em 28 de Abril ultimo. 

 

 Deus Guarde  a V.Excia  

 

Illmo e Exmo Sr Dr Antonio da Costa Pinto Silva 

Prezidente da Provincia da Parahiba 
  

O Director Geral Interino 

Bernardo Augusto Nasctes  d’Azambuja 

 

 

 (C 167) - REPARTIÇÃO GERAL DAS TERRAS PUBLICAS 8 DE OUTUBRO DE 1856 ILLMO E 

EXMO  

 

Repartição Geral das Terras Publicas 

8 de Outubro de 1856 

 

   Illmo e Exmo Snr 

 

Agradeço a V.Excia as informações, que 

em additamento a outras anteriores se dignou 

remetter me por officio de 9 do passado  

em resposta a varios quesitos relativos 

a colonisaçaõ, que por parte d’esta Dire- 



 

 

 

ctoria foraõ apresentados a V. Excia com 

officio de 31 de Dezembro do anno  

findo 

   

Deus Guarde  a V.Excia  

Illmo e Exmo Sr Antonio da Costa Pinto 

Presidente da Provincia da Parahiba 
 

 O Director Geral Interino 

 

Bernardo Augusto Nascentes  d’Azambuja  

 

 

 (C 168) - 4ª SECÇAÕ  TRATADO DA F. DO ASSUCAR PELA SECRETARIA DE ESTADO DOS  

 

4ª Secçaõ 

 

 Tratado da F. do assucar 

 

Pela Secretaria de Estado dos Negocios do 

Imperio se remette ao Illmo e Exmo Senr  Pre- 

sidente da Provincia da Parahiba, afim de 

serem distribuidos como convier, alguns exem- 

plares impressos do Tratado da fabricação do 

assucar, escripto por Pedro Pereira de Andrade 

em 1854. 
 

Secretaria de Estado dos Negocios do  

Imperio dem 10 de Dezembro de 1856 

 



 

 

 

_____________Augusto___________ 

 

 

(C 169) - FOI-ME ENTREGUE O OFFICIO DE V. EXCIA  DACTADO DE 26 DE 9BRO 

 

Foi-me entregue o officio de V. Excia  dactado de 26 de 9bro 

p.p. em que pediu V. Exa afim de que lhe informas- 

se com brevidade a dacta da criçaõ desta fregue- 

zia; a bem assim a de minha collaçaõ na mês- 

ma. Satisfazendo a exigencia de V. Exa tenho a dizer- 

lhe que teve logar a criação d’esta fraguezia 

no anno de 1837 a vinte dous de Fevereiro, como consta  

do Decreto nº 6 da Colleçaõ de Leis Provin- 

ciais d’esta Provincia. Em quanto a minha col- 

laçaõ n’esta freguezia foi a vinte sete de Fevereiro de 1855. 

  

Ds Ge  a V.Excia Villa d’Alagoa 

Nova 22 de Dezembro de 1856 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Antonio  

da Costa Pinto e Silva 

Digmo Prezidente d’esta Provincia 
 

O Vigr. Joze Antunes Brandaõ 

 

 

(C 170) - 1ª SECÇAÕ RIO DE JANEIRO MINISTERIO DOS NEGOCIOS DO IMPERIO EM 10 DE  

 

1ª Secçaõ  

 



 

 

 

Rio de Janeiro Ministerio dos Negocios  

do Imperio em 10 de Dezembro de 1856 

  

 Illmo  e Exmo Sor 

 

Convindo que sejaõ remettidos por Duplicata a es- 

ta Secretaria  d’Estado as actas da formaçaõ das Mesas 

e da apuraçaõ dos votos dos diferentes collegios elleito- 

raes, expeça V. Ex.ª as ordens necessarias as Comarcas  

Municipais dessa Provincia para que, com a maior 

brevidade, enviem á mesma Secretaria d’Estado  

por intermedio de V. Exa; uma copia authentica das refe- 

ridas actas relativa á eleiçaõ ultimamente feita 

para Deputados á Assemblea Geral.  

 

  Deos Guarde a V. Exª 

  

  Luis Pereira do Coutto Ferraz 

  

Snr Presidente da Provincia da Parahiba 

 

 

(C 171) - 6ª SECÇAÕ RIO DE JANEIRO SECRETARIA D’ESTADO DOS NEGOCIOS DO 

IMPERIO  

 

6ª Secçaõ Rio de Janeiro Secretaria d’Estado  

dos Negocios do Imperio em 27 de Dezembro de 1856 

 

 Illmo Snr’ 

 



 

 

 

Accusando o recebimento do Officio de V. Sa datado em 11 do cor- 

rente mez, no qual me comunica que havendo-se augmen- 

tado nessa Provincia o numero de Commarcas e de Juizes 

Municipais, tem em proporçaõ crescido a necessidade de 

maior numero de exemplares das Leis e Divisões do Gover- 

no para serem distribuidas pelas  Authoridades e Repar- 

tições Publicas; tenho de rogar a V. S.ª se sirva declarar  

quantos exemplares mais he necessario, alem dos 64 que se lhe 

em sempre remettido por esta Secretaria de Estado.  

 

 Deos Guarde a V. Sª 

 

Ilmo Snr Secretario do Governo da Provincia da Parahyba 

 

 __________Augusto___________ 

 

 

(C 172) - ILLMO E EXMO SENR ACHA-SE EM MEU PODER O OFFICIO  

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Acha-se em meu poder o officio em reserva- 

do de V. Excia em que me pede minunciosa informaçaõ  

acerca do recurso, q’. no Termo de Campina  

Grande intentou o criminôso Trajano de Mello, 

e da falsa Certidaõ de prisaõ, que passara 

o Carcereiro do Ingá, e tenho a dizer a V. Excia, 

que da distancia, em que m’acho D’aqueles 

Termos, e Ca protecção, que parece ter tido 

dicto criminôso, frustadas seraõ todas as de- 



 

 

 

ligencias á que possa proceder, para de lon- 

ge conhecer do facto; e pr q’tenha em meu 

trajecto á Campa Grde pa onde dêvo se- 

guir de conformidade com as ordens de V. 

Excia de tocar na Villa do Ingá, onde se  

deu a prisaõ, mais seguros davas podessem  

ali colher a tal respeito, e proceder contra  

diicto carcereiro, cazo lhe conheça culpa 

assim como tomar conhecimento do recurso  

que se diz obtivera em Campina Grde 

dicto criminôso; o q’levo ao Conhecimento de 

V. Ex.cia cujas ordens aguardo. 

 

 Ds Ge  a V.Excia mtos  annos. Villa do Pilar 9 de 

Março de 1857. 

 

Illmo e Exmo Senhôr Dor Antonio da Costa Pinto Silva 

Digmo Prezidente d’esta Provincia 

 

Manoel Pereira Borges 

Is  do Deserto Intro 

 

 

(C 173) - ILLMO E EXMO SENR PASSANDO AS MINHAS MAÕS O OFFICIO EM RESERVADO  

 

     Illmo e Exmo Senr 

 

Passando as minhas maõs o officio em reservado de  

V. Excia em que determinava ao juiz de Direito da Com- 

marca, lugar q’ entaõ era occupado  pelo Dor Juiz  



 

 

 

Municipal proprietario seguisse para Campina Grande  

para obstar a protecção com que ali con- 

ta o facinorôso Saturnino, que ali vai se jul- 

gado por este juizo tenho nesta data, em que 

vou partir addiado para od dia 21 d’ Abril proximo futuro.  

O Juiz d’este Termo, que foi _________an- 

tecessôr convocado para 21 do corrente mêz: o 

que communico a V. Excia. 

 Dêus Guarde  a V.Excia  

mtos  annos.Villa do Pilar 9 de Março de 1857. 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Antonio da Costa Pinto Silva 

Digmo Prezidente d’esta Provincia 

 

Manoel Pereira Borges 

Is  do Deserto Into 

 

 

(C 174) - ALAG NA 1857 RESPONDENDO O OFFICIO DE V. EXA DACTADO DE 19 DE 8BRO DO 

 

Alag Na 1857 

 

 Respondendo o officio de V. Exa dactado de 19 de 8bro do 

corrente anno em que pedi-me com urgencia que lhe  

informe por que tabella de enrelamentos ou benesses me 

vejo na administraçaõ  de minha freguesia declarando  

mais como e quando foi ella estabelecida; tenho de in- 

formar a V. Exa que sempre tenho me regido em mi- 

nha freguesia pela tabella organizada por S. Exa Rmo  

e Sr Bispo Deocesano de Pernambuco em 



 

 

 

que regula os direitos Parochiais em todas as fre- 

guesias d’este Bispado tendo sido ella aprovada  

pelo Decreto nº 687 de 27 de julho de 1853, e 

estabelecida aos 25 de 9bro do mesmo anno, se- 

guido-me unicamente a ella sem a haver alterado  

em ponto algum. 

 Ds  Ge a V. Exa Villa d’Alagoa  

Nova 9 de Dezembro de 1857 

 

Illmo  Snr Dor Manoel Clementino Carneiro da Cunha 

Digmo Vice Prez. D’esta Prova 

 

 Vigario Jose Antunes Brandaõ  

 

 

(C 175) - ILLMO E EXMO SENHOR PASSO AS MAÕS DE V. EXCA O MAPPA GERAL  

 

Illmo e Exmo Senhor 

 

Passo as maõs de V. Exca o mappa geral da For- 

ça existente nos Batalhões deste Commando 

Superior, devendo dizer a V. Exca que já não fo- 

ra  feita a remessa do referido Mappa  no tem- 

po pedido por V. Exca, por que o Tenente Coro- 

nel Commandante do Bamde Piancó não 

remetteo o Mappa da Força existente na- 

quelle Bam pois não só esta ordem dada  

por mim, como mesmo outras, tem sido 

negligente em cumpril-as. 

  



 

 

 

Deus Guarde a V. Exca 

Secretaria do Commando Supor em Pombal 

15 de Janeiro de 1861. 

  

Illmo e Exmo Senr Dr Luis Antonio da Silva 

Nunes 

Prezidente desta Provincia da Parahyba 

  

O Comde Supor 

 João Dantas de Oliveira 

 

 

(C 176) - ILLMO SNR RESPONDENDO O OFFICIO DE V. SA Nº 1824 

 

Illmo Snr 

 

Respondendo o officio de V. Sa nº 1224 

de 11 do corre no qual ordena-me que in- 

forme se existe, preso e desde quando, aor- 

dem de quem e p’ que motivo o guarda 

nacional do Bam 13 do municipio d’Ala- 

goa  Nova de nome Feliz da Cunha, tendo 

a dizer a V. Sa  que não existe preso indi- 

viduo algum daquelle nome, tendo exis- 

tido um de nome Feliz do Nascimento  

que me foi remettido pelo Inspector de 

S. Sebastiaõ por offensas fizicas, que de- 

pois de reconhecer serem leves, madeio 

por em liberdade. 

 Deus Guarde a V. Sa 



 

 

 

Subdelegacia do Districto da Villa  

de Campina 28 de 9bro de 1861. 

 

Illmo Senr Dr Chefe de Policia da Provincia 

  O subdelegado 

 Alexandrino Cavalcante d’Albuquerque 

 

 

(C 177) - ILLMO SR  CORONEL BENTO DA COSTA HONTEM PELAS 3 ORAS DO DIA 

ASACINARAÕ  

 

 Illmo Sr  Curonel Bento da Costa 

 

hontem pelas 3 oras do dia aSaCinaraõ o meo mano Delfino 

e Anto Tavares e toudos nois fomos preciguidos e jurados  q’ 

acabaõ com afamilha Bapta e nos vemos sem soCorro. 

Peço a V. Sa pello oSanticimo Sacramto  q’nos acuda com  

gente e mande a touda apreça participal na Vila do Ca- 

riri do juiz de Direito e ao promotor q’ pelo amor de Ds  

nos socora com amahior Brevidade pocivel q’senão  

não só seremos vítima como noços familhas, mulher- 

res e filhos pos eles hontem quizerão matar ma mu- 

lher  e meos filinhos  q’qm os Defendeo foi o Castro  

mas o filho e o Sr Pe Vicente q’puderão areda-los com 

os juélhos no xão eu e os filhos  maxos estavão estavão mas_________ 

no serviço e de lá (puzemos) os matos e os asacinos foraõ ao roxado  

me procurar a  primeira casa q’eles corerao fo- 

ama  eafamilha setrancarão deoce este confilto p’q’ o dele- 

gado Liberato butou uma tropa nos Gu- 

abirabas e sercou um deste depois em armas atirou na  



 

 

 

tropa e moreo e os q’vieraõ aqui foi fazerem  

este estrabu foi o Manoel Rodrigue o João  

Guabiraba e o Gorvino emfim nos estomios no  

malhor confinação pocivel 

  

    DeVSa 

Nomos sou 

 

Amo antenciozo e mto  obrigado 

 

Manoel Bapta  dos Stos 

 

Villa de Texra. 

23 de Abril de 1862 

 

 

(C 178) - ILLMO E EXMO SENHOR LEVO AO CONHECIMENTO DE V. EXCA  

  

 Illmo e Exmo Senhor 
 

Levo ao conhecimento de V. Exca a sangui- 

nolenta scena que se acaba de dar em a Villa 

de Teixeira. Em o dia 22 do corrente foraõ  

barbaramente assassinados dentro daquella 

Villa o Delegado Delfino Baptista de Mello, 

e Antonio Tavares de Oliveira Cabral, pelos 

facinorosos Guabirabas, como verá V. Exca 

da carta inclusa hoje por min recebida. 

Convindo em o caso presente dar 

as providencias ao meo alcance, nesta  



 

 

 

data  requisito ao Comandante superior  

desta Comarca  na força da Guarda nacio- 

nal para garantia das restantes au- 

toridades do Teixeira, até que V. Exca dê as pro- 

videncias, que entender em sua sabedoria. 

 

Deos Guarde a V. Exca 

Villa de S. João 28 de Abril de 1862 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Francisco d’Araujo Lima 

Dgmo Presidente desta Provincia 

  

O Juiz de Direito interino 

 Genuino Corrêa Lima 
 

 

(C 179) - ILLMO E EXMO SENHOR FICO DIPOSSE DO OFFICIO DE V. EXCA SUB Nº 

 

Illmo e Exmo Senhor 

 

Fico diposse do officio de V. Exca sub nº 

2235 de 3 de Abril findo em que me ordenna  

mande por  em liberdade ao responsavel para 

com a Thesouraria  Guilherme Nunes daCosta, 

logo que me apresente até a dia 3 de junho 

deste anno conhecimento em forma passa- 

do pela Collectoria deste Termo, de haver reco- 

lhido a importancia de seu debito de 88 800  

reis de ______ e de 13 544 réis  de juros de 

9%  até 31 de Março ultimo e dos juros acres- 



 

 

 

cidos do 1º de Abril proximo findo até o dia ante- 

rior ao do recolhimento na razão de 666 reis por mez.  

 

O que logo que tenha exito fa 

rei chegar ao conhecimento de V. Exca a quem 

 

 Deus Guarde  

 Villa de S. João 13 de Maio de 1862 

 

Illmo e Exmo Senhor Dr Francisco d’Araujo Lima 

Dgmo Prezidente desta Provincia  

  

O Juiz de direito interino 

Genuino Corrêa Lima  

 

 

(C 180) - CONSISTÓRIO DA STA  CASA DA MIZERICORDIA 15 DE JANEIRO DE 1863 ILLMO  

 

Consistório da Sta  Casa da Mizericordia  

15 de Janeiro de 1863 

 

  Illmo e Exmo Senr’ 

 

A este acompanha o mappa do movimento  

do Hospital da Sta Casa da Mizericordia, 

relativo ao anno proximo findo, e que V. Excia 

exigio por officio de 7 do corrente. 

Deixo de remetter as mais informações, que 

pelo mesmo officio são por V. Excia exigidas, por 

que no que dirigi a V. Excia em 10 de novembro do 



 

 

 

anno findo, em resposta aos de V. Excia de 4, e 5 

daquelle mesmo mez foraõ satisfeitas as exi- 

gencias do Avizo Circular do Exmo  Senr Mi- 

nistro do Imperio de 21 de Outubro d’aquel- 

las informações devem ser repetidas nova- 

mente as farei chegar as maõs de V. Excia, a 

quem Deus Guarde mais annos. 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Francisco  d’Araujo Lima 

D. Prezidente da Provincia da Para  

 O Pro  Provedor 

 Francisco José Rabêllo 

 

 

(C 181) - 18 DE JULHO DE 1863 ILLMO E EXMO SENR APRESENTO A V. EXA O INCLUSO  

 

18 de julho de 1863  Illmo e Exmo Senr 

 

Apresento a V. Exa o incluso documen- 

to da despeza feita pelo ex Delegado 

do Termo de Pombal, Pedro Dantas 

d’Oliveira, da importancia de seis mil  

reis, com a compra de uma fechadu- 

ra grande para o quarto do Carcereiro  

da Cadêa, que fora arrombado por oc- 

casião do assalto da mesma Cadêa;   

afim de que V. Exca se sirva de provi- 

denciar em ordem a que pela Collecto- 

ria d’aquella cidade seja o dito ex Dele- 

gado indennisado da mencionada despeza, 



 

 

 

conforme pede no officio que me 

dirigio com data de 18 de junho preterito. 

 

 Deus Guarde a V. Exa 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Francisco d’Araujo Lima 

Presidente desta Provincia 

 

 O Chefe da Repartiçào 

 Anto de Brito Souza Gayoso 
 

 

 

(C 182) - 3ª SECÇAÕ MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS RIO DE JANEIRO 11 DE  

 

3ª Secçaõ   Ministerio dos Negocios Estrangeiros 

nº     Rio de Janeiro 11 de Março de 1864 

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Tenho presente o officio de nº 2 e datado  

de 17 de Fevereiro ultimo, que V. Exª dirigio 

a este Ministerio, e elle fico in- 

teirado de que, em consequencia de ter 

sido exonerado o Presidente dessa Pro- 

vincia, assumira V. Exca a respectiva  

administraçaõ na qualidade de 1º Vice  

Presidente 

Renovo a V. Exca as expressões de minha 

perfeitaestima e distincta consideraçaõ. 



 

 

 

 

A S. Exca o Snr Felisardo Toscano de Britto 

 

 

  

(C 183) - 2ª SECÇAÕ MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS RIO DE JANEIRO 17 DE  

 

2ª Secçaõ   Ministerio dos Negocios Estrangeiros 

nº1     Rio de Janeiro 17 de Outubro de 1864 

 

Illmo e Exmo Senr 

 

 Accuso a recepção do Officio de  

16 do mez proximo passado em que V. Exa par- 

ticipa-me que morrêra afogado na ponte dessa  

Capital o inglez William Hinght, pertencente  

á tripulaçaõ  do Brigue Hanoveriano “Amelia”. 

 Ficando inteirado dessa comuni- 

caçaõ, aproveito a opportunidade para renovar a  

V. Exca as seguranças de minha perfeita estima e 

distincta consideraçaõ. 

 

 Joaõ Pedro  _________ Vieira 

 

Á S. Exª o Sr. Sinval Odorico de Moura 

 

 

 

(C 184) - SECRETARIA DA POLICIA DA PARAHYBA, 25 DE NOVEMBRO DE 1864 

 



 

 

 

Secretaria da Policia da Parahyba, 25  

 de Novembro de 1864 

 

Illmo e Exmo Snrº 

  

Em virtude da requisiçaõ que 

me faz o Delegado do Termo do Pilar em 

officio de 23 do corrente, peço a V. Exa se sirva  

de dar mais ordens para que pela Colle 

ctoria respectiva seja indenisado aquel- 

le Delegado da quantia de 5$ res cons- 

tante do recibo junto, despendida com  

o concerto feito na cadea 

 

 Deus Guarde a V. Exa 

 

Illmo e Exmo Snrº Dor Sinval Odorico de Moura 

 

 Presidente desta Provincia 

 

  O chefe de Polª 

 Gervazio____Peres Ferreira 

 

 

(C 185) - ILLMO E EXMO SENR PASSO AS MAOS DE V. EXCA A COPIA DA 

 

Illmo e Exmo Senr 

 

Passo as maos de V. Exca a copia da 

planta da ponte do Itapuá feita 



 

 

 

pelo individuo Antonio Francisco de 

Oliveira Junior, que pede p’ seu trabalho a  

quantia de (10:000) rs. 

 V. Exa providenciará da melhor maneira.  

 

Ds Ge. á V. Exas Parhyba do Norte 5 

de Dezembro de 1864 

 

Illmo e Exmo Snr Dr Sinval Odorico de Moura 

Presidente da Provincia 

  

  Antº Mael de Melo 

Engº Director das Obras Prevas 

 

 

(C 186) - QUARTEL DO COMMANDO DO 3º BATALHAÕ DA GUARDA NACIONAL DO 

LIVRAMTO  

 

 Quartel do Commando do 3º 

 Batalhaõ da Guarda Nacional do Livramto  

  em 19 de Maio de 1865 

 

Tenho a honra de participar a V.Excia  

que hontem fiz recolher ao quartel da G 

Nacional destacada o guarda nacional da 

Bam sob meo commando Joaquim Jozé de S. 

Anna á fim d’informar a V. Excia as cir- 

cunstancias do mesmo, para resolver si 

deve ou naõ ser aproveitado para o Con-tingente: 

Segundo  a informação que recebi  do Com- 



 

 

 

mandante  de Ca he elle casado, sem  

filhos, mas de huã moral reprovada, 

p’quanto na caza, em que mora com 

sua mulher, tem huã, concubina; e pa- 

ra que vivão ellas em harmonia, e naõ  

briguem, aplica-lhes frequentemente 

surras e cacetadas, pelo que V. Excia resolve- 

ra o que julgar conveniente. 

 

 Deus Guarde a V. Excia 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Sinval Odorico de Moura 

M. D. Presidente d’esta Provincia 

 

 Antonio Camillo de Hollanda  

Tente Coronel Commdte 

 

 

(C 187) - ILLMO E EXMO SNR SENDO PRECISO, ALEM DAS MADEIRAS CONSTANTE DO 

 

Illmo e Exmo Snr 

 

Sendo preciso, alem das madeiras constante do 

pedido, que apresentei á V.Exca em 9 corrte de 

mais 13 vigas, 8 pernas de tisouras, e os seus ni- 

veis, pª a obra do Thesouro Proval,, como de clarei em 

meu officio, que acompanhou  o pedido acima  

dito, podendo-se tirar estas madeiras das que exis- 

tem pª  o soalho da ponte do Sanhauá, vou  

pedir á V. Exca se digne das suas ordens pª  



 

 

 

me serem entregues os paos constantes da 

relaçaõ junta.   

 

Deus Guarde a V. Exa 

 Parª 11 de Outubro de 1865 

 

Illmo e Exmo Snr Dr   Felisardo Toscano de Britto 

Vice Presidte da Provincia 

  

Luis Estanislao Roiz Chaves 

 

 

 

(C 188) - ILLMO E EXMO SENR O PORTADOR DESTE E ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 

  

Illmo e Exmo Senr 

 

O portador deste e Antonio Rodrigues da Silva, o 

qual pedeme por cautella, para dar-lhe uma 

guia  para V.Excia  a fim de ser elle recebido na  

qualidade de voluntario da Patria, prestar seus 

serviços, durante a guerra, e gozar de todas as 

vantagens consedidas pelo decreto n. 3: 371 de 4 de  

Janeiro do corrente anno. 

Eu o julgo digno dessa graça, visto se ter 

prestado de tão bom grado, e sém ser constran- 

gido, e daqui seguirá com os de mais volun- 

tarios da Patria que se esperaõ. 

 Deus Guarde a V. Excia como é  

mister  ao bem publico Villa de Patos 8 de  



 

 

 

Novembro de 1865 

 

Illmo e Exmo Senr’ Presidente da Provincia da Parahyba 

 

Miguel Satyro e Souza 

Capm  da G. N. 

 

 

 (C 189) - ILLMO E EXMO SENR  TENDO HOJE CHEGADO NESTE LUGAR DE 

 

  Illmo e Exmo Senr 

 

Tendo hoje chegado neste lugar de 

minha viagem á Cidade do Re on- 

de fui tratar de meo livramto  do proces- 

so p. q. estava pronunciado, deixo de 

entrar em exercicio do meo emprego 

p’ me achar doente; o que levo ao  

conhecimto de V.Excia  Espirito Sto  

18 de Março de 1866   

  

Illmo e Exmo Snr Dr   Felisardo Toscano de Britto 

Vice Presidte da Provincia 

 

O J. Munal 

Emiliano Castor d’Araujo  

 

 

 



 

 

 

(C 190) - ILLMO E EXMO SENR TENDO SE APROVEITADO PARA O  NOVO  

  

Illmo e Exmo Senr 

 

Tendo se aproveitado para o  novo Thesou- 

ro Prova toda a telha, e porta de madei- 

ra do telhim, que sirvia de deposito da 

obra, restão ainda algumas madeiras 

que por suas dimenções, qualidades, mao  

estado não podia ter aplicação a mma o- 

bra, podendo porém serem remetidos, ou  

arrematados em leilão o que levo ao co- 

nhecimto  de V. Excia  pa deliberar a tal respeito, 

o que achar conveniente.  

   

Deus Ge a V. Exa 

 

  Para 12 de Septembro de 1866 

 

Illmo e Exmo Senr Comdor João José Innocencio Poggi 

Vici Presidte da Provincia 

 

Luis Stanislao Roiz Chaves 

 

 

 (C 191) - ILLMO E EXMO SNR EM CUMPRIMENTO A OFFICIO CIRCULAR DE V. EX.CA 

 

Illmo e Exmo Snr 

 

Em cumprimento a Officio Circular de V. Ex.ca 



 

 

 

sob nº 343, de 19 de Janeiro proximo findo 

cumpreme levar ao conhecimto de V. Exa no 

dia 2 do corrente mes, fis afixar dous Editais 

das Guardas designado para o contingente de 

guerra; nesta data passo as maõs de V. Exca 

a relaçaõ nominal dos mesmos como incluso 

vera. Este commondo de Batalham 

Exmo  Snr designou os guardas constantes da relação p 

não está bem presente dos gu- 

ardas q faltaõ para prehencher o mimo  

e segundo contingente o mesmo tem de dar 

por que tendo essa Presidencia despença- 

do guardas para o Serviço da guerra, perten- 

centes a este Comando deBatalham. 

 

  Deus Ge a V. Exa 

 

Commdo do 15º  Batalham da Guarda o 

Municipio d’Alª Nova em 2 de Fever de 1867 

 

Illmos e Exmos Snr Dor Americo Brasiliando de Almda Mello 

Digmo Presidente desta Provincia da Parahyba 

 

O Tene Corel e Commte 

Patricio V. Fres  Moniz 

 

 

(C 192) - QUARTEL DO COMMANDO DO CORPO  DA GUARDA NACIONAL DESTACADA NA  

 

 Quartel do Commando do Corpo 



 

 

 

 da Guarda Nacional destacada na Cidade da 

Paraiba, em 29 de Agosto de 1868 

 

  Illmo e Exmo Senr 

 

Sentindo presentimento sob mi- 

nha guarda 23 farditas de brim 

e quatorse calças e igual nu- 

mero de camizas e bonets destinados  

a os recrutas que embarcaõ 

dou conta a V.Excia para que  

dedique providencias a fim de 

com tempo preparar-se com 

brevidade algum fardamento, 

para que não haja  falta quan- 

do se torne elle necessario a os recrutas. 

 

 Deus Guarde a V. Excia 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Theodoro Machado Freire 

Pereira da Silva.   Dgmo  Presidente desta Provincia 

 

Bras da Rocha Mello 

Major Commandante 

 

 

 (C 193) QUARTEL DO COMMANDO DO CORPO  DA GUARDA NACIONAL DESTACADA  

 

  Quartel do Commando do Corpo 

 da Guarda Nacional destacada na Cidade da 



 

 

 

Parahyba, em 31 de Agosto de 1868 

 

  Illmo e Exmo Snr 

 

Levo ao conhecimento de V.Excia, que  

não tendo apparecido n’este Quartel o 

Voluntario do Exercito Joaquim Feliz  

Bizerra Cavalcanti o tenho manda- 

do procurar, e só  hontem soube que 

elle havia seguido para a Cruz do 

Espirito Santo e d’alí para o lugar 

Pedra Larvada, declarando que não 

continuava na praça em conse- 

quencia de naõ ser da vontade de  seu pai. 

 

 Deus Guarde a V. Excia 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Theodoro Maxado Freire Pereira  

da Silva,  Dgmo  Prezidente da Provincia da Parahyba 

 

Bras da Rocha Mello  

Major Commdante. 

 

 

 (C 194) - DELEGACIA DE POLICIA DO TERMO DA CIDADE DE MAMANGPE 28 DE 

SETEMBRO  

 

Delegacia de Policia do termo da Cidade  

de Mamangpe 28 de setembro de 1869 

   



 

 

 

Illmo e Exmo Sr 

 

Tendo pedido ao Sub Delegado da Bahia da 

Traição huma rellação das pessoas que tem 

rossados nas mattas e terras do extinto patri- 

monio dos indios daquelles lugares, em cum- 

primento do officio de V. Exca  de 18 de Agosto 

p.p., de nº 3527, cujo recebimto  accuso, pa 

com elle tomar os do patrimonio da de Mon- 

te-Mor, até esta data me não foi dada, de donde 

 tem partido a falta desta Delega- 

cia, o que communico a V. Sa pa seo conhecimento.  

  

Deus Guarde a V. Exa ms annos 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Venancio José d’Oliveira 

Lisboa 

Digmo Presidente da Provincia da Parahiba 

  

Francisco Fulgencio Gonsalves d’Andrade 

 Delegado 1º Supte em exercicio 

 

 

 (C 195) -DELEGACIA DA CIDADE D’ARÊA 14 DE FEVEREIRO DE 1869 ILLMO E EXMO SENR 

  

Delegacia da Cidade d’Arêa 

14 de Fevereiro de 1869 

  

 Illmo e Exmo Senr 

 



 

 

 

Reprezentando-me o Alferes Luis Lopes 

Viâna, Commandante do destacamento 

que serve de guarnição a Cadeia publica 

d’esta cidade, que tem o mesmo destaca- 

mento deixado de ser pago por falta 

de numerario na Colletoria Provincial 

levo o facto ao Conhecimento de V. Exa, 

afim de que se digne providenciar no  

sentido de ser semilhante falta reparada. 

  

Deus Guarde a V. Exa 

 

Illmo e Exmo Senr Dor Theodoro Machado Freire 

Pereira da Silva  D. Prezidente da Provincia da  

Parahiba 

  

O Delegado 

 Manoel Nogueira de Carvalho 

 

 

(C 196) - QUARTEL DO DESTACAMENTO DA GUARDA NACIONAL DA PARAHIBA EM 18 DE  

 

   Quartel do Destacamento da 

   Guarda Nacional da Parahiba 

   em 18 de Abril de 1871 

 

    Illmo Sr. 

 

Em resposta ao officio de V.Sa de hontem 

ordenando-me para que o Commandante 



 

 

 

da Guarda da Cadeia do dia 13, informe 

qual a razão de naõ ter aprezentado o 

maior numero de força ao Carcereiro 

da Cadeia d’esta cidade quando quis 

passar revista na mesma cadeia junto 

remetto-lhe a informação do dito Tenente 

a qual confirmo, e V.Sa deve saber que 

não sendo rendida a guarda do Quartel, 

e a de Palacio, não era possível aque- 

lla guarda ir completa e isto deu-se por 

cauza de imbarque do Senador  

Frederico d’Almeida e Albuquerque. 

 

  Deus Guarde 

a V. Sa 

 

Illmo Sr Capitão Joao Paes Barreto de Mello 

 D. Ajudante d’ordens da Prezidencia 

 

 Joaquim ______ Per de Lima 

   Capm    Comte 

 

  

(C 197) - EXMO  SR TENHO A ALTA HONRA DE ACCUSAR A RECEPÇÃO  

 

   Exmo  Sr 

 

Tenho a alta honra de accusar a recepção do 

officio de V.E. de 13 do corrente mes no qual  

digna-se V.E. comonicar-me ter asumido 



 

 

 

o cargo de Vice Prezidente desta Provincia 

para o qual tomara posse na quelle mmo 

dia por impedimento do Exmo Sr Senador  

Frederico de Almeida e Albuquerque. 

 

Ao ter esta distinta honra não posso me- 

nos  que pôr a disposição de V. E. os meos 

serviços, tanto officiais como particulares. 

 

Prevalessome da oportunidade para a 

prezentar a V.E. os meos protestos de estima e conci 

deração. 

 

 Para 21 de Abril de 1871 

 

O Vice Consul de Hespanha 

Manoel Anto Perez 

 

Exmo Sr. Dr Jose Evaristo da Crus Gouveia 

M. D.  Vice Prezidente da Para  do Norte 

 

 

(C 198) - PROVINCIA DA PARAHYBA PALACIO DO GOVERNO EM 1 DE AGOSTO DE 1872 

AFIM  

 

 Provincia da Parahyba Palacio do Governo 

 em 1 de Agosto de 1872 

 

Afim de que sejaõ remettidas para o Banco do 

Brazil, onde se deve proceder ao conveniente exame, 



 

 

 

recommendo á V. M.e que providencie no sentido de 

serem com urgencia enviadas para aqui as sedulas 

reputadas  falsas que foraõ apprehendidas na povoação 

da Arara, e das quais trataraõ o officio reservado des- 

ta Presidencia de 28 de junho proximo findo e o d’essa  

Repartiçaõ nº 317 do 29 do mesmo mez. 

 

 Deus Guarde á V. Me 

 

  H. d’Á Pesa da Graça 

 

Senr  Delegado de Policia do Termo da 

Capital encarregado do expediente 

 

 

(C 199) - PROVINCIA DA PARAHYBA PALACIO DO GOVERNO EM 29 DE OUTUBRO DE 1872 

 

 Provincia da Parahyba Palacio do Governo  

 em 29 de outubro de 1872 

 

 Havendo-se reconhecido pelo exa- 

me  á que se procedeo no Banco do Brazil, 

serem falsas as cincoenta e cinco cedulas de 

20$000 réis do mesmo Banco, as quais  foram 

apprehendidas no termo d’Areia, e acompa- 

nharam o officio d’essa Repartição de 28 de  

agosto sob nº 491, inclusas devolvo  

á V.Sa as mencionadas cedulas com a infoma- 

çaõ do Fiel da emissaõ do dito Banco, afim 

de que se prosiga no respectivo processo. 



 

 

 

  

Deos Guarde a V. Sa  

 

 H. d’A Pera da Graça 

 

Senr Dr Chefe de Policia 

 

 

(C 200) - SECRETARIA DA POLICIA DA PARAHYBA 19 DE JULHO DE 1873 ILLMO E EXMO  

 

Secretaria da Policia da Parahyba 19 de julho de 1873 

 

Illmo e Exmo Senhor 

 

Passando por copia ás maõs de V. Exca  

o incluso officio do Subdelegado do Dis- 

tricto de Itabaianna datado de 8 do 

corrente mez tenho por fim rogar  

a V. Exca se sirva tomar na devida  

consideração os pedidos que me  

faz aquella autoridade relati- 

vamente o  vaccinico  para ser 

applicado a população do mesmo  

Districto que está sendo accome- 

ttido de variola; e de alguma 

força para estacionar ali visto 

que de novo estaõ  apparecendo quadri- 

lhas de ladroes de cavallos attentan 

do contra a propriedade e vida dos ci- 

dadãos. 



 

 

 

 

 Deus Guarde a V. Exca 

 

Illmo e Exmo Senr Dr Francisco Teixeira de Sá 

Prezidente da Provincia  

 

 O Chefe de Policia 

 José Antonio de Mendonça 
 

 

(C 201) - QUARTEL DO COMMANDO SUPERIOR DA GUARDA NACIONAL DOS 

MUNICIPIOS DE  

 

Quartel do Commando Superior da Guarda  

Nacional dos Municipios de Saõ Joaõ, e Caba 

ceiras, em 15 de Maio de 1874 

 

 Ilmo Senhor 

 

Encluzo remeto a Mappa geral daforsa dos 

Batalhoes nº 18, e 19 da Guarda Nacional dos 

Municipios de São João, e Cabaceiras, comforme 

o art. 1º § dalei nº 2395 de 10 de setembro ultimo, 

como V. Exa  mandou em um officio circular de 4 

de Novembro ultimo findo, dignando se V. Exa descul 

pas naõ só se delacção  q’ tem havido, como algumas 

faltas  que demais se paçaõ das na Mappa, e mes- 

mo em minha resposta, attendendo os meus bons de- 

sejos de bem desempenhar as ordens de V. Exa  com 

aobdiencia que mecumpre. 



 

 

 

 

 Deus Goarde a V. Excelensia 

 

Ilmo Senhor Dor Silvino Elvidio Carneiro da Cunha 

Digmo Presidente desta Provincia da Parahiba 

 

  Antonio José Alves Pequeno 

  Comandante Superior 

 

(C 202) - SECRETARIA DA POLICIA DA PARAHYBA, 20 DE AGOSTO DE 1874 ILLMO E 

EXMO  

 

Secretaria da Policia da Pa 

rahyba, 20 de Agosto de 1874 

 

Nº 413 

  Illmo e Exmo Senr 

  

Tenho a honra de scientificar 

a V. Exa que das participações recebidas hoje nesta 

Repartição não consta que fosse alterada a or 

dem publica da Provincia. 

   

Deus Guarde a V. Exa 

 

Ilmo e Exmo Senror Dr Silvino Elvidio Carneiro da Cunha 

D. Presidente desta Provincia 

   

O chefe de Policia 

 Manoel Caldas Barreto 



 

 

 

 

 

(C 203) - SENR’ CABO BERNADINO QUERO HOJE RECEBER DE VOSSE UM FAVOR 

DO QUAL 

 

Senr’ Cabo Bernadino 

 

Quero hoje receber de Vosse um favor do qual 

espero me ofará, pr o naõ ser dificultozo. 

Tendo o dezejo de serta pessoa, vem sertas horas 

da noite falar=me, e só lhe sendo possivel, esta 

noite as 3 – horas damadrugada, e sendo Vosse o= 

Comde da guarda pesso=lhe a entrada desta pessôa 

a converçar-me neste portaõ. Sendo me o(__) essa como 

espero, quero q’ diga-me antes das sinco horas 

pª eu dar asprovidencias precizas, e amandar buscar, as horas  

marcadas, e muito obrigado. 

Fl 2 

emto  obrº ficará. 

 Oseo respeitador Comº 

Manoel dos Santos Dias 

 

Ao Cabo 

Bernardino 

 

 



 

 

 

3 GLOSSÁRIO 

 

 

ACOITAR - v. 1. Tr. dir. Dar coito ou guarida a. 2. Tr. dir. e pron. Abrigar(-se), acolher(-

se). 3. Tr. dir. Defender. 

ADORNAMENTO - s. m. Ato ou efeito de adornar. (adornação 

ALFERES - s. m. sing. e pl. Antigo posto militar. 

ALMOTACÉL  =  (almotacéis) fiscal municipal; inspetor encarregado da aplicação e taxas  

(pag. 74, Acioly)  

APENAR O ÍNDIOS – havia uma lei que obrigava a trabalhar à força ( 1798); (MEDEIROS e 

SÄ, 1999: 22) 

AQUARTELAMENTO - s. m. 1. Ato ou efeito de aquartelar(-se). 2. Quartel. 

ARRIBADA . [De arribar + -ada1.] S. f. 1. V. arribação (1). 2. Fam. Melhora (2). 

ASSENTAR = v. t-rel.  Pôr (sobre assento); fazer sentar; aplicar;  fundar, basear; t. 

colocar (uma coisa) de modo que fique segura; inscrever; registrar; decidir; 

resolver; concordar; convir em; reconhecer; firmar; assegurar;  determinar; ter para 

si; entender; presumir; (Bras.) esbarrar (o cavalo); rel. resolver;  decidir; anuir; 

ajustar-se; ficar bem; condizer; harmonizar-se; int. tomar assento; tomar juízo; p. 

sentar-se; tomar assento; alistar-se. (Part. Assentado e assente. Mais usado o 

particípio irregular.)  

ASSENTO - s. m. 1. Tudo que serve para assentar-se (banco, cadeira, pedra etc.). 2. A 

parte da cadeira, do banco etc. em que assentam as nádegas. 3. Aquilo em que 

alguma coisa fixa está assentada; base, leito, sede, apoio, suporte, alojamento. 4. 

As nádegas. 5. Anotação, registro. 

BARCO - s. m. Náut. 1. Embarcação pequena e sem coberta. 2. Qualquer embarcação. 

BRIGUE . [Do ingl. brig., f. red. de brigantine, do it. brigantino.] S. m. 1. Antigo navio à 

vela, de mastreação constituída de gurupés e dois mastros de brigue, o de ré 

envergando também vela latina quadrangular e com velas de entremastros (v. vela 

de entremastro): "E à sinfonia disparatada e louca da tormenta infrene, o brigue 

rolara, dia e noite, aos boléus, sobre as vagas rugidoras." (Virgílio Várzea, Contos de 

Amor, p. 180.) [V. bergantim.]   



 

 

 

CA.RA.PI.NHA -s. f. Cabelo crespo e lanoso, peculiar à raça negra; pixaim. 

CABRA -s. f. 1. Mamífero ruminante da família dos Bovídeos, que compreende a cabra 

comum, animal domesticado e criado como animal leiteiro e fornecedor de carne. 2. 

Fêmea do bode; cabrita. S. m. 1. Mulato. 2. Indivíduo valentão ou provocador. 3. 

Qualquer indivíduo. — C. -macho: indivíduo destemido. Pl.: cabras-machos. 

CIVILIZAR - v. Tr. dir. e pron. 1. Tornar(-se) civil ou cortês. 2. Converter(-se) ao estado 

de civilização. 

CONTRATADOR - (ô), s. m. Aquele que contrata. 

CORPOS - Mil. Parte de um exército: C. de infantaria. 

CORREGEDOR – tinha a função primordialmente de natureza investigativa e recursiva 

(levar criminosos à julgamento, supervisionar serviços públicos, inspecionar as 

eleições municipais e salvaguardar as prerrogativas reais. Deveriam, no correr do 

ano, ‘fazer  a  correição’, uma forma de a monarquia limitar o controle exercido por 

elementos do poder local. (Schwartz) 

CULTURA - s. f. 1. Ação, efeito, arte ou maneira de cultivar a terra ou certas plantas. 2. 

Terreno cultivado. 3. Biol. Propagação de microorganismos ou cultivação de tecido 

vivo em um meio nutritivo preparado. 4. Biol. Produto de tal cultivação. 5. Aplicação 

do espírito a uma coisa; estudo. 6. Adiantamento, civilização. 7. Apuro, esmero, 

elegância. 

DANADOR (ô). [Do lat. damnatore.] Adj. S. m. 1. Que ou aquele que dana.  

DE JORNAL 

DESERTAR - v. 1. Tr. dir. Tornar deserto; despovoar. 2. Tr. dir. Abandonar, deixar, desistir 

de. 3. Tr. ind. e intr. Mil. Deixar o serviço militar sem licença. 4. Tr. ind. e intr. Fugir, 

retirar-se. 

DESTACAMENTO - s. m. Mil. Porção de tropa que se separa de sua unidade para serviço 

fora da sede do mesmo regimento. 

DEVASSA - s. f. 1 Ato judicial no qual se inquirem testemunhas e se procuram provas para 

apurar um fato delituoso. 2 Por ext. Sindicância, inquérito. 

DILIGÊNCIA - s. f. 1 Cuidado ativo, presteza em fazer alguma coisa. 2 Zelo. 3 Investigação 

oficial, fora da delegacia policial. 4 Grande carruagem de transporte coletivo (antes 

da era das estradas de ferro). 



 

 

 

DISSIMULAÇÃO - s. f. 1 Ato ou efeito de dissimular(-se). 2 Fingimento, disfarce. 

EMPLEITADA - em.prei.ta.da. s. f. Contrato em que alguém se encarrega de executar 

certa obra remunerada por quantia previamente combinada; empreita. 

EMPLEITADA - em.prei.ta.da. s. f. Contrato em que alguém se encarrega de executar 

certa obra remunerada por quantia previamente combinada; empreita. 

ESPLANADA - s. f. 1. Planície. 2. Campo largo e descoberto. 3. Chapada, planalto. Var.: 

esplainada. 

FASCINOROSOS – fascínora - fa.cí.no.ra - adj. m. e f. Que cometeu muitos crimes. S. m. 

Indivíduo que cometeu grandes crimes; facinoroso. 

ATURA . [Do lat. factura.] S. f. 1. Ato, efeito, modo de fazer; feitura: "Fiado o algodão no 

fuso, os fios eram aproveitados para a fatura de rendas" (Ulisses Lins de 

Albuquerque, Um Sertanejo e o Sertão, p. 233) 2. Relação que acompanha a 

remessa de mercadorias expedidas, ou que se remete mensalmente ao comprador, 

com a designação de quantidades, marcas, pesos, preços e importâncias, podendo 

tais referências ser substituídas pela simples menção dos números e valores de 

notas fiscais extraídas, e guardadas conforme determinações da lei. [Cf., nesta 

acepç., duplicata (2) e nota fiscal.] Fatura consular. 1. Aquela que arrola 

mercadorias expedidas de um país a outro, e que deve ser visada pelo consulado do 

país ao qual se destina. Liquidar a fatura. Bras. Fam. 1. Desempenhar-se de uma 

obrigação, um compromisso. 2. Levar a termo um negócio ou uma tarefa.  

FOREIRO . [De foro (ô) + -eiro.] Adj. 1. Que paga foro. 2. Relativo a foro. 3. Sujeito, 

obrigado. • S. m. 4. Aquele que tem o domínio útil dum prédio, pagando foro ao 

senhorio direto.  

FRAGATA - s. f. 1. Náut. Antigo navio de guerra, a vela, de três mastros. 2. Náut. Moderno 

navio de guerra, de tonelagem superior à de corveta. 3. Pop. Mulher alta e 

corpulenta. 

FURRIEL - s. m. Ant. Posto militar, entre cabo e sargento. 

GALERA -- s. f. 1. Náut. ant. Barco de guerra, a remos e a vela. 2. Metal. Forno de 

fundição. 3. Carroça de incêndios para transporte de bombeiros. 4. Pop. A torcida, 

nas praças esportivas, principalmente nos campos de futebol. 



 

 

 

HOMIZIAR – V.Tr. inimizar, malquistar, indispor.; Fig. Tr. dir Acoitar, dar asilo a, Dar 

guarida a furtar à vigilância ou à ação da justiça;; Esconder;v. pron. fugir à ação da 

justiça; esconder-se dos seus agentes por haver praticado crimes.;3. Pron. Fugir à 

justiça. 

HOMIZIO – SM. (ANT.) crime ou malefício que segundo as leis antigas, era punido com a 

morte, desterro; esconderijo;(ant) homicídio 

INFANTARIA - s. f. Mil. Parte do exército que faz serviço a pé. 

INOBEDIÊNCIA . [Do lat. tard. inobedientia.] S. f. 1. Desobediência.  

INTELIGÊNCIA - s. f. 1. Faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar; 

entendimento, intelecto. 2. Compreensão, conhecimento profundo. 3. Pessoa de 

grande esfera intelectual. 5. Conluio, ajuste, combinação, entendimento, acordo. 

JORNAL sm 1 periódico, diário, gazeta. 2 diária, féria, salário (pago diariamente). 3 diário, 

relatório (de fatos diários). 

LITIGIOSO (letigioso) - (ô), adj. 1. Que diz respeito a litígio. 2. Que é objeto de litígio. 3. 

Que pode estar em litígio. 4. Que é amigo de demandas. 

MARÍTIMO - adj. 1. Marinho. 2. Que vive no mar ou à beira-mar. 3. Próximo do mar. 4. 

Que se entrega especialmente à navegação por mar. 5. Naval. S. m. Homem do 

mar; marinheiro. 

MOLESTIA - s. f. 1. Achaque, doença, enfermidade. 2. Incômodo físico ou moral; 

inquietação; mal-estar. 3. Pop. Hidrofobia, lepra e qualquer doença de caráter grave 

ou impressionante. 

MORGADO 1. [Do lat. vulg. *maioricatu < *maio-oricare < maiore, 'mais velho'.] S. m. 1. 

Filho primogênito ou herdeiro de possuidor de bens vinculados. 2. Filho mais velho, 

ou filho único. 3. Propriedade vinculada ou conjunto de bens vinculados que não se 

podiam alienar ou dividir, e que em geral, por morte do possuidor, passava para o 

filho mais velho. 4. O possuidor desses bens. 5. Fig. Coisa muito rendosa. ~ V. 

morgados.  

MOTOR - (ô), adj. 1. Que faz mover. 2. Causante ou determinante. 3. Relativo ou 

pertencente a movimento muscular ou que o envolve. S. m. 1. Tudo que dá 

movimento a um maquinismo; máquina. 2. Pessoa ou coisa que dá impulso ou 

imprime movimento. 3. O que aconselha, instiga ou persuade a fazer qualquer coisa. 



 

 

 

NAU - s. f. 1. Ant. Grande embarcação de guerra ou mercante. 2. Qualquer navio ou 

embarcação. 3. A tripulação, a equipagem de uma nau. 

NOMEAR - v. 1. Tr. dir. Designar pelo nome, proferir o nome de. 2. Pron. Proferir o próprio 

nome. 3. Pron. Dar-se a si mesmo um nome ou qualificativo; intitular-se 4. Tr. dir. 

Designar, indicar para exercício de (cargo ou emprego). 

ORDENANÇA - s. f. 1. Mil. Regulamento militar. 2. Mil. Praça às ordens de uma autoridade 

militar ou de uma repartição. 

PAQUETE  - (ê), s. m. 1. Navio a vapor que transporta passageiros, mercadorias e 

correspondência. 2. Pop. Menstruação. 

PIO.2 adj. 1. Que revela piedade ou caridade; piedoso. 2. Devoto, religioso. Sup. abs. 

sint.: piíssimo e pientíssimo. 

pro.vi.men.to - s. m. 1. Provisão. 2. Despacho de petição ou requerimento. 3. Nomeação 

ou promoção de funcionário. 

PROVEDOR - (ô), s. m. 1. O que provê. 2. Chefe de um estabelecimento pio. 

PROVISÃO - s. f. 1. Ato ou efeito de prover; provimento. 2. Abastecimento de coisas 

necessárias ou proveitosas. 3. Abundância, cópia, exuberância de coisas destinadas 

ao uso futuro. 4. Documento oficial em que o governo confere cargo, dignidade, 

mercê, ofício, autoriza o exercício de uma profissão ou expede instruções. 

QUINTAR ÍNDIOS- uma em cada 5 peças era incorporada à receita, ou então os próprios 

índios eram empregados nos serviços públicos. (MEDEIROS e SÄ, 1999: 22) 

REGIMENTO - s. m. 1. Ato ou efeito de reger ou governar; direção, governo. 2. Conjunto 

de normas para o exercício de um cargo. 3. Parte regulamentar de uma lei, decreto 

etc.; regulamento. 4. Disciplina, regime. 5. Mil. Corpo de tropas comandado, 

normalmente, por um coronel. 6. Grande número de pessoas. 

SERTÃO – sentido inicial – região desabitada. (MEDEIROS e SÄ, 1999: 22) 

SUPLICANTE - adj. m. e f. Que suplica; súplice. S. m. e f. 1. Pessoa que suplica. 2. Dir. 

Requerente, impetrante. 3. Qualquer indivíduo, indeterminadamente. 

TERMO - -(ê), s. m. 1. Marco divisório, que estrema uma área circunscrita; baliza, limite, 

raia. 2. Limite moral. 3. Limite em relação ao tempo e ao espaço. 4. Tempo fixo; 

prazo. 5. Espaço, extensão. 6. Região próxima; circunvizinhança. 7. Proporção, 

razão. 8. Palavra ou expressão própria de uma arte ou ciência: T. de Direito. 9. 



 

 

 

Forma, redação, teor. 10. Gram. Vocábulo, dicção, palavra, expressão. 11. Lóg. 

Conceito representado por sua expressão verbal. 12. Mat. Cada um dos elementos 

de uma fração, de uma relação, de uma proporção ou de uma progressão etc. S. m. 

pl. 1. Maneiras, modos, procedimento. 2. Relações. 3. Arquejos de agonia; 

estertores. 

VARÃO -- s. m. 1. Indivíduo do sexo masculino; homem. 2. Homem respeitável; homem 

sábio. Adj. Que é do sexo masculino: Filho v. Fem.: varoa e virago. 

VASSALO - s. m. Indivíduo dependente de um senhor feudal, ao qual estava ligado por 

juramento de fé e submissão. Adj. 1. Subordinado. 2. Que paga tributo a alguém. 

VEDAR - v. 1. Tr. dir. Proibir, interditar. 2. Tr. dir. Não consentir, não permitir. 3. Tr. dir. 

Embaraçar, estorvar, tolher. 4. Tr. dir. Servir de obstáculo;  

VEDOR (ô). [Do arc. veedor < veer, 'ver'.] Adj. 1. Que vê. • S. m. 2. Aquele que vê. 3. 

Inspetor, fiscal, intendente; veador. 4. Pesquisador de nascentes de água.  

VEDORIA . [De vedor + -ia1.] S. f. 1. Funções de vedor. 2. Repartição dirigida por um 

vedor.  



 

 

 

 

4. LISTA DE ABREVIATURAS DAS CARTAS 

 

Albe = Albuquerque 

Andre = Andrade 

Ant o = Antonio 

Ajudte = Ajudante 

Agrde= a grande 

aqlo – aquilo 

aqm = a quem 

Authoride= autoridade 

arepindemto  = arrependimento 

Aux.ar - auxiliar 

Bo – Batalhão 

Bandra = Bandeira 

Bapta = Baptista 

Cap.ia -capitania 

Capm Mor= capitão mor 

Capmor = capitão mor 

Carv. = Carvalho 

Caro = Carneiro 

Cavte = Cavalcante 

Cid. = cidade 

Circunstas = circunstâncias 

Conformide - conformidade 

Commandte = comandante 

Commande = comandante 

Comor = Comandante Mor 

Compa - companhia 

compte – competente 

commo = com mesmo 

conhecimto = conhecimento 

conseq.aa – conseqüência 

Cordo = Cordeiro 

Corra = Correia 

Corraõ = Correição 

compte = competente 

Corre = corrente 

cuido = cuidado 

Come = Comandante 

D. G. V. Exa = Deus Guarde Vossa 

Excelência 

Depo – departamento 

Documtos = documentos 

Despo = despacho  

deligas × = deligências 

 

Diror= diretor 

do Rdo Vig.io = do Reverendo Vigário 

Dodto = do dito 

dta - dita 

Dto = dito 

igualmte  = igualmente 

segurça  = segurança 

Dr. _Doutor 

Exam = execução 

Energicamte  =energicamente 



 

 

 

Escrão - escrivão 

especialme= especialmente 

Exmo Govo, Excelentíssimo Governador 

extraordinaros = extraordinários 

Fazda – Fazenda 

Falcamte = falçamente 

Felicide = felicidade 

Franco – Francisco 

Figrdo  = Figueiredo 

Ferra  = Ferreira 

Genal – general  

Glv = Gonçalves 

Govor – Governador 

Gov. - Governador 

Ignacio = Inácio 

Intro = inteiro 

Illmo Exo Snr Prezide = Ilustríssimo e 

Excelentíssimo Senhor Presidente 

Illmo Snre -= Ilustríssimo Senhor 

Illmos e Exmos Senres Preside = Ilustríssimos 

e Excelentíssimos Senhores Presidentes 

immediatemente – imediatemente 

Joaqm  - Joaquim  
juramto = juramento 
merecimtos – merecimentos 

Lourço  = Lourenço 

La = Linha 

livremte = livremente 

liberde = liberdade 

liberalidde  = liberalidade 

Maram = Maranhão 

mmo - mesmo  

mor – morador 

mor = maior 

Mogro = Mogeiro 

mto = muito 

mor = morador 

na conformide = na conformidade 

nadª = na dita 

nececide= necessidade 

napreze = na presente 

Odito = o dito 

Olivª = Oliveira 

ommo – o mesmo 

oq’= o que 

Ordencas = Ordenanças 

ordiariamte = ordinariamente 

Ordinro = Ordinário 

QrA = queira 

p.q’= porque 

Provça  = Província 

Pa = para 

pro = para o 

Para - Paraíba 

pla - pela 

plo = pelo 

ps = pois 

Pernco - Pernambuco 

Pm = porém 

pr  = por 

preza - presença 



 

 

 

prezte = presente 

Primeiro =primeiro 

principalm.te = primeiramente 

Procor = procurador 

Provisão 

q to = quanto 

qm – quem 

Qtel = quartel 

Raimdo = Raimundo 

Re = Recife 

recrutam.to  = recrutamento 

Regimtos - regimentos 

Relativamte  -relativamente 

reprezão = representação 

respeto = respostado 

res - réis 

Roiz = Rodrigues 

reprezão, = representação 

rivalide =  rivalidade 

S.A.R = Sua Alteza Real 

Sarg.to – sargento 

Sentimtos = sentimentos 

Seg.da fra = segunda-feira 

Sgdo = segundo 

Segtes = seguintes 

Supe = suplicante 

S = Silva  
Soas =Soares 
Sxª = Seixas 
Sr. =  Senhor 

Subdos= Súditos 

Segdo = segundo 

tama = tamanha 

Thezouro – tesouro 

Testes= testemunhas 

testo = testemunha 

tro= Termo 

unicamte = unicamente 

V.Exca = Vossa Excelência 

Veram = Vereação 

V.S. = Vossa Senhoria 

V.Sa = Vossa Senhoria 

vonte = vontade 

pr ms ans = por muitos anos 

Va = Vila 

verde,,= verdade 

VVSSas = Vossas Senhorias 

V.Ea Rma = Vossa Excelência 

Reverendíssima 

 

 
 

 



 

 

5 AUTORES DAS CARTAS 

 
JOZE CEZAR DE MENEZES Escreveu, de 1774 a 1780, 40 cartas, 3 em Junta. Foi governador de 

Pernambuco,  nomeado em 27 de julho 1774 por um ato régio, tomando 

posse  em 31 de agosto do mesmo ano e governando até o dia 13 de 

Dezembro de 1787; teve, portanto três reconduções, já que os 

governadores eram nomeados por três anos. Era natural da cidade da 

Bahia, onde permaneceu de 1720 a 1734, período em que seu pai,  Vasco 

Fernandes Cezar de Menezes, Conde de Sabugosa, exerceu o cargo de 

Vice-rei do Brasil. Foi militar, servindo durante algum tempo em Portugal, 

e depois, por alguns anos, nas Índias. Regressando ao Brasil, José César 

foi promovido ao posto de Capitão de granadeiros e em seguida ao de 

sargento-mor, quando lhe foi confiado o governo da capitania de 

Pernambuco. Depois de governar Pernambuco, José César foi para 

Portugal onde terminou seus dias de forma ignorada. Cartas enviadas de 

Pernambuco. 

Bernar(?) S. V. de Vasconcelos Recife, Membro da Junta da Real Fazenda, assinou 2 cartas com os demais 

membros da junta entre1775 e 1777. 

Manuel (?) Recife, assinou 1 carta como Membro da Junta da Real Fazenda em 1775. 

Manuel Sarmento Recife, assinou como Membro da Junta da Real Fazenda 1 carta em 1777. 

Manuel de Araujo Recife, assinou 1 carta  em 1777 como Membro da Junta da Real Fazenda. 

Francisco Joze de Recife, assinou 1 carta  em 1777 como Membro da Junta da Real Fazenda. 

Joze Pinto Coelho Paraiba – era Militar – Capitão e Secretário do  governador da Paraíba. 

Escreveu 1 carta em 1778. Há referência sobre o autor em um 

requerimento de Teresa Maria do Espírito Santo, filha do alferes de 

Alfantaria da guarnição da fortaleza do Cabedelo à Rainha D. Maria, 

solicitando uma devassa contra ele pelo crime de estupro e rapto. 

Joaquim Joze de Livramento Recife - Escrivão (?) – Em 1780,  apareceu em carta assinada por J.C. de 

Menezes. Provavelmente era escrivão ou secretário do governo. 

Gregorio José da Silva Couto 

(Coutinho) 

Paraíba – Foi Corregedor da Câmara, escreveu 6 cartas em 1800. A 

abreviatura deixa dúvida se é Dr. ou De. 

Francisco Dias Chaves Vila de São João, PB. Era Membro da Câmara e assinou 1 carta em 1800,  

enviada pela Câmara de São João 

Manuel Dias Chaves Vila de São João. Assinou como Membro da Câmara uma carta enviada 

em 1800 pela Câmara de São João 

Joze Roiz da Penha Valencia Vila de São João. Assinou como Membro da Câmara uma carta enviada 

em 1800 pela Câmara de São João 



 

 

Mathias Memdes Viannas Vila de São João. Assinou como Membro da Câmara uma carta enviada 

em 1800 pela Câmara de São João 

Bernardo Duarte dos Santos Vila de São João. Assinou como Membro da Câmara uma carta enviada 

em 1800 pela Câmara de São João 

Antonio da Silva Seixas Paraíba. Foi Ouvidor pela Lei e assinou 1 carta em 1800. 

Luis de Oliveira Chaves Paraíba. Era Ouvidor de leis e Capitão. Escreveu 1 carta em 1801. Aparece 

citado em carta de 1800. 

Ignacio de Barros Lira Vila Nova da Rainha – PB. Era provavelmente soldado. Há uma carta 

desse autor com a data de 1802. 

Antonio da Sylva Frazão Paraíba. Não há identificação do cargo ou profissão: Provavelmente dono 

de um sítio. Há uma carta desse autor com a data de 1803. 

Domingos Jose de Carvalho 

Almeida 

Mamanguape, PB. Sargento Mor Comandante das ordenanças. Há uma 

carta de 1803. 

João Severiano Maciel da Costa Paraíba. Foi desembargador  ouvidor geral e Corregedor. Há duas cartas: 

de 1805 e 1807. 

Marcelino Gomes de Queirós Paraíba - Sem identificação cargo. Há uma carta, de 1805. 

José Francisco de Paula Cavalcanti 

de Albuquerque 

Cidade do Natal. Era Governador era 1 carta de 1807. 

João Gomes da Silva Cidade de Areia - Major e Comandante interino do Batalhão. Há uma carta 

de 1807. 

Pedro Soares Barbosa Pombal – PB. Assina uma carta como súdito,  mas sem indicação do cargo, 

em 1807. 

Caetano Pinto de Miranda 

Montenegro 

Recife. Duas cartas, 1812 e 1814, sem indicação de cargo ou profissão.   

Manuel Ignacio de Sampaio Vila de Fortaleza. Provavelmente  governador do Ceará. Escreveu 3 cartas 

em 1812. 

João Francisco Cavalcante Comandante da Vila do Pilar. Escreveu 1 carta em 1818. 

Felis José de Almeida Albuquerque Termo de Mamanguape – Carnauba. Habitante do termo e lavrador de 

algodão, escreveu 1 carta em 1821. Residente no lugar há 14 anos. 

Joaquim José da Silva Vila de São Miguel-PB. Membro da junta do Senado, em  1822.  

Manoel Ferreira Soares Vila de São Miguel-PB. Membro da junta do Senado, em  1822. 

José Madeira (Maduro) da Costa Vila de São Miguel-PB. Assinou duas cartas como Membro da junta do 

Senado, em 1822. 

Miguel Sabino Soares Vila de São Miguel-PB. Assinou duas cartas como Membro da junta do 

Senado, em 1822. 

Mathias Joze do Rosario Vila de São Miguel-PB. Membro da junta do Senado, em  1822. 



 

 

Francisco Raimundo Soares Membro da junta do Senado, escreveu duas cartas: uma da Vila de São 

Miguel , como membro da junta da Câmara do Senado e outra assina 

sozinho, da Bahia da Traição, ambas de 1822. Identifica-se como 

brasileiro 

Felipe Joaquim de Souza Vila Nova da Rainha-PB. Em 1822, assina carta como membro da Junta do 

Senado 

Joaquim Ribeiro de Mello Vila Nova da Rainha. Membro da Junta do Senado,  da Câmara de 

Campina, assina duas cartas em 1822. 

Antonio Jose Gomes Barbosa Vila Nova da Rainha-PB. Em 1822, assina carta como membro da Junta do 

Senado 

Jose Ferreira da Silva Vila Nova da Rainha. Membro da Junta do Senado,  da Câmara de 

Campina, assina duas cartas em 1822. 

Martinho da Costa Agra Vila Nova da Rainha. Membro da Junta do Senado,  da Câmara de 

Campina, assina duas cartas em 1822. 

Marcelo Pereira de Araújo Vila Nova da Rainha. Membro da Junta do Senado,  da Câmara de 

Campina, assina uma carta em 1822. 

Felipe Ferreira de Araújo e Castro Assina uma Ordem real através da Secretaria de Estado dos Negócios do 

Reino enviada do Palácio de Queluz, em 1822 

José Bonifácio de Andrada e Silva Palácio do Rio de Janeiro. Assina 3 Ordens reais, de 1822. (13/6/1763-

6/4/1838) Nascido em Santos, de uma família da aristocracia portuguesa, 

foi um dos homens públicos mais importantes do Império. Ainda criança 

foi enviado a Portugal e permaneceu na Europa por 36 anos. Formou-se na 

Universidade de Coimbra em Filosofia Natural (1787) e em Leis (1788). 

Especializou-se em Mineralogia e Minas e, ainda jovem (1789), assumiu 

funções importantes na Academia das Ciências de Lisboa, onde foi 

admitido como sócio. No Brasil, ficou conhecido como “Patriarca da 

Independência”. No governo de Dom Pedro I foi nomeado ministro do 

Reino e dos Negócios Estrangeiros. Durante o processo constituinte e, em 

1823, foi preso e exilado. Retornou ao Brasil seis anos depois e se 

reconciliou-se com dom Pedro I. Com a abdicação do imperador, em 1831, 

foi nomeado tutor do príncipe herdeiro, dom Pedro II. Afastou-se da 

política em 1835 e morreu três anos depois, em Niterói. 

Luis Alvares de Carvalho Vila do Pilar. Assina uma carta como Membro da junta do Senado da 

Câmara do Pilar em 1822. 

Francisco Jose Nunes 

 

Vila do Pilar. Assina uma carta como Membro da junta do Senado da 

Câmara do Pilar em 1822 



 

 

Francisco do Rego Tavares de Sá Vila do Pilar. Assina uma carta como Membro da junta do Senado da 

Câmara do Pilar em 1822 

Diogo Velho Cardoso 

 

Vila do Pilar. Assina uma carta como Membro da junta do Senado da 

Câmara do Pilar em 1822 

Antonio José de Brito 

 

Vila do Pilar. Assina uma carta como Membro da junta do Senado da 

Câmara do Pilar em 1822 

Manoel Simplicio Jácome Pessoa Vila do Pilar. Era Escrivão da câmara em 1822. 

Antonio Melo Al S da Sa Vila Real de São João. Sem informação sobre o cargo ou profissão, 

escreve uma carta em 1822. 

Francisco J. d’Avila Bitancourt Escreve de Mamanguape, como Tenente Coronel do 5º Batalhão dos 

Caçadores da 2ª linha 

Em 1822. 

José Ferreira da Silva Souza-PB. Era Comandante (interino) de Ordenança do Batalhão de Souza 

em 1822. O nome é o mesmo do remetente de carta proveniente da Vila 

Nova da Rainha. Identifica-se como Eleitor da paróquia. 

João Pinto Monteiro de França Paraíba- Era Sargento-mor das Ordenanças e escreveu uma carta em 1823. 

Paulo José Roiz (Rodrigues) da 

Rocha 

Quartel da Companhia das Ordenanças. Assina como  Capitão 

Comandante da 3ª Companhia de Ordenanças, em 1823. 

Francisco Antonio Correia de Sá Quartel de Acauã, assina comoSargento Mor das Ordenanças da Vila de 

Sousa, em 1823. Citado em carta de 19/10/1826 como capitão mor não 

aceito pelo povo - 

Francisco da Costa Barboza Pombal. Assina como Comandante duas cartas de 1823. 

André d’Albuquerque Maranhão Quartel do Engenho Estivas. Não há indicação de cargo ou função. 1823 

André Dias de Figueiredo Pilar. O Capitão-Mor e comandante das Ordenanças escreveu 2 cartas em 

1823. 

João Ferreira da Silva Pombal. Não há indicação de cargo. Carta de 1823. 

Affonso Albuquerque  Maranhão Quartel do Engenho Santo Antônio – Pilar, assina duas cartas como 

Tenente Coronel Comandante  do Batalhão do Pilar.  1823 

João Barbosa Cordeiro Palacio do Governo. Secretário da junta do governo(?) em 1823. 

Joaquim José d’Albuquerque Itabaiana(?). Quartel  em Riachão. Assina como Tenente e Comandante 

interino da 6ª Companhia, em 1823. 

Luiz da Cunha Sanches Paraíba. Não se identificou o autor. Carta de 1823. 

José Maria Corrêa Lisboa.  Não se identificou o autor da carta de 1823. Carta com firma 

reconhecida poe diversos tabeliães 

Bartolomeu da Costa Pereira Areia-PB. Não se identificou o autor. Carta de 1823. 

Antonio José da Silva Lisboa Quartel do Curral de Cima. Assina, como Alferes e comandante da 5ª 

Companhia, carta de 1823. 



 

 

Manoel Gonçalves Ramos Carnaúba. Assina como Capitão mor. Uma carta de 1823 e outra de 1829. 

Francisco de Souza Paraízo Paraíba.  Era Ouvidor geral da província da Paraíba – Carta enviada em 

1823. 

Joaquim do Rego Toscano Brito Juiz ordinário da Vila Real do Brejo de Areia em 1823. 

João Severiano Maciel da Costa  Provavelmente escrivão do Palácio do Rio de Janeiro em 1823. Assina 

carta do Imperador 

Francisco Per(reir)a  da As Comandante do Quartel das Lages de Pão de Açúcar em 1823. 

Sebastião Soares da Roxa Coqueirinho - Sem informação sobre o cargo. Carta de 1823. 

Francisco Jose Nunes Quartel do Ingá. Carta de 1823. Possivelmente é o mesmo Francisco Jose 

Nunes que escreveu neste ano da localidade de Pilar. 

Antonio Correia dos Santos Leal Juiz ordinário de Alhandra, em 1825. 

Francisco Thomás de Oliveira Vila do Conde. Membro da Junta do senado em 1826. 

José da Silva Torres Vila do Conde. Membro da Junta do senado em 1826. 

Manoel Vicente Vila do Conde. Membro da Junta do senado em 1826. 

Manoel Ferreira da Silva Vila do Conde. Membro da Junta do senado em 1826. 

Manoel Antonio da Silva Vila do Conde. Membro da Junta do senado em 1826. 

Antonio Francisco de Paiva  Juiz ordinário de Pilar em 1826. 

Antonio Ferreira de Souza Assina como Juiz ordinário de Pombal em 1826. 

Francisco Leite da Cruz Assina como Juiz ordinário de Pombal em 1826. 

Francisco da Costa Agra Provavelmente da Vila Nova da Rainha pelos Membros da junta do senado 

em 1826. Não há indicação de local. 

Manuel Nunes Pereira Vila Nova da Rainha, sem indicação de local. Carta assinada pelos 

Membros da junta do senado em1826 

Bernardo José de Barros Correia Membros da junta do senado em 1826 

José Joaquim de Britto Vila Nova da Rainha, sem indicação de local. Carta de 1826, assinada 

pelos Membros da junta do senado. 

Alexandre Ferreira Borges Comandante de Polícia da Povoação de Catholé, em 1826. 

Luis de As Cavalcante Comandante interino da camp do Catholé do Pathu, em 1826.r 

Jose Fortunato de Brito Abreu 

Sousa Mendes 

Rio de Janeiro, Carta assinada pelos ministros João (?) de Mello e B. 

Lacerda. O escreven 

te chama-se Francisco Batista Roiz .Em 1826 

João Baptista Rego Cavalcante Villa do Pilar, 1826. Sem informação sobre o cargo 

 

Francisco Ignácio Pereira de Castro Capitão mor de Boavista, Mamanguape(?), em 1826. 

Antonio Pereira Bahia vigário da Vila do Conde, em 1826. 



 

 

Feliz Correia de Souza Comandante do Quartel do Sarapo (Vila do Conde ou Alhandra ?) em 

1826 

Braz de Mello Moniz Vigário da Vila de Alhandra em 1826 

Antonio Pereira de Araujo Vila Nova da Rainha. Membro da Junta Junta em vereação em 1826. 

Bernardo Jose de Barros Correia Vila Nova da Rainha. Membro da Junta Junta em vereação em 1826. 

Antonio Jose (Zero ?) Gomes 

Barbosa 

Vila Nova da Rainha. Membro da Junta Junta em vereação em 1826. 

Visconde de Baepondy Assina Ordem Imperial de 1826. Palácio do Rio de Janeiro 

 

João Rodrigues Sarmento Sem local, provavelmente Vila Nova da Rainha. Assina como Membro da 

Câmara em 1826. 

João Bento de Oliveira Sem local, provavelmente Vila Nova da Rainha. Assina como Membro da 

Câmara em 1826. 

João de Souza Martins Sem local, provavelmente Vila Nova da Rainha. Assina como Membro da 

Câmara em 1826. 

Pedro de Alcântara Dantas Sem local, provavelmente Vila Nova da Rainha. Assina como Membro da 

Câmara em 1826. 

José Antonio da Silva Lemos Sem local, provavelmente Vila Nova da Rainha. Assina como Membro da 

Câmara em 1826. 

Antonio(a) Alvares de Souza Sem local, provavelmente Vila Nova da Rainha. Assina como Membro da 

Câmara em 1826. 

Francisco Rodrigues Camilo Sem local, provavelmente Vila Nova da Rainha. Escrivão da Câmara em 

1826. 

Antonio Joze Gomes Barbosa Vila Nova da Rainha, Membro da junta do senado. 

Pedro Machado Miranda Malheiros Rio de Janeiro. Sem informação do cargo. Carta impressa, datada de 1827. 

Marques de Caravellas Palacio do Rio de Janeiro. Sem informação do cargo, 1826. 

Joaquim Justiniano da Silva Fortaleza do Cabedelo. Assina como Major comandante da Fortaleza do 

Cabedelo, em 1828. 

Jose Aranha de Fra Delegado de Tambaú. Em 1833 

Felix José Nunes  Pinto Secretário da câmara municipal da Vila do Brejo de Areia. Em 1834. 

Feliz Rodrigues dos Santos Membro da câmara de Pombal. Em 1834. 

Francisco Leite Ferreira Mello Presidente  da câmara de Pombal, em 1834. 

João da Penha Silva Membro da câmara de Pombal, em 1834 

Jozé da Silva Pereira Membro da câmara de Pombal, em 1834 

Jozé Tavares Membro da câmara de Pombal, em 1834 

João de Barros Brandão Membro da câmara da Vila de São João. Duas cartas de 1834. 

Caetano Pereira de Castro Membro da câmara da Vila de São João. Duas cartas em 1834. 



 

 

Caetano de Souza Varjão Membro da câmara da Vila de São João. Duas cartas em 1834. 

Felipe Correia de Queirós Membro da câmara da Vila de São João. Duas cartas em 1834. 

Francisco Cordeiro da Cunha Membro da câmara da Vila de São João. Duas cartas em 1834. 

Hilário da Costa Romeo Membro da câmara da Vila de São João. Duas cartas em 1834. 

Satornino Roiz dos Santos Membro da câmara da Vila de Piancó, em 1834 

Feliz Joze de Arantes Membro da câmara da Vila de Piancó, em 1834 

Manoel Leonardo de Oliveira Membro da câmara da Vila de Piancó, em 1834 

Pedro Vieira de Castro Membro da câmara da Vila de Piancó, em 1834 

Antonio de Araujo Souza Membro da câmara da Vila de Piancó, em 1834 

José Raimundo Vieira Membro da câmara, de 1834 

Francisco Gomes Argelino Membro da câmara, de 1834 

Manuel Cardoso de Andrade Membro da Câmara de Patos, em 1834 

João Machado da Costa Membro da Câmara de Patos, em 1834 

Bernardo Carvalho de Andrade Membro da Câmara de Patos, em 1834 

José Raimundo Vieira Membro da Câmara de Patos, em 1834 

Francisco Gomes Angelino Membro da Câmara de Patos, em 1834 

Manuel Cardoso de Andrade Membro da Câmara de Patos, em 1834 

João Machado da Costa Membro da Câmara de Patos, em 1834 

Bernardo Carvalho de Andrade Membro da Câmara de Patos, em 1834 

Gonçalo Severo de Moraes Capitão Inspetor de Trem Nacional da Paraíba do Norte. Três cartas em 

1834. 

José Leandro dos Santos Pinto D. Abade do Mosteiro de São Bento, 1834. 

João Bispo de Pernambuco Sem informação do cargo. Villa do Pilar, 1834. 

José Francisco de Moura Jr. Assina como Comandante Superior interino da Paraíba, em 1843. 

Manoel Jorge Roiz Carta enviada do Quartel General da Corte em 1844,  sem informação do 

cargo do remetente. 

Manoel Roiz Pinto Carta enviada da Secretaria da Presidência da Paraíba, em 1844, sem 

informação do cargo do remetente 

Mathias Remígio Soares Sub delegado do Conde-PB, em 1854. 

Bernardino José da Rocha Formiga Carta enviada da Vila do Catolé, em 1854, sem informação do cargo do 

remetente. 

Francisco Nunes Ferreira de 

Albuquerque Neto 

Carta enviada da Vila de Mamanguape, em 1854, Sem informação do 

cargo do remetente. 

João Jozé Henrique Inspetor interino da Alfândega  da Paraíba, em 1855. Quatro cartas. 

Marcial Francisco da Silva Mo Guarda mor interino da alfândega da Paraíba, em 1855. 

Carlos de Cerqueira Lima Guarda mor interino da Alfândega da Paraíba, em 1855. 

José da Costa Maxado Jr Inspetor da Alfândega da Paraíba em 1855. 



 

 

Jozé Antunes Brandão Vigário da Vila de Alagoa Nova. Duas cartas em 1855. 

Bernardo Augusto Nascentes 

d’Azambuja 

Diretor geral interino da Repartição geral das terras públicas. 1856 

Luiz Pereira do Coutto Ferraz Rio de Janeiro – Ministério dos Negócios do Império em 1856. Em 

informação sobre o cargo do remetente. 

Manoel Pereira Borges Inspetor do Deserto Interino daVila do Pilar. Duas cartas em 1857. 

Antonio Manuel de Melo Engenheiro Director das Obras Prevas da Paraíba do Norte.duas cartas em 

1864. 

Luiz Estanislao Roiz Chaves Major comandante da Paraíba. Três carta entre 1865 e 1866. 

Luis Pedreira do Coutto Ferraz Repartição geral das terras públicas. Carta de 1854, sem informação do 

cargo do remetente. 

João Dantas de Oliveira Comandante superior daSecretaria do Comando Superior em Pombal. 

1861 

Alexandrino Cavalcante 

d’Albuquerque 

Subdelegado da Secretaria do Distrito da Villa de Campina, em 1861. 

Genuíno Correia Lima Juiz de Direito de Teixeira, três cartas em 1862. Há duas cartas com o seu 

nome que tratam do mesmo assunto: na primeira, só assina a carta de 

Manjuel Batista dos Santos e na Segunda,  pede providências para 

acontecimento  

Manoel Baptista dos Santos Sem informação sobre profissão. A carta foi provavelmente ditada por 

Manoel Batista dos Santos  e encaminhada a diversas autoridades 

Francisco José Rabello Provedor da Casa da misericórdia, em 1863 

Antonio  de Brito Souza Gayoso Chefe da Repartição de Pombal, em 1863. 

João Pedro -----Vieira Carta enviada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 1864, sem 

informação sobre o cargo do remetente. 

Gervásio ---Peres Ferreira Chefe da Secretaria de Polícia da Paraíba, em 1864. 

Antonio Camillo de Holanda Tenente coronel e comandante do Quartel do Comando do 3º Batalhão da 

Guarda Nacional do Livramento, em 1865. 

Miguel Satyro e Souza Capitão da G(uarda) N(acional) da Vila de Patos, em 1865 

Emiliano Castor d’Araújo Juiz municipal de Espírito Santo, em 1866. 

Patricio V. Fres Moniz Tenente Coronel e comandante do 15º Batallhão da Guarda de Alagoa 

Nova, em 1867. 

Bras da Rocha Mello Major comandante do Quartel do Comando do Corpo da Guarda Nacional 

da Cidade da Paraíba, em 1868. É destinatário de uma carta em 1866 

Manoel Nogueira de Carvalho Delegado da Cidade de Areia, em 1869. 

Francisco Fulgencio Gonçalves 

d’Andrade 

Delegado 1º Suplente em Exercicio de Mamanguape, em 1869. 



 

 

Joaquim ...... Per de Lima Capitão Comandante do Quartel do Destacamento da Guarda Nacional da 

Paraíba, em 1871 

Manoel Antonio Perez Vice Consul de Hespanha. Sem referência ao local. 1871 

Heráclito  d’Alencastro Pereira  da 

Graça 

Palácio do governo. Carta enviada em 1872,  pelo Presidente da província 

1m 1872. 

 

José Antônio de Mendonça Chefe de polícia da Secretaria de Polícia da Paraíba, em 1873. 

Antonio José Alves Pequeno Comandante suoperior do Quartel do Comando Superio da Guarda 

Nacional dos Municípios de São João e Cabaceiras, em 1874 

Manoel Caldas Barreto Chefe da Secretaria de polícia da Paraíba, em 1874. 

 



 

 

6 RELAÇÃO DOS DESTINATÁRIOS 

 
 
NOME     OBSERVAÇÕES     

 

Afonso d’Albuquerque    Governador, Tenente-coronel e Comandante, 1823 
Afonso de Albuquerque Maranhão Cavalcante -Vice Preside da Prova da Paraíba, de janeiro a abril 

de 1834. 
Alexandre Francisco de Seixas Maia Preze da Província, faleceu no exercício da Administração 

(05/03) de julho de 1824 a março de 1827 – primeiro vice-

presidente assumiu o governo. 

Amaro Joaquim Raposo de Albuquerque - Governador  de julho de 1805 a agosto de 1809 

Americo Brasiliando de Almeida Mello -   Presidente da Província da Paraíba  - novembro de 1866 
a abril de 1867 

Antônio  Bezerra de Sa Menezes 1823 
Antônio Caetano Pereira Governador da Província de agosto de 1809 a 1815-  este 

capitão-mor faleceu no posto  em dezembro de 1815 e foi 

substituído por um triunvirato. 1812 - 1814 

Antonio da Costa Pinto Silva Presidente da Província da Paraíba -  1856 -1857 
Antônio Galdino Al’z da Silva  Sargento-mor e Comandante - 1818 

Augusto Xavier  e Carvalho   Secretário c/voto na Junta do Governo  - 1822 

Bento Correia Lima   -                            Presidente e vice-presidente, de abril a julho de 1834 e de 7 
a 13 de abril de 1835 

Bento da Costa Coronel - 1862 
Bernardino Cabo -  s/d 
Bras da Rocha Mello -     Major comandannte - 1866 
Carlos de  Cerqueira Lima Guarda-Mor Interino   da Alfândega - 1855 
Felisardo Toscano de Britto       vice presidente da província, de fevereiro a maio de  1864 
Felisardo Toscano de Britto Vice Presidente da Província, de julho de 1865 a agosto de 

1866 
Francisco Albuquerque e Mello -          Tenente Governador das Armas da Paraíba 1823 
Francisco Albuquerque e Mello  Gov. d’Armas da Província - 1823 

Francisco Barbosa Cordeiro  1823 

Francisco d’Araújo Lima Presidente da Província, de maio de 1861 a fevereiro de 
1864 

Francisco de Assis Pereira Rocha    Vice Presidente da Província – assumiu a presidência da 

província com a morte de  Seixas Maia - março de 1827 a 

fevereiro de 1828 

Francisco de Souza (Paraizo)   Ouvidor Geral  da Comarca - 1823 
 

Francisco José deAvila Bitancourt Tenente Coronel do 5 Batalhão de Caçadores da 2 l linha - 

1823 



 

 

Francisco José Meira              vice-presidente da província – assumiu de março a agosto 
de 1830, novamente em agosto de 1831 a janeiro de 1832; 
de setembro a outubro de 1832; janeiro a março de 1833; 
setembro de 1835 a janeiro de 1836; abril a maio de 1836
  

Francisco Teixeira de Sá Presidente da Província, de setembro a outubro de 1873 
Francisco Xavier Paes Barreto Presidente da Província  - 1855 
Frederico Carneiro de Campos  Presidente da Província - 1807 

Heráclito Alencastro Pereira da Graça Chefe de Policia – foi presidente da província de julho a 
novembro de 1872 

Jerônimo José de Melo e Castro     Coronel Governador – governou a Paraíba durante 33 anos. 

Foi o 3º e último capitão-mor subordinado ao governo de 

Pernambuco. Instalou a sede do governo no colégio dos 

jesuítas, hoje Palácio da Redenção. Faleceu no posto, 

substituído por um triunvirato, constituído na forma de lei 

de 12 dezembro de 1770.Abril de 1764 a maio de 1797. 

Jeronimo José Roiz Chaves Secretário  do Governo da Província da Paraíba, 1834 
João Barbosa Cordeiro   1823 
João Barbosa Cordeiro   padre, pertenceu à junta provisória eleita em 1823 
Joaõ Capistrano Bandeira de Mello Presidente da Província  - 1854 
João José Inocêncio Poggi Vice-Presidente da Província, de agosto a novembro de  

1866 e em setembro de 1873 
Joaõ Jozé Henrique Inspetor interino da Alfândega 1855 
Joao Paes Barreto de Mello Capitão Ajudante d’ordens da Presidência - 1871 
José Antonio Joaquim de Mello Presidente da Província – de março de 1833 a janeiro de 

1834 
Jose Evaristo da Cruz Gouveia  Vice Presidente da Paraíba  do Norte 1871 
Jose Francisco de Moura Jr Chefe de Legião e Comandante Superior interino, 1843 
Jozé Luis Lopes Bastos Vice-presidente desta Província  - 1834 
Luis Antonio da Silva Nunes Presidente da Província - de abril de 1860 a março de 1861 
Luís da Motta Fêo                              Governador - de  setembro de 1802 a julho de 1805 

Manoel Clementino Carneiro da Cunha Vice-Presidente da Província 1857 
Manoel Gonçalves Ramos   Capitão-mor  das Ordenanças de Mamanguape,  1823 
Miguel Satyro e Souza    Presidente da Província da Paraíba, em   1865 
Ricardo José Gomes Jardim Presidente da província, de março a dezembro de 1843  
Silvino Elvidio Carneiro da Cunha Barão do Abiaí -Presidente da Província da Paraíba, de 

outubro de 1873 a abril de 1876 
Sinval Odorico de Moura Presidente desta Província, de maio de 1864 a junho de 

1865 
Theodoro Machado Freire Pereira da Silva Presidente da Província – agosto de 1868 a abril de 

1869 
Venancio José d’Oliveira Lisboa Presidente da Província da Paraíba 1869 
 

 


	CARACTERIZAÇÃO LINGÜÍSTICA DE CARTAS OFICIAIS  
	DA PARAÍBA  DOS  SÉCULOS XVIII E XIX 
	CARACTERIZAÇÃO LINGÜÍSTICA DE CARTAS OFICIAIS  
	DA PARAÍBA  DOS  SÉCULOS XVIII E XIX 
	 RESUMO 
	 SUMÁRIO 
	CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO......................................................................                    10 
	CAPÍTULO 2 - AS ABORDAGENS HISTÓRICO-DIACRÔNICA E TEXTUAL 
	 NOS ESTUDOS DA LINGUAGEM  ............................................................                    23  
	 2.1 A perspectiva histórico-diacrônica ......................................................                    23 
	 
	CAPÍTULO 4 - HISTÓRIA SOCIAL E LINGÜÍSTICA DO BRASIL E DA PARAÍBA  
	4.3. A implantação da língua portuguesa no Brasil   ...........................                     76 


	CAPÍTULO 5 - ANÁLISE   ..........................................................................               94 
	5.8 Características lingüísticas ..............................................................            170 
	5.9 Competência escrita de cunho oral: divergências do modelo tradicional    194 
	 
	CONCLUSÃO   ..............................................................................................           212                            
	BIBLIOGRAFIA   ...........................................................................................          216 


	 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 
	2.1 A perspectiva histórico-diacrônica  
	2.2 A perspectiva textual 
	  

	4.1 Introdução 
	4.2 A estrutura política e burocrática do Brasil colonial 
	4.2.2 A leitura e a escrita no Brasil colonial 
	4.3 A implantação da língua portuguesa no Brasil 
	4.4 Elementos da história  social da Paraíba até o século XIX 
	4.4.1 Das origens 
	4.4.2  Da estrutura político-administrativa e econômica   

	  Capitania da Criação – Criação de Freguesias – séc. XVIII
	Nossa Senhora  dos Prazeres do Monte-Mor de Preguiça

	Capitania da Criação – Criação de Freguesias – séc. XVIII
	Vila Real de São João dos Cariris Velhos 
	4.4.3 Da sociedade 
	 
	4.4.4 Da instrução 

	5.1 Considerações prévias 
	5.1.1 Sobre a organização de um corpus diacrônico 

	5.2 Descrição do corpus 
	5.3 O contexto de produção das cartas 
	5.4 Tipologia de manuscritos brasileiros na Colônia e Império 
	Relatórios de finanças 
	 
	 
	Carta régia
	 
	5.5 Lendo os textos do Brasil colonial e imperial 
	 

	5.6 Os propósitos comunicativos das cartas 
	5.7 Características gerais de cartas coloniais e imperiais, numa perspectiva histórico-textual 
	5.7.1 Aspectos formais 
	Quadro 19 – Partes constitutivas das cartas 
	5.7.2 A textualidade 
	5.7.3 A pontuação 
	5.8 Características lingüísticas   
	 
	5.8.1 Aspectos da ortografia 
	 
	 



	 
	Do mesmo modo, do ponto de vista da concordância nominal, há uma tendência em seguir as normas cultas:  
	 
	5.9 Competência escrita de cunho oral: divergências do modelo tradicional 
	Na carta 148, o remetente inicia a carta com um realmente, como se estivesse conversando e contando com o conhecimento do destinatário. O papel desse modalizador epistêmico está relacionado com a veracidade dos fatos (Koch, 2002).  




	CARACTERIZAÇÃO LINGÜÍSTICA DE CARTAS OFICIAIS  
	DA PARAÍBA  DOS  SÉCULOS XVIII E XIX 

	 
	 SUMÁRIO 
	Introdução 
	Documentos 
	Rezervei nesta ocasiaõ responder a todas
	Illmo e Exmo Snr Pela Sumaça
	José Bonifácio – 1822 Agosto 5 – Sua Alteza 
	54

	Respostado Ill E Em cumprimento do Respeitavel
	85

	Lista das  abreviaturas              159 
	(C 1) - Remeto a V. Sa o Mapa incluso  
	(C 2) - Como reconheço a distinta honra 
	(C 3) - Atendendo aos requisitos q concorrem  
	 
	(C 4) - Tenho recebido de V. S. tres cartas, duas de  
	(C 5) - A esta Praça chegou com efeito Manoel Pacheco  
	(C 6) - Ainda ateagora naõ tem sido possivel leresponder 
	(C 7) - Nesta Junta sevio a Carta de V. Sª.  
	(C 8) - Fico entregue de vinte nove recrutas  
	(C 9) - Recebo acarta de V. S. de 16 do corrente mez  
	(C 10) - Resebo aestimavel cartade V.Sª. detres de Março  
	(C 11) - Emcarta de 21 de Março do Corrente recebo a Cartade V S 
	(C 12) - Nacarta detres de Março do presente anno que V. S. 
	(C 13) - Ordeno a V.S.a , que em Cumprimento de  
	(C 14) - Com esta se Remete a V.Sª acopia do 
	(C 15) - Recebi 5 de V.Sª, 4 com data de 15 do  
	(C 16) - Fui entregue de todas as cartas de V.Sª   
	(C 17) - Por me achar ainda com expedição dedois Navios   
	 (C 18) – Rezervei nesta ocasiaõ responder a todas 
	 
	(C 19) - Vejo oqueV.Sª  mediz sobre o Navio dedois  
	(C 20) - V.Sª Logo q’ receber esta mandará suspender 
	(C 21) - Fui entregue das Recrutas que V. Sª me  
	(C 22) - Logo q V. Sa receber a prezente fará com toda  
	 (C 23) - Esta Direçaõ  me reprezentou 
	(C 24) - Tendo já respondido apra deV.Sa sobre  
	 
	 (C 25) Nesta Junta da Real Fazenda 
	(C 26) Logo que V.Sa receber esta, sem perda de tempo  
	(C 27) - Por Real Ordem de 18 de junho   
	(C 28) - Fico entregue da Carta de V. Sa de data 
	 
	 (C 29) - Sendo preciso efectuar-se aprisaõ 
	(C 30) Recebo duas cartas de V.Sa ambas   
	(C 31) - Pellas Reaes Ordens, hê V.Sª   
	(C 32) - Como por Carta, que dirigi a V.Sa  em datade  
	 
	 (C 34) - Na presente ocasiaõ pela 
	(C 35) - A justissima Representaçaõ q’ V. Sª  
	 
	 (C 36) - A Junta da Administra= 
	(C 37) - Fas-seme mt necessario q V. Sa. meremeta  
	(C 38) - As recrutas q’ V Sa remeteo foraõ entregues menos Antonio  
	(C 39) - Fico entregue das sinco recrutas qe V Sa  
	(C 40) - Foi entregue a carta q.’ V.S.a me dirigio   
	(C 41) - Recebo a de  V.S.a de 28 de Marco  
	(C 42) - A Junta da Administraçaõ  
	 (C 43) - Illmo Sr.Examinando o conteudo daparte 
	(C 44) - Illmo Snre Quando esta Capitania estava anexa  
	(C 45) - Illmo Snr  Em consequencia do Oficio de V.S, de 28 de Março,  
	(C 46) - Inclusa remetemos aV.S. as Nominatas 
	(C 47) - Illmo e Exmo Senr Obedesendo ao Respeitavel Despaxo de V.Exª 
	(C 48) - Illmo Snre Nasterras denominadas = Taboleiro doContrato =  
	(C 49) - Illmo Senr Querendo dar principio a Devasa  
	(C 50) - Illmo e Snre Os Escravos, de que trata ooficio de V.Sa  
	(C 51) - Illmo e Exmo Senr Informo aV.Exª com a Resposta  
	(C 52) - Illmo e Exmo Senhor Fui emtregue daRespeitavel Ordem de V. Exa  
	(C 53) - Illmo e Exmo Sor Gor Sendo frequentiSsimos os furtos de Mandioca 
	(C 54) - Illmo  Exmo Senhor Govor Obedessendo ao respeitavel despacho  
	(C 55) - Illmo e Exmo Senr Remetto outra vez o officio do Desembgor  
	(C 56) - Illmo e Exmo Senr Gov.Visto aresposta do D. Procurador daCoroa e Faze  
	(C 57) - Illmo Sr Amaro Joaquim Raposo - Desta Capitania se tem ausentado  
	(C 58) - Comd. do Bam. daG.Na d’Arêa  Emobcervancia das hordens de V. Exca  
	(C 59) - Illmo Senro Dr Dezor Joaõ Severiano Maciel da Costa - Xegando nesta  
	(C 60) - Illmos e Exmos Senhor Da Carta  Junta verá V. Exa q ooficio 
	               (C 61) - Ilmo  Snr  Pela Sumaça Conceição e Almas, de que hé Mestre 
	(C 61) - Ilmo  e  Exmo  Senhor Tendo estabelecido hum Correio que deve partir  
	(C 63) - Ilmo  e Exmo    Snr  Participo aV.Sa que hum dia destes  
	(C 64) - Recebi: em 25 de Outubro de 1813 elogo respondi. Como pelo officio  
	(C 65) - Ilmo  Snr Em  hum dia da semana paSsada 
	(C 66) - Illmo Snr Sargmor Commde Antonio Galdino Al’z daSa Emvirtude  
	(C 67) - Illmos Senhores Senadores  Sendo convidado por Ordem de VVSSas  
	(C 68) - Illmos e Exmos Senhores do Governo da Junta Provisional 
	 
	Illmos e Exmos Senhores do Governo da Junta Provisional 
	(C 69) - Camara de Campina - Illmos e Exmos Senres  Como V.Exas no Officio de 25  
	(C 70) -1822 Agosto 1 Manda El  Rey pela Secretaria de Estado dos Negocios 
	(C 71) - Nº 14  Sendo presentes a Sua Alteza Real o Principe Regente  
	(C 72) - 1822 Agosto 5 Sua Alteza Real o Principe Regente tomando  
	(C 73) - Camara de Campina - Illmos e Exmos Senhores - Participamos a VVExas  
	(C 74) - 1822  Manda Sua Alteza Real o principe Regente pela  
	(C 75) - C. do Pilar - Illmo e Exmo Senr -  1822 - Em concequencia da Respeitavel  
	(C 76) - Illmos e Exmos Senhores do Governo da Junta Provizional - Remetemos  
	(C 77) - Illmos e Exmos Snres  Participo á V. Exas, q’entrando de mês neste 
	(C 78) - C. de S. Joaõ – 1822 - Illmos e Exmos Senhores -Tendo eu recebido da Exma  
	(C 79) -  Illmo e Ex.mo Snr. - Desejo saber’  seposso lansar mao 
	(C 80) - Exmo , e D.mo  Snr Franco Barboza Cordo  Fui avisado pela Comarca desta  
	(C 81) - Illmo  e Exmo  Snres  Em observancia do Off. De V. Ex.as de 25 de Janeiro 
	(C 82) - Illmo  Snr. Recebi oofficio de V. Sa evendo oseo  
	(C 83) - Illmo  Snr  Corel  Anto Bizerra de Saa Menezes Hoje mefoi participado  
	 
	 (C 84) - Illmo  Snr  Corel  Anto Bizerra de Sza Menezes =  Hoje mefoi participado pr  
	(C 85) - Illmo  Snr  Corel  Anto Bizerra de Sza Menezes= Hoje mefoi participado  
	 
	 (C 86) - Do Officio, e copias inclusas, que recebi, verá V. Exa oes 
	 
	 (C 87)  Illmos e Ex.mos  Senhores do Governo Neste instante remeto as copias  
	 
	 (C 88) - Illmos, e Exmos Senhores A treis dias mefoi remetido emCunhaõ  
	 
	 (C 89) - Illmos e Exmos Senhores Tendo mto prazer em prestar os meus quasi 
	 
	 (C 90) - Exmo e  Rmo Snr João Barboza Cordero Pelo Tente João Thomas Nobre 
	 
	 (C 91) - Tendo ido a29,, do mês pp. no lugar de Itabaiana 
	 
	 (C 92) - Tendo feito deligencias, pa  q sentem Praça de= 
	 
	 (C 93) - Constando a Junta do Governo por Officio  
	 
	(C 94) - Participo aV.S., que fazendo notificar atoudos os Soldos que 
	 
	 (C 95) - Aprezentei a Junta da Fazda o Officio  
	 
	 (C 96) - Illmos e Exmos Senhores Tendo respto aoVenerando despo  deVExas  
	 
	 (C 97) - Copia = Meu muito presadissimo 
	 
	 (C 98) - No dia 5 ,, doCorre fui entregue dos ossos de V. Eas datados de 
	 
	 (C 99) - Illmo Sor Tive ahonra dereceber orequerimento, com o respeitavel  
	 
	 (C 100) Illmos Exmos Senres Em vertude do Officio deV.Exas de 26 de7bro pa darse-  
	 
	 (C 101) - Visto em Sessaõ a 25 de 9bro de 1823 Illmos SenresO Suppe parece ter  
	 (C 102)- Illmo Senr Pello Escrivaõ daCamara respectiva, faço remeter a VS  
	 
	 (C 103) - Respostado 23 de 9bro de 1823 - Illmos Exmos Senres Reçebi a11  
	 
	 (C 104) - 1823 – Novembro 25 Presidente e Membros do Governo Provisorio da  
	 
	 (C 105) - Visto em sessaõ aos 12 de Dezembro de 1823  Illmos, e Exmos Chêo do  
	 
	 (C 106) -Visto em sessaõ aos 11 de Dezembro de 1823 Illmos Exmos SenresResebi  
	 
	 (C 107) - Visto em Sessaõ a16 de Dezembro de 1823% Illmos Exmos SensA respeito  
	 
	 (C 108) - Illmos e Exmos Senhores Em cumprimento do Respeitavel Despaixo 
	 
	 (C 109) - Illmo Exmo Senr  Tendo apparecido entre nós taõ funestas 



	 Recebido em 28 deAbril 
	 (C 110) - Illmo e Exmo Sor  Este Senado vendo o desmazello q’ ha na 
	 
	 (C 111) - 1826  Ilmo e Exmo Snr.’Presidente Apresentandome oCommandante  
	 
	 (C 112) - Exmo  Snr Prezidente DaSertidaõ junta verá V. Exa  
	 
	 (C 113) - Ilmo e Exmo Snr. Oestado infilis emque deprezente seacha esta Villa eseu  
	 (C 114) - Ilmo e Exmo Snr. Tomando este Sennado posses aos 4 deste corre  mēs, 
	 
	 (C 115) - Ilmo e Exmo Snr Pormeaxár no cargo de Comte de Policia pr  
	 
	 (C 116) - Illmo e Exmo Snr. Hé tão natural aos tristeS, edesvalidos 
	 
	 (C 117) - 1826    junho  10 - Dom Pedro pela Graça do Deos, e Unanime Aclamaçaõ  
	 
	 (C 118) - Illmo Ex. mo  Snr.’ Devendo dar pronta resposta ào Officio  
	 
	 (C 119) - Illmo e Exmo Snr Em com sequencia da ordem de V. Exa  de 16 do  
	 
	 (C 120) - Illmo e Exmo Senhor - Para executar exatamte arespeitavel Ordem de  
	 (C 121) - Ill.mo e Ex.mo Senhor -V. Ex.a medetremina lhemande huma informaçaõ 
	 
	 (C 122) - Ilmo Exmo Snr’Esta Villa de Alhandra está situada emhum terreno  
	 
	 (C 123) - Illmo e Ex.mo Snro Homens Corridos, e filhos expurios  
	 
	 (C 124) - 1826 – Outubro – 10 Ill.mo e Ex.mo Senr  Sua Magestade o Imperador  
	 
	 (C 125) - Ill.mo eEx.mo  Sen.rTemos presente oOfficio V. Ex.ca  de 13 de Sbro.  
	 
	 (C 126) - Ill.mo , e Ex.mo Snr. No anno de 1823 tivemos a maior satisfaçaõ  
	 
	 (C 127) - Nº 9   1826   -   outubro  25   -   Ilmo e Exmo Sr’ Exigindo a Camara dos  
	 (C 128) - Na conformidade das ordens expedidas a esta chancelaria mór 
	 (C 129) - Illmo e Exmo Senr Vice Presidente A desciperaçaõ emque mevejo, pelos  
	 (C 130) - Illmo e Exmo Senhor Em consequencia da Ordem de V. Exa  
	(C 131) - llmo e Exmo Senr A carestia, emesmo afalta de Farinha 
	 (C 132) -Illmo e Exmo Senhor Com grande pezar reprezentamos a V. Exa 
	 (C 133) - Illmo e Exmo Senr  Tendo de marchar hoje pa o porto da Baia da 
	 (C 134) - Illmo e Exmo Senr  C. do Conde 1834 Em com sequencia do oficio de V. Exa  
	 (C 135) - Dar a lista a ets em 16 de Fevero de 1834 Illmo e Exmo Senhor Esta  
	 (C 136) - 1834  Camara do Brejo Illmo Snr  Em cumprimento do Art. 18 das  
	 (C 137) - C. de S. João Illmo e Exmo Senr Esta Camara recebeu o Officio de V. Exça  
	 (C 138) - Illmo Exmo Snro Esta Camara recebeo o Officio de V. Exca 
	 (C 139) - Illmo e Exmo Senr Participo a V. Exca que fica prompta a escada  
	 (C 140) - Illmo e Exmo Snr Tendo-se retirado desta Villa a 12 de 
	(C 141) - Participo aV.Exca que huma parte deste  
	(C 142) - Illmo e Exmo Senr  Passando aexaminar  as ruinas da arrecadaçaõ que  
	 (C 143) - Illmo e Exmo Senr  Na conformidade do Officio Nº 2 de V. Exca 
	(C 144) - Illmo e Exmo Sor Já mais se pode negar a obrigação, em q’está constituido  
	 (C 145) C Armas daCorte Illmo e Exmo Snrº Accuso a recepçaõ do Officio de V. Exª  
	 (C 146) - Tendo o Municipio de Cabaceiras sido desligado  
	 (C 147) - Illmo e Exmo Snr’Devendo o 1º Bam de Gda Nal desta cidade  
	 (C 148) - Illmo  Senrº Ha mais de quatro annos, que houve no Bam de  
	(C 149) - Comndte das Armas da Corte 1844 Illmo e Exmo Senr Passo as maos  
	 (C 150) - Realmente a Presidencia 
	 (C 151) - Circular Rio de Janeiro Ministerio dos Negocios Estrangeiros, em  
	 
	 (C 152) - Illmo e Exmo Senr Acompanha a este o cabra Manoel de Jesus  
	 (C 153) - Illmo e Exmo Senr Acompanha a este, Manoel Joaquim da Conceiçaõ e  
	 (C 154) - Illmo e Exmo Senr Em cumprimento a ordem de V. Exa remetto 
	 (C 155) - Repartiçaõ Geral das Terras Publicas 20 de Março de 1854 Illmo e Exmo  
	 (C 156) - Illmo e Exmo Senr Amaro José daSilva, natural  
	 (C 157) - Illmo e Exmo Senr Para minha intelligencia e governo no  
	 (C 158) - Illmos e Exmos Senhor Tendo publicado o regulamento sobre o registro  
	 (C 159) - Illmo e Exmo Senr Para satisfazer a obrigação, que me impoem 
	 (C 160) - Illmo  Senr Participo a  V. Sª. que entimando 
	 (C 161) Illmo e Exmo Senr - Passo as maõs de V. Exª. a representaçaõ 
	 (C 162) -Illmo e Exmo Senr Passo as maõs de V. Sª. a inclusa parte que 
	 (C 163) - Illmo e Exmo Senr Tenho a honra de passar ás maõs de  V. Excia.  
	(C 164) - Illmo e Exmo Senr Tenho a honra de communicar  
	 (C 165) - Illmo e Exmo Senhor Do Officio por copia junto verá V. Excia  
	 (C 166) - Repartição Geral das Terras Publicas 13 de setembro de 1856 Illmo e  
	 (C 167) - Repartição Geral das Terras Publicas 8 de Outubro de 1856 Illmo e Exmo  
	 (C 168) - 4ª Secçaõ  Tratado da F. do assucar Pela Secretaria de Estado dos  
	(C 169) - Foi-me entregue o officio de V. Excia  dactado de 26 de 9bro 
	(C 170) - 1ª Secçaõ Rio de Janeiro Ministerio dos Negocios do Imperio em 10 de  
	(C 171) - 6ª Secçaõ Rio de Janeiro Secretaria d’Estado dos Negocios do Imperio  
	(C 172) - Illmo e Exmo Senr Acha-se em meu poder o officio  
	(C 173) - Illmo e Exmo Senr Passando as minhas maõs o officio em reservado  
	(C 174) - Alag Na 1857 Respondendo o officio de V. Exa dactado de 19 de 8bro do 
	(C 175) - Illmo e Exmo Senhor Passo as maõs de V. Exca o mappa geral  
	(C 176) - Illmo Snr Respondendo o officio de V. Sa nº 1824 
	(C 177) - Illmo Sr  Coronel Bento da Costa hontem pelas 3 oras do dia asacinaraõ  
	(C 178) - Illmo e Exmo Senhor Levo ao conhecimento de V. Exca  
	(C 179) - Illmo e Exmo Senhor Fico diposse do officio de V. Exca sub nº 
	(C 180) - Consistório da Sta  Casa da Mizericordia 15 de Janeiro de 1863 Illmo  
	(C 181) - 18 de julho de 1863 Illmo e Exmo Senr Apresento a V. Exa o incluso  
	(C 182) - 3ª Secçaõ Ministerio dos Negocios Estrangeiros Rio de Janeiro 11 de  
	(C 183) - 2ª Secçaõ Ministerio dos Negocios Estrangeiros Rio de Janeiro 17 de  
	(C 184) - Secretaria da Policia da Parahyba, 25 de Novembro de 1864 
	(C 185) - Illmo e Exmo Senr Passo as maos de V. Exca a copia da 
	(C 186) - Quartel do Commando do 3º Batalhaõ da Guarda Nacional do Livramto  
	(C 187) - Illmo e Exmo Snr Sendo preciso, alem das madeiras constante do 
	(C 188) - Illmo e Exmo Senr O portador deste e Antonio Rodrigues da Silva 
	 
	 (C 189) - Illmo e Exmo Senr  Tendo hoje chegado neste lugar de 
	(C 190) - Illmo e Exmo Senr Tendo se aproveitado para o  novo  
	 
	 (C 191) - Illmo e Exmo Snr Em cumprimento a Officio Circular de V. Ex.ca 
	 
	(C 192) - Quartel do Commando do Corpo  da Guarda Nacional destacada na  
	 
	 (C 193) Quartel do Commando do Corpo  da Guarda Nacional destacada  
	 
	 (C 194) - Delegacia de Policia do termo da Cidade de Mamangpe 28 de setembro  
	 (C 195) -Delegacia da Cidade d’Arêa 14 de Fevereiro de 1869 Illmo e Exmo Senr 
	(C 196) - Quartel do Destacamento da Guarda Nacional da Parahiba em 18 de  
	(C 197) - Exmo  Sr Tenho a alta honra de accusar a recepção  
	(C 198) - Provincia da Parahyba Palacio do Governo em 1 de Agosto de 1872 Afim  
	(C 199) - Provincia da Parahyba Palacio do Governo em 29 de outubro de 1872 
	(C 200) - Secretaria da Policia da Parahyba 19 de julho de 1873 Illmo e Exmo  
	(C 201) - Quartel do Commando Superior da Guarda Nacional dos Municipios de  
	(C 202) - Secretaria da Policia da Parahyba, 20 de Agosto de 1874 Illmo e Exmo  
	(C 203) - Senr’ Cabo Bernadino Quero hoje receber de Vosse um favor do qual 
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