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tôdas as coisas que o homem engenhou. [...] Nos livros jaz 
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 CARLYLE, Thomas. “quinta conferência: o herói como homem de letras Johnson, Rousseau, 

Burns”. In.: _______. Os Heróis. Trad. Antonio Ruas. 2 ed. São Paulo: Edições Melhoramentos,  

1963. p. 154. 
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RESUMO 

Esta pesquisa insere-se no campo da história social da linguagem, uma vez que 

tem como objeto a escrita praticada pelos correspondentes da Câmara Municipal 

de Mariana e sua articulação política e social. A questão perpassa diversas áreas 

do fazer histórico envolvendo os campos da instrução, da política e do conflito 

entre camadas sociais distintas. Enfatizaremos o contexto da formação do Estado 

Nacional brasileiro, focando as mudanças legislativas que gradualmente 

difundiram a aplicação da justiça e ampliaram o número de funcionários do corpo 

administrativo e jurídico locais entre 1824 e 1853.  Realizou-se uma comparação 

sistemática entre a prática da escrita dos correspondentes da Câmara de Mariana e 

a proposta ortográfica presente no “Dicionario da Lingua Portugueza” de Antônio 

de Morais Silva (1813). Com isso, contribuímos para as análises acerca da relação 

entre a escrita e a instrução na formação do Estado Nacional, pois se deseja atingir 

uma camada intermediária da população que, se não frequentou, em sua maioria, 

uma universidade, não deixava de conhecer as letras. A metodologia adotada põe 

em diálogo a História e a Linguística objetivando verificar se há uma correlação, 

do ponto de vista hierárquico, entre a escrita praticada pelos escriturários das 

correspondências recebidas pela Câmara de Mariana e a posição ocupada por estes 

dentro da administração e jurisdição local no período em questão. 

Palavras-Chave: Escrita, Política e Educação. 
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ABSTRACT 

This research is part of the social story of the language, since it has as resource the 

writing practiced by the correspondents of the “Câmara Municipal de Mariana” 

and its political and social articulation. The issue cuts across many history areas 

and involves the fields of education, politics and conflict between different social 

strata. We emphasize the formation of the Brazilian National State context, 

focusing on legislative changes that gradually spread the justice application and 

increased the number of local governing and legal employees between 1824 and 

1853. We performed a systematic comparison between the writing at the “Câmara 

Municipal de Mariana” and the proposed spelling in the " Dicionario da Lingua 

Portugueza " by Antonio de Morais Silva (1813). This research contributes to the 

analyzes of the relationship between writing instruction and the national state 

formation, because this research wishes to reach a part of the population which 

wasn´t attended by a university, but did not fail to know the letters. The 

methodology provides a dialogue between the  history and linguistics in order to 

verify if there is a correlation, in the hierarchical point of view, between the clerks 

who wrote the correspondence received by the the “Câmara Municipal de 

Mariana” and the position occupied by them  in the local administration  and the 

jurisdiction in the corresponding period. 

 

Keywords: Writing, Politics and Education. 
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Introdução 

O tema que norteia a pesquisa que se desenvolve nas páginas seguintes 

pode ser resumido pela expressão “gramática política”. Esta é intencionalmente 

ambígua, já que os assuntos tratados nos capítulos foram bastante diversos, sendo 

difícil definir algo mais específico. Por um lado, nossa análise trata de uma 

gramática da política ou do conjunto de regras que permeavam a política. Analisa 

com isto o processo de obtenção de cargos e formação dos grupos políticos nas 

minas gerais no segundo quartel do século XIX, tendo como foco principal o 

contato com as letras. Por outro lado, trata-se, também, e ao mesmo tempo, de 

uma gramática política no sentido mais estrito das palavras, ou seja, uma 

gramática de cunho político. Como veremos, escrever e publicar gramáticas em 

Portugal entre os séculos XVIII e XIX era, também, uma ação política. Tal 

característica não estava restrita ao fato de os grandes mecenas portugueses se 

ligarem aos grupos políticos, mas ia muito além, na medida em que os exemplos 

que compunham os compêndios sobre a língua continham uma posição política. A 

simples escolha entre citar autores nativos de Portugal ou naturais de outras 

nações desdobrava-se em um intrincado processo pelo qual a intenção política do 

gramático era exposta. 

De início, a pesquisa objetiva contribuir para o avanço das análises sobre 

temas como história do letramento, da gramática portuguesa, da instrução e 

escolarização em Minas Gerais e, claro, dos concelhos locais no Império luso-

brasileiro e no Brasil pós 1822. É claro que existiu uma imensa gama de objetos 

que foram afetados pelas mudanças nas práticas burocráticas portuguesas ao longo 

do XVIII e do XIX. Nesta pesquisa, elegemos a escrita, ou melhor, a relação com 

as letras como foco de nossa investigação. Analisamos a situação do poder local 

na cidade de Mariana, antiga Vila do Ribeirão do Carmo, a qual foi cenário de 
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muitos conflitos e rearranjos burocráticos desde os primeiros manifestos sobre a 

descoberta de ouro no que seriam as minas gerais. 

Estabelecemos como balizas cronológicas as datas de 1824 e 1853, as 

quais se justificam tanto do ponto de vista linguístico como do ponto de vista 

político. Para a linguística, 1824 representou o ano de publicação da “Grammatica 

Portugueza”, composta por Antonio de Morais Silva.
3
 Na política, o ano coincide 

com o da Carta Constitucional e serve de marco inicial para a virada burocrática 

que açambarcou a criação do cargo de Juiz de Paz (1827), a divisão entre o 

Legislativo e o Judiciário (1828) e a criação do Código do Processo (1832). Do 

ponto de vista econômico, 1824 insere-se no cenário de consolidação do eixo 

comercial envolvendo Minas Gerais e Rio de Janeiro, já há muito trabalhada pela 

historiografia, que reformulou a teoria da “decadência” em função da chamada 

“acomodação evolutiva”.
4
 

Por seu turno, o ano de 1853 é marcado, linguisticamente, pela publicação 

do Vocábulo Brasileiro para servir de complemento aos dicionários da língua 

portuguesa, de autoria de Braz da Costa Rubim.
5
 O compêndio elenca uma série 

de vocábulos utilizados no território brasileiro que, segundo o autor, não se 

encontravam introduzidos nos dicionários do Brasil.
6
 A data ainda serviu como 

marco para a interiorização da Metrópole, conforme comenta Maria Odila da 

                                                 
3
 Morais apresentou o projeto de uma gramática já em 1813, quando da publicação da segunda 

edição de seu dicionário. O texto do autor “costuma ser apontado como a obra que colocou a 

lexicologia portuguesa em sintonia com a lexicologia européia contemporânea [século XIX]”. 

TRASK, R. L. alguns dados sobre dicionários de português. In. _______. Dicionário de 

Linguagem e Lingüística. Trad. Rodolfo Ilari. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006. p. 313. 
4
 Entre os membros do primeiro grupo destacamos Celso Furtado, “Formação Econômica do 

Brasil”, para quem a economia mineira pós a queda da exploração do ouro, não voltou a alcançar o 

mesmo dinamismo. Entre os revisionistas, destacam-se Alcir Lenharo, “As Tropas da 

Moderação”; Roberto e Amílcar Martins, que defendem o dinamismo comercial da agricultura 

mineira, a qual voltava-se para o mercado interno, principalmente com o Rio de Janeiro, a partir 

das dificuldades da atividade mineradora; e ainda, Robert Slenes, “Os Múltiplos de Porcos e 

Diamantes”, Douglas Cole Libby, “Transformação e Trabalho em uma Economia Escravista”, 

Carla Maria de Almeida, “Alterações nas Unidades Produtivas Mineiras (1750-1850)”. 
5
 RUBIM, Braz da Costa. Vocabulário Brasileiro para Servir de Complemento aos Dicionários da 

Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Tipografia Dois de Dezembro, 1853.  
6
 NUNES, José Horta. Dicionários no Brasil: análise e história. Campinas, SP: Pontes Editores; 

São Paulo, SP: Fapesp; São José do Rio Preto, SP: Faperp, 2006. p. 118. ; FÁVERO, Leonor 

Lopes; MONTILA, A.G. Márcia. As concepções lingüísticas no século XIX: a gramática no Brasil. 

Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. P. 26. 
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Silva Dias.
7
 Ganhava monta naquele ano o gabinete conciliador do Marquês do 

Paraná, apontado por Ilmar Mattos como momento de conciliação entre liberais e 

saquaremas.
8
 Além disso, como se viu, foi a partir de 1853 que o número de 

ministros que obtiveram sua formação superior em terras brasileiras supera o dos 

que o fizeram em terras lusitanas, seguindo José Murilo de Carvalho.
9
 

A bibliografia sobre a alfabetização luso-brasileira entre os séculos XVIII 

e XIX toma as assinaturas como indício para o contato com a escrita. Neste 

sentido, a presença das marcas signatárias alfabéticas (das quais se excluía a 

marca signatária em Cruz), bem como a qualidade caligráfica das mesmas, foi 

tomada pela historiografia como indicativas do contato com a escrita. Não 

acreditamos, no entanto, que a tabulação de diferentes qualidades de signatários 

correspondesse à realidade do contato com as letras, uma vez que a caligrafia dos 

indivíduos varia segundo fatores adversos à instrução (como a idade, por 

exemplo). Para nós, a pergunta “como avaliar o contato com as letras em uma 

população pretérita?” continuava em aberto. Foi na tentativa de compreender 

melhor a questão que utilizamos a comparação sistemática para a verificação das 

diferenças entre a grafia das palavras encontradas nas correspondências recebidas 

pela Câmara de Mariana entre 1824 e 1853 e o padrão ortográfico adotado por 

Antonio de Morais Silva.  

A expressão “padrão ortográfico” mencionada acima merece uma 

explicação mais detida. Nos séculos XVIII e XIX, não havia uma “norma 

ortográfica” como temos hoje. Eram poucos os compêndios que tratavam do tema, 

os quais, muitas vezes, preocupavam-se mais com o Latim do que com o 

Português. O constante conflito que regia a produção de gramáticas na época 

deixava evidente esta falta de “norma”. No entanto, o termo “padrão”, como o 

utilizamos, diz respeito a uma forma de escrita costumeira entre um determinado 

grupo de indivíduos (como os camarários ou os clérigos). O “padrão” deve, 

portanto, conformar-se à escrita do grupo, e não o contrário, como ocorreria ao 

                                                 
7
 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. A interiorização da metrópole (1808 – 1853). In.: MOTA, 

Carlos Guilherme. 1822: dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1986. p. 160 – 184. 
8
 MATTOS, Ilmar Rohlff de. O Tempo Saquarema: a formação do estado imperial. 4. ed. São 

Paulo: Access, 1999. 
9
 CARVALHO, José Murilo. A Construção da Ordem: a elite política imperial. / Teatro de 

Sombras: a política imperial. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 78 – 81. 
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pressupormos uma “norma” de escrita. O “padrão” não possui este caráter 

normativo. No entanto, os indivíduos que usam um determinado padrão podem 

prescrever a forma de escrita de alguém que pretenda fazer parte do grupo. 

Basicamente: um clérigo pode ver com maus olhos a palavra “caza”, escrita com 

“z”, por um de seus discípulos. Porém, entre os discípulos, o padrão pode, muito 

bem, ser escrever “caza” ao invés de “casa”. O mesmo pode se dar (e defendo que 

se dava) com pessoas que fossem participar da vereança ou que acendessem aos 

cargos provinciais. 

Nossa metodologia segue os seguintes procedimentos. Cada sílaba que 

variava ao padrão de Morais era computada. Com a divisão do total de variações 

em relação ao total de linhas escritas, obtivemos dados os quais tratamos como 

“Percentual de Variação” (PV). Este nos forneceu um índice da ortografia dos 

indivíduos. Analisamos, ao todo, mil correspondências, sendo que quinhentas 

dessas vinham dos representantes da Província – que representavam um grupo de 

indivíduos que possuíam uma posição hierárquica mais elevada em relação à 

Câmara Municipal – e as demais das localidades municipais e distritais – de 

autoria de indivíduos que ocupavam posições hierárquicas mais baixas ou iguais 

aos camaristas. 

O simples percentual de variação, no entanto, não nos satisfez em nossa 

análise. Era preciso comparar a escrita sobre um ponto de vista mais formal do 

que apenas uma cifra. Para isso, lançamos mão de uma forma de análise utilizada 

por Afrânio Gonçalves Barbosa, que consiste em comparar o texto propriamente 

dito das correspondências.
10

 O autor utilizou-se de Cartas de Comércio do século 

XVIII como fonte para sua pesquisa, o que facilitou a transposição metodológica 

para as correspondências da Câmara de Mariana no século XIX.  

Em nosso estudo, partimos da hipótese de que a capacidade de escrita 

constituía-se como um facilitador político capaz de promover o sujeito a uma 

posição de destaque dentro de um determinado grupo. Assim, era de se supor que 

quanto mais conhecesse as letras, mais alta a posição hierárquica do indivíduo 

                                                 
10

 BARBOSA, Afranio Gonçalves. fontes escritas e história da língua portuguesa no Brasil: as 

cartas de comércio no século XVIII. In.: LIMA, Ivana Stolze ; Laura do Carmo (orgs.). História 

Social da Língua Nacional. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2008. p. 181 – 211. 

(Coleção FCRB Aconteceu; 5). 
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dentro da burocracia local. Havia, porém, uma ressalva: indivíduos que 

trabalhassem diretamente com a escrita, como escrivães e tabeliães tinham, 

justamente pelo contato diário com esta prática, um padrão ortográfico menos 

flexível mesmo quando comparados a grupos de mais alta hierarquia burocrática. 

Outra hipótese importante foi a de que o padrão de Antonio de Morais 

Silva pudesse ser utilizado como ponto fixo sobre o qual projetaríamos a escrita 

dos remetentes de correspondência à Câmara. Adotando-o como um padrão e, 

retirando-o da equação, poderíamos comparar a escrita de um grupo com outro. 

Desta forma, caso os vereadores se afastassem 10% do padrão de Morais Silva e 

os promotores 30%, por exemplo, significaria que os promotores se afastaram 

20% dos vereadores. Partindo deste procedimento, tornou-se possível comparar as 

diferenças nos padrões de escrita internos aos cargos burocráticos do período. 

Vale a lembrança de que não se trata de uma investigação normativa, pois o que 

se intenciona é o estabelecimento destes nichos de padronização ortográfica e não 

afirmar que uma forma é correta e outra incorreta. Tal comparação subverte a 

ideia normativa inerente ao processo de “corrigir” os escritos com base em um 

dicionário ao mesmo tempo em que valoriza as diferenças internas entre as 

diferentes escritas (e talvez, diferentes padrões de escrita) dos membros da 

burocracia que se correspondiam com a Câmara de Mariana.  

Uma última hipótese a levantarmos é a de que as letras se espalham do 

centro administrativo para as bordas. Sendo assim, quanto mais próximos da 

capital da Província, mais próximos os indivíduos estavam do padrão ortográfico 

praticado nela. A disposição dos percentuais de variação médios das localidades 

das quais as cartas são remetidas pretende confirmar tal questão. É preciso 

lembrar que o fato de remeter uma correspondência da localidade não significa, 

necessariamente, que o indivíduo resida nela ou mesmo que tenha nascido naquele 

lugar. Isso faz com que nosso estudo verse sobre o padrão ortográfico dos 

administradores locais e não da população local. 

A pesquisa organiza-se em quatro capítulos. O primeiro consiste em um 

balanço acerca das pesquisas que se vem desenvolvendo na historiografia sobre o 

letramento e a alfabetização. O nosso enfoque principal concentra-se em Brasil e 

Portugal, mas pesquisas de outros países também são analisadas a fim de permitir 
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uma melhor compreensão do problema. O principal elemento desta análise coloca 

a questão das assinaturas como forma de se pensar o contato com a escrita. 

Apontamos a partir disso, as vantagens e desvantagens da metodologia por meio 

dos signatários. 

O segundo capítulo discutimos o problema da gramática e do gramático 

em Portugal. O referencial teórico utilizado centra-se nas considerações de René 

Girard sobre a mediação “interna” e “externa” para, desta maneira, observarmos 

se a figura do “clássico” ou do “bom autor” é ressignificada como produto direto 

de uma disputa necessária e contínua entre os gramáticos contemporâneos. Definir 

sob o rótulo de clássico é, em última instância, excluir aquele autor da disputa e 

restringi-lo a seu próprio tempo. Neste mesmo capítulo, ainda, analisamos de 

maneira quantitativa as citações presentes nas gramáticas, e, de modo qualitativo, 

as disputas em torno da publicação de textos sobre a Língua Portuguesa em 

Portugal entre os séculos XVIII e XIX. 

No terceiro capítulo, esboçamos um panorama geral sobre a educação em 

Portugal e no Brasil nos séculos XVIII e XIX. Dois enfoques são dados para esta 

análise. O primeiro no processo educacional, relativo ao ensino da língua 

portuguesa, e o segundo, no que toca ao ensino em geral nas minas gerais. Tem-se 

por objetivo compreender de que maneira, na prática, funcionavam os usos destes 

compêndios analisados no capítulo 2. No feche desta parte, analisamos três 

bibliotecas de professores cujas composições são bastante distintas. A primeira 

tinha um porte pequeno e o professor pareceu recorrer a outros meios para compor 

suas aulas. A segunda, de porte médio, permitia ao professor maior combinação 

entre os elementos que iam muito além dos simples compêndios sobre a língua 

portuguesa e passavam pelo pensamento político, religioso e moral. A última, 

composta de mais de cem exemplares, apresenta-nos o consumo dos livros em 

uma biblioteca diversificada cujo dono acumulava cargos e funções na 

administração da localidade. 

No quarto capítulo analisamos o universo da administração da justiça e a 

burocracia a partir da Província. Traçamos um rápido comentário acerca da justiça 

no século XVIII. Esta, uma vez institucionalizada, aumentou ali a demanda por 

pessoas capazes de ler e escrever. Em seguida, reunimos evidências de aumento 
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da demanda por letrados para suprir as necessidades burocráticas pós-

independência. A seguir, apresentamos a comparação entre os percentuais de 

variação e a capacidade signatária dos cargos analisados, na tentativa de perceber 

os padrões de escrita destes cargos. Por fim, elaboramos um mapa que representa 

a dispersão dos percentuais de variação de acordo com as localidades remetentes 

das correspondências. Com isto, torna-se possível avaliar a pertinência, ou não, 

das hipóteses levantadas acima. 
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CAPÍTULO 1 
Perspectivas sobre a história da alfabetização e do letramento 

Surdío então um outro absurdo prejudicialissimo como pondo 

barreira a todo o melhoramento, e adiantamento da 

orthographia; uma espécie de spticismo, ou incredulidade 

acerca das regras fixas e razoadas desta parte da grammatica. 

Disse-se que a orthographia não tinha regras, nem base 

assentada, que cada um pôde adoptar a que lhe parecer, e que 

só o uso é que deve regular. Mas quem não vê que o uso é tão 

fallivel, e variado quanto o são as idades, os homens, a cultura 

do espírito, e o progresso sucessivo das ideas? [grifos do 

autor]
11 

1.1. O que é o letramento  

Os estudos acerca da relação com as letras e a escrita pretéritas crescerem, 

ao longo do século XX, tanto em número quanto e qualidade. Tais estudos 

alteraram-se de uma abordagem dicotômica até um contínuo de retextualização 

conduzido pelas semelhanças entre mundo oral e escrito, o qual não enxerga nas 

letras superioridade frente à oralidade ou vice-versa. Semelhante postura 

contribuiu para a análise de outros dois fenômenos dos mais relevantes para a 

modernidade: o letramento e a alfabetização. Esta, tomada como a capacidade de 

instrumentalização das letras, vem sendo estudada com mais afinco desde os 

finais do século XIX e se revela como importante aliada para a compreensão das 

distâncias sociais e intelectuais que permeavam as populações do passado.
12

 Já 

                                                 
11

 PORTUGAL, Tristão da Cunha. Orthographia da Lingoa Portugueza Ensinada em Quinze 

Lições Pelo Systema de Madureira Rectificado Pelos Principios da Grammatica Philosophica da 

Lingoa Portugueza de Jeronimo Soares Barbosa Acompanhada das Principaes Regras da Boa 

Pronunciação, e Seguida de um Copioso Catalogo das Palavras Portuguezas por Ordem 

Alphabetica, com a Indicação de Suas Significações no uso Actual e dos Erros Mais Ordinarios 

do Vulgo na Escrita e Pronuncia de Algumas Dellas. Paris: Livraria Portugueza de J. P. Aillad, 

1837. p. s/n. 
12

 Cabe aqui listar alguns dos trabalhos sobre a temática nos últimos anos: Walter Ong “Oralidade 

e Cultura Escrita”, Antonio Viñao Frago “Alfabetização na Sociedade e na História”, Justino 

Pereira da Magalhães “Alquimias da Escrita”, Francisco Ribeiro da Silva “A Alfabetização no 
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aquele diz respeito à permeabilidade da escrita na sociedade e analisa o contato, 

mesmo que o mais rústico, com as letras. 

A pesquisa que aqui se apresenta é um estudo verticalizado sobre a 

temática das relações oral/escrito, alfabetização/escolarização e cultura 

oralidade/cultura letramento de uma sociedade específica (no caso a mineira entre 

os séculos XVIII e XIX). No entanto, mais que isto, trata-se de uma contribuição 

de caráter metodológico que objetiva pensar uma solução para um dos problemas, 

talvez o mais grave, das metodologias que visam mensurar o avanço das letras no 

desenrolar de tempo. Via de regra, a serialização de assinaturas tornou-se um dos 

procedimentos metodológicos mais utilizados para se chegar a este fim. Marque-

se: de forma alguma acreditamos que ao fim deste trabalho teremos, resolvidos, os 

amplos aspectos deste problema. No entanto, não deixamos de acreditar que nossa 

contribuição aparará algumas arestas que os estudos anteriores deixaram. 

1.1.1. Oralidade, Letramento, Fala e Escrita: o problema dos conceitos em 

tempos pretéritos  

Um primeiro ponto que gostaria de demarcar – antes de passarmos à 

problemática da alfabetização e suas formas de análise – é a distinção entre três 

binômios: 1) Oralidade, Letramento; 2) Fala, Escrita; e 3) Alfabetização e 

Escolarização. Para tanto, as definições propostas por Luiz Antônio Marcuschi em 

sua obra “Da Fala Para a Escrita” são um bom ponto de partida mesmo que seja 

necessário fazer algumas adequações para não incorrermos no erro do 

anacronismo.
13

 

Marcuschi define oralidade como “uma prática social interativa para fins 

comunicativos que se apresenta em variadas formas ou gêneros textuais fundados 

                                                                                                                                      
Antigo Regime”, Roger Chartier “As Práticas da Escrita” e João Luís Lisboa “A Leitura no Mundo 

Rural do Antigo Regime”, William Labov “Padrões Sociolingüísticos”, Ângela Kleiman “Os 

Significados do Letramento”, Luiz Antônio Marcuschi “Da Fala Para a Escrita”. Em Portugal e 

no Brasil não podemos deixar de mencionar os trabalhos de Henrique Fernandes Rodrigues 

“Emigração e Alfabetização”, Renato Pinto Venâncio “Migração e Alfabetização em Mariana 

Colonial”, Luiz Carlos Villalta “O que se Fala e o que se Lê”, Marco Antônio Silveira “O 

Universo do Indistinto”, Álvaro de Araujo Antunes “Fiast Just” e Cristianni Cardoso de Morais 

“Estratégias de acesso ao ler/escrever/contar, usos das palavras escritas e graus de letramento da 

população da Vila e Termo de São João del-Rei, Minas Gerais (1750-1850)”. 
13

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da Fala Para a Escrita: atividades de retextualização. 10. ed. 

São Paulo: CORTEZ Editora, 2010. 
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na realidade sonora”.
14

 Desta forma, “oral” se liga aos diversos usos do som para 

a transmissão de mensagens codificadas, que vão desde o pensamento mais 

informal até o mais formal possível. Por seu turno, o letramento dá conta “[...] das 

mais diversas práticas da escrita [...] pode ir desde apropriação mínima da escrita 

[como o domínio das contas ou do nome das ruas] até uma apropriação profunda 

[como escrever uma romance]”.
15

 Na concepção do autor encontramos ainda a 

definição de “letrado” como “[...] o indivíduo que participa de forma significativa 

de eventos de letramento e não apenas aquele que faz um uso formal da escrita”.
16

 

Marcuschi não esclarece o que chama de “eventos de letramento” ou mesmo o que 

considera uma participação significativa nestes. Todavia, ao considerarmos as 

definições previamente anunciadas, parece-nos se tratar do mais amplo uso dos 

signos gráficos. Para evitarmos equívocos quanto a nossa interpretação da 

afirmativa do autor, optamos por uma definição de letrado um pouco distinta e 

que se aproxima mais do cotidiano das letras nos setecentos e oitocentos. 

Uma boa saída para semelhante questão está na diferença apontada pelo 

historiador Antonio Manuel Hespanha entre os letrados (que o autor considera 

como advogados) e os escrivães (os funcionários da justiça responsáveis por 

redigir os processos). Antes, é preciso compreendermos que o trabalho de 

Hespanha se aplica ao contexto de Portugal seissentista e suas premissas, não 

podem ser transpostas, sem as devidas ressalvas, para as minas gerais do século 

XVIII.
17

 As especificidades do universo colonial brasileiro, principalmente as 

questões da escravidão e do tamanho do território, são o que tornam necessárias 

tais ressalvas. Mesmo assim, algumas definições (como a de letrado, por exemplo) 

se encaixam com relativa facilidade mesmo ante as adversidades coloniais. É 

preciso lembrar que mesmo longe da Corte os letrados brasílicos ainda eram, em 

sua grande maioria, ou portugueses de nascença ou descendentes de baixa geração 

                                                 
14

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da Fala Para a Escrita: atividades de retextualização. 10. ed. 

São Paulo: CORTEZ Editora, 2010. 25. 
15

 Ibidem. p. 25. 
16

 Ibidem. p. 25. 
17

 Dois textos são importantes para compreender melhor esta questão. Cf.: Souza, Laura de Mello 

e. Política e Administração Colonial Problemas e Perspectivas. In.: _______. O sol e a sombra: 

política e administração na América portuguesa do século XVIII. Cap. 1. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2006. pp. 27 – 77. ; SILVEIRA, Marco Antonio. Guerra e doutrina: a historiografia 

brasileira e o problema da autoridade colonial. História da Historiografia. Ouro Preto, n. 4, mar. 

2010. Disponível em: http://www.ichs.ufop.br/rhh/index.php/revista/article/view/141. [18.jun.12] 

http://www.ichs.ufop.br/rhh/index.php/revista/article/view/141
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de um português. Sendo assim, o termo “letrado”, como o toma Hespanha, 

assemelha-se entre Portugal e sua colônia. Segundo o autor, letrados e escrivães 

são “dois grupos diferenciados de oficiais, com estratégias políticas 

independentes. Os primeiros jogando, sobretudo no nível da alta política, central 

ou regional. Os segundos, ao nível da política local”.
18

 Pelo excerto é possível 

diferenciarmos dois tipos de homens de letras. Um que atua como escrivão e tem 

como função redigir as letras jurídicas. Este não possui formação em direito e atua 

no poderio local sem ascensão política para além da hierarquia burocrática local. 

Outro tipo era formado por advogados e juízes letrados. Seu título vincula-se 

também às letras jurídicas, porém, o diferencial deste grupo dá-se por ser este 

propriamente formado no direito canônico ou jurídico. Eles atuam, via de regra, 

junto aos poderes regionais e centrais e, com base em sua formação, podem 

ascender socialmente na carreia política.
19

 O elo entre os dois grupos é tanto o 

conhecimento da escrita quanto o das letras jurídicas. São estas duas 

características que, portanto, definirão o termo “letrado” para a pesquisa que aqui 

desenvolvemos: homens com a capacidade da escrita e da leitura e que, de alguma 

forma conhecem (mesmo que de maneiras distintas) a legislação. 

Novamente em Marcuschi, a fala corresponde a uma produção textual e/ou 

discursiva com fins de comunicação oral que não necessita de instrumentos 

mecânicos.
20

 Neste sentido, fala e oralidade distinguem-se, já que pertence à 

alçada da segunda a leitura de textos escritos previamente (como conferências em 

congressos), o que não poderia fazer parte da fala. Marque-se que não deixam de 

compor a fala recursos como alteração do tom de voz, gesticulação e mímica.
21

 Já 

                                                 
18

 HESPANHA, Antônio Manuel. As Vésperas do Leviathan: instituições e poder político em 

Portugal no século XVII. Coimbra: Almedina, 1994. p. 522. Vale aqui uma ressalva de que a 

compartimentalização dos cargos na burocracia local não era tão clara naquele período e que 

existiam momentos em que advogados poderiam ocupar o cargo de Escrivão ou Tabelião e em que 

homens sem a formação acadêmica na magistratura poderiam advogar. Argumentaremos no 

capítulo 4 desta pesquisa, o universo colonial era bastante mais múltiplo do que a legislação 

permite perceber. Sobreposições de cargos, conflitos de jurisdição e acumulo de funções era, como 

apontaremos mais adiante, a base para que se exerça a “boa admistração” nas minas gerais do 

XVIII. 
19

 José Murilo de Carvalho traz uma boa mostra de como tal progresso na carreira burocrática se 

dava Cf.: CARVALHO, José Murilo de. Unificação da Elite: a caminho do clube. In.: _________. 

A Construção da Ordem: a elite política imperial. Cap. 5. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2003. pp. 120 – 142.  
20

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da Fala Para a Escrita: atividades de retextualização. 10. ed. 

São Paulo: CORTEZ Editora, 2010. p. 25. 
21

 Ibidem. p. 25. 
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a escrita, cumpri as mesmas funções de fins comunicativos que a fala. No entanto, 

no caso da escrita, é necessário algo material o que a “caracterizaria por sua 

constituição gráfica, embora envolva também recursos de ordem pictórica”.
22

 Pela 

definição, mesmo que tais marcas não possuam em si o caráter explicitamente 

grafonêmico (como os símbolos do alfabeto latino), não deixam, por isso, de 

transmitir a informação por intermédio do suporte gráfico, o que faz delas parte da 

escrita. 

É de grande importância observarmos neste ponto como uma definição tão 

contemporânea de escrita encontrava-se em textos bastante anteriores. Nas 

palavras de Jerônimo Soares Barbosa (1830), em sua “Grammatica Philosophica 

da Lingua Portugueza”, onde analisa os estágios da escrita até o grafonema,  

o primeiro foi o da Pintura. Para representar, por exemplo, a 

ideia de hum homem, ou a de hum Cavallo, pintava-se ou 

esculpia-se a figura natural de hum ou de outro; e tal he ainda 

presentemente a escriptura dos selvagens do Canadá.
23

 [grifo 

do autor] 

No segundo estágio, “Hieroglyphicos”, a escrita, que no princípio era só 

pintura, ficou sendo pintura e symbolo ao mesmo tempo. Assim, um mesmo 

símbolo poderia representar diversas coisas semelhantes. No terceiro estágio, 

“Escrita Symbólica”, vieram símbolos semelhantes aos da China em que se 

pintava apenas o contorno da coisa para lhe representar por completo. Os 

símbolos já não são mais sinais naturais como eram os hieróglifos, mas sinais 

essencialmente artificiais. Rompia-se aqui a relação de semelhança estética entre a 

coisa representada e a escrita. Por último, no quarto momento, “Escritura 

Litteral”, pinta-se não mais as coisas mesmas, mas os vocábulos que as 

representam.
24

 Retomaremos a relação entre pintura e escrita ao trabalharmos com 

as definições de gramática no capítulo 2. 

                                                 
22

 Ibidem. p. 26. Por essa definição, e assim entendemos, a escrita trata-se de uma representação 

pictórica de alguma coisa, seja uma pintura rupestre, um quadro, um hieróglifo ou uma palavra na 

língua portuguesa.  
23

 BARBOSA, Jerônimo Soares. Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza ou Principios 

da Grammatica Geral Applicados à Nossa Linguagem. Lisboa: Na Typographia da Academia das 

Sciencias, 1830. pp. I – XIV. 
24

 Ibidem. p. I – XIV. 
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Para simplificar, Marcuschi elabora um gráfico em que organiza a 

oralidade e a escrita de acordo com seus variados modos de produção textual-

discursivo, levando em conta os meios de reprodução e as concepções 

enunciativas a que cada um pode tender. 
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GRÁFICO 01 

Representação da oralidade e escrita pelo meio de produção e concepção 

discursiva 

FONTE: MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da Fala Para a Escrita: atividades de retextualização. 10. 

ed. São Paulo: CORTEZ Editora, 2010. p. 39. 

Pelo gráfico, “a” representaria a fala informal, “b” uma correspondência de 

caráter pessoal amistosa, “c” um livro lido em voz alta e “d” um artigo científico. 

É importante notarmos que nenhum dos pontos representa na totalidade a 

interação entre campos proposta pelo autor, mas sim a tendência provável de cada 

gênero acima mencionado. Do contrário, voltaríamos ao sistema de opostos 

criticado por Marcuschi no qual a “concepção oral” se oporia à “concepção 

escrita”. O objetivo do autor é, ao contrário, demonstrar a interposição entre o oral 

e o escrito, o sonoro e o gráfico. Tanto é assim que um gráfico posterior aponta 

para a existência de gêneros textuais mistos, já que tanto a fala quanto a escrita 

apresentam-se em constante variação. Deve-se levar em consideração não o 

código em si, mas os usos e apropriações deste levando a uma “[...] diferenciação 

gradual ou escalar”.
25

 Os gêneros mistos podem ser definidos como aqueles “[...] 

                                                 
25

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da Fala Para a Escrita: atividades de retextualização. 10. ed. 

São Paulo: CORTEZ Editora, 2010. pp. 40 – 43. 
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que possuem uma dupla concepção discursiva – oral e escrita – e que se 

manifestam apenas através de um dos meios de produção [...]”.
26

  

A título de exemplo de como tal compreensão do continuum entre 

oralidade e escrita afeta as pesquisas sobre o uso das letras no período que aqui 

abordamos – finais do século XVIII até meados do XIX –, recorreremos ao 

trabalho de Soélis Teixeira do Prado Mendes. A autora analisou os Inquéritos 

judiciais eclesiásticos e civis presentes nos arquivos históricos de Mariana - MG 

no período balizado entre 1700 e 1750.
27

 Soélis Teixeira aplicou as concepções do 

continuum linguístico na análise da documentação com o objetivo de sustentar a 

seguinte hipótese: “se os escrivães possuíam pouco conhecimento de leitura e 

escrita, na tomada de depoimentos, era possível que, por meio de estruturas 

lexicais, fossem localizados traços de oralidade”.
28

 

Temos aqui uma mostra da permeabilidade entre oralidade e texto escrito: 

diferentes graus de letramento fazem transparecer diferentemente o “meio sonoro” 

pela “concepção escrita”.
29

 Esta permeabilidade se daria de maneira mais intensa 

em grupos que ainda não passaram pelo processo de alfabetização completo 

(aqueles que possuíam apenas o estudo nas escolas de ler, escrever e contar) ou 

cujo contato com a escrita não fosse tão comum. Tal postura alia-se a adotada por 

Marcuschi e demonstra como a ruptura da oposição entre oral e escrito possibilita 

novas abordagens para o estudo da língua portuguesa pretérita. 

Há ainda uma terceira variante. Semelhante permeabilidade era ainda mais 

recorrente em um período no qual a fixidez da norma ortográfica fosse ainda mais 

fluida e que, na utilização das letras e sílabas, a preocupação fosse mais com o 

som produzido por elas do que com um conjunto de regras de grafia propriamente 

dito. Exemplar neste sentido é a visão de Don Jesús Muñoz Rivero em livro sobre 

diplomacia espanhola. Segundo Riveiro: 

                                                 
26

 MENDES, Soélis Teixeira do Prado. Combinações Lexicais Restritas em Manuscritos 

Setecentistas de Dupla Concepção Discursiva: escrita e oral. Belo Horizonte: s/d., 2008. p. 35. 

(tese de Doutoramento). 
27

 A saber trata-se do Arquivo Histórico da Arquidiocese de Mariana (Cúria) e o Arquivo Histórico 

do Museu da Inconfidência (Arquivo da Casa do Pilar – Ouro Preto).  
28

 MENDES, Soélis Teixeira do Prado. Op. Cit. p. 15. 
29

 Ibidem. p. 15. 
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La ortografía como carácter diplomático – Precisamente las 

incorrecciones ortográficas son tan frecuentes em los diplomas 

de la Edad Media, que inducirian á sospechar de la legitimidad 

de una carta em cuya escritura se hubiesen observado los 

preceptos gramaticales.
30 

Em épocas como a descrita pelo autor, a primeira ação ao redigir uma 

palavra parecia a busca pelo sinal gráfico que corretamente lhe representasse. Em 

período posterior (na segunda metade do século XIX), a recorrência de padrões 

mais fixos de escrita das palavras parece já difundida como o primeiro recurso na 

busca pela forma de escrita. Claro que estes aspectos variam de acordo com a 

sociedade e com o grupo ao qual nos referirmos. É de se esperar que na burocracia 

eclesiástica tal mudança ocorresse anteriormente em comparação à burocracia 

civil. Da mesma maneira, esta deve atingir maior preocupação com a 

normatização da língua escrita primeiro que, por exemplo, os oficiais 

mecânicos.
31

  

Deste ponto lançamos uma tese fundamental para nossa pesquisa: a 

valorização do conhecimento da escrita se deu cronologicamente descompassada 

entre burocratas (aqueles que ocuparam efetivamente os cargos da administração e 

do judiciário locais) e eleitores (que apenas votavam para a eleição destes 

burocratas). Essa situação se manifestou primeiramente entre os próprios 

componentes do Legislativo e do Judiciário, cujos cargos exigiam o uso da 

gramática e da boa letra. Já por parte dos eleitores, isso ocorreu mais tardiamente. 

Isto explica que a eleição de vereadores e juízes de paz cuja escrita afastava-se 

mais da norma que a dos seus próprios escrivães fosse um problema para a 

burocracia local. 

Para Mendes, os gêneros textuais analisados podiam possuir tanto a 

concepção discursiva oral quanto a escrita. A dupla concepção se deve, segundo a 

autora, à utilização de discurso formular (principalmente nos termos de abertura) 

                                                 
30

 RIVERO, Don Jesús Muñoz. Nociones de                     : rese a sumaria de los 

caract res que distinguen los documentos anteriores al siglo XVIII aut nticos de los que son falsos 

  sospechosos. Madrid: Imprensa y Litografia de La Guirnalda, 1881. p. 83. Disponível em: 

http://www.archive.org/details/nociones dediplo00rivegoog [09.10.10]. 
31

 Vale aqui uma explicação sobre o temo “oficiais mecânicos”. No século XVIII o termo 

designava “artesãos ou artífices de diversas especialidades, como marceneiros, carpinteiros, 

torneadores, correeiros e ferreiros”. Cf.: FLEXOR, Maria Helena Ochi. Mobiliário Baiano. 

Brasília, DF: Iphan/Programa Monumenta, 2009. p. 10. 

http://www.archive.org/details/nociones%20dediplo00rivegoog
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que seguiam determinação indicada pelos livros judiciários da época.
32

 Em 

contrapartida, a documentação apresentava partes variantes, possivelmente mais 

marcadas pela oralidade, já que se tratava do discurso colhido através de arguição 

das testemunhas. Claro que os depoimentos passavam por retextualização que 

incluía, entre outros pontos, a “substituição sistemática da terminologia coloquial 

pela terminologia mais precisa e, se possível, técnica; eliminação das hesitações e 

[...] dos marcadores conversacionais”.
33

 Mesmo assim, as marcas da oralidade não 

eram apagadas por completo. 

A autora, tomando o que foi exposto como base, analisa as Combinações 

Lexicais Restritas (CLR) como indicativas dos mecanismos de mudança sonora. 

Quanto a isso conclui que 

[...] a relação entre gênero textual e ocorrência de CLR pode ser 

percebida da seguinte forma: se a combinação lexical for 

institucionalizada e de uso corrente, pode ser manifestada em 

qualquer gênero. Por outro lado, se houver um conjunto de 

fatores, tais como os que aqui analisamos, que interfiram na 

produção textual, os processos-crime ou os registros de 

testemunhos são mais favoráveis ao registro de CLR de uso 

restrito à oralidade, seja porque ainda não haviam sido 

registradas pela escrita, seja porque se trata de formas 

inovadoras criadas no momento do depoimento.
34 

A análise ainda confirmou sua hipótese inicial ao revelar variações de 

concordância verbal entre os escrivães civis e não entre os eclesiásticos, o que 

aponta para a maior permeabilidade da oralidade entre os segundos do que entre 

os primeiros. Não possuímos dados estatísticos que poriam em xeque a 

perspectiva da autora, no entanto, é possível formular uma hipótese com relação a 

maior presença de marcas de oralidade nos textos civis que nos eclesiásticos a 

qual vai de encontro à proposta por Mendes. Tal crítica leva em consideração o 

caminho de produção pelo qual passou cada uma das fontes documentais 

analisadas pela autora.  

                                                 
32

 MENDES, Soélis Teixeira do Prado. Combinações Lexicais Restritas em Manuscritos 

Setecentistas de Dupla Concepção Discursiva: escrita e oral. Belo Horizonte: s/d., 2008. p. 20. 

(tese de Doutoramento). 
33

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da Fala Para a Escrita: atividades de retextualização. 10. ed. 

São Paulo: CORTEZ Editora, 2010. pp. 62 – 65.  
34

 MENDES, Soélis Teixeira do Prado. Op. Cit. p. 204.  
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Comecemos pelos processos de devassas cíveis. Neles a documentação era 

circulante entre as diversas partes envolvidas e, sendo assim, eram produzidas 

primeiramente em folhas soltas e alinhavadas em maços em um momento 

posterior ao da escrita dos documentos. Havia ainda os traslados dos processos, ou 

seja, a cópia dos mesmos para o envio a outras instâncias do poder civil.
35

 Note-se 

que, no primeiro caso, a feitura cronológica do documento não respeita a 

linearidade das páginas após seu alinhave: a primeira página do documento não é, 

portanto, a primeira a ser redigida. Ademais, é possível observarmos escritas 

rasuradas e complementos nas bordas das páginas. Por seu turno, no segundo 

caso, o tabelião estabelece tal linearidade ao copiar o processo já alinhavado. Via 

geral, o funcionário copia seguindo a ordem estabelecida após o alinhave e não a 

cronologia da produção documental. As marcas de rasuras são, em sua maioria, 

apagadas e os complementos à margem são incorporados ao texto corrente, salvo 

pequenas abreviaturas que tinham a função de facilitar a leitura (exemplo destas 

seriam um “R” representando “Réu”, ou um “ttt
a
” como abreviatura para 

testemunha). 

Nas devassas eclesiásticas, Soélis Teixeira trabalhou com os livros 

oficiais. Novamente a autora não deixar claro a ordem de produção dos mesmos. 

Lendo os livros apontados por Mendes, não encontramos as marcas de rasuras e as 

notas à margem comuns em rascunhos, o que permite a hipótese de se tratarem 

dos testemunhos trasladados nos livros oficiais.
36

 Claro que nos traslados algumas 

marcas de oralidade – assim como imperfeições do texto – são apagadas, o que 

justificaria a ausência de problemas de concordância entre os eclesiásticos. Há 

uma longa lista de autores que escreveram sobre o registro dos testemunhos pelos 

escrivães e tabeliães. Peter Burke, segundo o qual elabora trabalho pioneiro na 

área segundo o qual,  

[...] no caso da Europa ocidental do final da Idade Média em 

diante, existem algumas fontes extremamente volumosas e 

razoavelmente confiáveis no que diz respeito ao falar, em 

                                                 
35

 Aproveito para agradecer a autora, Soélis Teixeira, que gentilmente se dispôs a discutir comigo 

a questão em numerosa troca de e-mails a qual contribuiu em muito para clarear minha própria 

pesquisa. 
36

 Em consulta à organização do Arquivo nos foi informado que tais rascunhos não se encontram, 

nem na série de Devassas, e nem, na de avulsos do acervo. Uma hipótese pode ser a de que houve 

a posterior destruição de tais rascunhos como forma de preservar o sigilo de tais testemunhos.  
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especial os registros dos tribunais, onde tomava-se o cuidado 

especial de solicitar às testemunhas que depusessem sobre a 

exatidão das palavras usadas em determinadas ocasiões. A 

Inquisição, em especial foi bastante longe nesse sentido. As 

instruções dadas aos inquisidores romanos do século XVII, por 

exemplo, diziam-lhes para garantir que o notário, que deveria 

estar presente em todos os interrogatórios, transcrevesse ‘não só 

todas as respostas do acusado, mas também todas as outras 

observações e comentários por ele feitos, além de cada palavra 

por ele pronunciada sob tortura, incluindo-se cada suspiro, 

grito, gemido e soluço’.
37 

O comprometimento com a cópia exata dos testemunhos é apontado ainda 

nas “Ordenações e Leis do Reino de Portugal Recopiladas por Mandado d’El-Rey 

D. Philippe I” na forma seguinte  

E defendemos aos Tabeliães e Scri- / vães, que nas querelas, 

que tomarem, não / screvão outras razões, nem accrescentem / 

mais palavras, que as partes disse- / rem, nem diminuão cousa 

alguma, e scre- / vão o caso pela maneira, que a parte o / 

contar, e mais não / E fazendo o contrario, percão logo os / 

Officios, e seão presos, para lhes man- / darmos dar a pena de 

falsários, ou outra, / que houvermos por bem (4).
38 

Com base nas passagens mencionadas, seria de se esperar que, mesmo nos 

traslados, a escrita se conformasse ao que fora dito pelas testemunhas. No entanto, 

as conclusões de Soélis Teixeira contribuem para o questionamento do mesmo 

trecho. Afinal, se um mesmo grupo de pessoas era testemunha nos tribunais do 

civil e nas devassas eclesiásticas, era de se esperar que variações verbais 

semelhantes aparecessem em ambos os casos. Na conclusão da autora, lançando 

mão de uma maior intimidade com o mundo escrito, os eclesiásticos redigiram de 

forma mais canônica os testemunhos, o que explica a falta de variações de 

concordância verbal.  

Em contrapartida, nos tribunais cíveis, onde os tabeliães e escrivães 

teoricamente possuíam menor grau de letrismo, tais variações acontecem. Apesar 

                                                 
37

 BURKE, Peter. A Arte da Conversação. Trad. Álvaro Luiz Hattnher. São Paulo: editora da 

Universidade Estadual Paulista, 1995. p. 35. (Biblioteca básica). 
38

 LISBOA. Codigo Philippino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal Recopiladas por 

Mandado D’El-Rey Philippe I. – Ed. Fac-similar da 14ª ed., segundo a primeira, de 1603, e a nona, 

de Coimbra, de 1821 / por Cândido Mendes de Almeida. Livro Quinto, Tomo IV, Título CXVII, 

parágrafo 11 – Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2004. p. 1276. V. 38D – (Edições do 

Senado). 
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disto, o argumento poderia inverter-se ao imaginarmos que estes cumpriam a lei 

registrando os testemunhos ipsis literis, já que não o fazerem constituiria em uma 

ameaçada aos seus cargos. Tal fato demonstra, creio eu, hipótese mais segura 

segundo a qual camadas populacionais menos abastadas e com menor contato 

com a escrita variavam mais a concordância verbal em seus depoimentos. Ao 

contrário, se sustentados os argumentos de Mendes e Burke, as testemunhas 

depoentes nas devassas (e por vezes no civil) não cometeram variação verbal, 

deixando estas a cargo dos oficiais do civil redatores.  

Uma segunda pesquisa importante sobre a língua portuguesa pretérita foi 

feito pelo professor Afranio Gonçalves Barbosa na qual analisa as cartas de 

comércio do século XVIII.
39

 O autor se questiona sobre qual a corrente 

linguístico-histórica deve-se recorrer para melhor interpretar os textos de época. O 

problema inicial diz respeito aos “[...] vocabulários não registrados em 

dicionários” e segui “até o nível dos diferentes sistemas de pontuação no passado 

que geram múltiplas possibilidades de interpretação aos olhos contemporâneos”.
40

 

A fim de dar solução para este problema, o autor afirma que a maioria dos 

escritos que sobreviveram ao tempo para os estudos do século XVIII e XIX, em 

geral, são artificializados e afastados da expressão oral devido ao processo de 

escrita cerimonioso pelo qual, via de regra, eram redigidos os textos oficiais. Tais 

cerimoniais se refletiam em termo de abertura e encerramento, formas de 

tratamento, estruturações sintáticas e padrões vocabulares. Alguns destes 

                                                 
39

 BARBOSA, Afranio Gonçalves. “Fontes escritas e história da língua portuguesa no Brasil: as 

cartas de comércio no século XVIII”. In.: LIMA, Ivana Stolze ; Laura do Carmo (orgs.). História 

Social da Língua Nacional. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2008. pp. 181 – 211. 

(Coleção FCRB Aconteceu; 5). 
40

 Ibidem. p. 182. O autor não está sozinho na preocupação com tais problemas. O já citado Don 

Jesús Muñoz Rivero levanta a questão de que “Estas incorreciones [da escrita] son de dos 

especies. Reflerénse las unas al defectuoso empleo de las letras; atañen las otras á la poca fijeza 

de los signos de puntuacion”. Cf.: RIVERO, Don Jesús Muñoz. Nociones de             

        : rese a sumaria de los caract res que distinguen los documentos anteriores al siglo XVIII 

aut nticos de los que son falsos   sospechosos. Madrid: Imprensa y Litografia de La Guirnalda, 

1881. p. 83. A preocupação é ainda visível em texto de Joaquim de Santa Rosa de Viterbo no qual 

este elenca o vocabulário que não era mais utilizado na língua portuguesa. Cf.: VITERBO, Frei 
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elementos, como afirma Barbosa, permanecem intactos por séculos “[...] 

resistentes a deixar refletir uma mudança lingüística na fala”.
41

 

Cabe aqui um comentário de nosso posicionamento frente à afirmativa de 

Barbosa. A característica de penetração do letramento na sociedade pode ser 

observada em ambas as direções: tanto as letras adentram grupos essencialmente 

orais para escritos quanto vice-versa. É fato que há certa inflexibilidade nos 

termos de abertura e em partes específicas do discurso encontrado na 

documentação dos setecentos como bem afirmou Soélis Teixeira. Porém, o 

discurso formular é também característico dos recursos mnemônicos da oralidade 

e tais padronizações, em sua origem, podem ser produtos de tal interação. Tratava-

se, assim, de início, em aproximações entre duas formas de uso da língua mais do 

que de impedimento de seu diálogo. Não discordamos, no entanto, da afirmação 

do autor, já que ao longo do tempo tal barreira de inflexão foi estabelecida. 

Defendemos tal postura com base no fato de que a escrita leva mais tempo para se 

alterar que a oralidade. Uma vez convertida na fórmula escrita, o oral parece se 

estancar. A imagem assemelha-se a de um rio veloz que corre para uma lagoa em 

calmaria. 

Retomaremos outros pontos de Barbosa mais adiante. Passemos agora a 

análise dos discursos formulares como parte do processo de armazenagem dos 

dados em grupos orais. Segundo Walter Ong, em comunidades orais, solucionar o 

problema da retenção de informação implica o estabelecimento de processos 

mnemônicos de articulação das informações. Deste modo, predominam nestas 

sociedades provérbios, pensamentos “rítmicos e equilibrados, em repetições ou 

antíteses, em aliterações e assonâncias, em expressões epitéticas ou outras 

expressões formulares”.
42

 Em tais sociedades, até mesmo a lei se estabelece de 

maneira formular, proverbial e “[...] um juiz é muitas vezes chamado a articular 

conjuntos de provérbios relevantes dos quais ele pode obter decisões justas nos 

processos de litígios formais que deve julgar”.
43

 

                                                 
41

 BARBOSA, Afranio Gonçalves. “Fontes escritas e história da língua portuguesa no Brasil: as 

cartas de comércio no século XVIII”. In.: LIMA, Ivana Stolze ; Laura do Carmo (orgs.). História 

Social da Língua Nacional. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2008. p. 184. 
42

 ONG, Walter. Oralidade e Cultura Escrita: a tecnologização a palavra. Trad.: Enid Abreu 

Bobránsky. – Campinas, SP: Papirus, 1998. p. 45. 
43

 Ibidem. p. 46. 



43 

 

 

A cultura clássica nos traz exemplo da validade do discurso proverbial ao 

recordarmos as palavras de Aristóteles, segundo as quais 

Estes são, pois, os testemunhos sobre eventos passados; mas 

para os eventos futuros servem também os intérpretes de 

oráculos [...] Os provérbios, como se disse, são também 

testemunhos; por exemplo, se alguém aconselha a não se tomar 

um velho por amigo, serve-lhe como testemunho o provérbio: 

‘Nunca faças bem a um velho’.
44 

Para o filósofo, o caráter de testemunho oferecido pelo provérbio advém da 

coletividade atribuída ao mesmo. Tal opinião reforça-se em dois sentidos: por 

meio do conhecimento indutivo que apela à recorrência de fatos que possuem 

entre si similitude, ou pelo princípio aristotélico segundo o qual o homem é bom 

por natureza e, portanto, a coletividade tende a ser boa. Logo, este, de autoria da 

coletividade, tende a ser bom e válido como testemunho para as coisas futuras: é a 

construção coletiva pela qual o conhecimento da maioria se manifesta.
45

 

Cabe neste ponto um rápido parêntese a fim de estabelecermos paralelo 

entre essa forma de justiça proverbial e formular e a justiça consuetudinária a qual 

muitas vezes ditava o comportamento social em terras brasílicas nos séculos 

XVIII e XIX. Ora, mesmo com os diferentes graus de difusão das letras e com a 

padronização da escrita da população luso-brasileira e do Brasil imperial, é 

equivocado pensar que tais comunidades são efetivamente orais já que a própria 

formulação das leis estatais se apresenta, em última instância, de maneira escrita. 

O letramento penetrava nas camadas analfabetas por meio de outros difusores 

distintos da alfabetização. É possível, com isto, que a cultura oral tenha exercido 

papel decisivo no tocante à moralidade e ao estabelecimento de relações 

horizontais entre as camadas menos abastadas da população. Daí a importância de 

discutirmos neste trecho a regulamentação proverbial e a formular por intermédio 

da memória.  

James Obelkevich “o provérbio serve como veículo não só do 

conhecimento moral, mas também do prático, como as regras profissionais e 
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informações sobre o clima”. De fato, o caráter de impessoalidade do provérbio 

vem, por consequência, de construção coletiva (para além do sujeito), confere-lhe 

uma autoridade presa na moral, na coletividade e na oralidade. A marca 

introdutória “como dizem...” é exemplar neste sentido.
46

  

Os provérbios podem ser encontrados de duas maneiras. A primeira é a de 

citações propriamente ditos, como os encontrados em diversos autores. Um 

exemplo é Dom Raphael Bluteau que, ao definir o verbete “Cobra” em seu 

dicionário, escreve “Proverbialmente. De quem muyto fabe, deizemos, que fabe 

mais que as cobras”.
47

 Outro é o de padre Antonio Vieira ao mencionar o 

provérbio “[...] as guerras se hão de governar com os lemes”.
48

 Vale ainda 

lembrar a passagem de Jose Soarez da Silva: “[...] procede o proverbio de que 

quando queremos certificar alguma coufa, costumamos dizer, que poremos por 

isso a mão no fogo” [Grifos do Autor].
49

 A segunda forma de encontrarmos tal 

tipo de discurso formular é na utilização de mecanismos mnemônicos na 

documentação escrita como a padronização de textos de abertura em documentos 

oficiais tal qual mencionamos acima. 

Walter Ong afirma que “as pessoas precisam ser convencidas de que a 

escrita aperfeiçoava os métodos orais o bastante para compensar todos os custos e 

as técnicas difíceis que ela envolvia”.
50

 Daí a utilização do discurso formular 

mesmo na documentação oficial. Tal fato demonstra a transitoriedade das 

comunidades orais para as letradas e a permeabilidade que vincula ambas. Além 

disso, a desconfiança é também fruto do desconhecimento, no momento em que a 

população começa a se identificar com a legislação escrita e que o aparelho 

burocrático passa a recorrer mais a esta. Na medida em que avança o letramento 
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em meio aos grupos orais avança, também, a burocracia estatal escrita nos 

mesmos grupamentos. 

Na Época Moderna, os provérbios perdem seu prestígio (mesmo que nunca 

por completo) em uma nova sociedade que amplia a cada momento sua burocracia 

e, consequentemente, sua relação com a escrita.  

A retórica, como guia para a escrita, foi substituída pela 

gramática; as metáforas foram atacadas [...] e consideradas 

emotivas e dissimuladas; o estilo ornamentado e ‘cornucópico’ 

do passado, com seu resíduo de oralidade, cedeu lugar a um 

estilo simples, claro, ‘correto’ e mais escrito.
51 

Fala e escrita sempre terão diferenças e semelhanças. Semelhanças, pois 

envolvem usos estratégicos do discurso, funções interacionais, negociação, 

situacionalidade, coerência e dinamicidade. O momento da fala conta ainda com 

outros elementos externos que compõe o discurso, como o ambiente no qual o 

discurso é transmitido. Participar como ouvinte de uma sessão do Conselho Geral 

da Província era muito diferente de lê-la impressa em um papel, pois o contexto 

político estava dado pelo local onde se estava, pelas pessoas presentes, pela 

vestimenta e pela indumentária. Para resgatar tais presenças – essenciais para a 

identificação do leitor com o texto que lê – “o escritor precisava construir um 

papel ao qual os leitores muitas vezes desconhecidos possam se moldar. [Já] o 

leitor precisa também construir uma ficção para o escritor”.
52

 Por sua vez, as 

diferenças se dão pelo meio de propagação que, no caso da fala, é essencialmente 

oral.   

Para facilitar a identificação por parte do leitor, o escritor possui ainda 

seus artifícios como, por exemplo, a consulta a manuais epistolares ao redigir uma 

carta, um destes foi publicado por José Inácio Roquete (1845) com o título de 

“Código do Bom-tom” ou “Regras da Civilidade e de Bem Viver no Século 

XIX”.
53

 Nele, o autor descreve como se deveria proceder a escrita de Cartas de 
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acordo com a ocasião. Tal tentativa pode ser lida, como o próprio nome da obra 

evidencia, de acordo com o conjunto de regras de “civilidade e bem viver”. No 

entanto, padronizar a formatação da escrita de cartas de luto, por exemplo, era 

também a tentativa de formalizar um contexto variável para que, representado na 

escrita, façam-se presentes os pesares, mesmo sem a presença física, como 

ocorreria com a enunciação oral.
54

 

Por vezes a situação se inverte. Considerando os aspetos materiais da obra 

ou o texto produzido, observa-se que o escritor escreve de um lugar e para 

alguém. Um livro impresso no século XVII, com capa de couro, papel trapo, 

formato fólio, com bordas de ouro, custando 12$000 réis, não foi, desde a forma 

até a sua publicação, feito para as camadas menos abastadas de uma população. 

Por seu turno, um “Conducta dos Confessores, e o Epitome da Moral, que [...] 

são brevíssimos, e custão pouco dinheiro, queremos que nenhum dos nossos 

Ecclesiasticos se-dispense de os-ter”.
55

 Em 1852, tal livro foi avaliado por $100 

réis no inventário de bens de Gonçalo da Silva Lima, advogado e artesão nascido 

por volta de 1767, morador de Mariana, Minas Gerais, Casado com Dona Maria 

Felizarda de Oliveira.
56

 O que fica evidenciado da comparação entre esses dois 

exemplos é que o próprio escritor – e neste caso o editor – já selecionam o público 

ao qual querem atingir. 

O último exemplo citado, o “Conducta dos Confessores”, ainda possui 

caráter pedagógico que objetiva difundir (e consequentemente imprimir) os 

firmamentos da Igreja entre seus leitores. Sendo assim, considerando o caráter 

textual em si, poderíamos entender que livros escritos em língua portuguesa 

circulariam mais entre os leitores brasílicos que os escritos em língua inglesa. 

Exemplos disso são as Cartas de Orar – mais numerosas nos inventários que livros 

volumosos – e o compendio de direito, obras que circulavam mais entre 
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advogados do que entre cirurgiões (notando-se que haviam exceções, claro). 

Sendo assim, ao escrever o texto o escritor pode, ele mesmo, selecionar, de acordo 

com o assunto sobre o qual se debruça, a língua que utiliza, a erudição a que se 

remete e, de certa forma, selecionar e informar seu leitor. Assim sendo, na 

“operação de caça” proposta por Michael de Certeau, nem leitor nem escritor se 

encontram, mas ambos estabelecem suas estratégias de acordo com seus 

objetivos.
57

 

 Reforçava-se desta maneira o papel da leitura ativa dos textos em uma 

sociedade na qual saber ler e escrever poderia garantir acesso a mais informações 

e fazia a diferença em momentos de crise política e econômica. Em primeiro, a 

leitura e a escrita garantiam status e distinção entre as comunidades letradas. Em 

segundo, o processo de retextualização do falado para o escrito possibilitava ao 

leitor acessar, mesmo que de maneira imperfeita, os ensinamentos e as 

experiências anteriores sem a necessidade do contato direto com estes. Por fim, a 

escrita perenizava a memória do autor permitindo que este indiretamente a 

acessasse sempre que necessário.  

Em suma, ao nos depararmos com a situação descrita acima por Ong, na 

qual as pessoas precisavam ser convencidas das vantagens da língua escrita para 

enfrentarem as dificuldades técnicas de aprendê-la, é válida a hipótese de que este 

convencimento se deu pela vantagem de se rememorar garantida pela palavra 

escrita. Ademais, tal capacidade ampliava as possibilidades do sujeito de 

apropriar-se dos elementos a sua volta em prol de seus próprios objetivos. Esta 

discussão sobre os caminhos abertos pela palavra escrita vai ter forte influência no 

conceito de alfabetização, às vezes tomado de modo dicotômico (alfabetizado/ 

analfabeto), às vezes como a capacidade de reter informação e administrá-la para 

alterar a realidade que lhe cerca. 

1.2. Como Avaliar a Escrita de uma População: a história de um problema 

Feitas as devidas considerações acerca dos dois primeiro binômios, é 

momento de voltarmos nossa análise para a Alfabetização e a Escolarização. A 
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diferença entre elas está na necessidade (escolarização), ou não (alfabetização), de 

um aparato de ensino pautado em uma associação ou entidade como o Estado ou a 

Igreja na transmissão do letramento. Para os séculos XVIII e XIX, entretanto, 

podemos categorizar como “escolarização” o ensino particular que se não se 

vinculava, necessariamente, a uma instituição específica. Este podia ocorrer por 

meio de um acordo entre professor e aluno ou entre professor, e familiares que 

pretendiam escolarizar suas proles. Via geral, a língua natural é “uma forma de 

inserção cultural” que não necessita de um contexto formal de aprendizagem 

(salas de aulas, escolas, bibliotecas), podendo ser aprendida pelo simples contato 

entre falantes e leitores. Já a escrita geralmente é transmitida via um ou mais 

detentores do conhecimento: o professor e seus decuriões. Estes deveriam possuir 

maior capacidade de escrita do que seus discípulos.
58

 

As temáticas da alfabetização (tomadas como meio para capacitar a leitura 

e a escrita), bem como da escrita (principalmente em sua forma impressa) e da 

escolarização foram de grande valor para a formação do Estado Nacional 

Moderno. Como afirmou Benedict Anderson, 

[...] é por meio do material impresso que uma nação se converte 

numa comunidade sólida, recorrendo constantemente a uma 

história previamente selecionada. [...] é possível imaginar uma 

nação quando uma determinada língua escrita se converte em 

um acesso privilegiado para a construção de verdades 

ontológicas. Nesse sentido, a língua cumpre papel fundamental 

quando permite a unificação da leitura, a manutenção do 

suposto de uma antiguidade essencial (lê-se em comum), e, 

sobretudo, a partir do memento em que se torna oficial.
59 

O aprendizado da leitura e da escrita se mostra, pelo excerto acima, 

fundamental para o estabelecimento de ideologias comuns e da coletividade 

necessária para o Estado Nacional Moderna. Aqui há necessidade de se relacionar 

Alfabetização e Estado uma vez que a unidade e formação deste último depende 

da difusão daquela. 
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A normatização e a instrumentalização da escrita é o que amplia o 

desencadear dinâmico dos acontecimentos na forma do registro escrito. Para 

Ernest Gellner, “trata-se de uma habilidade que requer uma iniciação contínua e 

bastante prolongada, conhecida como ‘educação’”.
60

 Tal demanda contribui para 

que em torno da escrita se estabeleça um valor de status sociocultural que 

distingui aqueles que a dominam como “superiores”. No entanto, a maior 

complexidade do uso das letras frente à oralidade ou da escrita frente à fala é 

equívoca. Não há de se negar que a inserção no mundo da escrita amplia em igual 

medida a circulação de informações presentes na sociedade. Vale lembrar que a 

dicotomia “sociedades de cultura oral” e “sociedades de cultura escrita” não pode 

ser absoluta. Deste modo, o que ocorre são grupos de letrados que, uma vez 

inseridos em elites econômicas e políticas, exercem maior ou menor poder sobre 

os demais. No entanto, os grupos orais não deixam de possuírem representação 

gráfica daquilo que os cercam.
61

 

Em dado momento da História, a instrumentalização desta “arte [a de 

escrever] que fala aos olhos, e que exprime á vista o que a palavra exprime aos 

ouvidos; que tem tanto de fixa, como a linguagem tem de fugitiva” tem a si 

agregado valor social.
62

 O grupo ao qual chamaremos de “comunidade das letras” 

nada mais é que aquele na qual o conhecimento técnico da escrita já se encontra 

difundido na maioria da população. Isso não implica dizer que escrita é superior à 

oralidade, mas sim que dentro deste tipo de comunidade são pessoas de 

letramento quem possui o controle das atividades econômicas e políticas as quais, 

estas sim, são mais valorizadas. O letramento, como afirma Marcuschi, é “um 

processo que penetra a sociedade independentemente da própria educação 

formal”.
63

 Sendo assim, ao tomarmos como exemplo dois grupos de indivíduos 

analfabetos em Mariana, Minas Gerais, o primeiro pertencente ao século XVIII e 
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o segundo ao XIX, o segundo pode ser considerado em maior nível de letramento 

que o primeiro já que a sociedade na qual está inserido possui maior difusão das 

letras. 

Aqui cabe uma pausa para reafirmarmos a distinção existente entre 

“comunidades de letras” (comunidades nas quais pessoas de letramento contorlam 

boa parte das atividades mais importantes para a comunidade), e pessoas letradas. 

Uma pessoa letrada, para o século XVIII e XIX, trata-se de alguém que conheça 

as letras jurídicas, geralmente, um magistrado formado. Tal definição é 

corroborada por Antonio Manuel Hespanha como detalharemos mais a frente. Por 

sua vez, as “comunidades de letras” são aquelas nas quais o letramento possui um 

grau de importência mais elevado. Nestas é o conhecimento da palavra escrita que 

conta e não, necessariamente, trata-se de pessoas com formação jurídica. 

Obviamente que um grupo de pessoas letras constitui-se, também, em uma 

“comunidade de letras”, mas a recíproca não   verdadeira. Isto posto é importante 

analisarmos alguns trabalhos que pensaram o letramento nas sociedades pretéritas.   

Dentre os estudos sobre a alfabetização e o letramento é importante 

mencionarmos os trabalhos de Justino Pereira de Magalhães e Maria da Guia V. 

Barata, publicados respectivamente em 1994 e 1993. Apesar de se tratarem de 

publicações mais antigas, a oposição entre estes dois autores sintetiza o cume das 

discussões acerca do iletrismo, tanto portuguesas quanto brasileiras. Os autores 

divergem em relação ao conceito de letramento e a possibilidade de, através do 

uso de uma metodologia de serialização das assinaturas, alcançar resultados mais 

aprimorados acerca do tema. Vale ressaltar ainda que tanto Magalhães quanto 

Barata se debruçam sobre o século XIX, quando a relação com a escrita já não é a 

mesma, fato que coloca mais dificuldades para a aplicação de suas conclusões 

sobre períodos anteriores. 

Maria da Guia Barata, criticando o trabalho de Francisco Ribeiro da Silva 

(1986), destaca os problemas da subcategorização com relação às assinaturas para 

avaliar o fenômeno da escrita.
64

 Nesta linha, opta por uma divisão rasa com três 

variáveis, que vão desde a assinatura com segurança até a falta de capacidade 
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signatária. Tal formatação visa encontrar aqueles que sabiam seguramente ler.
65

 

Por seu turno, Justino Pereira de Magalhães critica a utilização de um conceito 

mais restrito de alfabetização, que obriga a agregar as capacidades de ler e 

escrever.
66

 Relativizada, como apontou bem Chartier, a leitura se dava a todo o 

momento na sociedade dos séculos XVIII e XIX. Magalhães defende um aumento 

conjunto das capacidades de leitura e escrita ligadas ao estrato social, aos ofícios 

desempenhados, ao sexo, entre outros. Deste modo, o autor adota seis categorias 

para a avaliação da escrita indo desde a incapacidade de assinar (ora representada 

pela marca de uma cruz) até a assinatura personalizada ou estilizada. 

Para Maria Guia Barata, a alfabetização significa a inserção da escrita na 

sociedade.
67

 Justino Pereira de Magalhães critica o entendimento do alfabetizado 

de maneira dicotômica – alfabetizados/analfabetos –, o que culminaria na 

metodologia que aparta signatários de não signatários. O autor toma o 

alfabetizado como “todo aquele que domina os rudimentos de uma linguagem, de 

um sistema de signos e seu código/gramático, ou mesmo de uma 

tecnolinguagem”.
68

 Para o autor, trata-se “[...] em última instância agir de forma 

consciente, ou seja, informada (esclarecida) e responsável, ou seja, com 

previsibilidade e responsabilidade das implicações da acção”.
69

 

Cabe aqui verificar a capacidade de predição atribuída pelo autor ao 

indivíduo alfabetizado. Segundo Niklas Luhmann,  

[...] la forma del futuro es la forma de la probabilidad, que por 

su parte guia la observación como forma de dos caras: como 

más o menos probable o como más o menos improbable, 
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distribuyendo estas modalidades sobre todo lo que puede 

ocurrir.
70 

O alfabetizado seria capaz de melhor realizar o cálculo dos riscos que o presente e 

o futuro apresentam a fim de adaptar-se as necessidades que poderão aparecer.  

No período aqui analisado, a relação entre sujeito e história sofreu 

mudança significativa. Reinhart Koselleck, ao descrever o conceito de História na 

passagem do século XVIII para o XIX, afirma uma ruptura do caráter pedagógico 

do passado (história magistra vitae) e o fortalecimento da História “em si” 

(Geschichte) “[...] como acontecimento único ou um complexo de acontecimentos 

não seria capaz de instruir da mesma forma”.
71

 Segundo nosso raciocínio, 

alfabetizar-se implica tomar consciência dessas novas relações com os agentes e 

posicionar-se frente aos riscos futuros tendo como mestre não mais o passado, 

mas sim, o cálculo racional das probabilidades apresentadas no presente. Ainda 

Koselleck aponta para o fato de que a previsibilidade envolve-se em duas 

variáveis: o “dever-ser” e o “poder-ser”. Diante destes se estabelecem espaços de 

manobras, em prognósticos racionais e circunstanciais.
72

  

É fácil notarmos como as definições acima dialogam com o nosso 

entendimento de “letrado”. O processo de escolarização e alfabetização 

contribuem, ambos, para ampliar a capacidade de fazer o cálculo de risco dos 

indivíduos. A primeira ainda garante certo destaque ainda maior já que há uma 

legitimação dada por uma instituição (ligada ao Estado ou à Igreja) que atesta o 

conhecimento sobre as leis por parte dos juízes e advogados letrados. 

A capacidade de fazer o cálculo de risco transborda em muito o simples 

conhecimento das regras ortográficas ou gramáticas ou ainda o domínio da 

palavra escrita. Sobre isto é preciso distinguir quatro tipos de analfabetismo. O 

primeiro, um analfabetismo em relação à “oralidade passiva”, um indivíduo que, 

nunca tendo tido contato com a pronúncia das palavras de língua inglesa, se vê 
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diante delas. O segundo, sobre a “oralidade ativa”, quando o indivíduo, mesmo 

sendo capaz de codificar o que ouve, é incapaz de comunicar-se através da fala, 

ou seja, recodificar o que pensa de maneira oral. O terceiro, do ponto de vista da 

leitura, o mesmo indivíduo, após um tempo em contato com a fala inglesa passa a 

compreender melhor seus rudimentos; no entanto, isso não lhe conferiria a 

capacidade de ler naquela língua. Quarto, mesmo com a capacidade de entender a 

pronunciação das letras e lê-las em livros e revistas, ainda não há garantia de que 

o sujeito seja capaz de redigir um texto dentro da normatização ortográfica e 

gramatical. 

Ter em vista essas quatro formas de apropriação da língua é importante, 

pois cada uma, a seu modo, amplia a capacidade de predição ora por aumentar a 

quantidade de informação que pode ser recebida pelo sujeito, ora por aprimorar 

seu aparato técnico para retê-la. A questão da quantidade de informação recebida 

não deve, contudo, levar a crer que indivíduos da cidade teriam maior tendência à 

alfabetizarem-se do que pessoas que vivem ou viveram em áreas rurais. 

Relativizando, a ampla quantidade de informação disponível na cidade faz com 

que, proporcionalmente, o sujeito urbano absorva menos, do total percentual, das 

informações que o sujeito do campo. 

A amplitude do problema aqui exposto nos leva a optar pela escrita como 

ponto de partida da análise sobre a alfabetização. Aquela valoriza-se dentro do 

pensamento político ao longo dos séculos XVIII e XIX fazendo com que, ao 

manifestá-la, funcionasse como moeda social no período. Tal fato pode ser 

explicitado pela preocupação em assinar ou marcar de forma personalizada o 

papel por parte da população.
73

 Partimos assim da premissa de que a capacidade 

de ler e escrever garantia maior prestígio na concorrência dos cargos públicos no 

século XIX quando tais capacidades não eram de exigência intrínseca do próprio 
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cargo, como no caso dos escrivães e tabeliães. No tópico seguinte, portanto, 

analisaremos as diferentes formas que a historiografia encontrou para tratar a 

problemática da capacidade de escrita. 

A preocupação com relação à instrução dos burocratas já vem de longa 

data dentro do cenário português. Tal objeto recebe marca fundamental em 1434, 

quando as Cortes de Santarém proibiram “o desempenho de funções judiciais, em 

terras que ultrapassassem os 400 moradores, a indivíduos que não fossem capazes 

de ler e escrever”.
74

 Por sua vez, no Império luso-brasileiro, essa ressalva 

apareceria no Alvará Régio de 13 de novembro de 1642 no qual El-Rey ordena 

que “d’aqui em dian/te não possam servir de juízes senão pessoas que / saibam 

ler e escrever”.
75

 Mesmo que, como tem ressaltado a historiografia, a legislação 

não possa ser entendida como único viés de uma sociedade, tal cobrança nas leis 

representa uma preocupação por parte do governo em, pelo menos nos assuntos 

oficiais, garantir a exclusão dos iletrados (tomados então como os que não sabiam 

ler e escrever).
76

 

A ampliação das estruturas burocráticas bem como a diminuição dos 

tamanhos dos termos só veio a contribuir para que o valor da escrita fosse cada 

vez mais valorizado. Mais burocratas em menos espaço significava maior 

necessidade de leitores e redatores em meio à população que dava ainda seus 

primeiros passos no aprendizado das letras. De meados para fins do século XVIII, 

Minas Gerais passaria por forte alteração em sua economia com o escasseamento 

do ouro aluvional, o que promoveria certo descompasso em uma sociedade 

acostumada à extração.
77

 Sobre isso trabalharemos mais tarde no Capítulo 4, 

                                                 
74

 SILVA, Francisco Ribeiro da. A Alfabetização no Antigo Regime: o caso do Porto e da sua 

região (1580-1650). Revista da Faculdade de Letras: história. Porto, Universidade do Porto, 1986. 

Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2044.pdf [18.jun.10]. 
75

 SILVA, Thomé Justino de Andrade e. Coleção Cronologica da Legislação Portugueza 

Copilada e Annotada (1640-1647). Lisboa: Imprensa de p. X. de Souza. 1856. p. 162. 
76

 SOUZA, Laura de Mello e. Política e Administração Colonial Problemas e Perspectivas. In.: 

_______. O sol e a sombra: política e administração na América portuguesa do século XVIII. Cap. 

1. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. pp. 27 – 77. 
77

 Há uma longa lista de autores que se debruçam sobre o tema da economia mineira do século 

XVIII e XIX. Marcadamente, as discussões se polarizavam entre os “decadentistas” cuja visão era 

a de que após a queda nas arrecadações de ouro, Minas teria sofrido uma involução tanto 

econômica quanto social, e os “revisionistas” para os quais a estrutura criada em fincão da 

exploração aurífera garantiu que a economia apenas alterasse sua forma, passando a abastecer de 

gêneros agrícolas e pecuários o Rio de Janeiro, principalmente com a chegada da Família Real no 

Brasil em 1808. Entre os membros do primeiro grupo destacamos Celso Furtado, “Formação 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2044.pdf


55 

 

 

apontando o sentido que as letras poderiam servir, como alternativa para as 

dificuldades monetárias decorrente da crise social desencadeada pela queda na 

produção do ouro.  

A partir do período pombalino, o cuidado com a aquisição das letras por 

parte do corpo burocrático sofre novo impacto. Na tentativa de instalação da 

“racionalização burocrática”, o marquês de Pombal precisava contar com homens 

versados nas letras e capazes de fazer valer a vontade real.
78

 Claro que há um 

caráter dúbio no domínio da palavra que já era percebido pelo governo do 

período. Se, por um lado, expandir as letras aprimoraria os membros da polícia 

estatal, criaria uma massa crítica em relação ao governo vigente. Esse risco havia 

sido ressaltado por Dom Raphael Bluteau em 1712-1728 que, mesmo 

considerando a língua como “[...] freyo da prudência, & leme da razão”, não 

deixava de entender o perigo que a circulação de ideias através da língua 

portuguesa (em especial na forma escrita) pela qual “fazem as maledicencias, as 

injurias, as mentiras, os prejuisos [...]”.
79

 

Na tentativa de suprir tal demanda, o Marquês, em alvará de 30 de 

setembro de 1770, ordena que 

os Mestres da Lingoa Latina, quando rece/berem nas suas 

Classes os Discipulos para lha=/ iniciarem as instruções 

previamente por tem/po de seis mezes setantos forem 

                                                                                                                                      
Econômica do Brasil”, para quem a economia mineira pós a queda da exploração do ouro não 
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específica, ou seja, o ouro de aluvião. Tal crise afetava as camadas menos abastadas dos 

mineradores que, à época, eram a maioria. A exploração em forma de lavras continuava forte, no 

entanto, envolvia um aparato técnico e contingente humano muito maior que a coleta a beira dos 

rios.  
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neceSsarios para/ a instruçaõ dos Alunnos na Gramatica 

Portu/guesa composta por Antonio José dos Reis/ Lobato.
80 

Em 1772 criou-se o Real Subsídio Literário destinado a financiar a 

reestruturação educacional promovida no período.
81

 O marquês foi destituído do 

poder em 1777, mas o imposto criado se manteria até 1857. A readaptação do 

modelo educacional feita por Pombal se manteve, mesmo com as intervenções de 

Dona Maria I, e só receberam alterações significativas em 1820, em Portugal, e 

em 1835 no Brasil.
82

  

Após a Independência, o governo brasileiro preocupou-se não apenas com 

a instrução de seu corpo de burocratas, mas também registrou no censo 

habitacional de 1838 se a população era alfabetizada ou não. Este fato demonstra 

que a preocupação com a alfabetização, que se focava nos juízes e altos membros 

do governo ao longo do XIX, fazia-se valer a toda população.  

O novo século trouxe consigo a expansão da problemática da instrução 

pública para a formação da nação moderna, manifestada no aumento do número 

de escolas, professores, leitores e, claro, de material impresso.
83

 Surgiram, 

também, os primeiros estudos relativos à alfabetização. Segundo Justino Pereira 

de Magalhães, as primeiras pesquisas de história da educação datam da segunda 
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metade do século XIX, inserindo-se em uma matriz de pensamento positivista e 

bipolarizando os estudos entre alfabetizados e analfabetos.
84

 Para tanto, tomavam 

como base a frequência escolar e a ausência ou a presença de marcas autográficas. 

De acordo com os pressupostos da matriz de pensamento da época, foram 

produzidos importantes levantamentos sistemáticos acerca do 

alfabetismo/analfabetismo.
85

 

Até então, a delimitação do campo ainda se regia pela estruturação das 

instituições escolares e pela utilidade prática do alfabetizado como elemento 

organizador e mantenedor da ordem dentro do Estado. Ao longo do século XX, o 

modelo bipolar de entendimento do fenômeno do alfabetismo/analfabetismo vai 

se diluindo no pensamento historiográfico. As contribuições para o campo se 

deram por vias da história cultural e da sua consequente especificação dos campos 

de abordagem. De certa maneira, o desenvolvimento da história do livro e da 

leitura, da história da escrita e, no campo da educação, da história dos livros 

didáticos permitiu a ascensão da história da alfabetização como campo autônomo 

de análise.
86

 Como tal, este campo deveria responder a suas próprias perguntas, 

que objetivavam “definir o perfil de quem se alfabetiza e entender de que maneira 

e por quais motivos as pessoas se tornam letradas”.
87

 

O modelo dicotômico torna-se assim mais complexo e exige novas formas 

de abordagem e metodologias específicas. O conceito de alfabetização ganha com 

a categoria de alfabetização funcional que aponta na direção de “[...] preparar os 

alfabetizados para utilizarem a cultura escrita na resolução de necessidades e 
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problemas do próprio e da sua comunidade”.
88

 Sendo assim, o analfabeto ganha 

nova roupagem deixando de ser visto apenas como aquele que “[...] é incapaz de 

compreender ou escrever, mas também aquele que, sabendo, é incapaz de 

compreender ou redigir um texto determinado”.
89

 Essa nova forma de abordagem 

implica uma forma de análise que se distingue da serialização do número de 

analfabetos, passando à problemática do iletrismo e das formas de superá-lo. Tal 

equação permitiu melhores análises sobre as estratégias diferenciadas de 

alfabetização, pelos pontos de vista espacial, social e cultural. Além disto, pôs 

“fim à correspondência entre não escolarizado e analfabeto e não escolarizado e 

ignorante”.
90

 

Como consequência do avanço na categorização do alfabetismo, que 

adquire complexidade ao superar o modelo dicotômico por meio do conceito de 

iletrismo, a assinatura como indicativo letrício amplia-se na historiografia a 

respeito do tema. Esse tipo de metodologia leva em conta que “[...] um exame 

detido das assinaturas permite distinguir as desajeitadas e simples das que 

evidenciem um claro domínio e prática da caligrafia”.
91

 

Em Paris, foi publicado um pioneiro estudo em 1957 sob autoria de M. 

Fleury e A. Valmary investigando a alfabetização de funcionários do 

administrativo e do judiciário. Tal pesquisa teve como subsídio documental um 

inquérito promovido na França entre 1877 e 1879 pelo inspetor Louis Maggiolo.
92

 

Na Inglaterra, ao longo da década de 1960, a história da alfabetização teve 

valiosas contribuições pelos trabalhos de Roger Schofield, que “fortaleceu as 
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assinaturas como indicadoras da alfabetização” e Lawrence Stone trabalhando 

“com o processo de aprendizagem da escrita e da leitura no período moderno”.
93

  

A produção francesa recebe novas contribuições com os trabalhos de 

Roger Chartier ao longo da década de 1980, que objetivavam responder se “é 

possível avaliar as dimensões do progressivo ingresso das sociedades ocidentais 

na escrita”.
94

 O autor contribui mais ainda com as pesquisas que dialogam com a 

alfabetização afirmando que para existência de diferentes formas de contato com a 

leitura, via de regra,  

[...] a leitura solitária alimenta o estudo pessoal e o comércio 

intelectual; a sociedade amistosa baseia-se na leitura em voz 

alta, na glosa, na discussão, porém estas também podem reunir 

um auditório mais amplo que se instrui ouvindo os textos lidos 

e os argumentos expostos.
95 

Na Espanha, vale à pena citar o trabalho de Manuel Peña Díaz sobre o uso 

da escrita em Barcelona no século XVI.
96

 O autor adota uma metodologia 

diferenciada acerca das abordagens acima mencionadas. Trabalhando com 

inventários post-mortem, Díaz identifica, na descrição dos livros possuídos pelos 

inventariados, marcas de escrita e leitura. Um exemplo seria “‘um libre de recort 

scrit de ma de dit defunt’”.
97

 No entanto, há de se ressaltar a peculiaridade de 

tamanha descrição nos inventários de Barcelona quando comparados às descrições 

existentes na mesma documentação em Minas Gerais. Apontamentos acerca do 

consumo cultural dos livros são bastante raros. Os levantamentos brasileiros 

indicam apenas a situação material dos livros – “usados”, “pequenos e novos”, 

“rústica”, “truncado”, “arruinado”, “já usados”, “muito usados”, “velho”, “em 
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bom uso” – ou ainda, informações sobre o formato dos livros – “Folio”, “in folis 

deminutos”, “Brochura”, “quarto”, “pequeno”, “meia folha”, entre outros.
98

 

O uso das assinaturas como índice para o grau de contato com as letras 

encontrou seus opositores, entre eles Langeli Attilio Bartoli (1989), que publicou 

“Storia dell'alfabetismo come storia degli scriventi: gli usi della scrittura in Italia 

tra medioevo ed età moderna” e Antonio Gibelli (1987), "Pratica della scrittura e 

mutamento sociale: orientamenti e ipotesi".
99

 Para Gibelli, as assinaturas não são 

uma porta para definir os limites do movimento das letras, mas sim o caminho 

para “interpretare il dato di fatto della scrittura come pratica Che diviene a un 

certo punto abituale presso gruppi sociali tradizionalmente estranei ad essa”.
100

 

Deste modo, não seria possível à metodologia com as assinaturas avaliar de 

maneira individualizada a capacidade letrícia, mas sim, perceber a inserção do 

hábito da escrita em grupos sociais distintos. Busca-se, assim, para estes grupos, o 

valor do conteúdo cultural escrito e não a capacidade de escrever. 

Em Portugal, além dos trabalhos do autor já mencionado, Henrique 

Fernandes Rodrigues investigou as assinaturas dos migrantes do Alto-Minho para 

o Brasil. Seu trabalho contribuiu com a discussão levando em conta o convívio em 

um ambiente letrado como fator para a aquisição da capacidade signatária. Assim, 

o nível cinco (de uma escala de sete graduações) de assinaturas proposta pelo 

autor corresponde à indivíduos que, mesmo não sendo identificados como 

signatários, conviveram em meios familiares nos quais percorriam letrados e 

livros. Mesmo com escalonamento mais complexo, Rodrigues ainda se depara 

com problemas em relação aos percentuais que encontra. Mais de 50% dos 

signatários registrados se enquadraram no nível 2, o que é descrito pelo autor 

como “Letra bem legível, evidencia destreza para escrever e ler um texto ou 

carta”. Seria relevante para a historiografia sobre o tema relativizar esse 

percentual, encontrando outras formas de análise para o grupo ali destacado. De 
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maneira geral, é essa a contribuição que nosso texto traz, como se verá mais a 

diante.
101

 

O fator migratório chamou ainda a atenção de Renato Pinto Venâncio que, 

pesquisando Matrículas de Irmandades e registros de casamento de Catas Altas, 

Barão de Cocais e Mariana entre 1731 e 1772, constatou que a migração 

portuguesa significou o aumento do número de signatários. O autor concluiu que 

o contato com a escrita era difundido por tais portugueses os quais, mesmo não 

ensinando diretamente a língua pátria, eram responsáveis pela elevação do valor 

cultural da mesma e, por conseguinte, do aumento de pessoas que procuravam 

aprendê-la. Em contramão, junto aos europeus, a presença de milhares de 

africanos e de cativos indígenas promoveu uma forte diversidade linguística no 

período de elevada exploração aurífera.
102

  

Adotando metodologia semelhante, o professor Luiz Carlos Villalta 

analisou as assinaturas presentes nos inventários post-mortem do primeiro ofício 

de Mariana entre 1714 e 1822, na busca de “indícios da elitização da instrução 

escolar e, ao mesmo tempo, do interesse que a mesma despertava na 

sociedade”.
103

 Sua investigação focava tanto na posse e circulação da cultura 

escrita – objeto principal de sua pesquisa – quanto nas assinaturas. O autor 

encontrou 63,20% de inventariantes que assinavam o próprio nome. Entre os 

signatários, predominavam os homens sobre as mulheres e os brancos sobre os 

mulatos e negros.
 104

 Vale a ressalva de que os inventários predominavam entre a 

camada mais abastada da população. 

O cruzamento entre os signatários e a posse de livros constitui uma 

estratégia bastante frutífera, pois a última indicava distinção social e preocupação 

com as letras. No entanto, há de se ressaltar que o universo de inventários com 

bibliotecas, nas Minas era bastante restrito. Para a segunda metade do século 
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XVIII e princípio do XIX, Júnia Ferreira Furtado levantou para o Tejuco cerca de 

21,20% de inventários com livros; Thábata de Araújo Alvarenga encontrou para 

Vila Rica apenas 7,59% e Villalta, para Mariana, 8,34%.
105

 Mais recentemente, 

Álvaro Antunes catalogou cerca de 10% de inventários contendo bibliotecas em 

Vila Rica entre 1750 e 1808.
106

 Dessa forma, apesar da importância dessa 

metodologia que aproxima a leitura e a escrita, fica-se restrito às descrições dos 

inventários e à falta de dados sobre o interesse de consumo por parte dos 

inventariados. Assim como a posse de livros de gramática ou dicionários pelos 

inventariantes não significa propriamente sua aplicação prática, a inexistência 

destes também não indica o desconhecimento da palavra escrita. 

Por seu turno, Marco Antonio Silveira, analisando devassas civis de Vila 

Rica e seu termo, percebe que novamente predominam os signatários brancos e 

homens e os moradores na sede sobre os das freguesias. O autor considerou que a 

maioria dos signatários possuía o domínio da leitura e da escrita com base na 

informação trazida pelos escrivães dos processos: “por saber ler, e escrever”.
107

 

No entanto, devemos considerar que “[...] a capacidade de assinar o próprio nome 

poderia ser o nível máximo de instrução de um indivíduo no campo das letras”.
108

 

Mais recentemente, no ano de 2009, Cristianni Cardoso de Morais 

pesquisou assinaturas na Comarca do Rio das Mortes entre 1750 e 1850 

encontradas em inventários e testamentos. Foi utilizada uma escala de assinaturas 

(ver Anexo 01) aos moldes da proposta por Justino de Magalhães. Identifica-se 

que, em nenhum momento, a capacidade signatária dos homens foi inferior à 

50%, o que não ocorreu com as mulheres. Ademais, suas conclusões concordam 

com as de Roger Chartier com relação à proximidade da sede com a capacidade 
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autográfica, ou seja, quanto mais próximo do centro de controle administrativo, 

maior o número de signatários. Há de se ressaltar aqui que os testamentos e 

inventários post-mortem, principalmente para o período trabalhado por ela, são 

considerados documentação que imputava relativo trato financeiro. Não há de se 

esperar que fossem necessários inventários para pequenos trabalhadores manuais 

que pouco tinham a deixar para seus herdeiros e esposa.
109

 

Em outro extremo do quadro educacional, a análise da alfabetização e 

burocracia estatal pôde encontrar outro caminho metodológico em trabalho que 

analisou o topo da hierarquia burocrática do Brasil Império. O levantamento feito 

por José Murilo de Carvalho em relação aos Deputados brasileiros entre 1822 e 

1889 vinculou o título superior de formação – via geral, o de advogado – à 

formação de redes de sociabilidade.
110

 Se para a população menos abastada, como 

afirma Roger Chartier, “as assinaturas, que distingue os que escrevem, indica uma 

rejeição da regra comum” e, portanto, fator distintivo frente aos demais, José 

Murilo de Carvalho destaca que um “elemento poderoso da unificação ideológica 

da elite imperial foi a educação superior”.
111

  

Entre 1822 e 1853, a formação dos ministros se concentrava em Coimbra 

e, apenas a partir deste último ano, ocorreu o predomínio efetivo da formação no 

Brasil frente à coimbrã.
112

 Ademais, o curso superior e a própria alfabetização, 

ainda que contrariasse o esforço estatal, não eram praxe mesmo para a população 

livre. Em 1872, os registros indicavam apenas 15,75% de alfabetizados entre este 

grupo.
113

 O autor não deixa claro quais os critérios adotados para o 

estabelecimento deste percentual, o que enfraquece em parte sua afirmativa. No 
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entanto, considerando os números indicados, Carvalho afirmar que “a elite era 

uma ilha de letrados num mar de analfabetos”.
114

 Ilmar Rohloff de Mattos, por sua 

vez, analisando os elementos aglutinadores dos Saquaremas, também destaca que 

“a educação superior foi um poderoso elemento de unificação ideológica da ‘elite’ 

imperial, sobretudo por meio da formação jurídica, que fornecia um núcleo 

homogêneo de conhecimentos e habilidades”.
115

 

A quantificação da assinatura não fazia mais sentido em um ambiente 

político no qual a quase totalidade dos participantes possuía curso superior e a 

totalidade era capaz de grafar o nome com clareza e controle caligráfico. Desta 

maneira, o autor desloca o campo para o nível da formação superior como ponto 

chave que agregaria tal elite, em vez de a mera assinatura, tal qual se poderia fazer 

com as análises anteriormente expostas. 

1.2.1. Escalas de Assinaturas 

Como exposto anteriormente, a metodologia com as assinaturas difundiu-

se entre os estudiosos da alfabetização que, mesmo discordando sobre a 

quantidade de subdivisões possível para seu exercício, adotaram-nas como linha 

mestra de análise. Neste ponto é importante passarmos em revista pelas 

categorizações de assinaturas elaboradas para então ampliarmos nosso 

entendimento das distâncias e limites frente a semelhantes estudos. 

De acordo com Justino Pereira de Magalhães, uma escala mais simples foi 

elaborada por Claude Larquié ao estudar as fontes paroquiais da igreja de San 

Ginés na cidade de Madri em 1650. Tal escala aparta dois tipos de indivíduos: os 

que “sabem assinar” e os que “não sabem assinar”. Com isto, o autor objetivava 

escapar do caráter ambíguo e fugidio de certos tipos de assinaturas uma vez que a 

qualidade caligráfica dos indivíduos depende, muitas vezes, da pressa que têm ao 

assinar, do estado de saúde em que o signatário se encontra e até mesmo do estado 

da pena que utilizava. Sendo assim, “dada a sua ambiguidade, a assinatura é um 

‘falso amigo’” e, por isso mesmo, é arriscada a elaboração de uma categorização 
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mais pormenorizada das assinaturas sem se levar em conta outros fatores para a 

análise como a posse de livros ou o convívio em ambiente letrado.
116

  

A escala em dois níveis – “sabem assinar” e “não sabem assinar” – 

também é adotada por Roger Chartier. Nela se utiliza da quantificação da 

capacidade signatária encontrada em documentos paroquiais e fiscais, 

pressupondo-se que o acesso das sociedades ocidentais à escrita “não foi um 

progresso linear e contínuo”.
117

 O autor utiliza as assinaturas presentes em fontes 

cartoriais e paroquiais buscando “avaliar as dimensões do progressivo ingresso 

das sociedades ocidentais na escrita”.
118

 Suas conclusões foram as de que, pelo 

gênero, as mulheres assinavam menos que os homens; quanto as ocupações e 

ofícios, os clérigos e comerciantes mais que os lavradores e estes mais que os 

ferreiros, e na cidade se assina mais que no campo. Seu estudo destacou-se mais 

pelo volume dos dados consultados do que pela originalidade de suas conclusões. 

A categorização curta das qualidades signatárias pelo autor é compensada pela 

larga distribuição cronológica que o trabalho se propõe.
119

  

Mensurar apenas “signatários” e “não signatários” em uma cronologia 

diminuta não faria muito sentido, uma vez que teria como produto apenas um 

ponto de vista sincrônico do universo das letras. Assim, sendo impossível, sem 

outros estudos, estabelecer índices da melhoria ou da piora dos graus do contato 

com as letras em uma sociedade. No entanto, investigando largos períodos de 

tempo, como feito por Chartier, é possível perceber o fator “escrita” de maneira 

diacrônica e atingir índices muito mais sustentáveis. Exemplificando, é mais 

explícito uma melhoria na capacidade de escrita em um grupo que passa dos 20% 

de signatários iniciais para 50% ao longo de sessenta anos do que observar a 

melhoria da caligráfica do grupo. Vale lembrar que a caligrafia varia ao longo do 
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tempo e da situação de escrita, o que dificulta o estabelecimento de novos 

parâmetros de comparação. 

Francisco Ribeiro da Silva utiliza-se de uma escala de quatro níveis de 

assinatura em um estudo de caso com a região do Porto em Portugal entre 1580 - 

1650:
 
“assinam”, “não sabem assinar, substituindo a assinatura por qualquer 

sinal”, “assinam tão mal que consideramos duvidoso que saibam, de facto, 

escrever” [grifos do autor] e “não assinam nem deixam qualquer sinal na Acta”.
120

 

Para tanto, utiliza fontes municipais presentes no Arquivo Histórico Municipal do 

Porto e livros de admissão de irmãos da Confraria da Misericórdia.  

A maior contribuição de Francisco Ribeiro toca as marcas que deveriam 

indiciar a incapacidade signatária por parte dos indivíduos: via de regra, uma cruz. 

Segundo o autor, é legitimo afirmar que alguns signatários que assinaram com 

marcar em cruz ou sinal eram também capazes de assinar pelo alfabeto. 

Argumenta o autor que “pode acontecer que quem tem de assinar um documento 

o faça escrevendo as letras do nome e depois coloque uma cruz minúscula por 

cima da assinatura”.
121

 Geralmente, uma cruz com função de ornamento, tendo 

pontos em cada ângulo. Excetuando este caso, o autor afirma que a assinatura em 

cruz indicava a incapacidade autográfica pelos símbolos do alfabeto. Claro que a 

premissa do autor de que algumas marcas em cruz poderem representar um 

adorno e não incompetência escrita é passível de ser questionada para o século 

XVIII e XIX. Em uma sociedade na qual a assinatura marcava distinção e a cruz, 

via geral, identificava indivíduos sem a capacidade de escrita – “[...] que assignou 

com huma cruz por não saber escrever [...]” – é de se estranhar que alguém 

escolha como sinal de adorno justamente tal símbolo e descarte as firulas 

corriqueiras entre os elevados estratos sociais.
122

 Mesmo assim, não deixam de ter 

validade para o período em destaque na pesquisa do autor (os séculos XVI e 

XVII) constituindo-se em mais uma contribuição para os estudos sobre a inserção 

das letras na sociedade lusa. 
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O autor toma como objeto justamente estas marcas provenientes da 

incapacidade de assinar pelo alfabeto. Assim, percebe que: a) quem não sabia 

assinar mantinha o mesmo sinal ao longo da vida; b) nos raros casos em que 

pessoas aparecem utilizando tais marcas e em outros documentos assinando com o 

alfabeto, sempre a assinatura regular foi posterior as marcações em cruz, o que 

indiciava um indivíduo em processo de aprendizado; c) ocorria também situações 

de indivíduos que disfarçavam a incapacidade de assinar com carimbos e 

chancelas, o que corrobora para ampliar o valor simbólico da assinatura, e d) “O 

saber ler e escrever constituía aos olhos da ‘opinião pública’ da época uma 

qualificação social importante que quem possuía não deixava de exibir”.
123

 

Passando em revista os principais sinais utilizados na falta da capacidade de 

escrita alfabética, o autor identifica que, mesmo com a predominância da cruz 

grega, outras marcas também podiam ser observadas para os não signatários do 

Porto entre 1580 e 1650 (FIG. 01).  

FIG. 01: Os ‘sinais’ mais utilizados e sua tipologia. 

FONTE: SILVA, Francisco Ribeiro da. A Alfabetização no Antigo Regime: o caso do Porto e da 

sua região (1580-1650). Revista da Faculdade de Letras: história. Porto, Universidade do Porto, 

1986. p. 112. Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2044.pdf [18.jun.10]. 

É importante notar que mesmo em se tratando de um estudo distante 

cronologicamente do aqui abordado, a prática de variar a forma dos sinais 

apareceu também na documentação das Minas Gerais como indiciam as 

assinaturas destacadas abaixo, retiradas dos registros de casamento das paróquias 
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da Igreja do Pilar de Ouro Preto e Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias 

(FIG. 02 – 05). 

 
FIG. 02: Marca signatária de Francisco Gomes.  

FONTE: Arquivo da Paróquia do Antônio Dias. Livro de Registros de Casamentos, Códice 503, 

1727-1782, Registro de Casamento de Francisco Gomes com Antonia Maria do Sacramento. fl. 

27v. 

 
FIG. 03: Marca de João Francisco.  

FONTE: Arquivo da Paróquia do Antônio Dias. Livro de Registros de Casamentos, Códice 503, 

1727-1782, Registro de Casamento de João Francisco com Maria do Rosário. fl. 95. 

 
FIG. 04: Marca de Alexandre da Silva Torres.  

FONTE: Arquivo da Paróquia do Antônio Dias. Livro de Registros de Casamentos, Códice 503, 

1727-1782, Registro de Casamento de Manuel Alves Araújo com Anna da Rosa Oliveira. fl. 147. 

 
FIG. 05: Marca de Vicente Barboza de Faria. 

FONTE: Arquivo da Paróquia do Pilar de Ouro Preto. Arquivo da Paróquia do Pilar de Ouro 

Preto, Livro de Registros de Casamentos, Códice 507, 1753-1804, Registro de Casamento de 

Manuel Dias com Anna. fl. 15. 

Francisco Ribeiro da Silva ainda salienta que as marcas deixadas em lugar 

da assinatura alfabética podiam ligar-se aos ofícios e ocupações. Assim, na figura 

abaixo, “1” representaria a marca de um marchante, “2” a de um alfaiate, “3” e 

“4” a de um lenhador e assim por diante (FIG. 06). 
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FIG. 06: Os ‘sinais’ relacionados as ocupações e ofícios de seus usuários. 

FONTE: SILVA, Francisco Ribeiro da. A Alfabetização no Antigo Regime: o caso do Porto e da 

sua região (1580-1650). Revista da Faculdade de Letras: história. Porto, Universidade do Porto, 

1986. p. 116. Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2044.pdf [18.jun.10]. 

Conseguimos identificar apenas uma correspondência para a 

documentação mineira que analisamos nesta pesquisa. A assinatura de Manuel 

Fernandes apresenta um semi-círculo que se assemelharia a uma pá ou ancinho 

como fica evidente na figura abaixo. 

 
FIG. 07: Assinatura de Manuel Fernandez (1718).  

FONTE: Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana (AHCSM – IPHAN), 1º Ofício, Livro 

de Notas Número 9, 1718, folha 61. 

Se tais marcas não foram correntes na documentação analisada em nossa 

pesquisa, as assinaturas presentes nos livros de notas do primeiro ofício do 

Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana (IPHAN) foram ainda bastante 

reveladoras. 

É preciso primeiro que resgatemos a análise sobre as assinaturas de Don 

Jesús Muñoz Rivero. De acordo com o autor,  

Signaturas ó Rubricas – Las rubricas fueron conocidas desde la 

antigüedad com los nombres de signatura, subscriptio, 

Chirographum, crux, signum, signaculum y roboratio, 

constituyendo parte integrante de la firma. Constituian el resto 

cláusulas consignando el nombre de la persona á quien 

correspondia la rúbrica. Estas signaturas son de dos classes: 

autógrafas y aparentes. Las primeras son escasas em los siglos 

IX al XII, em que era comun la ignorancia en materia de 

escritura. Las segundas, más usuales, eran trazadas por el 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2044.pdf
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notario, y cuando más, la persona á quiense atribuian las 

añadia algun rasgo de su mano. [grifos do autor].
124 

Pelo trecho é possível percebermos que as marcas em cruz eram presentes 

como marcas signatárias não alfabéticas e, via de regra, predominava nas firmas 

até o século XII. O uso de tais marcas não eram indicativos precisos para a 

incapacidade de escrita alfabética por parte de seus usuários. Mesmo quando as 

assinaturas alfabéticas começaram a predominar, não assistimos ao apagamento 

instantâneo das marcas como cruzes e círculos. O processo incluía uma assinatura 

mista que, tanto apresentava a marca alfabética quanto a não alfabética. Foi isso o 

que observamos consultando a documentação dos livros de notas entre 1713 e 

1718 como demonstraremos com as figuras abaixo. 

 
FIG. 08: Assinatura de Andre da Silva [Sarnento] (1716). 

FONTE: AHCSM – IPHAN, 1º Ofício, Livro de Notas Número 4, 1716, folha 327. 

Fica claro na documentação que se trata de uma marca feita por alguém 

com a capacidade de escrita grafo-fonética já que era de praxe do tabelião o uso 

dos termos “De” ou “A rogo de” quando o signatário não assinava de próprio 

punho. Outro exemplo desta forma mista de assinar é a marca de Antonio de 

Lemos Vieria, demonstrativa da transitoriedade entre a assinatura em cruz e as 

marcas de adorno encontradas nas assinaturas. Uma marca de adorno em forma 

semelhante a de uma cruz com as partes inferior e direita interconectadas, ainda 

apresentada por outros signatários no mesmo livro. 
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FIG. 09: Assinatura de Antonio de Lemos Vieira (1716).  

FONTE: AHCSM, 1º Ofício, Livro de Notas Número 4, folha 201. 

Retomando as escalas de assinatura como índice para o contato com a 

escrita, uma com quatro graduações de assinaturas foi largamente difundida na 

historiografia da alfabetização. Marie-Marlene Compère, analisando as assinaturas 

na França entre os séculos XVII e XVIII, recorre às quatro categorias dispostas da 

seguinte maneira: 4) assinatura cuja destreza de traço traduz um uso regular da 

escrita por parte do autor; 3) assinaturas elaboradas e letras bem formadas, mas 

que fazem supor um esforço do autor; 2) assinaturas mal alinhadas mas bem 

legíveis, cujas letras foram aparentemente traçadas umas após outras (sem traços 

de união); 1) assinaturas disformes, mal elaboradas, deixando supor que o seu 

autor apenas possui um conhecimento vago das letras, podendo desenhá-las ao 

contrário, etc.
125

 

Ainda na França, Marie-Christine Rodriguez e Bartolomé Bennassar 

entendem que há certo grau de correspondência entre a capacidade signatária e a 

da leitura. Neste sentido, elaboram uma escala segundo a qual o próprio indício da 

capacidade de ler eleva a categoria do indivíduo estudado. Assim: 4) saber ler, 

escrever ou assinar bem; 3) assinam; 2) assinam mal; 1) não assinam, não sabem 

escrever nem ler.
126

 

Para Portugal, Antonio Viñao Frago também utiliza quatro valores para 

avaliar a qualidade das assinaturas. Sua perspectiva toma um viés mais ligado à 

destreza caligráfica dos signatários do que o diálogo entre escrita e leitura. Deste 

modo, “4” representaria um “traço caligráfico”; “3” um “traço normalizado”; “2” 
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um “traço memorizado”, e “1” um “traçado de mão guiada”.
127

 O autor ainda 

trabalha com diferentes graus de analfabetismo: o “analfabeto primário”, incapaz 

de produzir textos escritos, e o “analfabeto secundário”, indivíduo que reduz 

[...] a escrita ao ato de tomar notas, reestruturar estas notas e 

responder, em um contexto de parâmetros fechados ou quase 

fechados, a uma pergunta ou série delas em um exame e reduzir 

a leitura à similar são sem dúvida o caldo de cultura mais 

favorável para a formação desse ‘analfabeto secundário’, 

precisamente o tipo de pessoa que muitos desejam como súdito, 

seguidor e servidor.
128 

O autor aponta ainda para a importância de se compreender o processo 

educacional como mecanismo de veiculação de conhecimento e que afeta 

diretamente o espaço do aprendizado das letras. Sendo assim, um modelo 

educacional como o inglês, por exemplo, que deixou a educação elementar nas 

mãos da filantropia e da caridade, “tras una fase de estancamiento en la difusión 

de la alfabetización, en la primera mitad del xvii”.
129

 Claro que compreender tal 

processo de difusão nas Minas Gerais será de grande importância para o 

esclarecimento dos problemas levantados em nossa pesquisa. Tal temática será 

abordada em tópico posterior intitulado “a difusão das letras em Minas Gerais na 

passagem do XVIII para o XIX”. 

Daniele Marchesini, estudando a alfabetização na Itália entre os séculos 

XVIII e XIX, elabora uma categorização de assinaturas com três níveis, além dos 

não assinantes, para “a partir de uma graduação da capacidade gráfica inferir 

níveis de capacidade linguística”
130

: nível 3 – assinatura desenvolta e segura com 

inclinação e cursividade – traduz familiaridade com a escrita; nível 2 – assinatura 

elementar com erros de ortografia, minúsculas iniciais e desalinho quer nos 
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espaçamentos quer nas direções vertical e horizontal; nível 1 – pouco controle da 

mão. 

Henrique Fernandes Rodrigues desenvolve, ao estudar a migração entre 

Portugal e Brasil, uma escala de sete categorias. O autor faz um cruzamento entre 

duas metodologias já aqui expostas para a qualificação das assinaturas, propostas 

respectivamente por Marie Madeleine Compére e Francisco Ribeiro da Silva.
131

 

Sendo assim, “0” representaria um analfabeto declarado (no próprio documento); 

“1”, alguém com domínio perfeito e caligráfico, com facilidade de comunicar pela 

escrita, fazendo uso frequente deste meio de expressão; “2”, com letra bem 

legível, evidencia destreza para escrever e ler um texto ou carta; “3”, com 

assinatura cacográfica reveladora de dificuldades ao desenhar o próprio nome 

(semi-analfabeto); “4”, quem identificou-se com o sinal da cruz; “5”, quem, 

mesmo não sendo capaz de assinar, tinha elementos alfabetizados na família 

nuclear, e “6”, quem não foi possível identificar se sabe ler, escrever contar ou se 

coabitaram com familiares que possuíam tais competências.
132

 

Os indivíduos que se enquadram no nível “2” somam mais de 50% do total 

de assinaturas. A este grupo dever-se-ia analisar de maneira pormenorizada uma 

vez que o volume de pessoas nele concentrado supera bastante o dos demais, 

insinuando uma variável pouco balanceada. De certa maneira, nossa pesquisa 

objetiva tal análise como explicitaremos abaixo. 

Rodrigues destaca a importância de que a graduação das assinaturas, como 

diferentes graus distintos de contato com o mundo das letras (lê-se, para o autor, a 

capacidade de ler, escrever e contar), não pode ser pensada isoladamente se o 

objetivo é o de “mensurável uma competência cultural”.
133

 O trabalho que aqui 

desenvolvemos discorda de tal afirmação. Imaginamos que a cultura como fator 

antropológico não pode ser mensurado em sua competência. Tal ato seria 

estabelecer valor prescritivo de uma determinada forma de cultura sobre outra 
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(algo bastante problemático aos estudarmos sociedades, tanto do passado como da 

contemporaneidade). Haja vista o relativismo imputado ao conceito de 

alfabetizado por Antonio Viñao Frago e Walter Ong, para os quais a alfabetização 

depende do lugar e do tempo no qual o sujeito se encontra.
134

 

Estudo mais recente e que tem sido utilizado como referência para a 

história da alfabetização no Brasil foi o de Justino Pereira de Magalhães, que 

categoriza cinco níveis para os signatários: 1) não assinatura (siglas, sinais); 2) 

assinatura imperfeita, rudimentar, de “mão guiada”; 3) assinatura normalizada, 

completa (podendo ser abreviada); 4) assinatura caligráfica, estilizada, e 5) 

assinatura pessoalizada, criativa.
135

 O autor cruza os dados obtidos com as 

quantificações com os resultados da comparação caso a caso com as listas 

nominativas do período que indicam se os indivíduos eram ou não alfabetizados. 

Com isso, o autor confirma que os indivíduos de qualidade caligráfica 2 ou 

superior eram considerados alfabetizados. 

O que trazemos em nossa pesquisa é – através da comparação entre a 

forma de escrita praticada dentro do aparelho burocrático em Mariana entre 1824 

e 1853 e um dicionário da época – a descrição linguística dos grupos que 

identificamos nela envolvidos. De maneira alguma deduzimos que a escrita 

praticada pelo centro burocrático fosse, na perspectiva cultural, mais competente 

no objetivo de comunicar-se que a praticada pelas bordas. Ao pensarmos a 

alfabetização como uma capacidade a qual permite ao sujeito posicionar-se frente 

ao mundo que o cerca, pesamos do ponto de vista da política e não da cultura. Ou 

seja, a capacidade de transitar e de se relacionar dentro de um ambiente retórico 

no qual cada indivíduo se coloca como meio para um fim coletivo. No âmbito da 

política, ao contrário do da cultura, a capacidade do uso das letras fazia a 

diferença na inserção no aparelho burocrático. Tal capacidade adequava o sujeito 

a seu meio aos olhos dos demais membros da burocracia.  

                                                 
134

 FRAGO, Antonio Viñao. Alfabetização na Sociedade e na História: vozes, palavras e textos. 

Trad.: Tomaz Tadeu da Silva, Álvaro Moreira Hypolito e Helena Beatriz M. de Souza. – Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1993. ; ONG, Walter. Oralidade e Cultura Escrita: a tecnologização a 

palavra. Trad.: Enid Abreu Bobránsky. – Campinas, SP: Papirus, 1998. 
135

 MAGALHÃES, Justino Pereira de. Alquimias da Escrita: alfabetização, história, 

desenvolvimento no mundo ocidental no mundo ocidental o Antigo Regime. Bragança Paulista: 

Editora da Universidade São Francisco, 2001. 



75 

 

 

Desta forma – mesmo que as acusações as quais submetemos a pesquisa de 

Henrique Fernandes Rodrigues alguns parágrafos atrás pareçam contraditórias ao 

nos depararmos com uma metodologia que pretende apontar variações no campo 

da ortografia praticada por cada escriturário das correspondências recebidas pela 

Câmara de Mariana – a aparente contradição entre nossas críticas e nossas práticas 

se dissolve ao compreendermos que o universo da política julgava aqueles que 

“bem escreviam” como de maior capacidade e competência. Sendo assim, eram 

estes os quais conseguiam vantagens e confiança em sua argumentação e, por isto, 

maior eficácia nas discussões nos concelhos municipais. 

De acordo com o que foi explicitado nos parágrafos anteriores observamos 

que, do ponto de vista hermenêutico, a assinatura é um bom índice para se 

compreender a inserção das letras no universo social “mas não permitem uma 

compreensão total do fenómeno da alfabetização e menos ainda explicá-lo de 

forma consequente”.
136

 

Em outras palavras:  

A problemática que subjaz a uma hermenêutica baseada na 

assinatura, como indicador acerca das capacidades literácitas, 

compreende as seguintes dimensões: i) contexto(s). ii) usos da 

cultura escrita; iii) formas e processos de iniciação e acesso à 

cultura escrita; iiii) práticas e recursos à cultura escrita no 

quotidiano, ou no desempenho profissional.
137 

1.3. Nova abordagem para a avaliação do letrismo  

O que observamos nos trabalhos dos autores que debatiam a história da 

alfabetização e sua relação com a política foi um descompasso entre os que 

quantificam as assinaturas – representado pelo peso de certa variável caligráfica 

nas análises – e uma inaplicabilidade da quantificação nos estudos dos poderes 

locais – que, via de regra, não possuía entre seu membros elevadas quantidades de 
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pessoas com formação regular. Nos deparamos, assim, com duas margens com 

relação a este problema: por um lado, incluindo-se comunidades com pouca 

escrita, a metodologia com assinaturas não se aplicaria em períodos no qual, 

mesmo os que assinavam alfabeticamente, utilizavam-se de marcas de cruz. Tal 

fato inviabiliza o uso das assinaturas antes da segunda metade do século XVIII 

nas Minas Gerais pelo que observamos na documentação. Por outro lado, em 

populações nas quais a escrita já se encontra difundida e as assinaturas em cruz 

são mesmo marcas de não signatários alfabéticos, incorremos no problema 

identificado por Justino Pereira de Magalhães em relação a esta metodologia:  

[...] deixa de fazer sentido aplicar a uma população 

genericamente escolarizada uma escala que vise representar 

níveis básicos de capacitação oral, ou escrita, nomeadamente 

uma escala de assinaturas que tenha por critério fundamental a 

qualidade gráfica. Se, porventura, uma população nestas 

condições [...] continua a apresentar uma diversidade de níveis 

de alfabetização suficientemente definidos, é necessário 

recorrer a outros indicadores mais complexos que a 

assinatura.
138

  

A pesquisa aqui desenvolvida contribui para solucionar o problema 

levantado por Magalhães, uma vez que ataca justamente o grupo destacado pelo 

autor e que causou problemas para Henrique Fernandes Rodrigues. Sendo assim, 

trata-se de um novo estado de investigação no qual consideramos que todo o 

grupo conseguiu escrever o próprio nome, mas ainda possui suas especificidades 

em relação ao uso da palavra escrita. 

Optamos por focalizar nossa pesquisa no grupo dos correspondentes 

recebidas pela Câmara no segundo quartel do século XIX uma vez que este se 

enquadrava na descrição de Justino Pereira de Magalhães acima mencionada. A 

escolha se adéqua na medida em que trata de uma população com nível 

intermediário de instrução. Os correspondentes eram capazes de assinar o próprio 

nome e de traçar algumas linhas para se corresponderem, porém apenas a minoria 

possuindo curso superior (o que impossibilita o uso da metodologia de José 

Murilo de Carvalho).  
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Para o encaminhamento metodológico buscamos, então, exemplo na 

documentação e encontramos na Sessão da Câmara de Mariana datada de 08 de 

janeiro de 1834 que a preocupação com o respeito à norma de escrita gerou 

discussões. Na ocasião, 

Sendo pres.
e
 Gabriel Gomes Pinheiro para dar provas de 

suficincia para o Emprego de Secretario, oSnr’ Presid.
te
 por 

concenso da Camara lhe ordenou redegisse hum Officio a 

Assemblea Geral sobre as Bases pelo mesmo apreSentadas; 

escolhendo Se a Secretaria apresentou o esboço que nao 

agradou a Camara, tanto pela pecima redação, como pela falta 

de Ortografia, e ruim letra, e por isso foi regeitado, mandando-

Se officiar ao Proprietario, para q.’ na Sessao de manham 

apreSente peSsoa habil para o Emprego, e q.
do

 sesaõ faça 

aCamara provera o lugar. [grifos nossos].
139 

Há aqui três pontos relevantes para nossa pesquisa. Um primeiro ponto diz 

respeito à ausência de testes como este nos registros das demais atas de Câmara. 

Tal fator pode indiciar que Gabriel Gomes Pinheiro foi testado por não ser público 

e notório que fosse conhecedor das letras, como eram, por exemplo, Bernardo 

Acúrcio Nunan, Secretário da Câmara em 1831 quando era editor do jornal 

“Estrella Mariannense” ou ainda Antônio Júlio de Souza Novais, que exercera o 

cargo antes de Nunan.  

Um segundo ponto toca o fato de que Gabriel Gomes Pinheiro acreditava 

ter a capacidade de escrita necessária para exercer o cargo de secretário, uma vez 

que optou por concorrê-lo. Tal capacidade se revelou insuficiente aos olhos dos 

Vereadores então presentes o que demonstra a ruptura entre o uso cotidiano da 

escrita e a exigência desta para um cargo público. Acreditamos, com base nisso, 

que, para a avaliação da sociedade como todo, assinar indiciava o letramento, o 

que corrobora para as leituras deduzidas de Maria da Guia V. Barata. No entanto, 

a perspectiva de Magalhães também é válida, uma vez que a análise para o corpo 

de burocratas é mais complexa e indicia por letrados apenas os capazes de utilizar 

a escrita como fator de mudança de seu próprio meio. 

O último ponto (e aí está a inovação metodológica aqui desenhada) diz 

respeito às considerações dos Vereadores para a rejeição de Pinheiro, ou seja, a 
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péssima redação, falta de ortografia e ruim letra. O critério caligráfico estava lá 

representado, o que valida a utilização do mesmo para a pesquisa. No entanto, 

nosso foco principal recai sobre a ortografia. Considerando o excerto acima, 

verificamos que a avaliação da escrita por parte da burocracia local era multifocal 

e nossa análise deve ser procedida considerando tal pluralidade.  

Em primeiro lugar, é preciso entrar no universo ortográfico e gramatical do 

período através da leitura sistemática de gramáticas e dicionários. A partir daí 

passamos a comparar a descrição linguística lá existente com a praticada pelos 

escriturários do corpo burocrático em análise, exercendo uma prática de 

“correção” do texto dos correspondentes. Comparando o total de divergências 

ortográficas encontradas com o número de linhas escritas em cada 

correspondência, foi possível determinar um percentual que mensura a distância 

entre a norma proposta na gramática e no dicionário e a praticada nos 

manuscritos.  

O mergulho no universo do ensino das letras e da pedagogia também foi 

bastante promissor já que nos deparamos com a “Cacographia Portugueza” de 

José Ignacio Roquete publicada em 1838. Tal texto corrobora com nossa 

metodologia já que trata-se, de maneira geral, de uma coletâneas de textos “[...] 

escriptos errada e incorrectamente, destinados a exercitar a mocidade no estudo 

e applicação das regras da bôa orthographia”.
140

 Segundo o método de estudo 

proposto na obra, os alunos aprenderiam a boa escrita corrigindo textos utilizando 

como base para isso a “Ortographia da Lingoa Portugueza” de Tristão da Cunha 

Portugal publicada em 1837.
141

 Sendo assim, a metodologia que propomos 

dialoga tanto com a forma de avaliação apontada pela Câmara de Mariana quanto 

com uma das formas pedagógicas propostas no período, o que reforça a 

aplicabilidade da correção sistemática das palavras das correspondências como 

forma de avaliar a imagem transmitida pelo escriturário frente ao crivo do poderio 

local.  
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Claro que tal metodologia não está exímia de problemas. Em primeiro 

lugar, é preciso ter clareza de que o texto escrito no corpo das correspondências 

foi elaborado por seu signatário. Nem sempre foi possível determinar com 

exatidão quando isso ocorria. Porém, levando em consideração a caligrafia – 

presente no texto e na assinatura bem como o uso da primeira pessoa – foi 

possível minimizar tal dificuldade. Em segundo lugar, foi preciso eleger uma 

norma para tal “correção”. No caso, o “Dicionário de Lingua Portugueza” 

composto por Antonio de Morais Silva em sua edição de 1813. Mesmo que o 

dicionário seja considerado uma construção coletiva, tentando abarcar a língua 

como todo, é claro que não escapa as contradições do autor – Morais dicionariza 

“Parocho” mas não “Parochia” – ou menos de uma ideologia em sua produção – 

no caso de Morais, sua formação em leis. Por fim, o período analisado deve contar 

com difusão da gramática e da ortografia suficiente para que a forma de escrita se 

afaste da oralidade e aproxime-se da gramaticalidade (retomaremos estas 

discussões no capítulo 3). No século XIX, todavia, tais padronizações não se 

encontravam tão marcadas, o que turva de certa maneira nossa leitura. E mesmo 

que tal ocorresse, a escrita gramatical dicionarizada não necessariamente 

corresponde ao exigido pelo corpo político da época. 

Objetivando resolver este último problema, buscamos auxílio retomando a 

metodologia do estudo sobre Cartas de Comércio do século XVIII desenvolvidos 

por Afrânio Gonçalves Barbosa. Mesmo considerando a inexistência de uma 

norma padrão para o Português do Brasil no século indicado, o autor compara dois 

tipos de documentação tentando estabelecer variações grafofonéticas que iam 

“[...] para além da variação gráfica normal à época em que convivem mais de uma 

ortografia [...]”.
142

 Neste sentido, foi possível estabelecer distâncias entre a escrita 

praticada nas cartas de comércio e a encontrada na documentação oficial. Este 

cuidado é importante uma vez que dicionários e gramáticas não representam em 
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exatidão a variabilidade da escrita de uma sociedade e o que objetivamos é 

entender como a escrita era avaliada em cada círculo político.
143

  

Tomando por base um mesmo fundo documental – as correspondências 

recebidas – foi possível compará-lo em sua cadeia hierárquica, tendo a Câmara 

como vértice e deixando a presidência da província e a burocracia paroquial como 

balizas. Estabelecemos, assim, um segundo percentual que desconsiderou as 

variações comuns à ambas as hierarquias. É provável que esse tipo de ocorrência 

não gerasse estranheza aos círculos mais centrais da burocracia, mesmo que fosse 

considerada inadequada pelos gramáticos da época. Daí a importância de 

definirmos com clareza a estrutura de poder burocrático presente no período em 

análise, seus lugares, os cargos e o papel das letras neles (o que faremos no 

capítulo 4). Não esquecendo, no entanto, do conceito de gramática e os caminhos 

de sua ressignificação no período em análise. Período esse marcado por uma 

intensa disputa entre os gramáticos em torno da melhor forma de se escrever a 

língua portuguesa. Com esta questão sigamos ao capítulo 2. 
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Capítulo 2 

Mímeses, Gramática e Passado 

 

Famoso [...] De estar a [gramática] Latina reduzida a 

Arte há tantos annos, e ir-se sempre aperfeiçoando, 

podemos dizer, que soube Francisco Sanches Brocesse 

mais Grammatica em nossos tempos, que Cicero, e Varrão 

colunas da lingua nos seus, que lhe precederom (sic) 1640 

annos. Elle mais Grammatica, estes mais Latim. Porque a 

Grammatica depende da razão, que a natureza vai pelo 

tempo descubrindo aos bons engenhos que sobre ella 

trabalhão.
144

 

Não te contentes toda vida com as noções elementares 

deste compêndio: Sirvam te somente de guia para leres os 

bons autores, que desde os anos de 1500 fixarão, e 

aperfeiçoarão a nossa lingua, e começarão a escrever tão 

cultamente, ao menos os seus Dramas, como os Italianos 

que primeiro o fizeram na Europa moderna, antes que os 

Francezes, Inglezes, e outros tivessem Poetas correctos, e 

elegantes, nem Historiadores, e Oradores dignos de se 

lerem como os nosso Castelheda, Barros, Couto, Antonio 

Pinto [...].
145

 

 

De certa maneira, as frases em epígrafe representam um problema no 

pensamento dos gramáticos do século XIX, centro da reflexão que pretendo 
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apresentar neste capítulo: a autonomia portuguesa no estabelecimento das regras 

de sua própria língua e a busca pela produção da gramática calcada em autores, 

também estes, portugueses. O questionamento – mais que uma questão meramente 

metalinguística – trazia consigo, em reduzida escala, a imposição de Portugal ante 

outras nações. Na língua e na formulação de suas regras refletiram-se conflitos e 

acordos que vão muito além da simples gramática e atingiram o pensamento 

político daquela geração. Tanto nas palavras de Antonio José dos Reis Lobato 

quanto nas de Antonio de Morais Silva, acredito estarem expostas tais 

reverberações. Objetivamos, portanto, identificar, por meio da análise sistemática 

de dez gramáticas – entre 1767 (a saber, o “Compendio de Orthografia” de Frei 

Luiz de Monte Carmelo) e 1842 (“Reflexões sobre a Língua Portugueza” de 

Francisco José Freire) –, a categoria “bom autor” que povoa tais movimentos. 

O texto se divide em dois tópicos principais através dos quais procuramos 

identificar as diferenças entre os autores da  poca. No primeiro, “Pirâmide 

mimética: a superação dos clássicos pela razão”, apresentamos uma reflexão 

teórica que nos permite compreender as razões que levaram as observações dos 

autores em epígrafe. No segundo, “Distâncias autorais em notas de rodapé”, 

analisaremos, por meio da contagem sistemática das referências usadas nos textos, 

a convergência ou divergência entre os autores. Neste sentido, creio que este 

capítulo é de importância para melhor compreendermos a formação das regras e 

direcionamentos ortográficos e gramaticais no período e, com isso, melhor 

avaliarmos a relação desta com o cenário político local que tematiza o último 

capítulo desta pesquisa. 

2.1. Pirâmide Mimética: a superação dos clássicos pela razão 

Passarei a discutir agora o trecho de Antonio José dos Reis Lobato, citado 

em epígrafe. Nas palavras de Lobato, Francisco Sanches Brocesse “[...] soubera 

mais Grammatica Latina, que o mesmo Cicero, e Varrão”, cânones do latim. 

Acredito que um bom princípio para nossa reflexão se encontre no que, cerca de 

dois s culos mais tarde, Ren   irard chamou em seu “Mentira Romântica e 
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Verdade Romanesca” de “desejo mim tico”, ou seja, a busca de apropriar-se do 

objeto desejado por intermédio de um modelo.
146

 

Adoto o pensamento girardiano, o qual estabelece que a relação do sujeito 

com o objeto se organiza no formato de um “triângulo mim tico” que possui, 

como terceiro vértices, o mediador, o sujeito e o objeto. O mediador estaria mais 

próximo do objeto que o sujeito e por isso poderia relacioná-los. O sujeito 

depende, assim, do mediador, já que a relação direta com o objeto é demasiado 

distante. Nas palavras do autor, “a paixão cavalheiresca estipula um desejo 

segundo o Outro que se opõe ao desejo segundo Si próprio, de que a maioria de 

n s se vangloria de usufruir”.
147

 No paradigma que intitula o livro de Girard, a 

mentira romântica é a crença de que a vontade autônoma – representada na 

maioria dos textos como o “amor a primeira vista” – é uma mentira. Em troca, a 

verdade romanesca é o reconhecimento de que olhamos para o objeto com os 

olhos de outros e que o desejo, seja pelo objeto, seja pela pessoa amada, não é 

autônomo e depende, sim, de um mediador. 

Em primeiro lugar caberia discutir qual o objeto de desejo do gramático ao 

compor seus livros. O “Compêndio de Orthografia”, publicado pelo Frei Luiz de 

Monte Carmelo em 1767,   um bom começo para nossa reflexão. Para o autor, “a 

Orthografia, que significa Recta Escrita, he Arte de escrever com acerto, ou 

rectamente”.
148

 Por sua vez, a arte de pronunciar bem e corretamente as Letras e 

Sílabas o autor chama de “Orthologia”. A língua de qualquer nação, para Monte 

Carmelo, completa-se ainda com a “Prosódia”, que trata das sílabas e acentos, a 
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“Etimologia” das dicções, e a “Syntaxe” trata da união das dicções “[...] conforme 

as Regras inventadas, ou estabelecidas pelo ufo dos Chefes, ou Eruditos”.
149

  

Existem pontos de atrito ainda hoje com relação às discussões linguísticas 

a respeito do verdadeiro objeto da Gramática.
150

 Obviamente, não pretendemos 

solucionar em definitivo tal questão, mesmo porque interessa-nos muito mais o 

que os autores aqui analisados individualmente consideram como seus respectivos 

objetos do que uma visão mais global. Uma vez que fosse derivada da pronúncia, 

a gramática deveria então submeter-se ao uso oral. Por sua vez, sendo derivada da 

escrita, deveria ter por objetivo os textos canônicos. A figura do mediador 

incorpora-se, então, nas imagens tanto do chefe (no caso o Rei ou a autoridade do 

Estado), quanto do erudito (no caso o gramático ou o bom autor). A evidência de 

que não necessariamente chefes são eruditos e eruditos são chefes mostra a 

constante disputa entre a força do Estado e razão dos gramáticos. Esta disputa 

veio à tona em um episódio ocorrido na Real Mesa Censória Portuguesa (o qual 

narraremos mais a frente). 

Transpondo o pensamento girardiano para nossa análise, compreendemos 

a “boa língua portuguesa” como objeto, os “bons autores” como mediadores e os 

gramáticos ainda não consagrados como sujeitos. Aos poucos, imitando os autores 

canônicos, os gramáticos se aproximariam da boa escrita. Há duas formas pelas 

quais esta relação entre sujeito e mediador pode se dar: a “mediação externa” e a 

“mediação interna”. A primeira estabelece-se “[...] quando a distância é suficiente 

para que as duas esferas de possíveis, cujo centro está ocupado cada qual pelo 

mediador e pelo sujeito, não estejam em contato”.
151

 Não há, neste primeiro tipo 

de mediação, uma disputa direta e concorrente entre sujeito e mediador. 

Ao considerarmos que este tipo de mediação aplica-se entre os gramáticos 

e os “bons autores”, o termo pode ser compreendido como barreira entre os dois 
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mundos – o do mediador e o do sujeito. O “clássico” ou os “bons autores” são 

autores do passado que norteiam o gramático na escrita de seu texto. Não há aí um 

confronto direto entre um e outro, mas sim, estabelecem-se duas esferas de 

autoridade reservando-se a cada uma o seu próprio lugar. Ao “clássico” reserva-se 

o lugar do passado e ao gramático o do presente. Ao afastar antigos e modernos, 

esta distinção traz consigo a impressão de esgotamento da crítica sobre os autores 

considerados canônicos. É este afastamento que isenta os antigos autores da 

crítica. Estando detidos no passado não há a possibilidade de concorrerem pela 

posição de melhores autores do presente. Um autor como João de Barros, por 

exemplo, não entra em concorrência com Antonio de Morais Silva. Ambos podem 

ser, cada um a seu tempo, os melhores gramáticos.  

O confronto entre mediador e sujeito ocorre, principalmente, quando 

ambos se aproximam e enfraquecem-se as fronteiras que os separam. Neste caso, 

ocorre o segundo tipo de mediação pensada por René Girard – a “mediação 

interna” – quando “essa mesma distância está suficientemente reduzida para que 

as duas esferas penetrem com maior ou menor profundidade uma na outra”.
152

 

Quando sujeito e mediador se aproximam, cada vez mais se perde de vista a busca 

pelo objeto “em si” (a “boa língua” se considerarmos os gramáticos). O objeto 

perde importância em meio à disputa interna entre mediador e sujeito e a 

intangibilidade do objeto é substituída pela evidente tangibilidade do mediador. 

Desta maneira, “o mediador   agora um inimigo sutil e diab lico; procura 

despojar o sujeito de suas mais caras posses; contrapõe-se obstinadamente a suas 

mais legítimas ambições”.
153

  

A passagem da “mediação interna” para a “mediação externa” constitui 

outro ponto fundamental para nossa análise. Trata-se aqui do processo pelo qual o 

“clássico” (ou o “bom autor”)   instituído. Tal passagem representa o desfecho da 

disputa intrínseca ao mecanismo mim tico pensado pelo autor de “Mentira 

Romântica e Verdade Romanesca”, ou seja, o sacrifício ritual do “bode 

expiat rio”. Por meio dele, um grupo de indivíduos decide, em sua coletividade, 

pelo ostracismo de um de seus membros. Este membro em questão deve ter se 
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desviado ao padrão do grupo a ponto de ultrapassar os limites aceitos por este. 

Trata-se de uma ação fora da curva, uma atitude ou aptidão que atrapalharia a 

unidade do próprio grupo caso este indivíduo permanecesse como membros.  

Neste sentido, um indivíduo incapaz de ler e escrever por falta de aptidão e 

estudo poderia ser dispensado de um grupo que passou a exigir tais aptidões. Vale 

marcar que este processo não ocorre apenas quando as aptidões do indivíduo 

posto para fora são inferiores aos limites aceitados pelo grupo; o contrário 

também poderia ocorrer. Usando o exemplo dos gramáticos, um autor bastante 

douto como João de Barros torna-se um clássico na medida em que é removido de 

seu grupo de origem que, vendo não haver concorrente a altura do autor 

português, o estabelece como clássico. A saída do grupo permite que a disputa 

promovida pela mediação interna volte a seu início e, novamente, os membros do 

grupo passam a disputar sobre o mesmo objeto. 

Vale um rápido comentário de como a perspectiva girardiana pode 

contribuir para a compreensão do universo político local, que tematiza, junto com 

as gramáticas, esta pesquisa. Aplicada no âmbito da política, a lógica acima 

enunciada aponta para a relativa permeabilidade entre os grupos, permeabilidade 

esta condicionada a determinadas condições que, mesmo não se tendo de cumpri-

las todas, cada membro deveria desempenhar. Entre os fatores necessários para 

pertencimento ao grupo de camaristas, por exemplo, encontramos: ser homem, ter 

idade acima de vinte e cinco anos e poder votar na assembleia paroquial.
154

 Tais 

regras eram fixadas por leis escritas – e por outras condições que possuíam 

proveniência no costume local – o que não deve ser confundido, pelo menos neste 

ponto, com um conjunto de leis rústicas opostas à legislação escrita por letrados 

ou, muito menos, com a afirmativa de que as leis escritas também não possuíam 

alguma ligação com o costume. De fato, os ditames sociais possuíam, por vezes, 

maior influência e credibilidade que as próprias leis escritas, mesmo que não se 

tratassem de um conjunto escrito de regras, pois efetivavam-se por garantir 

credibilidade e distinção a determinados grupos de indivíduos. A palavra de um 
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senhor tinha mais peso que a de um escravo, a de um branco mais que a de um 

forro e a de uma senhora de “boa família” mais que a de uma meretriz.  

É exatamente nesse nível que a distinção pelas letras se coloca, seja pelo 

esforço na tentativa de aprender ao menos a grafar o próprio nome, ou na 

distinção encontrada no título de bacharel ou no ensino de primeiras letras. Para 

ocupar o cargo na Câmara era preciso, claro, uma boa convivência com os 

eleitores, mas para ser reconhecido entre os membros do administrativo como tal 

eram outros os critérios válidos, dentre os quais constavam a capacidade de ler e 

de escrever. Ora, a concorrência interna encontra-se, aí, representada. Esta 

problemática relacionada à política será a tópica do último capítulo desta 

pesquisa. Por hora, voltemos a observar o fenômeno das disputas mediáticas nos 

gramáticos do XVIII e XIX. 

Entre as gramáticas da língua portuguesa publicadas em uma mesma 

época, é possível notarmos a constante disputa envolvendo a publicação destes 

compêndios (evidenciando a mediação interna). Em disputas que estavam longe 

de envolverem apenas o conhecimento e a erudição de seus autores, trazia-se à 

tona o verdadeiro utilitarismo exigido pela Coroa lusitana para o investimento nas 

publicações. É exemplar neste sentido a argumentação de Antonio José dos Reis 

Lobato em rodap  de sua “Arte da Grammatica da Lingua Portugueza” (1770):  

E virá-se a facilitar mais o commercio entre as Nações, e 

a descobrir muitas propriedades da lingua estranha, 

fazendo da materna quase regra comum, como por 

exemplo, quem souber por Arte a Portugueza, ou 

Castelhana [...].
155

  

Como demonstra o exemplo acima, os gramáticos tendiam a alinhavar o 

crescimento da Nação portuguesa com a difusão das letras em toda mocidade 

lusitana. Em última instância, a língua portuguesa serviria para melhor integrar o 

comércio e combater a ignorância.  

Entre os gramáticos, era sempre importante apresentar os autores que 

tinham como base ao escrever seus compêndios, mas tão importante quanto 
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parecia ser a crítica à boa parte deles ao fim do elogio. Tais críticas tinham a 

função de abrir caminho para o novo autor publicar seu próprio texto, sendo a 

lógica bastante simples: se não houvesse críticas a fazer quanto às gramáticas 

anteriores, não haveria o porquê de se publicar novo livro; bastava prensar 

novamente algum já escrito. Quanto a isso, o texto de Lobato é expressivo nos 

exemplos. Limito-me a apenas alguns destes que tenho por mais curiosos. A Arte 

de Fernão de Oliveira: “Grammatica da linguagem Portugueza” (1536) “[...] não 

pode ter o nome de Grammatica, porque contém fómente huma breve noticia das 

letras, e feus fons, e huma confufa idéa da declinação dos nomes”.
156

 João de 

Barros (1540): “[...] não dá perfeita idéa do que he Grammatica, por não tratar 

das partes do difcurso com a extensão, e clareza neceffaria; e além diffo contém 

alguns erros grandes [...]”.
157

 Na Arte do Padre Bento Pereira (1672): “São 

inumeraveis os erros deste Autor [...] erra em dar vocativo ao Pronome Eu, talvez 

por seguir a João de Barros”.
158

 Seguem-se ainda seis páginas de críticas apenas 

ao padre Bento: “Além dos fobreditos erros defconhece a natureza do Verbo Ser, 

porque diz que tem duas partes, que são Ser, e Estar, fem reflectir que são dous 

Verbos Diftintos”.
159

  

As críticas de Lobato aos outros autores totalizam vinte páginas do 

prefácio de sua gramática. Não podemos tomar tais considerações como simples 

intento do autor de abrir espaço para a publicação de seu trabalho denegrindo 

autores antigos. Muito menos que os apontamentos de Lobato eram apenas o 

tremular de uma gramática que ainda dava seus primeiros passos. Existiam sim 

erros cometidos pelos autores anteriores quando tentaram de uma maneira ou de 

outra, racionalizar a língua portuguesa. Com isso, não estou defendendo um 

padrão único, normativo, que já naquela época conduzisse a gramática, ou mesmo 

que tal padrão estivesse nos olhos de Lobato ao tecer suas críticas. Minha 

proposta é a de que uma vez estabelecidas as diretrizes para a escrita da gramática, 

os autores poderiam simplesmente se confundir, se contradizer ou contradizer 

seus próprios princípios e que isso era mais comum do que podemos imaginar 
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mesmo porque, não eram tão claras tais diretrizes, que por vezes esbarravam em 

questões maiores afora as relativas à língua portuguesa. 

Tal situação se tornou bastante clara em 1771, quando a Real Mesa 

Censória recebeu do Frei Francisco Xavier de Santa Ana um parecer sobre o 

“Breve Tratado da Orthografia para os que naõ frequentam os Estudos” ou 

“Diálogos sobre as mais principaes Regras da Ortografia, uteis para o povo 

menos instruido, etc.” de autoria do Professor R gio João Pinheiro Freire da 

Cunha. Sobre o livro, o Censor nos mostra um problema que inviabilizou sua 

publicação naquele momento. Ferreira da Cunha discordava do uso do ípsilon na 

língua portuguesa como na passagem, 

“[...]      r  y       Hé           r           vr   

Portuguezas. Eu [Santa Ana] pelo contrario julgo, que 

para uzarmos della temos a maior, e mais indispensável 

obrigação, qual Hé a que nos impõem o Nosso Augusto, e 

Sabio Monarca zando sempre della, na sua Real 

F r  ”.
160

 

Paremos um instante para aprofundarmo-nos no exemplo. Encontramos a 

mesma crítica sobre o uso da letra “Y”, mas dessa vez balizadas em dois 

gramáticos, um do século XIX e outro do XVII. Nas palavras de Antonio de 

Morais Silva “Ley, Rey, Grey, com y final são contra a etimologia (de regi, legi, 

gregi tirando o g medio). É desnecessário o y, bastando o nosso i; alias o y Grego 

soa mui diversamente do nosso i. v. Lião, Ortogr. f. 202.”.
161

 A menção de Morais 

ao texto de Duarte Nunes do Lião demonstra como o problema do uso do “Y” nas 

palavras portuguesas era algo já há muito debatido. Ao acompanharmos a 

“Orthographia da Lingua Portugueza” do referido autor, publicada em 1576, 

observamos que  

[...] os Hefpanhoes, como os Francefes vfáo dela mal: 

porque indiftinctamente fe aproueitáo dela, em lugar de i 

vogal, em vocábulos originalméte Latinos, ou próprios da 
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lingoa Hefpanhol, & Francefa, que não podem teer 

aquella letra, que he propriamente Grega.
162

 

O argumento de Morais Silva, de que a letra grega soaria de maneira diferenciada 

do “I” português   reforçado pelo fato de que Lião apresenta ambas as letras em 

sua “Orthographia” em parágrafos distintos de explicação, algo que não ocorreu 

em casos nos quais as letras convergiam foneticamente como fica claro com “D”, 

“T” e “TH”, “L  r    u            f   u    f    h  ç :   rq’    r  unciação 

   hũ , &     u r , h  qu f     hũ       r ,          g     f        f   

 ug r”. 
163

 

O problema imposto pelo Frei Santa Ana com relação à afirmativa de João 

Pinheiro Freire da Cunha sobre o uso de “Rey” no lugar de “Rei”, portanto, teria 

fundo outro que não a semelhança fonética das letras, já que ambas as letras se 

diferenciavam desde o XVI e, como aponta Morais, continuavam distintas no 

XIX. Muito menos, o problema se justificava etimologicamente como observamos 

por meio dos fragmentos de Morais e Lião. O que promove o veto – vale 

reafirmar – é uma questão política segundo a qual, aos olhos do Censor, a firma 

de El-Rey não poderia estar equivocada e, portanto, estabelecia valor de verdade 

mesmo frente à origem greco-latina da língua portuguesa ou a diferença entre o 

som pronunciado e a grafia da palavra. 

O fato nos remete, novamente, às palavras do então Censor da Real Mesa 

Censória e também gramático Frei Luiz de Monte Carmelo, segundo  

[...] Nefta Materia tudo depende do coftume, e efte do 

beneplacito dos Cortezãos eruditos, mas particularmente 

dos Principes; porque os Vocabulos fam como as moedas, 

as quaes com diverfos cunhos, ou figuras, e tambem com 
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diverfas quantidades, ou fubstancias, (fe forem de metaes 

differentes) tem fempre igual valor.
164

 

Vale a lembrança de que, para Monte Carmelo, a escrita dos Chefes, no caso do 

“Y”, superou a dos Eruditos, o “I”. Não estamos com isso opondo como extremos 

a erudição e o governo. Os próprios Deputados censores eram versados na língua 

latina, grega e portuguesa. O que exemplificamos com o caso exposto é que 

mesmo a erudição e a racionalidade das regras ortográficas e gramaticais estavam 

nesse período, talvez mais ainda que nos posteriores, sujeitas às constantes 

turbulências políticas, às disputas internas entre grupos gramaticais e entre 

gramáticos individualmente. 

Temos de observar que tais contradições eram presentes na maioria das 

gramáticas do período em questão. O próprio Monte Carmelo, mesmo 

concordando que o uso comum dos “Principes”, deveria reger a língua portuguesa 

e, quando fosse o caso, até mesmo superar mesmo a erudição, escreve em sua 

gramática publicada quatro anos antes: “[...] ainda hoje fe-ajuntam [as expressões 

“El” e “Del”] fómente ao Nome Rei, e efscrevem com Letra inicial grande, com 

ElRei, DelRei”.
165

 As constantes contradições apontadas no texto de Antonio José 

dos Reis Lobato pelo Censor poderiam, como se apresenta, aplicarem-se ao 

próprio Monte Carmelo. Não encontramos informações sobre o Censor incumbido 

de avaliar o “Compêndio de Orthografia, com Sufficiente Catálogo...”, no entanto, 

acreditamos que o diferencial entre este caso e o do Professor Régio João Pinheiro 

Freire da Cunha esteve na crítica velada do primeiro pelo simples uso de Rei com 

“i” ao inv s de “y”. Em contrapartida, há a exposição mais explícita no segundo, 

graças à proibição do uso de “y” no português.
166

  

É importante neste momento retomarmos a ligação existente entre os 

questionamentos desenvolvidos pelos gramáticos e as concepções girardianas de 

mediação interna e externa descritas mais acima. Para alguns gramáticos, os 

verdadeiros mediadores externos se colocavam entre gregos e latinos, e a todos os 
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autores de gramática portuguesa caberia então a crítica mais acirrada. 

Demonstrativo disso são as críticas de Lobato que vão desde Fernão de Oliveira 

até o século XVIII. Outros autores portugueses deixavam a conta de Madureyra 

Feijó, Duarte Lião e outros o parâmetro de mediadores externos da língua, 

reservando apenas aos mais contemporâneos críticas pesadas. 

Os apontamentos de imperfeições acerca da ortografia entre os gramáticos 

raramente vinham sozinhos. Por vezes eram acompanhados de elogios até 

bastante volumosos dos autores que seriam rechaçados posteriormente. O próprio 

João de Barros, criticado por Lobato como mostramos acima, é chamado de 

“Doutíssimo” pelo mesmo autor dez páginas antes. At  mesmo o padre Bento 

Pereira, que recebe dezenas de críticas a sua obra, é tratado posteriormente como 

“Doutíssimo Padre”. De certa forma, o papel dos gramáticos da  poca foi extrair 

dos clássicos apenas o que lhes havia de melhor e apontar as falhas que neles 

encontrassem. Com isso, na visão do XVIII e XIX conseguiam uma gramática 

mais clara e correta da língua portuguesa. 

O procedimento não   nenhuma novidade. Aparecia já no “Tratado da 

Imitação” de Dionísio Halicarnasso segundo o qual mais de dez s culos atrás. 

[...] desejando um certo pintor representar a beleza 

suprema, mandou reunir as mulheres bonitas que havia na 

região e, imitando de cada uma das partes mais belas, de 

uma os olhos, de outra o nariz, de outra as sobrancelhas, e 

de cada uma um aspecto (pois não era possível que todas 

fossem bonitas em tudo), conseguiu realizar uma figura 

perfeita.
167

 

As afirmações de Lobato estavam, de certo modo, justificadas pela 

passagem de Dionísio: aproveitar de cada autor o que lhe há de melhor.
168

 Tendo 

a habilidade de encontrar, em cada um, a parte que há nele do objeto, o gramático 

mais recente seria capaz de aproximar-se mais do objeto que seus antecessores. O 
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autor da “Arte da Gramática da Língua Portugueza” não parecia ter como 

objetivo a reprodução da língua tal como ela é, mas sim o estabelecimento de uma 

lógica interna ao idioma, sua natureza.
169

 Daí a necessidade de se elencar quais os 

“bons autores” e onde estes eram realmente sublimes (uma grande preocupação 

entre os estudiosos da língua portuguesa no XVIII e XIX).  

Coletar de cada autor o que lhe havia de melhor e, por meio disto, produzir 

uma síntese que fosse melhor do que as partes individualmente parece ser o 

procedimento que justifica o fato de Lobato considerar Sanches mais douto em 

gramática latina que Cícero.  Cada novo “bom autor” trazia consigo outra peça 

para aperfeiçoar o conhecimento das regras gramaticais, assim como na metáfora 

do pintor, cada nova mulher carregava algo para compor a mulher mais bela.  

O mesmo princípio se vê evidenciado em Antonio de Morais Silva ao 

criticar o Dicionário de Bluteau: “[...] que lhe dou o bom que nelles há, muito 

melhorado, e por huma decima parte, ou pouco mais do seu cufto [...] e ifto he 

alguma coifa, em quanto não aparece outra melhor”.
170

 Ao gramático, bem como 

ao pintor, cabia selecionar o que houvesse de sublime, destacando apenas os 

“bons autores”, aqueles dignos de serem imitados. 

Na obra de Antonio José dos Reis Lobato, a ligação com o pensamento 

grego não se limita a Dionísio. Isto fica claro, primeiro, pela busca de 

aperfeiçoamento por meio da razão: “[...] a Grammatica depende da razão, que a 

natureza vai pelo tempo descobrindo [...]”.171 A própria ideia de que cabe à 

natureza descobrir a gramática já é suficientemente reveladora em Lobato. O autor 

revela o que ficara marcado como uma das maiores tópicas do pensamento 
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ilustrado Português setecentista – a tópica do progresso Ilustrado que se realiza no 

controle dos elementos da Natureza pelo Homem por meio da razão. A gramática 

é mais um componente da natureza e pode ser compreendida, racionalmente pelo 

homem, em forma de leis, princípios e proposições.
172

 Além disso, o estatuto de 

“Arte” atribuído à gramática por vários gramáticos do XVIII e XIX parte, 

também, daquele mesmo princípio: a relação entre razão e natureza.
173

 

Arte, se retomarmos o Livro X da “República” de Platão, defini-se três 

formas distintas dependendo de cada objeto: “arte de utilizar”, “arte de 

confeccionar” e “arte de imitar”.
174

 Seria impossível ao artista atingir a perfeição 

do objeto uma vez que lhe é possível apenas imitar como o objeto se aparenta – 

cada artista produz, com isto, apenas uma aparição. “[...] a arte de imitar está bem 

longe da verdade, e se executa tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir apenas 

uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição”.
175

 A 

perspectiva tem dupla interpretação: por um lado, o artista não poderia retratar o 

objeto por completo. Por outro lado, não podendo fugir em sua reprodução de 

apresentar, pelo menos parte de tal objeto (a parte que lhe aparenta) em cada 

artista está a parte do todo que queria reproduzir. 

Ora, a ideia parece bem convidativa ao discutirmos os gramáticos do 

século XVIII e XIX. Das três formas de arte que cada objeto possuía, a arte de 

utilizar estava bastante clara no uso de cada uma das partes da gramática (como 

dividiu Monte Carmelo), seja na escrita ou na fala. A “arte de confeccionar” era a 

parte que cabia aos gramáticos e pesquisadores da língua portuguesa, bem como, 

mais uma vez retomando Monte Carmelo, aos autores mais doutos e aos chefes de 

Estado. Por fim, a imitação permitia, por meio da leitura e emulação dos grandes 

autores da língua, que se atribuísse e aperfeiçoassem as regras gramaticais já 

existentes.  

                                                 
172

 TEIXEIRA, Ivan. Mecenato Pombalino e Poesia Neoclássica: Basílio da Gama e a poética do 

econômico. São Paulo: FAPESP – EDUSP, 1999. p. 286. 
173

 Além de Lobato, podemos exemplificar a atribuição do estatuto de “Arte” à gramática nas obras 

seguintes: “Arte de Grammatica da Lingua mais usada na costa do Brazil” (1876) do Padre Jos  

de Anchieta; “Arte de Grammatica da Lingua Brasilica” (1880) de Luis Figueira e Emile Allain; 

“Arte da Grammatica Portugueza em Methodo, Breve, Facil e Claro” (1837) de Pedro Jos  de 

Figueiredo; “Grammatica Brasileira, ou, Arte de Falar” (1828) de Manuel Borges Carneiro. 
174

 PLATÃO. A República. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. 5. ed. São Paulo: Fundação  

Calouste Gulbenkian. 1994. p. 451-500. 
175

 Ibidem. p. 457. 
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Aristóteles afasta a ideia de que na arte a natureza devia ser recriada com 

exatidão, uma vez que a cópia tal qual o original é impossível. O principio 

aristot lico da verossimilhança prevê que “o artista não imita a realidade de forma 

absolutamente fidedigna, mas nela promove uma melhoria”. Para o autor, a arte 

não imita as coisas da natureza, mas sim suas leis, princípios e proporções. A 

cópia possui verossimilhança com o original quando respeita ou representa uma 

lógica natural, não uma cópia idêntica. Os gramáticos, a exemplo dos pensadores 

gregos, não tomam por objetivo de sua arte, “imitar de forma absolutamente 

fidedigna” a realidade vista nos clássicos ou nos mais doutos, “mas nela promover 

melhoria”.
176

 

Claro que a retórica estava presente nas palavras de Lobato – bem como 

nas de Morais – que tomava para si o posto de gramático dos gramáticos, ou 

dicionarista dos dicionaristas, sendo estes os que conseguiram aproximar-se mais 

do objeto (boa escrita). No entanto, uma leitura mais atenta da obra de Morais 

Silva revela outra perspectiva (sobre a qual trataremos mais a frente), a de que o 

leitor deveria, ele próprio, buscar aperfeiçoar sua escrita em outros exemplos que 

extrapolassem os fornecidos pelo dicionarista. Já Lobato, um ano após ter 

publicada a primeira edição de sua “Arte da  rammatica da Lingua Portugueza”, 

teria posto a prova seu título de “bom gramático”. 

Em vinte e sete de agosto de 1770 o Bacharel Antonio José dos Reis 

Lobato pede autorização para a publicação de sua “Arte da grammatica da lingua 

portugueza”. Na consulta feita à Real Mesa Censória, o Deputado responsável, 

Frei Joaquim de Santa Ana, tece elogiosos comentários acerca do texto do 

professor. Lobato sugeria o estabelecimento do ensino da língua pátria portuguesa 

em lugar das aulas sobre processos litigiosos e sentenças (Anexo 02).
177

 O 

gramático justifica sua proposta dizendo que “Os Estrangeiros a-a=/prendem, seja 

para tratarem o co/mercio com aquellas Nações, sea pa/ra nellas pregarem a Fé 

                                                 
176

 SALTARELLI, Thiago. Imitação, emulação, modelos e glosas: o paradigma da Mímeses na 

literatura dos séculos XVI, XVII e XVIII. Aletria (UFMG), v. 19, 2009. p. 252. Disponível em: 

http://www.letras.ufmg.br/poslit/08_publicacoes_pgs/Aletria%2020% 20Suplemento/20-Thiago-

Saltarelli.pdf [21.jun.2012]. 
177

 Geralmente, aulas de debate nas quais se estabelece um determinado tema para que duas ou 

mais partes discutam entre si, cada uma defendendo um ponto de vista. 

http://www.letras.ufmg.br/poslit/08_publicacoes_pgs/Aletria%2020%25%2020Suplemento/20-Thiago-Saltarelli.pdf
http://www.letras.ufmg.br/poslit/08_publicacoes_pgs/Aletria%2020%25%2020Suplemento/20-Thiago-Saltarelli.pdf
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do Chris-/tianismo.”.
178

 Defender o ensino da norma padrão portuguesa parecia, 

assim, defender os interesses nacionais, representados pelo monarca, mesmo que 

de maneira indireta. 

Além disso, Lobato reafirma a importância da publicação de seu livro 

apelando para a tradição dos antigos gregos e romanos: 

Por isso os Gregos, e os Romanos cultivavam os estudos 

das suas linguas com cuidado, ensinando as Regras da 

Grãmática a seus filhos: Este bem entendido espírito de 

Educação os-ellevou ao grão de gosto, e de perfeição, em 

que se viram nos mais formosos Seculos de Athenas, e 

Roma.
179

 

Fato é que o livro recebera parecer favorável para correr e a sugestão, por parte do 

Deputado Santa Anna, da elaboração de um pequeno “Epîthome”, ou uma versão 

abreviada da gramática a ser aplicada nas aulas de latinidade. Este segundo 

compêndio deveria ser utilizado para ensino nas escolas de Ler e Escrever que, 

pela pouca idade de seus alunos, não estariam aptos ao aprendizado das muitas 

regras que compunham a “ana/tomia da língua”.
180

 

Em trinta de setembro de 1770, um alvará Régio ordenou que os mestres 

de língua latina ensinassem aos seus discípulos, antes de iniciá-los nas artes do 

latim, a gramática da língua portuguesa por seis meses, se tanto fosse necessário 

(Anexo 03). A justificativa apontada pelo documento era a de que, sendo 

instruídos na língua pátria, os discípulos teriam mais facilidade no aprendizado 

das demais. Al m disso, o domínio da língua resgataria os jovens da “rudez” que 

afligia a mocidade. Esta deveria aprender a escrever em sua própria língua não 

mais por “        ,   h b   ”. Como se “    u   f    r,      r vêr”.
181

 Há de 
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 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Parecer da Real Mesa Censória sobre o pedido 

de inclusão do ensino de gramática portuguesa nas escolas dentro das aulas de latinidade feito 

por Antônio José dos Reis Lobato. 27 de agosto de 1770, Real Mesa Censória (RMC), Documento 

não numerado. fot. 05 – 06. 
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 Ibidem. fot. 05. 
180

 Ibidem. fot. 07. 
181

 Centro de Estudos do Ciclo do Ouro (CECO). Alvará para que intensifique o estudo da Língua 

Portuguesa nos Reinos e Dominios de Portugal. 30 de setembro de 1770, Arquivo Público 

Mineiro Coleção Casa dos Contos de Ouro Preto (APM CC), rolo 532, planilha 20516, documento 

1. Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 30 de setembro de 1776. (original na Torre do Tombo). 2f. 

Transcrito por: Pedro Eduardo A. Carvalho. Uma cópia deste mesmo Alvará pode ser encontrada 

na edição de 1823 da Arte da grammatica da lingua portugueza de António José dos Reis Lobato. 
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notarmos que o ensino da língua pátria já havia sido defendido por diversos 

ortógrafos e gramáticos como Duarte Nunes Leão e Luiz Antonio Verney. A este 

último devemos a construção de uma tópica acerca do ensino da língua 

Portuguesa entre os príncipes que tomava como base os textos sobre a Retórica. 

Segundo Verney,  

fegue-se a Retorica: da-qual o meftre explicará brevemente, as 

partes todas, e as diferentes fortes (sic) de eftilos. Logo 

mandará compor alguma coiza, em Portuguez: comefando por-

afuntos breves, nos-trez gêneros de Eloquencia.Comefará 

primeiro, polas (sic) cartas Portuguezas: dando fomente aos 

rapazes, o argumento delas: e emendando-lhe ao defpois, os 

defeitos que pode fazer, contra a fua própria língua, e contra a 

Gramatica.
182 

Mesmo os constantes elogios ao texto de Verney não foram suficientes 

para garantir-lhe lugar (oficial) entre as escolas portuguesas e brasílicas que se 

fundavam a partir da década de 1770. A gramática indicada para o ensino dos 

discípulos foi a composta por Lobato. De fato, tanto a Real Mesa Censória, na 

figura do Bispo da Béja, seu presidente, quanto o próprio monarca, pareciam ter 

aderido à proposta do autor. Comparando a recomendação para que se publique a 

gramática de Lobato com o Alvará 1770 sobre a instituição da língua portuguesa 

durante o curso de latim, é difícil deixar de notar as semelhanças que os 

envolvem. 

                                                                                                                                      
- Lisboa : Na Typographia Rollandiana, 241 p. Disponível em: http://books.google.com/books 

?hl=pt-BR&lr=&id=t4sSAAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=Antonio+Jos%C3%A9+dos+Reis+L 

oba to&ots=b5tmlPGBhI&sig=f6IEZWMlRSboF8Ijx1bxPtLOdYM#PPA2 40,M2 . 
182

 VERNEY, Luís António. Verdadeiro Methodo de Estudar, para Ser Util à Republica, e à 

Igreja: proporcionado ao eftilo, e necefidade de Portugal. Tomo Primeiro, Valensa: Na Officina de 

Antonio Balle, 1746. p. 259. 

http://books.google.com/books%20?hl=pt-BR&lr=&id=t4sSAAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=Antonio+Jos%C3%A9+dos+Rei
http://books.google.com/books%20?hl=pt-BR&lr=&id=t4sSAAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=Antonio+Jos%C3%A9+dos+Rei
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QUADRO 01 
Comparação entre a indicação à publicação da gramática de Lobato e Alvará de 

30 de Setembro de 1770 
Indicação Alvará 

[...] e ser o estudo della [a língua portuguesa] 

necessário, naõ só para fallar com perfeiçaõ a 

lingua Nacional, mas para aprender com facilidade 

qualquer outra extranha [...] 

[...] por que sabendo-a por principios, e naõ 

por mero instinto, e habito, Se costuma a 

fallar, e escrevêr compuresa, evitando 

aquelles erros, que tanto disfiguraõ a nobreza 

dos pensamentos, e vem ad’quirir-se com 

maior facilidade e sem perda de tempo 

aperfeita intelligencia d’outras differentes 

Lingoas [...] 

[...] pedia a V.
a
 Mag.

e
 fosse servido mandar que os 

Mestres da Latinidade recomendassem aos seus 

Dicipulos o estudo da dita Grámatica, eque nas 

Escolas de Ler se ensinasse esta em lugar dos 

Processos litigiosos [...] 

[...] E por quanto Me constou, q’ nas 

Escollas, de Ler, e escrever se praticava até 

agora alição de processos litigiosos, e 

Semtenças, que somente servem de cominir o 

tempo, e decostumar a mocidade áo orgulho, 

e enLeios do Fôro: Hé por bem abolir para 

sempre hum abuso taõ prejudicial: E mando 

que em lugar dos ditos proceSsos, e 

Sentenças se ensinem os meninos por 

impreSsos, ou manuscriptos de differente 

natureza [a língua portuguesa] [...] 

[...] parece necessário que V.Mag.
e
 defira ao 

Requerimento doSupplicante, mandando que nas 

Aulas da Latinidade sejam os Estudantes 

obrigados a aplicar-se por seus Mezes, ou por 

aquelle tempo, que os Mestres deles julgarem 

conveniente á lição desta Gamática Portuguez; não 

passando antes de bem instruídos nella ao estudo 

daLatina [...] 

[...] Sou Servido ordenar que os Mestres da 

Lingoa Latina, quando receberem nas suas 

Classes os Discipulos para lha (sic) iniciarem 

as instruções previamente por tempo de seis 

mezes setantos forem neceSsarios para a 

instruçaõ dos Alunnos na Gramatica 

Portuguesa composta por Antonio José dos 

Reis Lobato, e por Mim approvada para o 

uso das ditas Classes, pelo methodo, clareza, 

e boa ordem, com que hé feita. 

FONTE: Centro de Estudos do Ciclo do Ouro (CECO). Alvará para que intensifique o estudo da 

Língua Portuguesa nos Reinos e Dominios de Portugal. 30 de setembro de 1770, Arquivo Público 

Mineiro Coleção Casa dos Contos de Ouro Preto (APM CC), rolo 532, planilha 20516, documento 

1. Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 30 de setembro de 1776. (original na Torre do Tombo). 2f. 

Transcrito por: Pedro Eduardo A. Carvalho. ; Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). 

Parecer da Real Mesa Censória sobre o pedido de inclusão do ensino de gramática portuguesa nas 

escolas dentro das aulas de latinidade feito por Antônio José dos Reis Lobato. 03 de agosto de 

1770, Real Mesa Censória (RMC), Documento não numerado. 

As justificativas para a medida são praticamente as mesmas. No mais, a 

cronologia envolvendo a produção da primeira edição do texto de Lobato (1770) e 

os documentos relativos ao “Resumo da Grammatica da Lingua Portuguesa” – 

para o uso nas escolas de Ler, Escrever e Contar (1771) – deve ainda ser notada. 

Defendemos que mesmo que o Alvará Régio não tenha sido literalmente produto 

da argumentação do Censor junto à do Gramático, pelo menos foi bastante 

influenciado por elas. A valorização dada na retórica à clareza, justeza, concisão e 
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elegância, bem como suas críticas aos barbarismos e solecismos estavam 

presentes no Álvara de 30 de Setembro de 1770 e foram mote para uma gramática 

cujo objetivo era regular o uso geral da língua, tanto falada quanto escrita.  

Atendendo a solicitação do Frei Santa Anna anteriormente mencionada, 

Lobato compõe o “Resumo da Grammatica da Lingua Portuguesa”. Esta   

avaliada pelo Frei Luis de Monte Carmelo, em companhia dos Deputados Frei 

Francisco Xavier de Santa Anna e Antonio Pereira de Figueiredo. Os elogios 

proferidos para a versão completa da gramática entregue por Lobato 

desapareceram quando este leva à mesa a versão compacta de seu texto. 

O Frei Luis de Monte Carmelo promove uma série de críticas ao 

compêndio do gramático, cobrindo quatro páginas manuscritas nas quais aponta 

inúmeras falhas na ortografia praticada pelo professor (Anexo 04).
183

 Entre as 

críticas encontramos: o uso de consoantes dobradas em palavras que não caberia 

dobrá-las; o uso de “C” no lugar dos “SS”; uso de “M” antes de “F” e de “N” 

antes do “B”; “Pasado com hum só s, / r    h      ,                 , q’ hu     

S entre duas vo-/gaes se-pronuncîa como Z.”; uso de “S” quando deveria ser “Ç”; 

uso de “SS” em “Suspensso” “o que he crassissimo erro”; etc... Afora, ainda, os 

problemas identificados nas padronizações gramaticais estabelecidas pelo autor. O 

censor mencionava falhas com a exemplificação das regras dos usos e funções dos 

artigos; as terminações dos plurais das palavras; o uso da concordância nominal, e 

classificação dos gêneros segundo suas terminações. 

A autoridade do Estado, representada pelos censores, restringia desta 

maneira a do gramático justo naquilo em que este deveria ter mais força: a norma 

padrão da língua portuguesa. Não podemos esquecer que os Deputados escolhidos 

para compor a Real Mesa eram também letrados com conhecimento bastante 

fundamentado sobre o português e suas origens no latim e no grego. No entanto, a 

padronização da língua era algo desejado, não consolidado, e que as constantes 

contradições entre os autores não representam o caos gramatical ou ortográfico, 

mas o seu assentamento gradual em torno de pilares sociais, científicos e políticos 

                                                 
183

 ANTT. Resumo da Grammatica da Lingua Portugueza, composto pelo Bacharel Antonio Jozé 

dos Reis Lobato para uso das Escolas de Ler, e escrever. 1771, Real Mesa Censória, documento 

42. 
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que colocavam à mostra as disputas e contradições dispostas no período 

pombalino.  

Para compreendermos melhor a postura prescritiva do Censor quanto à 

língua portuguesa faço rápida digressão. Os filólogos de Alexandria foram os 

primeiros a estabelecerem, com base na retórica, que a gramática deveria buscar 

modelos gerais a serem imitados na escrita.
184

 Os alexandrinos  

[...] deram à luz, por meio da elaboração das ‘regras 

gerais’, formadas pelo princípio metodol gico da 

analogia, a noção de correção linguística, do que decorreu 

a de normatividade. [...] É, pois, [a correção] um 

instrumento de preservação da tradição, de fixação de 

certos padrões e estágios da língua escrita.
185

 

Para a pesquisa que aqui desenvolvemos, a mudança ocorrida sob a 

influência dos gramáticos alexandrinos entre os séculos II a.C. e I d.C. – a saber, a 

passagem para a concepção normativa de gramática que até os dias de hoje se 

apresenta – é fundamental já que a metodologia proposta no capítulo 1, como 

possível solução aos problemas à análise signatária, passa, necessariamente, pelo 

estabelecimento dos padrões ortográficos e gramaticais do período, por mais 

fluido que estes possam parecer. A mudança na premissa gramatical ao longo do 

período indicado fez com que esta fosse encarada como “sistema da língua, em 

que as regras eram resultantes de usos comuns e deviam tornar-se modelo para o 

uso comum, isto é, deviam tornar-se norma, padrão de correção” [grifos da 

autora].
186

  

Tendo investigado as questões fomentadas por Antonio José dos Reis 

Lobato, passemos à análise da segunda epígrafe deste trabalho, que conta no 

“Diccionário de Lingua Portugueza”. Segundo Fávero e Molina, o pensamento 

gramatical explícito nos textos de Antonio de Morais Silva, principalmente em 

sua “Epitome da Grammatica Portugueza” – título do apenso de seu dicionário e 

que mais tarde (1824) foi publicada na forma de “Grammatica da Lingua 

Portugueza” pelo mesmo autor – se enquadra na chamada “ ramática Filos fica”. 

                                                 
184

 LEITE, Marli Quadros. O Nascimento da Gramática Portuguesa: uso & norma. São Paulo: 

Paulistina; Humanista, 2007. p. 41 – 47. 
185

 Ibidem. p. 44. 
186

 Ibidem. p. 45. 
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Tais textos foram “[...] orientados especialmente pela Grammaire Génerale et 

Raisonnée e pelos Enciclopedistas [...] [grifos das autoras]”.
187

 Não devemos 

confundir o modelo de dicionarização enciclopédica apresentado por Bluteau, em 

princípios do século XVIII, com o formato do texto do dicionarista oitocentista. 

Há aí várias diferenças, a começar pela que “Morais procurou aperfeiçoar, ora 

restringindo ou ampliando o sentido, ora definindo de maneira diversa, e outras 

vezes, acrescentando significados que não constaram da obra de Bluteau”.
188

 

Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa tem um trabalho exemplar na 

comparação entre os dois dicionários (Bluteau, 1712 – 1728, e Morais Silva, 

1813).
189

 A autora comparou mil verbetes em ambos os dicionários. De um lado, 

Bluteau foi marco de seu tempo e, até o século XIX não encontrou rival para seu 

dicionário. Essa obra, publicada em dez tomos, ao longo de 1712 e 1728, foi a 

base para a primeira edição de Morais Silva (1789). O padre francês, utilizando 

uma forma de escrita enciclopédica, foi bem detalhista em sues verbetes sempre 

evocando a etimologia das palavras e discorrendo longas páginas em suas 

definições.  

Por seu turno, Morais Silva lança mão do vocabulário sucinto, da 

informação útil e direta, tradição do período em que escrevia. Apresenta, assim, 

uma obra resumida e em um vocabulário jurídico do texto de Bluteau. Ambos 

pensadores foram metonímia de sua época, o primeiro um padre estrangeiro 

escrevendo um bilíngue. O segundo, um advogado radicado em Coimbra, nascido 

no Rio de Janeiro, escrevendo um dos primeiros monolíngues de nossa língua. 

Acredito que tal contraposição é uma boa forma para principiarmos nossa 

investigação acerca da epígrafe do dicionarista carioca. Os quadros a seguir 

apresentam as identidades, semelhanças e diferenças apontadas pela autora em 

relação aos textos.  

                                                 
187

 FÁVERO, Leonor Lopes; MOLINA, A. G. Márcia. As Concepções Lingüísticas no Século XIX: 

a gramática no Brasil. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. p. 56. 
188

 MURAKAWA, Clotilde de Almeida Azevedo. António de Morais Silva: lexicógrafo da língua 

portuguesa. Araraquara: Laboratório Editorial FCL/UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica 

Editora, 2006. p. 93. 
189

  Ibidem. 
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QUADRO 02 

Identidades entre o Dicionário de Dom Raphael Bluteau (1712 – 1728) e o 

“Diccionario da Lingua Portugueza” (1813) de Antonio de Morais Silva 

R
ela

çã
o
 

Nomenclatura Descrição Verbetes em que se encontra* 

Id
en

tid
ad

es 

Identidade de 

Definição 

Houve identidade e não só entre a primeira 

definição de cada dicionário bem como, por 

vezes, nas sub-entradas de cada verbete. 

DEMITIR (B), DEMITTIR (M), 

GALGA (B), GÁLGA (M), 

RABADA (B), RABÁDA (M). 

Identidade de 

Bibliografia 

Morais faz as mesmas citações de Bluteau. ABORDAR (B), ABORDÁR 

(M), FALCATRUA (B), 

FALCATRÚA (M). 

Identidade de 

Exemplos 

Relaciona-se com a anterior mas sem a 

necessidade de citação literal. 

DEPARAR (B), DEPARAR (M), 

FADAR (B), FADÁR (M). 

Identidade de 

Expressões 

Expressões que se tornaram consagradas pelo 

uso, seja profissional, seja corriqueiro e que 

permaneceram entre os dicionários. 

GANCHO (B), GÀNCHO (M), 

HABITUAL (B), HABITUÁL 

(M), HYPOTHECA (B), 

HYPOTECA (M). 

Identidade de 

Sinônimos 

A sinonímia é um processo lexicográfico 

bastante utilizado. O dicionarista não define, 

nesse caso, antes utiliza o sinônimo como 

recurso explicativo do significado. Em alguns 

casos, os sinônimos empregados por Bluteau 

podem ser encontrados em Morais, daí a 

identidade. 

IMPOSTOR (B), IMPOSTÒR 

(M), MÁCULA (B), MÁCULA 

(M), SALUBRE (B), SALÚBRE 

(M). 

Identidade de 

Não Definição 

de Entrada 

Alguns verbetes onde não há a definição da 

entrada, mas apenas o exemplo. A dificuldade 

de definição faz com que o lexicógrafo dê 

exemplo em primeiro lugar, pois através dele 

poderá o leitor chegar à compreensão do 

sentido da unidade. 

ABSORBIDO (B), ABSÒRTO 

(M), AFFLICTO (B), AFFLÍCTO 

(M), LATÍM (B), LATÍM (M). 

FONTE: MURAKAWA, Clotilde de Almeida Azevedo. António de Morais Silva: lexicógrafo da 

língua portuguesa. Araraquara: Laboratório Editorial FCL/UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica 

Editora, 2006. 

*A saber, as letras “B” e “M” nos parênteses indicam se o verbete se encontra no dicionário de 

Bluteau (B) ou no de Morais (M). 
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QUADRO 03 

Semelhanças entre os Dicionários de Dom Raphael Bluteau (1712 – 1728) e o 

“Diccionario da Lingua Portugueza” (1813) de Antonio de Morais Silva 

R
ela

çã
o
 

Nomenclatura Descrição Verbetes em que se encontra* 

S
em

elh
an

ças 

Semelhança de 

Paráfrase 

Em todos os verbetes que se 

encaixam neste caso e que 

exemplificamos a seguir, 

observamos que ainda guardam 

até hoje, em alguns casos, o 

mesmo sentido dado por Morais e 

Bluteau. 

ALIVIAR (B), ALLIVIAR (M), BALAIO 

(B), BALAIO (M), BEIJAR (B), BEIJAR 

(M), MADUREZA (B), MADUREZA (M). 

Semelhança Entre 

a Definição Dada 

por Bluteau e o 

Exemplo 

Registrado por 

Morais  

Morais definiu a entrada com um 

sinônimo, mas se utilizou da 

definição de Bluteau para 

registrar como exemplo. 

BLASFEMAR (B), BLASFEMÁR (M). 

Semelhança de 

Definição 

A primeira definição dada por 

Bluteau à entrada aparece na 

segunda ou terceira sub-entrada 

em Morais. Houve, no caso, uma 

reestruturação dos sentidos e a 

hierarquia registrada por Morais. 

Por vezes, a segunda ou terceira 

sub-entrada de Bluteau, foi 

registrada por Morais como a 

primeira definição, demonstrando 

que os valores polissêmicos da 

unidade lexical sofreram uma 

reordenação na significação. 

ADERENTE (B), ADERÈNTE (M), 

GAFAR (B), GAFÀR (M), GALA (B), 

GÁLA (M), OCCORRER (B), 

OCCORRER (M) CALHANDRO (B), 

CALHÁNDRO (M), CAMINHEIRO (B), 

CAMINHEIRO (M),  GALANTEAR (B), 

GALANTEAR (M). 

Semelhança de 

Definição Pelo 

Sentido Oposto 

Usando de um recurso comum da 

Lexicografia moderna, Morais e 

Bluteau definiram entradas pelo 

seu sentido oposto. 

MAGRO (B), MÁGRO (M), 

MALQUISTO (B), MALQUISTO (M). 

FONTE: MURAKAWA, Clotilde de Almeida Azevedo. António de Morais Silva: lexicógrafo da 

língua portuguesa. Araraquara: Laboratório Editorial FCL/UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica 

Editora, 2006. 
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QUADRO 04 
Diferenças entre os Dicionários de Dom Raphael Bluteau (1712 – 1728) e o 

“Diccionario da Lingua Portugueza” (1813) de Antonio de Morais Silva 

R
ela

çã
o
 

Nomenclatura Descrição 
Verbetes em que se 

encontra* 

D
iferen

ças 

Diferença de 

Definição 

Morais deu uma definição mais restrita que Bluteau. ABALO (B), 

ABÁLO (M), 

ABELHA (B), 

ABÉLHA (M). 

Não 

Diferenciação de 

Entrada por 

Morais e 

Diferenciação por 

Bluteau  

Morais não definiu a entrada, utilizando-se do exemplo 

como definição. As mesmas unidades foram definidas 

por Bluteau.  

DEFVMADO (B), 

DEFUMADO (M), 

GALLÉGO (B), 

GALLÈGO (M), 

RASO (B), RÁSO 

(M). 

Definição de 

Entrada por 

Bluteau através de 

Sinônimo e por 

Morais Através de 

Paráfrase  

Tanto um lexicógrafo quanto outro usaram de recurso 

lexicográfico bastante frequente. A paráfrase, modelo 

muito usado na definição de entradas oferece ao leitor 

maior clareza. 

BARALHAR (B), 

BARALHÁR (M), 

CALAMITOSO 

(B), 

CALAMITOSO 

(M), HALITO (B), 

HÁLITO (M). 

Registro por 

Morais de Sentido 

Diferente ao dado 

por Bluteau 

Morais registrou um sentido diferente daquele fornecido 

por Bluteau, embora tenha incluído em algumas sub-

entradas sentidos semelhantes. 

IMPOR (B), 

IMPÒR (M), 

IMPORTAR (B), 

IMPORTÁR (M), 

LANCE (B), 

LANCE (M).  

Ampliação da 

Definição 

A definição fornecida por Morais se completou com 

dados que a tornaram melhor, comparada com a de 

Bluteau. 

CABIDE (B), 

CABIDE (M), 

SAGACIDADE 

(B), 

SAGACIDÁDE 

(M). 

Registro de 

Entrada Singular 

Bluteau registrou a entrada DECRETAIS no plural e 

Morais o fez no singular. Apesar das definições se 

equivalerem, Bluteau definiu tendo em vista a pluralidade 

de cartas papais e Morais, tendo em vista a unidade. 

DECRETAES (B), 

DECRETAL (M). 

Definição Pelo 

Oposto 

Morais definiu a entrada dando o seu oposto e Bluteau o 

definiu através da paráfrase. O tipo de definição dado por 

Morais, apesar de ser usual na Lexicografia moderna, 

implica no conhecimento do oposto da palavra de entrada 

por parte do leitor. 

FACILIDADE (B), 

FACILIDÁDE (M), 

VALIDADE (B), 

VALIDADE (M), 

IMPACIENCIA 

(B), 

IMPACIÈNCIA 

(M). 

Diferença em 

Todo o Verbete 

Morais difere bastante de Bluteau, tanto na definição 

quanto nas demais informações contidas no interior dos 

verbetes. 

EMBARGO (B), 

EMBÁRGO (M), 

VENTAJEM (B), 

VANTAGEM (M). 

Acréscimo de 

Verbete 

Na impossibilidade de se fazer um confronto exaustivo 

de verbetes nas duas obras, a fim de verificarmos se 

Morais acrescentou mais entradas ao seu Dicionário que 

Bluteau, fizemos uma comparação com base em uma 

amostragem de mil unidades e constatamos que Morais 

realmente acrescentou à sua obra novas entradas, num 

total de 106 acréscimos para os mil verbetes consultados. 

ABJÉCTO, 

AIJÉSU, ALPÍNO, 

BAJULÁR, 

BANÀNA, 

BANDÚLHO, 

BARGANHA, 

BEATÍSSIMO, 

BISTORÍ. 

FONTE: MURAKAWA, Clotilde de Almeida Azevedo. António de Morais Silva: lexicógrafo da 

língua portuguesa. Araraquara: Laboratório Editorial FCL/UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica 

Editora, 2006. 
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Outro autor que trabalhou com a distinção entre as duas obras foi José 

Horta Nunes em seu “Dicionários no Brasil: análise e história do século XVI ao 

XIX”. Nunes toma por base que a contraposição de diversos significados das 

palavras em dicionários distintos   capaz de produzir uma “mem ria 

lexicográfica”.
190

 Ao tomarmos o dicionário como a tentativa de estabelecer um 

sentido comum entre locutores, o autor e os leitores, podem-se considerar os 

dicionários pretéritos como um discurso histórico.
191

 Mais do que uma obra 

autoral, o dicionário pode ser considerado de autoria coletiva, uma vez que seus 

verbetes dependem da concepção dos termos estabelecida socialmente. Nunes 

considera o discurso presente nos dicionários como uma projeção imaginária do 

real, concebida pela sociedade produtora e pela sociedade interlocutora.  

Horta Nunes considera ainda a distinção entre os prefácios e os verbetes 

(representam o lugar de produção do dicionário) e os verbetes (o lugar e traços do 

léxico).
192

 Nos primeiros, “os autores se colocam, construindo as imagens dos 

leitores e as do dicionário: o plano da obra, a concepção da língua, o recorte da 

nomenclatura, os procedimentos lexicográficos, o contexto em que o dicionário se 

insere [...]”.
193

 A relação com o pensamento de Certeau em “Ler: uma operação de 

caça”   mais que evidente.
194

 Por seu turno, nos verbetes, os estudos histórico-

discursivos como o de Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa apresentam-nos 

“o discurso por sua estruturação e pela textualidade de seus subdomínios”.
195

  

Analisar a definição das palavras nos dicionários inclui a “explicação dos 

processos discursivos que as constituem [e] pressupõe o estudo de sua 

interdiscursividade, com a explicitação de sua filiação às formações discursivas 

em uma conjuntura”.
196

 A nomenclatura presente no dicionário é indiciária das 

                                                 
190

 NUNES, José Horta. Dicionários no Brasil: análise e história. Campinas, SP: Pontes Editores; 

São Paulo, SP: Fapesp; São José do Rio Preto, SP: Faperp, 2006. p. 15. 
191

 Ibidem. p. 18 
192

 Ibidem. p. 19-20 
193

 Ibidem. p. 33 
194

 CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: 1. Artes de fazer; 14. ed. Trad.: Ephraim 

Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 260 – 262. (Nova edição, estabelecida e 

apresentada por Luce Giard). 
195

 NUNES, José Horta. Dicionários no Brasil: análise e história. Campinas: Pontes Editores; São 

Paulo: Fapesp; São José do Rio Preto, SP: Faperp, 2006. p. 34 
196

 NUNES, José Horta. Dicionários no Brasil: análise e história. Campinas: Pontes Editores; São 

Paulo: Fapesp; São José do Rio Preto, SP: Faperp, 2006.  p. 36. 
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condições de produção do texto. Nos primeiros dicionários jesuíticos, por 

exemplo, as entradas dos verbetes eram por associação de palavras e não por 

palavras isoladas. Encontravam-se, assim, termos que apontavam para o 

envolvimento do missionário ao descrever as atividades indígenas, a pregação e os 

confrontos de colonização.
197

  

A contextualização nos verbetes incluía o conjunto de citações, 

exemplificações, colocações, comentários, entre outros. Esse tipo de análise tem 

uma especial importância para nós já que, analisaremos, ainda neste capítulo, as 

citações e menções presentes nas gramáticas que encontramos entre os anos de 

1767 (Frei Luiz de Monte Carmelo) e 1856 (Tristão da Cunha Portugal). Tal 

estudo é relevante para traçarmos as mudanças nas leituras ao longo do tempo, 

bem como na forma de validar o discurso escrito.
198

 A Etimologia é, novamente, 

índice para dar forma à maneira a qual cada autor utiliza a origem geral da língua 

portuguesa para validar os verbetes que ele escreve. Neste sentido, por exemplo, 

Bluteau tem um alto comprometimento em relação ao passado greco-latino da 

língua portuguesa, ao passo que Morais Silva utiliza bem menos tal recurso.
199

 As 

marcações decorrem da análise diacrônica de longo prazo dos dicionários. Para 

exemplificar com Bluteau e Morais Silva, salienta-se o aparecimento, no texto do 

brasiliano, de marcas indicando o grupo gramatical ao qual pertencem os verbetes 

(s. f. marcando os substantivos femininos, por exemplo) – o que, aliás, não era 

praxe em 1712. Tal análise aponta para uma menor flexibilidade no uso dos 

termos, bem como maior gramaticalização da língua, o que reflete na preocupação 

do autor em indicar a classe e gênero das palavras.
200

 

Horta Nunes ainda destaca que o papel do lexicógrafo não é meramente 

aquele de conhecer o sentido das palavras: mais que isso, ocupa uma posição 

social (colonizador, missionário, clérigo, advogado...) que o influencia.
201

 Neste 

sentido, a comparação entre o “Vocabulário Português e Latino” de 1712, 

bilíngue, redigido por um francês, em dez volumes quase enciclopédicos e o 

“Dicionário de Língua Portuguesa” (1813), monolíngue, escrito por um advogado 

                                                 
197

 Ibidem. p. 35.  
198

 Ibidem. p. 40 
199

 Ibidem. p. 40-41 
200

 Ibidem. p. 41 
201

 Ibidem. p. 24 
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brasílico, enquanto exilado em Londres em razão de processo sofrido na 

Inquisição portuguesa, é elucidativa das mudanças ocorridas na sociedade ao 

longo daqueles anos. 

Morais Silva gabava-se de ter reduzido Bluteau a “por huma decima 

parte” o que condiz, como se pode observar em páginas anteriores, com os 

princípios de clareza e concisão, justeza e elegância como já defendiam os 

princípios de correção discursiva presentes em Aristóteles e, mais tarde, 

transpostos do oral para o escrito pelos alexandrinos.
202

 A defesa de tais princípios 

chegou aos estudantes coimbrões do último quartel do XVIII, entre os quais 

incluía-se Antonio de Morais Silva. Os princípios  ilustrados de clareza e 

simplicidade, baseados na retórica clássica, chegaram não apenas nas escolas 

brasílicas e portuguesas do período pombalino, mas também na escrita do 

dicionarista carioca que substituiu o “eruditismo barroco de Bluteau” pelo 

“discurso racionalista das Luzes”. Não sem razão a “Epitóme da Grammatica 

Portugueza” – acrescida na segunda edição do dicionário de Morais (que mais 

tarde se tornaria uma “Grammatica Portugueza”) –  fora escrita segundo o 

modelo da gramática filosófica de Port Royal, que tinha por finalidade 

“simplificar as regras da gramática”.
203

 

No entanto, talvez, a passagem que mais demonstre os efeitos da educação 

ilustrada segundo a qual Morais se filiou é o processo sofrido por ele enquanto 

cursava direito em Coimbra. A partir daí tomaremos base para apresentar nossa 

interpretação acerca da passagem que nos serviu de epígrafe e mostrar a diferença 

fundamental que, em nosso entender, separou o discurso gramatical setecentista 

do oitocentista. Passemos ao ocorrido em Coimbra.  

Em 1779, o então estudante coimbrão do quinto ano de direito, Antonio de 

Morais Silva, foi levado aos tribunais da Inquisição portuguesa.
204

 Natural do Rio 

de Janeiro, com 23 anos de idade, solteiro e filho de pai de mesmo nome, o futuro 

                                                 
202

 LEITE, Marli Quadros. O Nascimento da Gramática Portuguesa: uso & norma. São Paulo: 

Paulistina; Humanista, 2007. pp. 40 – 47. 
203

 NUNES, José Horta. Dicionários no Brasil: análise e história. Campinas, SP: Pontes Editores; 

São Paulo, SP: Fapesp; São José do Rio Preto, SP: Faperp, 2006. p. 188. 
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 VILLALTA, Luiz Carlos. Usos em geral: a inventividade e à heresia. In.: ______. Reformismo 

Ilustrado, Censura e Práticas de Leitura: usos do livro na América Portuguesa. Cap. 7. São Paulo. 

1999. p. 428 et seqs. (Tese de Doutoramento). 
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dicionarista da língua portuguesa estudou gramática (com seu tio Manoel 

Rodrigues de Carvalho, vigário da vara da vila de Parati); retórica; filosofia (nos 

conventos dos padres de S. Bento e do Carmo no Rio de Janeiro); geometria (na 

Universidade de Coimbra); língua francesa, inglesa e italiana; e, segundo consta, o 

“Systema da Naturesa” de Mirabeau.
205

 

Acompanhado de outros colegas estudantes, Morais foi réu em um 

processo inquisitorial que nos serve de exemplo da inventividade e maior abertura 

às novas ideias que possuíam os leitores luso-brasileiros da época.
 206

 Ocorreu que 

em dezessete de maio do mesmo ano, o também estudante Francisco Cândido 

Chaves, de 23 anos, “vira-se obrifado a pedir comida numa república da 

Travessa de Sub-Ripas onde viviam estudantes de Lisbôa”. Esta casa era 

frequentada, também, por Morais Silva.
207

 A visita gerou a denúncia de um grupo 

de treze colegas, entre os quais quatro brasileiros, oito portugueses e um 

angolano, pois lá “se comia carne na quaresma, se discutiam pontos da religião, 

se citavam autores como Voltaire, Rousseau, a quem chamavam profundíssimo 

filósofo e Helvecio” [grifos do autor].
208

 O processo nos mostra que, entre 

permutas, empréstimos e comércio informal, circularam nas mãos dos acusados 

textos de Voltaire, “Donzela de Orleans”, Rousseau, “Contrato Social”, e 

principalmente, Montesquieu, “Cartas Persas”, entre outros.
209

  

Os estudantes eram acusados de defenderem ser “fabuloso” o que se dizia 

sobre o inferno. Negavam também a existência de purgatório e a imortalidade da 

alma. Al m disso, criticavam as escrituras dizendo serem necessárias “[...] 

                                                 
205

 BAIÃO, António. O Dicionarista e Gramatico Moraes e Silva, primeira vez (1779), segunda 

vez (1806 a 1810). In.:_______. Episódios Dramáticos da Inquisição Portuguesa. Vol.: II. Titulo 
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sómente para conter os homens na sociedade, em muitas partes é fabulosa e 

noutras contem factos pecaminosos e menos lícitos [...]”.
210

  

Destaquemos o excerto acima para identificar nele um possível paralelo 

com a definição de “evangelho” apresentada por Voltaire em seu “Dicionário 

Filosófico”. O fil sofo traz uma narrativa que questionava a origem dos escritos 

que eram considerados sagrados. Escreveu Voltaire: “[...] já que tantos evangelhos 

foram, a princípio, considerados autênticos pode-se também ter suposto como 

autênticos aqueles que são, ainda agora, objeto de nossa crença”.
211

 Os estudantes 

de Coimbra conheciam os textos e pensamentos do filósofo e o fato de terem 

criticado as escrituras reflete – ou pelo menos temos margens para supor isto – as 

críticas ilustradas contra o domínio de pensamento que a Igreja exercia no 

período. 

Pensemos ainda que os estudantes da Universidade de Coimbra nas 

décadas de 1770 e 1780 são produto direto das reformas educacionais de 1772, 

promovidas pelo pombalismo e que introduziram no ensino universitário o 

utilitarismo e a secularização no Estado português. Nesse período, formou-se uma 

série de novos ilustrados que comporiam as bases para a racionalização estatal que 

Pombal almejava. Ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, criava-se 

uma massa crítica de novos pensadores prontos a demonstrar, racionalmente, a 

ineficácia do modelo monárquico de representatividade.
212

 Segundo Reinhart 

Koselleck, o grupo que deu início ao Iluminismo na Europa estabeleceu, na 

doutrina da “Razão de Estado”, “[...] um espaço, livre de prescrições morais, em 

que a política pôde se desenvolver independente da moral”.
213

 Ora, trata-se, ao 

que parece, de uma releitura do que já apontava Nicolau Maquiavel, alguns 

séculos antes, ao enfatizar que o Príncipe deveria, em primeiro lugar, aprender a 

“não ser bom”, o que, no contexto italiano da época, resultava em não agir 
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necessariamente de acordo com os preceitos do cristianismo. Como bem coloca 

Hannah Arendt,  

[...] Maquiavel foi o primeiro a visualizar o surgimento de um 

âmbito exclusivamente secular, cujas leis e princípios de ação 

eram independentes das doutrinas, da Igreja em particular, e dos 

critérios morais, transcendendo a esfera dos assuntos humanos 

em geral. Era por isso que ele insistia que o homem que 

ingressava na política devia primeiramente aprender ‘a não ser 

bom’, isto  , a não agir de acordo com os preceitos cristãos. 
214 

Em Portugal, no entanto, Igreja e Estado continuaram ligados por fortes 

laços. O contratualismo ganhava as bibliotecas com a figura de um 

“Rei/Leviathan” que carregava em de seus braços símbolos das armas e da Igreja. 

Neste, sentido, mesmo não podendo disconciderar as influências do pensamento 

maqueavelista no Império Português, também não seria justo imagirnarmos que 

tal pensamento constituiu-se com hegemonia sobre Portugal e seus domínios. 

Voltemos aos estudantes e ao processo que sofreram. Mesmo acometidos 

de graves acusações, o Conselho Geral do Santo Oficio, tendo em vista ser 

insuficiente apenas uma testemunha, não mandou de imediato deter os estudantes. 

Em vez disso, recomendou, em 21 de maio de 1779, que os inquisidores 

procedessem com cautela algum meio para inquirir mais alguma testemunha e, 

caso conseguissem, deveriam executar a prisão dos delatados.
215

 A investigação 

começou e, em 27 de maio, o então estudante de medicina João Laurenano Nunes 

Lager testemunhou que Morais Silva “[...] morador no bairro do Salvador, junto á 

rua do Leoureiro” o teria ameaçado de dar-lhes “[...] umas poucas de pancadas 

[...] parecendo entretanto ser de brincadeira”.
216

   

No dia seguinte Morais foi arguido. Quanto há haver comido carne na 

quaresma, disse que havia participado de uma “função” (“Fefta, ou feftim em 
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cafa, ou nos templos”
217

) na casa de Diogo José de Moraes Calado no último dia 

do Entrudo. Havendo assim sobrado carne do jantar na quarta-feira de cinza 

comera o que havia sobrado, como todos os demais acusados, menos Francisco de 

Mello Franco que não estava presente. Disse que Antonio Caetano, “por se achar 

molesto de uma gonorrea [...] em toda ou na mayor parte dela [a quaresma], 

comeu carne” e que sendo ele (Morais) a preparar o prato, terminava por também 

comer, não por “desprezo do Preceito da Igreja, mas sim por Golozina”.
218

 

Reconhecia assim seu pecado do qual disse já se haver confessado. O apelo à 

fragilidade humana é evidente no argumento do réu e a ele ainda acompanha, por 

assim dizer, certa exaltação a suas ações de caridade em relação ao colega 

enfermo.  

Este tipo de argumento permaneceu quando o réu alegou ter se 

compadecido do próprio Francisco Candido que os denunciara. Segundo Morais, 

tendo o grupo visitado a casa do sobredito colega, encontraram-no a dormir no 

chão por não possuir meios para o próprio sustento. Os próprios colegas 

combinaram de comprar uma cama, mas pouco depois, antes que pudessem 

concretizar o plano, o dono da casa onde morava o dito Candido o pôs para fora 

“por dar escândalo na vizinhança com mulheres” e “movidos de piedade o 

recolherão em sua caza, aonde ainda está, suposto que nela não tenha tido bons 

procedimentos porque athé vendeo huns livros que lhe emprestou o dito João 

Louriano para estudar”.
219

 Ao que parece, os cinco anos de direito cursados por 

Morais já lhe ajudavam em sua defesa. Na retórica do estudante, percebemos, ao 

mesmo tempo, tanto a tentativa de exaltar sua caridade quanto a de denegrir a 

imagem de seu acusador.  

Ademais a leitura do depoimento de Morais – na primeira parte do 

processo que sofrera – indicia-nos algumas de suas leituras. O brasiliano 

confessou ao longo do processo (ao ser interrogado no dia 18 de junho) que além 
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de Rousseau (Mirabeau) lera também outros autores mal vistos pelo Santo Ofício, 

entre eles, Voltaire – mencionado em uma nota da edição de 1813 do 

“Diccionario de Lingua Portugueza” – Montesquieu e Becaria.
220

 Além disso, 

estando um dia na loja do livreiro João Pedro Alho, elogiou para um indivíduo a 

obra do professor Felice sobre direito natural, dizendo ser boa. No entanto, foi 

replicado por um seminarista que se achava presente que afirmava ser o texto de 

Felice “cheio de heresias [...] em cada pagina se encontravão ao menos cinco 

proposições heréticas”; entre elas afirmava o autor que o casamento era obrigação 

universal, afirmativa que Morais não deixou impune.
221

 O estudante disse que se 

tratava de autor naturalista e, assim, não dizia sobre teologia, mas sobre o direito 

natural. Contudo, o debate fluiu passando pela questão do celibato, em oposição 

ao casamento, quando se evocaram mais e mais passagens bíblicas, tanto do 

Gênese quanto algumas do apóstolo São Paulo.
222

  

É importante observarmos a dualidade interpretativa presente na discussão. 

Por um lado, Morais – com uma interpretação mais própria dos juristas da época e 

carregada das luzes já presentes em Portugal – interpretava as proposições do 

professor como simples ensaios sobre o direito natural. Em contrapartida, o 

seminarista, possivelmente ainda vinculado a outro modelo de ensino, encontrava 

no texto dezenas de heresias. O que defendemos com estas passagens é que a 

heresia estava nos olhos de quem lesse. Para uma visão mais ortodoxa, textos 

permitidos pela Inquisição poderiam ser verdadeiros manuais de heresia, 

enquanto, para outros, esses mesmos textos poderiam ser lidos sem com isso gerar 

todo o furor temido pela Igreja e pelo Estado. 

Em 15 de junho, voltava à mesa do Santo Ofício o denunciante Francisco 

Candido Chaves que acusou, principalmente Morais Silva, de questionar a 

autoridade do Santo Ofício, dizendo tratar-se de tribunal  

[...] estabelecido sem autoridade pois, com bulas falsas, viera a 

Portugal [...] era o Santo Oficio contrario á Escrita Sagrada pois 
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Christo mandava que ninguém fosse obrigado a crer na sua lei 

com violência e o Santo Oficio obrava mal em obrigar por força 

a seguir a religião christam, pois devia ser livre a cada um 

seguir a religião que melhor se ajustasse á sua razão.
223

  

Diante dos demais depoimentos e da admissão de culpa em algumas das 

acusações por parte de Morais Silva, os deputados responsáveis pelo julgamento 

acharam por bem ordenar a prisão do estudante. No entanto, o estudante 

conseguiu escapar para Londres, retornando à Portugal apenas alguns anos mais 

tarde (1785), a fim de resolver o processo que havia sofrido. O futuro dicionarista 

novamente deixa marcado em seu discurso a capacidade de observar os 

acontecimentos cotidianos e contrapô-los às leituras dos textos. Além disso, fazia 

incursões na História, como quando sustentava suas críticas ao Santo Ofício. 

Com isso, e utilizando de seus conhecimentos sobre o campo léxico 

português, o argumento do estudante ia se consolidando na capacidade de articular 

e contrapor textos proibidos e permitidos. Acrescentava ainda suas próprias 

experiências de vida, a fim de formar opinião própria e convincente acerca de 

cânones protegidos pela igreja.
224

 

[...] Morais parecia jogar com essa polissemia a seu favor, 

conforme as circunstâncias. Assim, nos interrogatórios, 

procurou escapar das acusações fazendo confissões diminutas e 

amenizando suas afirmações; para tanto utilizou dos livros que 

lera para tentar enganar os inquisidores, diminuindo o conteúdo 

explosivo de suas ideias. Para legitimar ou justificar suas 

proposições, ora mencionou livros ortodoxos ou tolerados, ora 

apelou para o fato de serem as questões teológicas matérias 

obrigatórias da filosofia, em cujo estudo ele se aplicara.
225 

Ao retornar de seu exílio em Londres Morais Silva se disse arrependido pelos 

erros que cometera, confessando e pedindo perdão pelos crimes. Afirmava que 

suas falhas tinham sido motivadas pelas leituras de Rousseau e não pela má 

índole. Repetindo o argumento de outros acusados da mesma época, colocava-se 
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como vítima enganada pela argumentação dos filósofos, mal interpretada pelos 

companheiros.
226

 

Sentenciado a penas espirituais em 1785, Morais passou a exercer sua 

carreira de magistrado, tornando-se desembargador da Bahia. Após complicações 

políticas, instalou-se em Pernambuco como senhor de engenho e Capitão-mor do 

Recife, assim como coronel de Milícias de Moribeca. Em 1817, assistiu a 

Revolução Pernambucana mantendo seu posicionamento conservador dentro da 

política, rejeitando o cargo de ministro. Seu conservadorismo veio à tona 

novamente em 1822, quando se manifestou contrário à Independência do Brasil.
 

Falecido em 1824, o autor deixou, além de seu dicionário, traduções de textos 

como “Universal History from the earliest account of time, to the present” de 

1788.
227

 

Na trajetória de Morais Silva, perpassavam as mudanças ocorridas durante 

a época pombalina, bem como as influências do movimento conhecido como 

Iluminismo. Sua figura tornou-se exemplo da geração ilustrada de Coimbra, pois, 

por um lado, lia e compreendia bem as ordens vindas do Estado, por outro, era 

capaz de “[...] torcer, e retorcer o senti/do das Leis ainda as mais cláras, afim de 

as acom/modar aos projectos que tenha em vista”.
228

 

Ora, é justamente esta segunda capacidade, aliada à percepção de mundo 

de um leitor inventivo, que permite a Morais avançar o pensamento de Lobato. 

Para o autor de “Arte da Grammatica da Lingua Portugueza”, a exemplo da 

anedota dionisíaca – do pintor para pintar a mais bela mulher tomou das mais 

bonitas aquilo que lhes havia de melhor –, era possível superar o conhecimento 

gramatical dos autores antigos tomando deles o que tinham, cada um 

individualmente, de melhor. No pensamento de Lobato, o presente teria, assim, 

posição privilegiada sobre o passado e seria, pela mesma lógica, superior à este. 

Obviamente, isso não significa que todas as obras produzidas no presente são 
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superiores àquelas produzidas no passado. Apenas abre-se espaço para que o 

presente tenha também seus grandes autores. Em última instância, o pensamento 

de Lobato nada mais é que o sintoma da crise sacrificial descrita por Girard. É 

preciso que novos ídolos sejam criados, novos autores tornem-se exemplo; é 

preciso impedir que o presente seja visto como decadência de um passado 

idealizado. Antonio de Morais Silva não se opõe diametralmente ao pensamento 

de Lobato, mas apenas observa um pouco mais à frente, colocando o futuro na 

figura de seus possíveis leitores como parte da equação.  

O novo ponto levantado por Morais condiz com a observação de Reinhart 

Koselleck, em relação período analisado:  

A crítica da arte e a crítica da literatura foram as primeiras a 

articular, na república das letras, a oposição entre antigos e 

modernos e a elaborar uma concepção de tempo que separava 

futuro e passado.
229

  

O modelo de ensino desenvolvido ao longo e posteriormente ao momento 

pombalino apenas reforçava a massa crítica já latente em Portugal e no Brasil. Nas 

gramáticas, isso se manifestou de forma a romper paulatinamente com o passado 

greco-latino da língua, primeiramente substituído pelo uso de autores latinos e, 

mais tarde, pelo uso de “grandes autores” portugueses. Tamb m, como 

observamos ao analisarmos as citações em epígrafe, expandindo a organização 

mimética da gramática de um triângulo, entre mestre, objeto e discípulo, para uma 

pirâmide que passou a considerar o futuro como seu elemento de profundidade.  

As consequências disso podem ser observadas em outras áreas, como a 

própria noção de tempo histórico, atitude que rompia com uma história 

pedag gica cujo “[...] sentido de imortalidade à hist rica como instrução para a 

vida, de modo a tornar perene o seu valioso conteúdo de experiência”.
230

 Em seu 

lugar, expressava-se outra história, de acontecimentos únicos e singulares, ou de 

um complexo de acontecimentos que não eram capazes “[...] de instruir da mesma 
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forma que uma história [Historie] compreendida como relato exemplar”.
231

 Claro, 

todas essas rupturas são, ao fim e ao cabo, a consequência última do que já nos 

enunciava Dionísio com a anedota do pintor que compõe com as partes mais belas 

de cada uma das mais belas mulheres uma beleza capaz de sublimá-las a todas 

individualmente. Na dedução lógica, os mestres de hoje são melhores do que os 

mestres de ontem e o presente melhor que o passado. 

Lembrando Hannah Arendt, 

apenas quando a mudança ocorre no sentido de criar um novo 

início, quando a violência é empregada para construir uma 

forma de governo totalmente diferente e para gerar a formação 

de um novo corpo político, quando a libertação da opressão visa 

pelo menos à constituição da liberdade, é que se pode falar em 

revolução.
232

 

Em última instância, a ruptura entre passado e presente, quando este passa 

a ter o futuro como fim, rompe de maneira brusca com o ciclo sacrificial pensado 

por  irard. Ruptura promovida pelo “sacrifício coletivo” de todo um passado que 

então (finais do século XVIII e início do XIX) abria espaço para o futuro. É esse 

“sacrifício coletivo” que expressa, em nossa opinião, a verdadeira Revolução 

promovida na Europa entre os XVIII e XIX. Aplicada às gramáticas portuguesas, 

a mudança é percebida com a análise que nos propusemos aqui. Se houve (e 

acreditamos que sim) um reflexo revolucionário entre as gramáticas portuguesas, 

a passagem mais clara está entre Lobato e Morais. 

2.2. Distâncias Autorais em Notas de Rodapé 

Nesta segunda seção, objetivamos analisar mais profundamente a questão 

do exemplo nas gramáticas portuguesas entre o segundo quartel do século XVIII e 

a primeira metade do XIX. Seguindo o exemplo de Marli Quadros Leite em “O 

Nascimento da Gramática Portuguesa”, tomamos por base as citações feitas em 

dez gramáticas, que vão desde os anos de 1767 – quando é publicado o 

“Compendio de Orthografia, e Suficientes Catalogos, e Novas Regras...” 

publicado por Frei Luis de Monte Carmelo – até 1856, com a publicação da 
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“Orthographia da Lingoa Portugueza” de Tristão da Cunha Portugal. Não 

necessariamente usamos as primeiras edições dos textos que, muitas das vezes, 

eram republicados e reeditados. Neste sentido observarmos não só o ponto de 

vista do autor especificamente, mas de um grupo editorial que tomava por base as 

perspectivas de mercado e do próprio desenvolvimento das letras na época.
233

 

Assim, era aceitável a reimpressão da Gramática de Madureira Feijó com pouca 

ou nenhuma alteração em suas regras, notando-se apenas algumas mudanças na 

ortografia do texto. No entanto, isto não impedia que a “Gramática Portugueza” 

de Antonio de Morais Silva – publicada em 1824, com base no que publicara o 

autor na segunda edição de seu dicionário em 1813 – fosse bastante alterada e 

acrescentada. 

Marli Quadros Leite analisa as gramáticas de Fernão de Oliveira e João de 

Barros contando que, para estes autores, exemplos de texto literário não são 

comuns. A literatura portuguesa publicada até à época de Barros e Oliveira, como 

Gil Vicente, Bernardim Ribeiro e Cristovão Falcão, não se constituíra como base 

para “as regras que sistematizaram o que representava o modelo a ser seguido, em 

termos de ‘bom uso’ lingüístico” [grifos da autora].
234

 Por vezes, os gramáticos 

utilizavam-se de suas próprias construções, feitas ao sabor da necessidade, para 

justificar determinadas regras e usos da língua portuguesa. Mesmo os castelhanos 

não se tornaram exemplos, nem para Oliveira, nem para Barros.
235

 Esses possuíam 

caráter quase proverbial e muitas das vezes aludiam à moral cristã ou ao 

conhecimento comum. 

A situação que encontramos para os gramáticos do século XVIII e XIX é 

quase o extremo oposto da apontada para Barros e Oliveira. As citações eram 

feitas, tanto no corpo do texto, quanto no rodapé das páginas e citar autores 

passou a ser considerado necessário para validar os textos que se publicava. 

Novamente, Quadros Leite afirma que “somente no s culo XVIII a gramática 

passa a utilizar exemplos literários [...]” e outras gramáticas, como a de Amaro 

Roboredo, “Methodo gramatical para todas as linguas” de 1620, compara a 
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gramática latina com a portuguesa usando exemplos vindos de Quintiliano, Cícero 

e Horácio.
236

 Observa-se aí que a gramática portuguesa, ainda dando seus 

primeiros passos, buscava exemplo nas línguas que lhe deram origem. Fugia-se, 

assim, dos exemplos do castelhano e das possíveis disputas políticas que 

envolvessem Portugal e Espanha.  

A gramática de Roboredo é clara para compreendermos que a escrita de 

uma gramática, tanto para o império português quanto para qualquer outro reino, 

passava, necessariamente, por uma questão política. Era importante para a 

constituição de um Estado sólido que este possuísse uma língua própria, e era 

igualmente importante que a origem desta língua não se baseasse na de seus 

adversários políticos. Daí parte do interesse em se deslocar a base dos exemplos 

para a língua portuguesa ou para o latim e deixar de lado o castelhano ou o 

francês. 

James Obelkevich, analisando a questão do provérbio para a Inglaterra no 

século XVIII, observa a paulatina substituição da autoridade discursiva, que 

passava do coletivo para o singular. Segundo o autor os “[...] prov rbios 

geralmente são anônimos e derivam sua força da comunidade, a autoridade da 

citação deriva literalmente de seu autor”.
237

 O provérbio, segundo o autor, 

representava o uso da moral e do costume para validar um princípio no “eu 

coletivo” representado pela introdução da expressão “como dizem”, comum ao 

proverbialismo. Já a citação que se popularizara ao longo do século XVIII (e 

posteriormente no XIX) representava “a forma de sabedoria mais personalizada 

que já surgiu, sabedoria essa que se equaciona com a auto-expressão e a auto-

realização”.
238

 As citações caíram rapidamente na simpatia dos letrados que por 

horas discutiam uma ou outra passagem deste ou daquele romancista ou poeta. O 

provérbio foi aos poucos sendo deixado aos rústicos, aos grupos menos abastados, 

aos humildes. 
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Um bom exemplo de como as citações se popularizaram na escrita dos 

gramáticos portugueses   a obra de Pedro Jos  Fonseca “Rudimentos da 

Grammatica Portugueza”, de 1799. O autor cita, na íntegra, trechos dos textos, e 

coloca em nota de rodapé a referência utilizada, tomando cuidado para identificar 

com exatidão a obra e autor citado.
239

 As citações possibilitam-nos observar o 

pensamento do gramático de forma compartimentada em diferentes autores. É 

como se a citação servisse para aproximar a ideia do autor principal (aquele que 

escreve a obra em si) da de autores secundários (os que são citados à medida em 

que o primeiro autor constrói seu texto). Neste sentido, “os exemplos, em geral, 

constituem, no corpo dos manuais de gramática, um espaço em que se podem 

ouvir outras vozes”.
240

 

O trabalho com as citações encontrou fôlego na pesquisa desenvolvida por 

Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa, “António de Morais Silva: lexicógrafo 

da Língua Portuguesa”. Nela a autora compara sistematicamente as referências 

utilizadas por Antonio de Morais Silva (1813) e Dom Raphal Bluteau (1712) em 

seus respectivos dicionários. A pesquisadora utilizou listas de autores e obras 

presentes em ambos – tanto Bluteau como Morais listam parte dos autores citados 

no começo do volume primeiro dos dicionários – e de um levantamento o qual 

copilou as citações em mil verbetes de cada um dos dois dicionaristas. Os dados 

recolhidos se restringiram aos títulos, autores, ano de autoria e temas citados e 

permitiram à autora comparação pertinente entre Morais e Bluteau. As 

subdivisões temáticas propostas por ela foram bastante específicas, dividindo os 

livros referenciados em dez temas diferentes e cobrindo desde filosofia até 

história, passando por ciências puras, aplicadas, belas artes e poesia.
241

  

Por sua vez, a divisão temática proposta por Marli Quadros Leite – ao 

analisar os exemplos encontrados em João de Barros e Fernão de Oliveira – divide 

os textos em oito categorias que vão de “cultura” at  “vida ordinária”, passando 

por “religião” e “geografia”. A autora não esclarece com exatidão os crit rios que 
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a levaram ao estabelecimento de tais categorias, o que dificultou que as 

tomássemos como referência para a análise dos temas recorrentes nas citações dos 

gramáticos.
242

 Sendo assim, optamos por estabelecermos nós mesmos, com base 

no título dos livros citados, uma divisão temática que constou de dez tipos 

diferentes de entradas. Voltaremos a isso mais tarde, mas, para constar desde já, 

os temas que encontramos foram: a) Geografia, b) História, c) Língua Portuguesa, 

d) Línguas Estrangeiras, e) Línguas Grega e Latina, f) Poesia, g) Política, h) 

Artes, Ciências e Filosofia, i) Romances, Comédias e Teatro j) Religião. A divisão 

é um pouco mais abrangente que a da professora Marli Quadros, mas manteu-se a 

possibilidade de diálogo entre nossa pesquisa e a desenvolvida pela autora de “O 

Nascimento da Gramática Portuguesa”. 

Obviamente, o estabelecimento de categorias de análise para os títulos nos 

inventários é algo complexo e que de forma alguma se exime de problemas. Em 

primeiro lugar, pois, as vezes, encontramos apenas o título das obras citadas (as 

vezes nem todo o título, diga-se de passagem). Apesar da generosidade dos títulos 

seiscentistas, setecentistas e outocentistas – os quais recorrentemente ocupavam 

três a quatro linhas de texto e constituíam-se quase uma épica do livro até sua 

publicação
243

 – é difícil dizer a temática central da obra apenas pelo título. Outra 

questão importante é que, mesmo que a obra trate, claramente, de um tema mais 

específico como a geografia, por exemplo, não necessariamente as citações feitas 

a partir de tal obra respeita seu tema predominante. Não seria estranho que uma 

obra desenvolvida sobre a geografia das minas gerais, por exemplo, incluísse 

alguns comentários de cunho político ou literário. Por vezes eram justamente 

esses comentários dissoantes da temática central do texto os citados pelos 

gramáticos em suas obras. Mesmo assim, a classificação de cada obra citada 

respeitou essa temática geral e não uma específica para cada citação. Outra 

dificuldade ao categorizar os temas das obras citadas diz respeito às diferentes 

formas de utilização destes textos dependendo do objetivo do leitor. Um título 

como “História de Carlos Magno”, por exemplo, serveria tanto ao leitor que 
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procurasse a temática da história quanto ao que procurasse a da política. Neste 

caso procuramos algum adjetivo que nos auxiliasse na classificação das obras. 

Sempre que, no título se adjetivava um determinado governo, como “o bom 

governo” ou “os problemas do governo” tal obra entrou para a categoria “política” 

e não “hist ria”. Sempre que não estivesse inerente nos títulos um adjetivo a obra 

foi para a categoria “hist ria” e não “política”. Com isto imaginamos ter 

amenizado as possíveis discrepâncias promovidas pela subversão dos textos por 

parte dos leitores. 

Outra perspectiva teórica para a análise das citações e exemplos foi a 

levantada por John Greville Agard Pocock em “Linguagens do Ideário Político”. 

O autor, analogicamente a linguística saussuriana, salienta a importância de 

situarmos autores trabalhados segundo o ponto de vista de seu contexto linguístico 

(langue) e o das apropriações destes autores em seus respectivos atos de fala 

(parole). Segundo Pocock  

O autor habita um mundo historicamente determinado, que é 

apreensível somente por meios disponíveis graças a uma série 

de linguagens historicamente construídas. Os modos de 

discurso disponíveis dão-lhe as intenções que ele pode ter, ao 

proporcionar-lhe os únicos meios de que ele poderá dispor para 

efetuá-las. Neste ponto, a objetivação que estamos analisando 

levanta a questão da langue bem como a da parole, do contexto 

linguístico bem como do ato de fala (ou de discurso).
244 

Pocock reafirma a possibilidade inovadora da linguagem na medida em 

que considera o poder de influência dos atos de fala para a alteração e para a 

construção de novas linguagens. A figura do autor é, tanto expropriadora, 

“tomando a linguagem de outros e usando-a para seu pr prio fim”, quanto 

inovadora, atuando sobre a linguagem introduzindo nela “momentâneas ou 

duradouras mudanças na forma como ela   usada”.
245

 O papel primordial do texto 

de preservar as enunciações é assim completo. No entanto, não seria possível 

completar seu papel segundo – o de transmitir a mensagem para contextos 

subsequentes – sem com isso sofrer deturpações e reinterpretações. Em certa 

medida, para que possa concluir o caminho a que se propõe o texto, (o de registrar 
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e transmitir informação) é preciso, pela própria natureza da forma discursiva que 

ele, o texto, seja alterado pelo seu receptor. 

Em palavras eruditas, “a performance do texto é sua performance como 

parole em um contexto de langue” [grifos do autor].
246

 Sendo assim, a 

“performance” nada mais   que um ato de fala do autor em um contexto 

linguístico específico, como um certo texto influencia e, ao mesmo tempo, é 

produto do seu momento de produção. É neste ponto onde começam as 

contribuições do pensamento de Pocock para a interpretação das citações nas 

gramáticas analisadas em nossa pesquisa. Segundo ele,  

Esse contexto pode simplesmente dar continuidade às 

convenções atuantes na linguagem. Ele pode servir para nos 

indicar que essa linguagem continuava a ser usada em um 

mundo que estava em mudança e que estava começando a 

mudá-la. Ou ele pode atuar tanto sobre quanto na linguagem 

que é seu meio, inovando de maneira que trazem mudanças 

maiores ou menores [...].
247

 

A título de exemplificação, a mudança na qualificação atribuída a um 

determinado autor dentro das gramáticas (alguém que deixe de ser chamado de 

“insigne” e ganha uma atribuição negativa) pode representar uma mudança no 

contexto linguístico. Citando Louis Hjemslev, “cada uma dessas línguas 

estabelece sua fronteira na ‘massa amorfa do pensamento’ ao enfatizar valores 

diferentes numa ordem diferente”.
248

 

Pocock salienta ainda a importância de se resgatar os atos de fala dos 

autores trabalhados como forma de mapear o caminho do discurso pretérito ao 

autor do texto. Assim, quantificar e analisar as citações permite que façamos 

justamente o que aqui é proposto. Um autor inicial recorre aos exemplos pretéritos 

e estes a outros ainda mais antigos ou eruditos. Ao fazer isto, cada autor pretende 

impor sobre o leitor uma alteração na langue deste por meio de um 

convencimento que se legitima em uma autoridade terceira à relação autor/leitor – 
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no caso o autor citado. A questão da autoridade se manifesta aí como um caminho 

para a alteração do contexto linguístico com base na retomada de um antigo autor 

em um novo contexto. Com isto, a ideia inicial do texto é deturpada já que se 

encontra fora de seu contexto, mas imediatamente é ressignificada neste novo 

contexto.
249

 Acredito que o exemplo mais próximo que podemos encontrar para 

explicar semelhante situação   a do conto “Pierre Menard, autor do Quixote”, do 

autor argentino Jorge Luis Borges.
250

 Ditas em um novo contexto, um outro texto 

é formado, mesmo que as palavras sejam as mesmas do autor original.
251

 

As performances dos autores podem, portanto, ser repetidas pelos leitores 

(ou novos autores) de maneira distorcida, já que se aplicam em um novo contexto 

de linguagem influenciado por novos questionamentos, ou como afirma Pocock, 

“[...] a performance de uma diversidade indefinida de atos de fala em uma 

diversidade indefinida de contextos, tanto de linguagem quanto de experiência 

hist rica”.
252

 Sendo assim, a langue não é apenas um conjunto de atos de fala 

alinhavadas por um enredo. Trata-se de um complexo retórico, lógico e 

metodológico imposto pelo autor ao leitor.
253

 Ademais, a inter-relação entre 

langue e parole expressa-se no sentido de que “uma expressão [parole] só é uma 

expressão porque é a expressão de um conteúdo [langue], e um conteúdo só é 

conteúdo porque é conteúdo de uma expressão”.
254

 O problema dos exemplos e 
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citações só se fazem assim mais relevantes para a interpretação do contexto 

autoral. 

Uma última pesquisa que toma como base as citações pertence a Rodrigo 

Leias Caetano Gomes. O autor analisa as linguagens políticas no período 

pombalino, tomando por base o “Tratado de Direito Natural”, de Tomás Antonio 

Gonzaga. Para isso, elabora uma detalhada tabela das citações presentes no tratado 

e as analisa sob a perspectiva da história da linguagem proposta por Pocock. No 

entanto, o levantamento de Gomes deteve-se em uma análise mais profunda do 

texto propriamente dito do “Tratado de Direito Natural” e não tomou em 

consideração o ponto de vista quantitativo das citações. Mesmo que ao fim Gomes 

tenha conseguido bons frutos com a pesquisa mais discursiva do que quantitativa, 

tentar aqui repetir tal empreitada com os gramáticos do XVIII e XIX não é nosso 

objetivo. Detivemo-nos nas citações como forma de mapear as vozes correntes 

nas gramáticas da época. Mapear estas vozes é, pois, mapear o campo discursivo 

no qual os autores estão inseridos.  

É necessário neste ponto retomarmos os estudos que analisaram os livros 

presentes nas bibliotecas mineiras setecentistas e oitocentistas como outra forma 

de atingir tal mapeamento. Vale lembrar que uma diferença crucial entre uma e 

outra metodologia (a de quantificar os livros e a de quantificar as citações) é a de 

que, no caso das bibliotecas, não se pode afirmar com certeza que os possuidores 

dos livros realmente os leram e, menos ainda, qual a profundidade de tal leitura. 

Já no caso das citações nos livros, é plausível se afirmar que a leitura por parte do 

autor ocorreu, pelo menos nos casos de citações literais dos textos. É possível, 

ainda, infringir hipóteses sobre a profundidade da leitura dos textos ao 

compararmos as ideias elaboradas nos livros citados com as inferidas pelos 

autores que as citaram. Apesar de tal possibilidade existir, não é nosso intuito 

colocá-la em prática aqui. Nossa análise se restringiu aos títulos e temas dos 

livros. Fazer mais tornaria muito tempo e mereceria uma pesquisa à parte. 

Mesmo não analisando a profundidade da compreensão dos gramáticos em 

relação aos autores citados, a quantificação das citações nas gramáticas permite 

que observemos, do ponto de vista numérico, quais autores possuem maior 

relevância para a composição dos exemplos nas gramáticas. O ponto é polêmico e 



125 

 

 

merece maior explicação. Claro que a questão numérica é relevante ao 

analisarmos as citações nas gramáticas, no entanto, é também óbvio que uma 

citação não necessariamente tem o mesmo peso de outra. É difícil avaliar qual o 

peso que cada uma das citações teria na obra dos gramáticos. Quantitativamente, 

atribuímos um valor específico (um) para cada ocorrência de citação.  

É fácil supor que autores mais referenciados fossem aqueles que mais 

influenciaram os gramáticos (e por vezes acreditamos que tal afirmativa seja 

realmente verdadeira, como no caso de Francisco Jos  Freire em suas “Reflexões 

Sobre a Língua Portugueza”, na qual por 141, ou seja, 22,7% das vezes em que 

cita autores, remete-se aos textos do padre Antonio Vieira).
255

 No entanto, uma ou 

outra citação pode ter servido de base para todo o pensamento gramatical do autor 

e esta teria maior relevância que as demais. Tal impasse é típico da serialização 

documental e a solução para contornar o problema é retomarmos, quando 

julgarmos necessário, uma ou outra citação consideradas de maior importância 

para os autores que analisamos. 

Os dados que compuseram a tabela das citações nas gramáticas foram 

coletados tomando por base os seguintes princípios: em primeiro lugar cabia 

referenciar de que gramática retiramos as citações, qual o autor, o ano de 

publicação e a página onde consta o exemplo. Em segundo, anotamos o autor 

citado, seu lugar de origem e alguma observação feita especificamente sobre este 

(insigne, doutíssimo, não serve de exemplo...). Com base nestas observações, 

ainda estabelecemos um grau de qualificação para o autor referenciado: um autor 

com qualificação positiva recebeu elogios ao ser referenciado, um autor com 

qualificação negativa recebeu críticas e um autor neutro não foi qualificado ou sua 

qualificação não possuía critérios para avaliar se se tratava de um bom ou mau 

exemplo (entre estas qualificações estão, basicamente, títulos eclesiásticos). Uma 

melhor exposição das qualificações será feita ao analisarmos os resultados de tal 

entrada nos dados coletados. Na última parte da análise, coube observarmos os 

títulos dos livros utilizados, o tema de cada um deles, o local onde foram 

produzidos (raras são as menções a estes nas gramáticas), o impressor ou 
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tipógrafo responsável, o ano da impressão, a forma ou tamanho em que o livro foi 

produzido e algumas observações que vão desde opiniões pessoais sobre a citação 

até a transcrição literal do trecho citado. 

Cabe aqui uma pequena digressão sobre a dificuldade em se padronizar 

tanto o nome dos livros quanto o nome dos autores referenciados. Não era 

incomum encontrarmos nomes abreviados ou apenas o último nome do autor ou 

parte do nome do livro. Para solucionar tal problema, foi de grande importância 

três fontes: a primeira, a Biblioteca Lusitana disponível em CD-ROM. A segunda, 

a ferramenta de busca do Google-Livros, e a última, o Diccionário Bibliographico 

Portuguez de Inocêncio Francisco da Silva publicado em edição fac-similar pela 

Imprensa Nacional.
256

 A partir destas três referências, foi possível suprir boa parte 

dos problemas com a identificação de obras ou de autores mencionados nas 

gramáticas. 

2.2.1. Perspectiva geral sobre os exemplos nas gramáticas (1767 – 1856) 

Acredito que um bom ponto de partida para nossa análise é elencarmos quais 

as obras serviram de referência para a coleta de referências e citações. Sendo 

assim passo a listar as obras analisadas. 

CARMELO, Frei Luiz de. Compêndio de Orthografia, com Sufficiente Catálogo... Lisboa: Na 

Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1767. 

LOBATO, António José dos Reis. Arte da grammatica da lingua portugueza. Lisboa: Na Regia 

Officina Typografica, 1770. p. X. (Versão digitalizada do exemplar do CLUL (R-116). 

LIÃO, Duarte Nunes de. Origem, e Orthographia da Lingua Portugueza. Ed. 9. Lisboa: 

Typografia Rollandiana, 1784 (Correcta, e emendada. Com Licença da Real Mesa Censória). 

FEIJÓ, João de Moraes Madureyra. Orthographia, ou Arte de Escrever e Pronunciar com Acerto 

a Lingua Portugueza para Uso do Excellentissimo Duque de Lafoens. Sexta impressão mais 

correcta. Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1802. 

SOUZA, Manoel Dias de. Gramatica Portugueza Ordenada Segundo a doutrina dos mais celebres 

Gramaticos conhecidos, assim nacionais como estrangeiros, para Facilitar á mocidade 

Portugueza o estudo de lêr e escrever a sua própria Lingua, e a inteligência das outras em 
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que se quiser instruir. Coimbra: Na Real Imprensa da Universidade, 1804. (Com licença da 

Meza do Dezembargo do Paço). 

FIGUEIREDO, Pedro José de. Arte da Grammatica Portugueza, Ordenada em Methodo Breve, 

Facil, e Claro, Offerecida a Sua Alteza Senhor Dom Antonio, Principe da Beira. Ed. 3. 

Lisboa: Na Imprensa Regia, 1811 (Com licença). 

SILVA, Antonio de Moraes. Grammatica Portugueza. Rio de Janeiro: Na Typographia de Silva 

Porto, e Companhia, 1824. 

BARBOSA, Jeronymo Soares. Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza, ou, Principios 

da Grammatica Geral Applicados á Nossa Linguagem. Ed. 2. Lisboa: Na Typographia da 

Mesma Academia, 1830. 

FREIRE, Francisco José. Reflexões Sobre a Lingua Portugueza. Parte primeira que trata do valor 

das palavras e correcção da Grammatica. Lisboa: Typographia da Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis, 1842. 

PORTUGAL, Tristão da Cunha. Orthographia da Lingoa Portugueza Ensinada em Quinze Lições 

Pelo Systema de Madureira Rectificado pelo princípio da Grammatica Philosophica da 

Lingoa Portugueza de Jeronimo Soares Barbosa. Ed. 2. Pariz: V
a
 J. –P. AILLAUD, 

MONLON e C
a
, 1856. 

Um ponto importante com relação aos títulos listados é que não 

necessariamente trata-se de primeiras edições das gramáticas. Daí a premissa de 

que há, nas obras, possíveis alterações promovidas pela editoração das mesmas.  

2.2.1.1. “Os Lusíadas” de Joze Maria de Souza-Botelho: a editoração como 

alteração e permanência 

Sobre a questão editorial, discutirei não uma gramática, mas sim, a edição 

de 1819 de “Os Lusíadas” de Luiz de Camões, produzida pelo senhor Joze Maria 

de Souza-Botelho, que nos traz melhor exemplo.
257

 Em primeiro, lugar Botelho 

ressalta a diferente ortografia praticada nas duas edições de 1572, e nisto 

concentra-se, segundo o autor, maior problema para a editoração da obra. 

[...] não pude colligir-se certeza de qual das duas edições de 

1572 seja a mais correcta; e de quanto eu pude averiguar naõ 

resulta outra noticia, senão que differem na sua orthographia, 

a qual não estando fixada ainda em Portugual, he cousa de 

pouco momento; e que fóra disso não são grandes, nem muito 

essenciaes as diferenças.
258 
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O problema da ortografia na edição de Camões só fazia se estender já que, 

segundo Botelho, “já he tão grande que a maior parte das pessoas hoje em dia só 

conhecem os Lusiadas, pelas edições corrompidas, e muito corrpompidas do 

ultimos editores”.
259

 Neste ponto, é conveniente ressaltar que o editor, assim como 

o gramático, tinha a necessidade de abrir espaço para sua nova publicação por 

meio da crítica às anteriores e, no caso, o elogio ao original da poesia de 

Camões.
260

 A crítica às demais edições era necessária para que se justificasse a 

reedição de texto já tão circulante como “Os Lusíadas”. O momentâneo elogio ao 

uso do original como base ortográfica se esvai logo que deixa de convir ao editor 

que passa, nas páginas seguintes, a criticar a dificuldade de se entender os escritos 

e a ortografia original de Camões.  

He notorio entre nós que em nenhum tempo houve, nem há de 

presente hum systema de orthographia fixo, e geralmente 

adoptado, tendo chegado a confusão ao maior auge nos nossos 

dias. Naõ era possivel, (por me parecer pouco ajuizado) seguir 

em tudo, e copiar nesta parte a edição original, em razão de 

que a sua orthographia he não só demasiado antiquada, e 

desusada ao ponto de não se acharem algumas palavras nos 

Diccionarios, mas até a de outras seria julgada hoje plebea. 

Alem disto, existindo duas impressões de 1572, as quaes variam 

na orthographia, seria impraticavel o concilia-las.
261

 [Grifos 

nossos] 

É curioso observarmos que, na citação da página XII, o editor tenha 

comentado que a ortografia na  poca da publicação original de “Os Lusíadas” não 

estava fixada, dando a entender que tal situação se colocava no passado e que, por 

conseguinte, a fixidez ortográfica já tivesse sido alcançada em Portugal.
262

 

Páginas depois, quando precisava justificar algumas alterações que ele próprio 

fizera no texto de Camões, lança mão da flexibilidade ortográfica em Portugal 

como argumento. Convenientemente para o editor, o livro ainda conta com duas 
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edições de 1572, nas quais são praticadas diferentes ortografias. No convergir 

destes argumentos, Botelho encontra fissura para alterar o texto original, mesmo 

que não conceda aos editores mais antigos o mesmo direito. 

No intuito de atribuir maior confiabilidade as alterações ortográficas que 

fez na obra de Camões, Botelho descreve quais os princípios que nortearam a 

ortografia que a nova edição deveria seguir. 

1
o
 de escolher a orthographia que melhor poderia convir ao 

estylo nobre, elevado, e sustentado de hum poema Epico; 2° de 

conservar os signaes mais caracteristicos das 

etymologias, não só pela sua utilidade real para a boa 

intelligencia dos termos, mas tambem para me conformar com 

o que o Poeta faz dizer a Venus da lingoa Portugueza, filha da 

Latina , e enriquecida por Camoes de muitos vocabulos della; 

3° de usar de toda a prudencia e attenção a fim de não destruir 

por alguma diversidade orthographica, nascida da mudança na 

pronunciacao, a harmonia dos versos, e a concordancia das 

rimas, nas quaes se conserva transmittida a antiga pronuncia. 

Procurei tambem não me affastar muito do que o Diccionario 

de Moraes, o de Joaquim da Costa, e o primeiro tomo do da 

Academia puzeram em uso.
263

 [Grifos Nossos] 

O primeiro princípio diz respeito a uma ortografia de “estylo nobre” e se 

liga aos princípios retóricos da gramática trabalhados por Marli Quadros Leite, ao 

analisar João de Barros e Fernão de Oliveira. Neste sentido, o objetivo parece ser 

o de transparecer a clareza, a concisão, a justeza e elegância do discurso, ao 

mesmo tempo em quem oculta os solecismos e o barbarismo. Evitar-se-ia, desta 

forma, possíveis dificuldades na compreensão do texto causadas, via de regra, 

pelo afastamento cronológico de Camões em relação aos leitores oitocentista.
264

 O 

segundo princípio retoma a língua latina como origem da portuguesa e relaciona-

se, portanto, com o princípio do número um. Elege o latim como “Venus” da 

língua portuguesa, em um provável intertexto com o poema épico de Camões, já 

que, por muitas vezes,   Venus quem auxilia os portugueses em “Os Lusíadas”.
265
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Officina Typographica de Firmino Didot, Impressor do Rei, e do Instituto, 1819. p. XXXII. 
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 Passagens como “Sustentava contra ele Venus bela, / Affeiçoada á gente Lusitana, / Por quantas 

qualidades via nella / Da antigua tão amada sua Romana” evidenciam tal afirmativa. Cf.: 

CAMÕES, Op. cit. p. 12 (Correcta, e dada á Luz, conforme á de 1817, in-4º). 
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O último princípio visa proteger a métrica que poderia se corromper pelas 

mudanças constantes da pronunciação que ocorreram com o tempo. Ademais, o 

editor ainda se preocupa em utilizar dicionários recentemente publicados (Antonio 

de Morais Silva, a edição de 1789, ou a de 1813, Joaquim da Costa, 

provavelmente Joaquim Jos  da Costa e Sá, na edição de seu “Diccionario 

abreviado das línguas portugeza, franceza...” de 1808, e, provavelmente, o 

primeiro volume do “Diccionario da Lingoa Portgueza”, da Real Academia de 

Sciencias de Lisboa, 1793). 

No tocante especificamente à ortografia das edições, Botelho aponta 

diferenças como “terminaçoes em am, que a outra dá em ao” [grifos do autor], 

impito por ímpeto, ey por hei e outros tantos exemplos. Desta maneira, o editor 

conclui que isto “[...] basta a mostrar que nao tintamos huma orthographia, e que 

algumas palavras saõ impressas por quem não sabia escreve-las”.
266

 É evidente 

que a regularidade ortográfica presente no século XVI é bastante distinta da do 

século XIX e, com certeza, os ortógrafos e gramáticos neste período caminharam 

para uma padronização. Evidente também é que tal padronização não era ainda 

suficiente na visão do editor.  

O último caminho encontrado pelo editor para alterar o texto da primeira 

edição de Camões foi a acusação por parte de Botelho de que, por vezes, era o 

editor ou o tipógrafo o responsável pela falta de ortografia. É bastante lógico que 

tanto no século XVI quanto no XIX os indivíduos melhores dotados do 

conhecimento da leitura e da escrita estivessem longe das máquinas tipográficas e 

próximos de cargos do governo ou profissões consideradas de mais respeito, como 

a de professor ou a de advogado. Sobrava para os mais rústicos o árduo trabalho 

de preencher quadros e mais quadros com os tipos móveis e fazer prensar os livros 

nas tipografias. Assim, é de se imaginar que as impressões estivessem sujeitas a 

diversas alterações, fruto desta incapacidade de leitura e escrita do funcionário 

responsável pela montagem dos tipos.
267
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Com este breve exemplo, demonstra-se que a profissão de editor, 

principalmente a dos textos clássicos, no século XIX, era muito ativa em relação à 

forma dos textos e, por vezes, fazia-se necessárias alterações na ortografia dos 

livros publicados. No entanto, tais alterações não eram feitas sem critérios e se 

tratava de um processo que visava aperfeiçoar a clareza do texto, equilibrando o 

presente e o passado, tendo às vezes de lidar com a falta de padrão ortográfico e, 

até mesmo, com uma montagem mal feita dos tipos para a impressão. É preciso 

considerar que mesmo que, embora as gramáticas aqui analisadas tenham sido 

construídas várias anos antes, tratam-se de trabalhos que delimitaram a ortografia 

no ano em que foram reeditadas, e não é surpresa alguma se a escrita dos próprios 

gramáticos foi alterada para adequar-se a formas de escrita mais contemporâneas. 

2.2.1.2. Números Gerais das Gramáticas 

O primeiro número a apresentar é o total de citações levantadas nas 

gramáticas analisadas. Forma ao longo dos dez compêndios, 2067 citações que 

apresentaram desde clássicos da língua latina (como Cícero e Quintiliano) até 

cânones da portuguesa (como Camões e o padre Antonio Vieira). Claro que a 

distribuição das citações entre os compêndios não foi uniforme e, aqui, balizaram-

se entre as 32 citações da “Orthographia da Lingua Portgueza”, de Tristão da 

Cunha Portugal, at  as 692 citações das “Reflexões Sobre a Língua Portugueza”, 

de Francisco Jose Freire. 

                                                                                                                                      
[...] [Bluteau] se queixa das muitas [palavras] que se imprimiraõ alheias do seu original, ou por 

culpa do amonuense, ou por erro da imprensa, ou por descuido dos correctores; porque no 

mesmo paragrafo se acha muitas vezes a mesma palavra escripta de tres differetes modos, sem a 

conjunção ou, com que em muitas dá a entender que se póde escrever ou huma, ou outra”. Cf.: 

FEIJO, João de Moraes Madureira. Orthographia, ou Arte de Escreve, e Pronunciar com acerto a 

Lingua Portugueza, para uso do Excellentissimo Duque de Lafoens. Lisboa: Na Impressão Regia, 

1824. pp. 09. (Décima impressão mais correcta). 
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QUADRO 05 

Citações nas Gramáticas Analisadas
268

 

Obras 
Autor  Ano 

Nº Cit. %  

Cit. / 

pág. 

Arte da Gramática da Lingua 

Portugueza 

Antonio José dos Reis 

Lobato 

1770 84 4,1 0,28 

Arte da Grammatica 

Portugueza Ordenada em 

Methodo Facil e Claro 

Pedro José de Figueiredo 1811 167 8,1 1,45 

Compendio de Orthografia Frei Luiz de Monte 

Carmelo 

1767 71 3,4 0,08 

Gramatica Portugueza Antonio de Moraes Silva 1824 608 29,4 3,66 

Gramatica Portugueza de 

Manuel Souza 

Manoel Dias de Souza 1804 43 2,1 0,14 

Grammatica Philosophica da 

Lingua Portugueza 

Jeronymo Soares Barbosa 1830 215 10,4 0,46 

Origem, e Orthographia da 

Lingua Portugueza 

Duarte Nunes de Leão 1784 64 3,1 0,18 

Orthographia da Lingua 

Portugueza 

Tristão da Cunha Portugal 1856 32 1,5 0,11 

Orthographia ou Arte de 

Escrever e Pronunciar com 

Acerto a Lingua Portugueza 

João de Moraes 

Madureyra Feijó 

1802 91 4,4 0,18 

Reflexões Sobre a Lingua 

Portugueza (parte 1ª) 

Francisco José Freire 1842 692 33,5 4,25 

Total   2067 100,0  

FONTE: Em nota.  

O número de citações pode variar por diversos motivos, entre eles, a 

quantidade de páginas escritas (e por isso acrescentamos coluna “cit./pág.”, que 

representa a quantidade de citações por páginas de cada gramática). Tal relação é 

importante para que possamos avaliar o esforço de cada autor em ratificar suas 

regras gramaticais com base em outros autores. Sendo assim, encontramos um 

grande aumento do número de citações na medida em que a segunda quinzena do 
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Lisboa: Na Typographia da Mesma Academia, 1830. ; FREIRE, Francisco José. Reflexões Sobre a 
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Lisboa: Typographia da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 1842; PORTUGAL, 

Tristão da Cunha. Orthographia da Lingoa Portugueza Ensinada em Quinze Lições... Ed. 2. Pariz: 

V
a
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a
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XIX se aproximava. Ao que parece, as gramáticas portuguesas, a partir dos 

oitocentos, passam a exigir menções e citações propriamente ditas e abandonam o 

uso de exemplos vindos dos próprios autores, praxe entre os ortógrafos e 

gramáticos do século XVI.
269

 

 

GRÁFICO 02 

Citações por Páginas nas Gramáticas (1767 – 1856) 

 
FONTE: QUADRO 05 

Observando o gráfico 2, fica claro o aumento do número de citações ao 

longo dos anos. Mesmo em 1830, na “Grammatica Philosophica da Lingua 

Portugueza”, Barbosa cita outros autores de gramática do que todos os demais 

gramáticos, anteriores a 1811, citaram. A “Orthographia da Lingua Portugueza”, 

de Tristão da Cunha Portugal parece-nos o único ponto fora da curva. No entanto, 

o autor seguiu a tradição de Madureira e de Frei Luiz de Monte Carmelo e se 

preocupou muito mais em listar palavras que acredita ser as mais difíceis de serem 

aprendidas do que em propriamente estabelecer regras bem fundamentadas para 

sua ortografia. De fato, após as 94 páginas nas quais adverte o leitor com as 

quinze lições, a exemplo de Madureira, Tristão Portugal, passa a listar os “Erros 

Comuns da Pronunciação do Vulgo, com as Suas Emendas em Cada Letra” – um 

tipo de dicionário que rejeita palavras as quais os rústicos mais comumente 

pronunciavam com erro, segundo o autor. Assim, na letra “A” listou “Abainhar” 
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que deveria ser pronunciada desta forma e não como “Abaenhar”, “Abalisar” e 

não “Abalizar”, assim por diante.
270

  

O uso de listas de palavras e expressões que não deveriam ser usadas, ou 

que geravam mais dúvida, era comum entre os autores que se baseavam na 

ortografia de Madureira Feijó.
271

 No entanto, a tradição das longas listas de 

palavras tinha raízes muito anteriores. Duarte Nunes Leão, em 1576, utiliza deste 

recurso quando elaborou a “R f r  çã     A gũ       vr   qu    g     vu g r 

vfa & fcreue mal”, em meio a sua ortografia.
272

 Na lista, Leão elenca duas 

colunas, sendo uma a de erros e outra a de emendas, bastante semelhante à 

formatação proposta na listagem de Tristão Portugal. Mesmo que este não tenha 

feito nenhuma citação do autor quinhentista, nada impede que o tenha tomado por 

base ao produzir a listagem. Ademais, não faltariam exemplos de listas 

semelhantes para Tristão Portugal, que poderia tê-las encontrado na publicação de 

Frei Luis de Monte Carmelo, em 1767, na qual se podem ler catálogos e mais 

catálogos, que vão desde os nomes pr prios at  a listagem dos “vícios ou abusos” 

da ortografia moderna e suas subsequentes emendas.
273

  

Vale a lembrança, ainda (apesar de aí não haver correspondência formular 

com a lista de Tristão Portugal), o “Elucidario das Palavras, Termos, e Frases 

que em Portugal Antigamente se Usarão, e Hoje Regularmente se Ignorão”, de 

Joaquim de Santa Rosa Viterbo, publicado em dois volumes, entre os anos de 

1798 e 1799.
274

 Nele, o autor apresenta em forma de dicionário os termos já em 

desuso em Portugal, mas que, por algum motivo, ainda encontravam lugar entre 
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os menos abastados. Claro que neste ponto vale a lembrança de que a 

padronização proposta por Viterbo, bem como a de Leão e a própria listagem de 

Tristão Portugal, representaram a tentativa de impor um padrão linguístico traçado 

por um determinado grupo de homens de letras. Ao percebermos a listagem sobre 

a perspectiva de Pocock, as listas representam um reforço ao idioma letrado frente 

ao rústico, ou na ótica da teoria sacrifical de René Girard, a imposição do 

comportamento linguístico por parte dos homens de letras era, nada mais, que 

parte do ritual ao qual deveriam se submeter os membros do grupo dos letrados. 

Tanto gramáticas quanto dicionários semelhantes ao de Viterbo eram, assim, 

manuais para permitir e auxiliar fixação das regras para a permanência ou para a 

entrada na comunidade das letras. 

2.2.1.3. Temas Citados e a Teia Gramatical 

No tocante aos temas citados nas gramáticas, cabe, novamente, a 

advertência de que toda a tentativa de categorização das obras pelos temas 

tratados foi feita por meio de seus títulos, o que, por vezes, dificultou o processo. 

Mais uma vez a análise minuciosa tomando por base a leitura cuidada de cada um 

dos textos citados era inviável, uma vez que é praxe não se mencionar a edição ou 

mesmo o ano de publicação das obras citadas. Houve ainda momentos em que não 

conseguimos encontrar os livros mencionados, mesmo recorrendo a bibliotecas 

institucionais ou digitais. Fizemos o possível para minimizar tais perdas 

consultando trabalhos que mencionassem as obras citadas pelos gramáticos, mas, 

algumas vezes, isso foi impossível.  

Vale lembrar ainda que qualquer tentativa de restringir os temas dos livros 

é falha já que, muitas das vezes, estes possuem temáticas que se enquadrariam 

bem em duas ou mais categorias. As obras do padre Antonio Vieira, enquadradas 

no tema da Religião, mas, que facilmente poderiam se enquadrar na filosofia. Seja 

como for, optamos por uma maior subdivisão no que diz respeito às obras que 

trabalhavam com a escrita, a ortografia e a gramática já que, o aumento de 

citações de autores hispânico ou latinos poderia significar uma maior influência 

destas línguas na construção da gramática portuguesa. 

Uma última ressalva é que, as vezes os textos eram citados apenas pelo 

nome do autor e não pelo da obra, ficando impossível determinar, salvo quando 
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ocorriam citações literais, de qual obra pertencia a menção. Tais fatos explica o 

porquê o número total de citações em cada gramática é diferente do número 

acumulado (Quadro 05) é maior que o número acumulado de citações em cada 

tema (Gráfico 03).  

GRÁFICO 03 

Percentual dos Temas Citados nas Gramáticas (1767 – 1856) 

 
FONTE: Nota do QUADRO 05. 

O primeiro ponto para ao qual quero chamar a atenção é a forte presença 

de textos com a temática religiosa influenciando na construção dos exemplos 

gramaticais. No “Compendio de Orthografia, e Suficientes Catalogos, e Novas 

Regras...” (1767), de Frei Monte Carmelo, o número de menções a textos 

religiosos (27) chega a superar o total de referências aos textos de língua 

portuguesa (9). O mesmo voltaria a ocorrer em meados do XIX, como nas 

“Reflexões Sobre a Lingua Portugueza” (1842), de Francisco José Freire, o que 

em partes demonstra a permanente influência de textos catequizantes mesmo após 

a secularização do estado promovida por Pombal no terceiro quartel do século 

XVIII ou a propagação do ensino público promovido pelo estado no período do 

oitocentos.
275

 

Um segundo ponto sobre os temas citados diz respeito a flutuação de 

algumas das temáticas referenciadas nas gramáticas entre a segunda metade do 

século XVIII e o segundo quartel do XIX. A divisão cronológica se justifica 
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devido a um crescimento esponencial de citações nas gramáticas nos primeros 

anos do século XIX. Como mostra o gráfico 02, o número de citações, que não 

superou 0,28 por página, antes de 1804, chegou a picos de mais de quatro entre os 

anos de 1811 e 1856. 

GRÁFICO 04 

Percentual dos Temas Citados nas Gramáticas (1767 – 1804 e 1811 – 1856) 

 
FONTE: Nota do QUADRO 05. 

Desta maneira, a comparação entre os dois períodos é importante para que 

possamos perceber algumas minúcias relativas ao processo da autoridade que 

valida as gramáticas na passagem do XVIII para o XIX. Em primeiro lugar, o 

contraste entre a queda acentuada de textos relativos à língua portuguesa e o 

crescimento dos textos poéticos. Ao que parece, o século XIX amenizou a 

autoridade dos gramáticos como base para a elaboração das regras da língua 

portuguesa e a diluiu entre a história, as biografias e a poesia. Neste sentido, 

autores como Bento Pereira, Jeronymo Osorio e Duarte Nunes Lião deram lugar a 

Luis Vaz de Camões, Gabriel Pereira de Castro e Pedro de Andrade Caminha.  

O aumento do número de textos citados com a temática da História 

também é relevante. O percentural aumenta quase seis vezes. As razões para tal 

crescimento pode advir das elogiosas passagens sobre antigos Reis de Portugal ou 

mesmo de um aumento da crítica política intrínseca as gramáticas a qual se 

baseava em um passado anterior à Revolução Francesa. Sendo assim, é possível 

sustentarmos a hipótese de que na primeira metade do XIX não é o texto 
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propriamente gramatical o responsável pelos exemplos nas gramáticas, o que não 

ocorre em fins do XVIII.  

Devemos agora imaginar o porquê de tal ocorrência. Por um lado, é 

preciso levar em conta o grande crescimento dos escritos que retratavam a história 

de um determinado período imaginando como balizas temporais o tempo de vida 

de um Rei ou chefe de estado o que reforçou o crescimento da categoria “hist ria” 

entre os percentuais levantados. Por outro lado, o princípio do século XIX, em 

Portugal, foi marcado por uma série de acontecimento políticos que poderiam ter 

fomentado a busca pelo exemplo histórico muito mais do que pelo próprio 

exemplo metalinguístico.
276

 É fundamental considerarmos que os textos que 

versam sobre a língua portuguesa são um espaço propício para o debate. 

Principalmente por se tratar de parte essencial para a consolidação de Portugal 

como nação. Sendo assim, o papel do gramático da época ia muito além do mero 

registro da língua ou da correção gramatical e ortográfica. Ele transborda suas 

atribuições na medida em que atua como formador social (seja como professor ou 

como escritor de textos com o propósito educacional). De fato, seu papel é muito 

mais ativo e os exemplos escolhidos muito tinham a ver com as situações políticas 

que se apresentavam. Eram, portanto, recomendados livros em que a instrução não 

se restringisse apenas à escrita e à leitura, mas também aprimorassem os 

princípios morais e religiosos.
277

 Escrever gramática e ensinar português no XVIII 

e XIX eram uma ação na qual a política encontrava vazão. 

A título de exemplo da referida preocupação por parte dos autores dos 

compêndios sobre a língua portuguesa, seguem-se as citações: 

Auctores mais insignes na pureza da linguagem, na 

propriedade da frase, e na elegância do estilo. É por tanto 

claro que uma nação não pode dar Auctores Classicos, em 

quanto a sua civilização for rude, e pouco polida; em quanto a 
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 Entre estes, é possível destacar as Guerras Napoleônicas, a transferência da Corte Portuguesa 

para o Brasil, as Constituintes de Lisboa, entre outros. Em especial, este último será abordado com 

mais detalhes no capítulo seguinte.  
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 Mesmo após a laicização do ensino ocorrida durante o período pombalino, o papel das escolas 

coordenadas pela Igreja católica ainda era forte. Sobre o tema, é importante citarmos as obras de 

CARRATO, José Ferreira. Igreja, iluminismo e escolas mineiras coloniais. São Paulo: Cia Ed. 

Nacional, 1968. Para o Brasil e, para Portugal, FERNANDES, Rogério António. Os Caminhos do 

ABC: Sociedade Portuguesa e Ensino das Primeiras Letras. Porto: Porto Editora, 1994. (Coleção 

Mundo de Saberes) 
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vida social, e o commercio dos homens forem limitados e 

empecidos; e não tiver chegado a um alto grau de cultura a 

razão e o entendimento.
278 

Francisco José Freire destaca a diversidade do papel da gramática e da 

língua portuguesa, e, por conseguinte, do gramático. O autor condiciona a 

existência de autores clássicos em uma determinada nação (aí a importância da 

língua nacional, no caso a portuguesa), com o papel da civilidade e polidez. Ora, 

até aí nada de novo, pois já encontros mostra de tal vínculo nas palavras de 

Bluteau, ao definir o vocábulo língua (como já mencionado no capítulo I) como 

“[...] freyo da prudência, & leme da razão”.
279

 No entanto, Freire vai além ao 

alinhar à questão do estabelecimento do clássico o sucesso no comércio e na vida 

social. De fato, neste ponto, novamente, vale retomarmos Bluteau, desta vez em 

outro vocábulo: 

GRAMMATICO, Gramático. Antigamente se deu este titulo naõ 

só aos Professores da Grammatica, & versados na intelligenca 

das Lingoas, mas geralmente a todos os grandes humanistas, 

Philosophos, Criricos, Rhetoricos, Historiadores, ate aos 

Jurisconsultos [...] Grammatico, acho que este titulo se 

conforma com o que costumaõ dar aos Portuguezes, aos que 

chamaõ Grandes letrados [...].
280 

O vocábulo refere-se àquele que possuía conhecimento sobre quaisquer 

ciências que envolvessem as letras, tais como a Retórica, a História, o Direito ou a 

Matemática. A definição é bastante ampla e deve ser lida com ressalvas ou todos 

os profissionais que se envolvessem com a prática da escrita poderiam ser 

tomados como gramáticos, mas não só isso. Os grandes letrados eram aqueles que 

tinham “Destreza em manejar negócios [...]”.
281

 A definição mostra-nos alguém 

que instrui dentro da “boa ordem que se observa, & as leys que a prudência 

estabeleceo para a sociedade humana nas Cidades e Republicas”.
282

 A definição 

do dicionarista leva-nos a recordar a pluralidade de funções presentes no 
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 FREIRE, Francisco José. Reflexões Sobre a Lingua Portugueza. Parte primeira que trata do 

valor das palavras e correcção da Grammatica. Lisboa: Typographia da Sociedade Propagadora 

dos Conhecimentos Úteis, 1842. p. 160. 
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 BLUTEAU, Raphael. Vocabulário portuguez e latino. Coimbra: Collego das artes da 

Companhia de Jezus, 1712-1728. (edição fac-similar em CR-ROM). p. 137. (vol. 5).  
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 Ibidem. p. 118. 
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 Ibidem. p. 89.  
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 Assim como definido no vocábulo “policia”, BLUTEAU. Op. Cit. p. 575 (vol. 6). 
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indivíduo que escreve uma gramática. Como visto, entre os gramáticos analisados, 

tal questão não fora esquecida. 

Cabe ainda um último caso a ser analisado, cuja citação segue:  

Muitos defeitos hão de descobrir-se sem duvida nesta pequena 

obra; mas espero que sejão perdoados, consideradas a grande 

dificuldade que há-em-conciliar todas as opiniões para a 

aprovação de cousas novas, e a vantagem que resultará para a 

Nação Portugueza de adoptar o novo methodo, que proponho 

depois de aturadas meditações, e varias experiências no 

decurso de vinte e seis annos
.283 

Novamente, o trecho aponta para a importância da língua nacional para o 

fortalecimento da nação portuguesa. No entanto, é sobre o argumento da 

experiência, como princípio de autoridade, para validar o método proposto por 

Antonio de Araujo Travassos, autor de um “Ensaio Sobre hum Novo Modo de 

Ensinar a Ler, e Taboada para a Multiplicação dos Numeros de 1 a 100 por cada 

hum dos Mesmos Numeros”, que iremos nos deter. Enfatizando ter recolhido a 

experiência de vinte e seis anos para compor sua obra, o autor pretende convencer 

seus leitores da validade de desta. O recurso da empiria como fonte de autoridade 

para as palavras do gramático é um ponto bastante relevante ao considerarmos os 

compêndios da língua portuguesa. Já não era novidade que por vezes o recurso 

fosse usado pelos autores. Este tinha, como objetivo, desviar o foco dos pontos 

tratados ou quando lhes faltava prova cabal para uma afirmativa ou como forma 

de amenizar algum tipo de crítica sobre seus textos já que, como lembrou o padre 

Francisco Jos  Freire em suas “Reflexões”, “aquellas liberdades, que não 

desdizem na boca de um velho, na de um moço são justamente censuradas”.
284

 

Anteriormente, o argumento da experiência já encontrara lugar em Dom Raphael 

Bluteau, quando este justificou ter escrito um vocabulário português mesmo sendo 

francês de nascença.  

O caso de Bluteau é exemplar para analisarmos a questão dos autores 

estrangeiros escrevendo sobre a língua portuguesa. Não é estranho que no Gráfico 
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 TRAVASSOS, Antonio de Araujo. Ensaio Sobre hum Novo Modo de Ensinar a Ler, e Taboada 

para a Multiplicação dos Numeros de 1 a 100 por cada hum dos Mesmos Numeros. Lisboa: Na 

Impressão Regia, 1820. p. II. 
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 FREIRE, Francisco José. Reflexões Sobre a Lingua Portugueza. Parte primeira que trata do 

valor das palavras e correcção da Grammatica. Lisboa: Typographia da Sociedade Propagadora 

dos Conhecimentos Úteis, 1842. p. 74 
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03 tenhamos encontrado as línguas latinas e estrangeiras como últimas colocadas 

nas citações dos gramáticos. Era época em que a língua portuguesa buscava sua 

“independência”, e isso viria atrav s do relativo abandono das línguas clássicas, 

do espanhol (principalmente) e das línguas de outros países. É justo, portanto, 

citar, em sua maioria, autores de língua portuguesa e, de preferência, portugueses 

de nascença. Este foi o ocorrido para mais de 1300 casos (82,5%) do total, como 

demonstra o gráfico abaixo.  

GRÁFICO 05 

Percentual da Origem dos Autores Citados 

 
FONTE: Nota do QUADRO 05. 

Com a exceção dos franceses (quase exclusivamente em razão do padre 

Raphael Bluteau), e dos romanos, que encontraram seu lugar pelos textos de 

Cícero, Aristóteles e Quintiliano, os demais países praticamente não foram 

representados. Ao todo, temos um alemão, um brasileiro, três castelhanos, três 

espanhóis, onze franceses, um holandês, quatro ingleses, cinco italianos e trinta e 

sete autores da Roma Antiga. 

As menções a História e Biografia vinculam-se predominantemente ao 

passado de Portugal e à história de suas conquistas ou, no caso das biografias, à 

história de vida de Reis e personalidades históricas portuguesas ou de santos do 

cristianismo. Foi assim com “Vida de Dom João de Castro, quarto viso-rei da 

India”, do português Jacinto Freire de Andrade, ou com a “Vida da Imperatriz 
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Theodora”, de Duarte Ribeiro de Macedo. Acreditamos que isso faça parte de 

uma tentativa por parte dos gramáticos de valorizar suas obras por meio do elogio 

à religião ou à monarquia. Não eram incomuns, por exemplo, elogios nas 

dedicatórias que enfocavam especificamente à nobreza. Isto ocorria, tanto nas 

obras de cunho gramatical quanto nas de outros temas.
285

 

Um último ponto a observarmos no gráfico 05 (e talvez o mais importante) 

é que a temática da língua portuguesa foi apenas a segunda melhor colocada na 

escrita das gramáticas. De fato, a poesia (muito por causa de Camões), os textos 

religiosos (pelo padre Antonio Vieira) e históricos (pelos textos em louvor dos 

príncipes) parecem ter sido a base para os exemplos gramaticais da época. Se a 

figura do bom autor se ligava ao tema da escrita, esta ligação se alternava entre a 

poesia e a língua portuguesa propriamente dita. A língua portuguesa não ser a 

primeira coloca não é, no entanto, de grande surpresa ao recordarmos a disputa 

mimética envolvida na elaboração do texto dos gramáticos. Citar e elogiar textos 

po ticos   tamb m não elogiar outros autores “concorrentes”, já que a poesia, 

mesmo que sirva de base para a escrita da gramática na época, não concorria 

diretamente com os livros de gramática e, claro, não poderia substitui-los. Assim, 

Luiz Vaz de Camões, Gabriel Pereira de Castro e Pedro de Andrade Caminha não 

concorriam diretamente com Antonio José dos Reis Lobato ou Antonio de Morais 

Silva. A afirmativa só é corroborada ao observarmos o gráfico 06. 

                                                 
285

 Sobre as dedicatórias e seu aspecto na política editorial Cf.: DELMAS, Ana Carolina Galante. 

"Do mais fiel e humilde vassalo": uma análise das dedicatórias impressas no Brasil joanino. Rio de 

Janeiro: [s/d], 2008. (Dissertação de Mestrado).  



143 

 

 

GRÁFICO 06 

Qualificação Recebida de Acordo com os Temas Citados nas Gramáticas 

(1767 – 1856)
286

 

 
FONTE: Nota do QUADRO 05. 

Entre os elogios, encontramos temos: “insigne”, “sapientíssimo”, 

“doutíssimo” e at  referências mais emocionadas como “Meu mestre o erudito [...] 

sogeito de huma rara erudição nas humanas letras”, feita por Antonio Jos  dos 

Reis Lobato ao gramático português Antonio Felix Mendes.
287

 Em contrapartida, 

as críticas negativas aos autores passam por “imperfeito”, “cai em erro”, 

“equivoca-se”, “não deve ser imitado”. Alguns, a exemplo do que acontece com 

os elogios, são mais detalhados como mostra o próprio Lobato em 1770 ao criticar 

o “Methodo Gramatical para Todas as Línguas”, do português Amaro de 

Roboredo:  

[...] trata da Grammatica Portugueza para melhor intelligencia 

da Latina; porém não dá a necessaria noticia das diversas 

declinações dos Nomes, e Conjugações dos Verbos, assim 

regulares, como irregulares; admittindo tambem por prepsições 

muitas palavras que o não são. No tratado da Syntaxe tem 

muitos defeitos por querer regular quase em tudo a Syntaxe 

Portugueza pela Latina.
288 
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 Desconsideramos as referencias neutras aos autores. Estas, geralmente, apontavam apenas 

algum título eclesiástico. 
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 LOBATO, António José dos Reis. Arte da grammatica da lingua portugueza. Lisboa: Na Regia 

Officina Typografica, 1770. p. XIII. (Versão digitalizada do exemplar do CLUL (R-116). Nos 

anexos 05 e 06 apresentamos uma lista com as qualificações positivas e negativas que os 

gramáticos fizeram aos textos. 
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Officina Typografica, 1770. p. XXIV. (Versão digitalizada do exemplar do CLUL (R-116).  



144 

 

 

No geral, é nítido que textos não relacionados diretamente com a escrita da 

língua portuguesa receberam maior número de referências negativas do que textos 

com temáticas de línguas estrangeiras ou latinas. Ademais, textos com temáticas 

relacionadas a “ eografia”, a “Romances, com dias e teatro” sequer mereceram 

críticas ou elogios por parte dos gramáticos. Elemento este que corrobora para a 

hipótese de que o alto índice de elogios feitos às poesias revela que seus 

gramáticos tomavam o texto poético como referência, muito mais que os 

romances ou o teatro. Também, a título de hipótese, o gráfico permite inferirmos 

que, quanto mais afastado do ambiente pedagógico da escrita, ou seja, quanto 

menos o texto tinha como objetivo ensinar a escrita do português, menor o 

percentual de críticas recebidas por ele. Textos biográficos e históricos, sempre 

que mereceram alguma qualificação por parte dos gramáticos, esta foi em sentido 

elogioso. De maneira geral, acreditamos que os dados só comprovam o fato de as 

mediações internas e externas, para usarmos os termos de Girard, passarem 

também pela intencionalidade da produção da obra, medida aqui pela sua 

temática. Um texto produzido com a intensão de ensinar a língua portuguesa era 

concorrente direto da gramática em que é citado e, para o autor que o citava, fazia-

se necessário criticá-lo a fim de reforçar a posição de maior erudição por parte de 

sua gramática. 

Um último ponto com relação ao gráfico anterior é a forte tensão entre 

qualificação positiva e negativa existente entre os textos com as temáticas da 

“Religião”, “Política” e “Artes, ciências e filosofia”. De certo, tal tenção não   

mero acaso e aponta para o fato – já salientado por nós e reforçado pelos casos  

das disputa entre Antonio José dos Reis Lobaro e Frei Luiz de Monte Carmelo 

(apresentados no capítulo II), e do processo inquisitorial sofrido por Antonio de 

Morais Silva – que o gramático, ao escrever sobre a língua portuguesa escreve, 

além do texto metalinguístico, um escrito político. De fato, em Portugal, no 

período de constantes disputas e reformulações no governo que foram os séculos 

XVIII e XIX, trabalhar com a língua portuguesa, era, também, trabalhar com a 

política.
289
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 Claro que não estou aqui defendendo que apenas os trabalhos com a língua portuguesa têm tal 

competência. É óbvio que tratados de filosofia, arte, religião e história também possuem tal 

característica. Neste ponto, apenas saliento que os gramáticos, por terem como objeto a escrita, 
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Entre os livros políticos que receberam qualificação elogiosa para seus 

autores destacamos “Corte na Aldeia, e noites de inverno”, de Francisco 

Rodrigues Lobo, elogiado como “possuiu perfeitamente a lingua e a praticou com 

distinção”, que fora elogiado nas “Reflexões Sobre a Lingua Portugueza”, em 

1842, pelo gramático Francisco José Freire.
290

 Outra obra política elogiada, ainda 

nas “Reflexões...” foi o “Tratado dos Pudores”, do padre Antonio Luiz, que foi 

tratado como “nosso”. O uso do pronome possessivo para remeter-se ao autor do 

“Tratado...” parece ter como objetivo, a exemplo de outros autores para os quais 

se utiliza esta forma, aproximar leitor e autor citado bem como destacar a origem 

portuguesa de Antonio Luiz. Ademais, na medida em que se confere autoridade a 

um autor vinculando-o a sua origem portuguesa, na verdade, confere-se 

autoridade também a Portugal.
291

 

2.2.1.4. O Estrangeiro Escrevendo Português? o problema da origem na 

gramática portuguesa 

Com relação aos títulos políticos que receberam uma qualificação 

negativa, podemos destacar os “Discursos Vários Políticos”, de Manuel Severim 

de Faria, caracterizado por Francisco Jos  Freire com um desconfortável “Seria 

necessário Auctor mais Clássico”.
292

 Brachyolog é outro autor a receber crítica 

em sobre sua obra “Principes”. Aqui, novamente, Freire faz uso da ligação com 

Portugal como base para a ret rica de seu argumento. Segundo ele, “Este autor 

[Br  hy   g]   r qu r r           vr  [    b , “M         ”]   r            

portuguez, deixou de o ser”.
293

 Observemos que a característica da origem 

portuguesa é constantemente utilizada como elemento retórico que valida o autor 

como gramático da língua de Portugal. Não é sem razão que Dom Raphael 

                                                                                                                                      
encarando-a como obra coletiva da sociedade, não estão por isso aparte das paixões e dos 

contornos políticos de sua época. Talvez eles, mais que outros, ainda sejam capazes de perceber 

tais movimentos com maior clareza, justamente pelo trabalho direto com o discurso. 
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dos Conhecimentos Úteis, 1842. p. 12. Para uma análise mais aprofundada do conteúdo político 

presente na obra de Francisco Rodrigues Lobo Cf.: FONSECA, Joaquim. O Discurso de Corte na 

Aldeia de Rodrigues Lobo: o diálogo I. Porto: Universidade do Porto. Faculdade de Letras, 1996. 

Disponível em:  http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/9074/2/2728.pdf [11.abr.12]. 
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Bluteau, ao redigir o Pr logo destinado “Ao Leitor Portuguez” em seu dicionário, 

defende-se por sua origem francesa mesmo antes das acusações. 

Da tua impaciência conheço, que es Portuguèz; como tal não 

podes deixar de eftranhar, que fe arrojaffe hum Eftranho a 

compor do teu idioma o Diccionario. Entendamo-nos Amigo, & 

entende, que ifto, que te parece arrojo, he veneração.[...] Diràs, 

que eftes benefícios [de se fazer um dicionário para o 

Português] fó os pode fazer hum Portuguèz de nacimento, 

porque os nacionais fão de juro herdado legisladores da fua 

locução. Se ifto fora afim, não poderia haver Vocabularios de 

duas lingoas, porque nunguem he, nem pode fer natural de 

duas terras. A Patria he May, & afim como nenhum homem 

naceo de duas mãys; de duas pátrias nunguem he filho. Mas 

com termos todos huma fo pátria, pode cada hum de nos falar 

mais de huma lingoa. [...] A ifto fe acrecenta, que nem fempre 

os filhos da terra fabem melhor a fua lingoa. [...] Tambem he 

de faber, que muitor Portuguezes, que pertendem reprovarme 

por eftranho, faõ menos Portuguezes, do que eu. Todo o 

Portuguez, que naceo de quarenta annos a efta parte, tem 

menos annos de Portugal, do que eu. [...] fe não for de teu 

aggradom ferà porque não vem da mão de outro Portugèz, que 

(a meu entender) es Portuguèz tão fino, que não havias de 

receber de hum Indio hum bifalho de diamentes; nem de hum 

Gentio de Ceilão hum fio de perolas; nem de hum morador do 

Pegû hum colar de Rubis; porque tudo, o que não fahe de mão 

Portugueza, na tua eftimação he nada. [...] [grifos nossos]
294

 

A retórica de Bluteau começa com uma compreensão, que mais tarde se 

revela sarcasmo, da situação em que se encontra um leitor português tendo de ver 

um francês a escrever-lhe um dicionário. O uso do termo “Amigo” s  aproxima 

autor e leitor para que, em seguida, o argumento contrário ao vínculo entre terra 

de nascimento e a língua que se escreve possa começar. Primeiro, um argumento 

lógico que coloca os dicionários bilíngues (assim como o do próprio Bluteau), 

como o primeiro problema para os que acreditavam no princípio de que os 

dicionários deviam ser escritos por escritores nativos de terras nas quais a língua 

dicionarizada fosse pátria. Bluteau utiliza então uma metáfora entre a pátria e a 

figura materna – metáfora esta comum na literatura política do XVIII e XIX – 

para salientar a impossibilidade óbvia de que haja autor de duas pátrias para 
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 BLUTEAU, Raphael. Vocabulário portuguez e latino. Coimbra: Collego das artes da 

Companhia de Jezus, 1712. (edição fac-similar em CR-ROM). BLUTEAU. Folhas 2 – 3. (vol. 1). 
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escrever livros em duas línguas.
295

 A seguir, Bluteau reafirma que pode um 

mesmo indivíduo falar duas línguas e que, em algumas situações, mesmo falando 

uma língua que não lhe é herdada do berço, pode conhecê-la melhor que seus 

falantes de nascença. 

Cabe aqui um momento para, em defesa do argumento do dicionarista, 

recordarmos a citação de Antonio José dos Reis Lobato destacada em epígrafe 

neste capítulo. Dizia Lobato que “soube Francisco Sanches Brocesse mais 

Grammatica em nossos tempos, que Cicero, e Varrão colunas da lingua nos seus, 

que lhe precederom (sic) 1640 annos”.
296

 Em 1770, o argumento do autor de 

“Arte da grammatica da lingua portuguesa” salientava que gramática da língua e 

a língua em si eram – como ainda o são – coisas diferentes, sendo que, para a 

gramática, o que mais influencia na apreensão do conteúdo é a razão e não a 

natalidade. 

Mesmo para aqueles que ainda não haviam se convencido do argumento 

do dicionarista, este ainda compara, de maneira sarcástica, seus quarenta anos de 

Portugal com o de seus críticos. Sua conclusão é a de que, pelo tempo em que 

vive no território lusitano, tem mais de Portugal que qualquer um que o critique 

com menos idade. Em seu último argumento, novamente lançando mão do 

sarcasmo, Bluteau utiliza o conhecimento hist rico para associar o “presente” que 

dera a língua portuguesa como todo e qualquer presente vindo de um estrangeiro. 

Assim, na possibilidade de não aceitarem seu dicionário, os portugueses deveriam 

recusar também os diamantes dos índios, as pérolas dos gentios e os rubis do 

Pegû. Conclui, portanto, que “A diverfidade da Patria não deve diminuir a 

eftimação da oferta [de seu dicionário]”.
297

A questão nos faz refletir sobre a 

origem dos autores citados nas gramáticas, tema do gráfico seguinte. 

 

 

 

                                                 
295

 Uma relação de livros que utilizam-se desta metáfora pode ser vista em: 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=%22patria+may%22&tbs=, 
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GRÁFICO 07 

Qualificação dos Autores Citados por sua Origem (1767 - 1856) 

 
FONTE: Nota do QUADRO 05. 

O gráfico parece confirmar a preferência pelos autores portugueses entre 

os exemplos citados nas gramáticas. Com relação à qualificação destes autores, a 

superioridade portuguesa apenas reflete o maior volume de citados desta origem. 

Bluteau, por exemplo, autor francês de grande expressão, foi qualificado em 

apenas dezenove menções das setenta e duas que seu dicionário recebera. Destas, 

em onze o autor mereceu qualificações positivas e nas outras recebera 

qualificação negativa. É importante salientar que todas estas qualificações 

negativas vieram da “Orthographia ou Arte de Escrever e Pronunciar com Acerto 

a Lingua Portugueza”, de padre Feij , em 1802. Como exemplos das críticas 

presentes na “Orthographia” podemos mencionar,  

Bluteau uzo, que Lubricar fignifica o mefmo [que Lobregar ou 

Lubrigar], fundado em huma etymologia, que lhe dá da palavra 

Caftelhana Lubricar. Mas o ufo da palavra Lubricar fó anda 

entre Medicos, como termo de Medicina, que fignifica abrandar 

com remédios o ventre para purgar. 
298 

 

Nas palavras de Feijó, observamos o rejeite pelo exemplo etimológico 

vindo do castelhano e o prevalecimento do uso como forma de validar o sentido 

atribuído ao termo. Neste sentido, o “uso” prático da língua não correspondia ao 

                                                 
298

 FEIJÓ, João de Moraes Madureyra. Orthographia, ou Arte de Escrever e Pronunciar com 

Acerto a Lingua Portugueza para Uso do Excellentissimo Duque de Lafoens. Sexta impressão 

mais correcta. Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1802. p. 346. 
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que alude Bluteau para o significado da palavra “Lubricar”, o que fez com que 

sua definição fosse criticada por Feijó. Não é nosso intento aqui trabalhar com 

uma já longa discussão linguística a respeito de se a gramática deve ser definida 

pelo uso ou pelos cânones. De certo, tal discussão é ainda importante, mas 

demasiada longa para nossa pesquisa. Limitamo-nos ao argumento de que Feijó. 

Ao mesmo tempo, criticava castelhanos e franceses (na figura de Bluteau). Para o 

autor, permitir que o uso reja o significado das palavras parece abrir caminho para 

a crítica ao estrangeirismo. É importante observar a recusa ao barbarismo entre as 

críticas da retórica clássica. Por vezes a pureza da língua, bem como sua clareza e 

coerência, parecia depender de se evitar palavras estrangeiras ou já desconhecidas 

à pr pria língua. Mais uma vez o exemplo do autor de “Orthographia, ou Arte de 

Escrever e Pronunciar com Acerto a Lingua Portugueza”  revela-nos tal 

prudência. Em um ambiente de tantas transformações quanto o período em que 

escrevera Feijó, a recusa em aceitar um francês como dicionarista e o castelhano 

como base etimológica protegia do estrangeiro a língua (e, por consequência, a 

identidade) portuguesa. 

2.2.1.5. Ensinar e Escrever Gramáticas: uma profissão poligráfica 

De volta à questão dos temas citados nas obras é ainda importante 

apontarmos para o número de ligações que cada um destes foi responsável. Com 

isto, é possível inferir qual temática era mais comum e, principalmente, mensurar 

a imersão de cada gramático analisado no poligráfico, sugerida por Bluteau, ao 

definir o vocábulo “ rammatico”. 
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GRÁFICO 08 

Rede Entre Gramáticos e Temas Mencionados (1767 – 1856) 

 

 
FONTE: Nota do QUADRO 05. 

O gráfico ilustra as ligações entre os gramáticos e os temas dos livros 

citados nas gramáticas. Os autores estão referenciados como quadrados e os 

respectivos temas como círculos. Portanto, um autor que tenha citado pelo menos 

um título cujo tema principal seja “Línguas Estrangeras”, por exemplo, possuirá 

uma seta partindo deste tema até seu nome. Antônio José dos Reis Lobato, por 

exemplo, citou textos com a temática da “Língua Portuguesa”, “Línguas 

Estrangeiras”, “Hist ria”, “Poesia” e “Língua Latina e  rega” o que fez com que 

setas ligassem tais temas ao nome deste autor. Este tipo de análise possibilita uma 

melhor visão acerca da proximidade entre cada autor, bem como uma mostra da 

penetrabilidade de cada tema na teia de autores citados entre os gramáticos.  

Sendo assim, fica clara a diversidade temática evocada por autores como 

Antonio de Morais Silva (1824), Jeronymo Soares Barbosa (1830) e Francisco 

José Freire (1842), todos com dez ligações de onze possíveis. Só lhes escapou a 
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temática da geografia, no segundo caso, e da língua latina e grega, no primeiro e 

terceiro. O que podemos levantar como hipótese a partir disto é que a busca pela 

ampliação do leque de temas presentes nas gramáticas aumentou entre a segunda e 

quarta décadas do XIX.  

Não podemos deixar de mencionar, no entanto, que a pluralidade temática 

esteve presente já na gramática de Monte Carmelo, em 1767, que fez referência a 

nove dos temas encontrados. É provável que a tentativa de elaborar listas de 

palavras que gerassem dúvidas aos possíveis leitores fez com que Carmelo 

acabasse por escrever quase um dicionário dos principais problemas encontradas 

para a ortografia, o que, via de regra, o conduziu a consultar vários temas. 

Ademais, o tempo que passou como Censor na Real Mesa Censória de Portugal 

pode haver contribuído para a diversidade temática das referências do autor. 

Como funcionário do aparato cens rio português, o autor do “Compendio de 

Orthografia” esteve em contato com diferentes livros dos mais variados temas o 

que justifica a amplitude de suas referências. 

A questão só valida nossa metodologia de correção das correspondências 

do século XIX, partindo do dicionário de Morais Silva. É evidente, tomando por 

base a postura interativa do autor (preocupa-se em ter a mão diversos temas ao 

escrever sua gramática), que Morais corresponde a um estudioso da língua 

portuguesa típico do século XIX, tomando por base o incentivo a polissemia já 

proposta aos gramáticos por Bluteau.  

2.2.1.6. Gramáticas e Gramáticos: tramas de relação entre os autores e as obras 

Mais importante que os temas citados eram os autores referenciados e 

como os gramáticos os encaravam. Desta forma, o gráfico a seguir deixa mais 

visível a teia relacional existente entre os autores citados de maneira positiva 

pelos gramáticos. Vale ressaltar a centralidade de autores como Luiz de Camões 

(que interliga seis dos nove gramáticos que aparecem como porte da rede), João 

de Barros (que interliga quatros dos gramáticos), Bluteau (com três interligações 

entre os gramáticos) e padre Vieira (com duas ligações) como principais nós 
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ligados aos gramáticos.
299

 É digno de menção ainda as seis ligações pertinentes 

aos autores latinos: Quintiliano, Cícero e Lucena, o que reforça a importância dos 

autores clássicos entre os gramáticos do período. 

Francisco José Freire é o gramático com maior número de ligações 

elogiosas a autores citados e, talvez por consequência disto, o que mais se 

aproxima pelo gráfico, dos demais gramáticos. Sua rede de citações perpassa 

autores citados por Feijó, Tristão Portugal, Lobato e Barbosa. Encontra-se ainda a 

apenas mais um nó de distância de Antonio de Morais Silva. Sendo assim, o autor 

das “Reflexões Sobre a Lingua Portugueza” parece ser o que mais conseguiu se 

aproximar de representar todos os gramáticos analisados. 

Um último ponto que devemos levar em consideração com relação ao 

gráfico mencionado é a diferença entre os autores mais citados e aqueles que 

fizeram maior número de ligações entre os gramáticos. O quadro e o gráfico que 

aqui seguem mostram as ligações entre os gramáticos e os autores citados nas 

gramáticas, bem como, o número total de vezes em que os autores foram citados 

positivamente. 

                                                 
299

 A falta de Pedro Jos  de Figueiredo, autor de “Arte da Grammatica Portugueza Ordenada em 

Methodo Facil e Claro...” se justifica, tanto neste gráfico quanto no que relaciona os gramáticos as 

citações negativas pelo fato de que o autor fez apenas qualificações neutras. 
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QUADRO 06 

Número de Qualificações Positivas por Autor Citado 

Autores Com Qualificação Positiva Nº Qual. 

Luiz de Camões 10 

João de Barros 9 

Antonio Vieira 5 

Francisco Sanches Brocense 5 

Luiz de Souza 5 

Bernardo de Brito 4 

Jacome Perizonio 3 

Raphael Bluteau 3 

Vossio 3 

Duarte Ribeiro de Macedo 2 

Jacinto Freire de Andrade 2 

Lancelloto 2 

Lucena 2 

Luis Antonio Verney 2 

Manuel Severim de Faria 2 

Marco Fabio Quintiliano 2 

Marcus Tullius Cicero 2 

Sciopio 2 
FONTE: Nota do QUADRO 05. 
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GRÁFICO 09 

Rede Entre Gramáticos e Autores Citados Positivamente* 

 
FONTE: Nota do QUADRO 05. 

* No Gráfico, considere os quadrados como os gramáticos e os círculos como os autores citados positivamente nas gramáticas.
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A diferença dos vínculos traçados (entre os autores e os gramáticos) com 

base nas qualificações positivas e o quadro acima revela-nos algo diferente do 

gráfico. Ao que parece, autores como Francisco Sanches e Bernardo de Brito, 

mesmo sendo mais elogiados que Bluteau não conseguiram atingir sua marca em 

termos de penetrabilidade na rede dos gramáticos. Tal fato perpassa, 

principalmente, o estudo sobre a circulação de livros e a difusão de ideias entre os 

autores de gramática do XVIII e XIX. Com base nisto, é plausível supormos que a 

circulação da obra de Bluteau – citado por três gramáticos diferentes – foi maior 

que a de Sanches – citado por apenas um – mesmo que, em termos brutos do 

número de citações, o autor espanhol tenha superado o francês em elogios.
300

  

A seguir, tomamos por base as citações que receberam qualificações 

negativas. O gráfico de rede estabelecido com tais informações revelou fortes 

diferenças em relação ao anterior. 

                                                 
300

 Admito que a correlação aqui proposta não necessariamente implica-se como verdadeira já que 

é quase impossível determinar a circulação informal de livros, e mais difícil ainda seria mensurar a 

de ideias. No entanto, acredito que o trabalho utilizando citações e os gráficos de rede têm fortes 

contribuições a dar para o ramo da história do consumo livresco. Neste ponto, acho importante 

novamente apontar para os trabalhos com a temática da circulação de livros e ideias no Brasil. 

Sobre o tema Cf. o capítulo 1, “Como Avaliar a Escrita de uma População: a história de um 

problema” desta pesquisa. 
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GRÁFICO 10 

Rede Entre Gramáticos e Autores Citados Negativamente* 

 
FONTE: Nota do QUADRO 05. 

* No Gráfico considere os círculos como os gramáticos e os quadrados como os autores citados 

positivamente nas gramáticas. 

O gráfico demonstra que há pouca interligação entre os gramáticos sobre o 

ponto de vista dos textos desqualificados por eles. Neste sentido, somente o padre 

Antonio Vieira e João de Barros ainda ocupam posição central, mas desta vez, 

com apenas duas ligações inter-relacionadas: Jeronimo Soares Barbosa, que se 

liga tanto a Antonio de Morais Silva quanto a Francisco José Freire. Além disso, o 

autor ainda elogia o texto de Antonio Jose dos Reis Lobato, o que faz com que 

entre os seis gramáticos que se preocuparam em elogiar os autores que citaram, 

Barbosa se ligue, direta ou indiretamente a três.  
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QUADRO 07 

Número de Qualificações Negativas por Autor Citado
301

 

Autores com Qualificação Negativa Negativa 

João de Barros 9 

Raphael Bluteau 8 

Antonio Jose dos Reis Lobato 3 

João de Morais Madureira Feijó 3 

Antonio Vieira 2 

Manuel Antonio Pinheiro Fernandes 2 

Manuel Leal de Barros 2 

S. T. Ferreira 2 
FONTE: Nota do QUADRO 05 [destaques nosso]. 

Contrapondo o total de críticas negativas sofridas pelos autores (Quadro 

07) com o gráfico de suas inter-relações é possível observar novamente uma 

discrepância. Vieira, um dos primeiros da lista (se considerarmos apenas o 

gráfico), passa ao quinto lugar do quadro. Enquanto isto, Bluteau, que teve oito 

menções negativas, não possui pontos de ligação com nenhum outro gramático 

além de Feijó, segundo o gráfico acima.  

É relevante observarmos as críticas sofridas por Feijó e Lobato (seis no 

total) segundo o quadro. A crítica sobre tais autores pode revelar elementos da 

“mediação interna” entre as obras que ensinavam a língua portuguesa nos s culos 

XVIII e XIX. Considerando que os quatro autores mais criticados negativamente 

eram gramáticos (no caso de Bluteau, que era um dicionarista, mas, segundo sua 

própria definição, poderia ter sido considerado gramático) é possível inferir que 

era praxe entre autores das gramáticas criticarem outros do mesmo ramo. A 

prática revela uma situação de verdadeira disputa pela legitimidade da obra que, 

muitas vezes, forçava (ou exigia) que os autores, a fim de salientar a importância 

de seus escritos, apontassem defeitos nas obras de outros pares. A situação se 

assemelha ao que mencionamos quando tratamos das críticas relacionadas à 

temática das obras. 

                                                 
301

 Consideramos para a análise apenas os autores que receberam duas ou mais críticas negativas, 

já que apenas estes se inter-relacionavam com outros. 
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GRÁFICO 11 

Gráfico de Rede Entre Gramáticos e Autores Citados de forma neutra nas Gramáticas* 

 
FONTE: Nota do QUADRO 05.  

* No Gráfico considere os círculos como os gramáticos e os quadrados como os autores citados positivamente nas gramáticas.
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Com relação aos autores que receberam qualificação neutra, os dados são a 

nós mais generosos já que se tratou da grande maioria das menções a autores 

(94%). Comparando a quantidade de citações neutras de cada autor com o número 

de interligações que este faz com outros gramáticos, é possível perceber novas 

discrepâncias. 

QUADRO 08 

Número Total de Citações de Cada Autor Qualificado como Neutro 
Autores Citados (mais que 10 cit.) Nº Cit. Autores Citados (mais que 10 cit.) Nº Cit. 

Luiz de Camões 184 Gabriel Pereira de Castro 16 

Antonio Vieira 166 João Franco Barreto 16 

João de Barros 156 Marco Fabio Quintiliano 15 

Raphael Bluteau 72 Virgílio 15 

Duarte Nunes de Leão 52 Jacintho de Deus 13 

Jacinto Freire de Andrade 46 Amador Arraez 12 

Ferreira 35 Antoine Arnauld  12 

Bernardo de Brito 34 Fernão Alvares do Oriente 12 

Luiz de Souza 32 Francisco Sanches Brocense 12 

Souza 32 Jeronymo Contador de Argote 12 

Francisco Rodrigues Lobo 31 Diego de Couto 11 

Marcus Tullius Cicero 29 Dom Afonso 11 

Bento Pereira 28 Lucena 11 

Francisco Sá de Miranda 27 Pedro de Andrade Caminha 11 

Heitor Pinto 27 Antonio Jose dos Reis Lobato 10 

Antonio Ferreira 26 Francisco de Sá de Menezes 10 

João de Morais Madureira Feijó 23 Horácio 10 

Francisco José Freire 20 Luis de Cacegas Sousa 10 

Jorge Ferreira de Vasconcelos 18 Manuel Antonio Pinheiro Fernandes 10 

Diogo de Paiva de Andrade 17 Manuel Severim de Faria 10 

Fernão Mendes Pinto 16 Plínio 10 

Francisco Manuel de Melo 16   

FONTE: Nota do QUADRO 05 [destaques nossos: Autores Romanos e Gramáticos 

Portugueses]. 
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QUADRO 09 

Interligações Entre os Autores Citados nas Gramáticas 
Autores Citados Nº Ligações Autores Citados Nº 

Ligações 

Luiz de Camões 8 Luiz de Souza 3 

Marcus Tullius Cicero 8 Manuel Severim de Faria 3 

Jeronymo Contador de Argote 7 Raphael Bluteau 3 

João de Barros 6 Souza 3 

Antonio Vieira 5 Vasco de Quevedo Mousinho 3 

Bento Pereira 5 Vasconcelos 3 

Horácio 5 Antoine Arnauld  2 

Virgílio 5 Antonio de Morais Silva 2 

Aristóteles 4 Antonio de Sousa Macedo 2 

Bernardo de Brito 4 Balthazar Telles 2 

Duarte Nunes de Leão 4 Beauzée 2 

Fernão Lopes 4 Bernardes 2 

Heitor Pinto 4 Bernardim Ribeiro 2 

João de Morais Madureira Feijó 4 Damião de Goes 2 

João Franco Barreto 4 Diego de Couto 2 

Lucena 4 Diogo de Paiva de Andrade 2 

Luis de Cacegas Sousa 4 Duarte Ribeiro de Macedo 2 

Marco Fabio Quintiliano 4 Fernão Lopes de Castanheda 2 

Platão 4 Francisco de Sá de Menezes 2 

Abbade de Condillac 3 Francisco Morais 2 

Amador Arraez 3 Francisco Sanches Brocense 2 

Amaro de Roboredo 3 Gaspar de Barreiros 2 

Andre de Resende 3 Gomes Eannes d'Azurara 2 

Antonio Ferreira 3 Luis Antonio Verney 2 

Antonio Jose dos Reis Lobato 3 Manuel de Faria e Souza 2 

Fernão Alvares do Oriente 3 Manuel Thomaz 2 

Fernão de Oliveira 3 Manuel Godinho 2 

Fernão Mendes Pinto 3 Monsieur Racine 2 

Ferreira 3 Perizonio 2 

Francisco Rodrigues Lobo 3 Plínio 2 

Francisco Sá de Miranda 3 Publio Ovidio Nasão 2 

Gabriel Pereira de Castro 3 Sciopio 2 

Homero 3 Seneca 2 

Jacinto Freire de Andrade 3 Terencio 2 

Jeronymo de Corte Real 3 Varrão 2 

Jeronymo Osorio 3 Vossio 2 

Leonardo da Costa 3   

FONTE: Nota do QUADRO 05 [destaques nossos: Autores Romanos e Gramáticos 

Portugueses]. 

Enquanto no quatro o destaque fica por conta dos gramáticos citados (algo 

de se esperar de acordo com o gênero dos textos analisados), na tabela cinco o 

destaque é para os autores romanos. Seja, como exemplos do uso dos elementos, 

seja, na busca por etimologia, os autores vindos da  Roma antiga chegaram nas 

mãos dos gramáticos portugueses e interligaram mais de quarenta vezes os 

compêndios de gramática analisados. Desta forma, mesmo que os gramáticos 

portugueses tenham tido maior destaque no número de citações apresentado no 

quadro 08, o que possibilita inferir uma tomada de autonomia dos português em 
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relação às demais línguas (incluindo o Latim e o espanhol), ao observarmos as 

interseções entre os autores, o que temos é a presença ainda marcante da literatura 

romana como elo entre autores de língua portuguesa. Se o passado romano não 

perdeu tanto de sua relevância na medida em que liga muitos autores, em termos 

de citações, a autoridade dos textos portugueses parece ter superado a dos textos 

latinos.  

O que se esboça com relação às tabelas citadas é que as disputas em torno 

do uso de autores portugueses como exemplo para os gramáticos do Português 

ainda era evidente, o que justifica que as muitas citações que se referiram a 

Bluteau e a Jacinto Freire de Andrade interliguem apenas três gramáticos. Tal fato 

demonstra que não havia consenso dos autores de gramática portuguesa. A análise 

ainda pode retomar a relevância do tema trabalhado nas obras como determinante 

para sua referência ou não, considerando-se os gramáticos analisados, pois havia 

uma disputa interna ao pensamento gramatical português.  

Grupos de autores se polarizaram na defesa: a) da etimologia; b) dos 

grandes autores portugueses; c) da língua latina e; d) dos grandes sábios, como 

base para suas gramáticas. Sendo assim, é bastante óbvio que se um gramático 

não utiliza a etimologia ou os autores romanos, não será retomado como 

fundamento para gramáticos do XIX que defendam tais posições. Assim, é mais 

difícil para autores como Bluteau, encontrarem espaço entre muitos gramáticos. 

No entanto, quando encontram, o número de menções a tais autores é grande. Em 

contrapartida, autores como Horácio, Quintiliano e Virgílio eram sempre 

referenciados, apensar de possuírem uma relação muito mais rasa com relação aos 

autores que os citaram. Por fim, vale lembrar que fica a cargo de Luiz de Camões 

e João de Barros a ponte entre as duas tabelas apresentadas acima. Ambos têm 

grande penetrabilidade entre os autores que os referenciam e são responsáveis por 

muitas interligações entre os gramáticos. Tal fato é mostra da centralidade da obra 

de João de Barros para a gramática portuguesa e o papel desempenhado pelo “Os 

Lusíadas” na literatura lusitana. 
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Capítulo 03 

Gramática e Professores: entre a metalinguagem, a escrita e a biblioteca 

 

Esta terceira seção liga os dados obtidos na análise e a tabulação das 

citações nas gramáticas analisadas com o conjunto dos professores que 

levantamos ao longo da pesquisa.
302

 Não estamos interessados aqui em uma 

reconstrução com detalhes do processo legal de estabelecimento e difusão das 

aulas régias, ou mesmo do ensino primário e secundário de fins do século XVIII 

até o meio do XIX.
303

 O que pretendemos é comparar os livros encontrados nos 

inventários post-mortem dos professores e as citações dos gramáticos. Com isto, 

temos o intuito de aproximarmos a escrita metalinguística das gramáticas com as 

bibliotecas acumuladas pelos professores ao longo dos anos. Assim, será possível 

percebermos como, de fato, as leituras dos gramáticos pesaram na aquisição de 

obras ou no uso das mesmas por parte dos professores. 

É importante lembrarmos que sempre há ressalvas a se fazer ao 

trabalharmos com as bibliotecas arroladas nos bens inventariados, já que 

tratarmos tais levantamentos. Como bem recorda Roger Chartier,  

                                                 
302

 Vale uma ressalva com relação ao trabalho com os professores. Quando nos referimos aos 

professores com os quais nos deparamos em nossa pesquisa não significa uma divisão espacial 

para tais profissionais. Mesmo que todos eles tenham atuado no território que foram as Minas 

Gerais, tanto o processo de diminuição das fronteiras geográficas ocorrido nas localidades internas 

à Capitania quanto o largo alcance das correspondências, que foram remetidas desde a capital do 

império até a menor paróquia, não permite estabelecermos uma delimitação mais precisa das 

localidades de atuação dos professores levantados. Sendo assim, não se tratam apenas dos 

professores da Comarca de Ouro Preto ou do Termo de Mariana, mas sim de todos aqueles cujos 

nomes puderam ser obtidos por meio da documentação com a qual tivemos contato. 
303

 A pesar de tal postura, não acreditamos que o estudo das instituições escolares e da atuação 

destas na formação e constituição de seus alunos esteja terminado. De fato, a importância do local 

de formação para o estabelecimento de redes de sociabilidade e amizade ainda precisa ser bastante 

estudada, principalmente entre os poderes locais. Quanto aos poderes centrais, José Murilo de 

Carvalho evidenciou a importância das universidades para as alianças políticas e unidade do 

Império em trabalho já bastante citado Cf.: CARVALHO, José Murilo de. A Construção da 

Ordem: a elite política imperial. Teatro de Sombras: a política imperial. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003.  



163 

 

 

[...] pressupõe o manejo de documentos imperfeitos, omissos, 

muitas vezes criticados: os inventários, geralmente elaborados 

após falecimentos, que estimam e descrevem (pelo menos e 

parte) os bens de um indivíduo, os livros que eram seus. A fonte 

não é infalível, longe disso: em nada implica que os livros 

possuídos foram lidos ou mesmo comprados pelo falecido; 

ignora os impressos sem valor que podiam constituir suas 

leituras mais frequentes; omite os livros, preciosos ou 

perigosos, subtraídos à sucessão antes do inventário. Assim, não 

podemos exigir-lhes mais que indicações muito globais sobre a 

presença de livros numa determinada sociedade [...].
304 

Pouco falta-nos acrescentar às críticas aos inventários como fontes feitas 

por Chartier. Talvez, apenas atentar para o fato de que, se por um lado, possuir o 

livro não representa que necessariamente quem o possuiu chegou a ler o livro; por 

outro lado, o inverso é também verdadeiro e não possuir o livro como bem não 

quer, de forma alguma, dizer que o inventariado não teve acesso ao conteúdo do 

livro. Vale lembrar que o próprio consumo dos livros pode levar ao seu desgaste a 

ponto de serem descartados. Alguns impressos feitos em papeis de baixa 

qualidade e em tamanho reduzido poderiam facilmente encontrar seus respectivos 

fins depois de certo tempo e assim não seria estranho imaginarmos que alguns 

pequenos e mau cuidados livros possam simplesmente não terem sido catalogados 

ou mesmo que tenham se perdido pelo descarte de uma obra feita para o consumo 

dinâmico e não para perdurar em prateleiras empoeiradas. 

Cabe aqui um exemplo que se encontra no processo registrado por 

Cipriano da Costa Pinheiro contra José Esteves dos Santos, em 1795.
305

 Na 

ocasião o autor, morador que era na Cidade de Mariana “Senhor, e possuidor de 

dois Livros, que Constinhão a Historia de Carlos Magno, os quaes houve por 

titulo de compra de João Gaspar de Faria, e lhe custarão duas oitavas e tres 

quartos” afirma ter emprestado ao réu os dois volumes os quais este negou-se a 

devolver mesmo “havendo-lhe pedido repetidas vezes o mesmo Autor, roubando-
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os o Réu novos, e perfeitos”.
306

 O réu pegara os dois volumes pouco depois de o 

autor tê-los comprado, há cerca de cinco anos, e, segundo alegava o autor, “[...] no 

espaço dos vários anos, que o R. teve os ditos livros, os emprestou a [varias] 

pessoas nesta Cidade, e ainda para fora dela, de forma, q estão mt
o
 estruídos, 

indo novos p
a
 poder do R [...]”.

307
 O processo é mostra da circulação e desgaste 

sofridos pelos livros ao serem consumidos por seus leitores. Pelo preço da 

“História de Carlos Magno”, podemos considerá-la de material mais resistente, 

principalmente se comparadas aos folhetos e livretos de reza que circulavam aos 

montes na região, o que fortalece a hipótese levantada acima acerca de que muitos 

dos livros consumidos poderiam não aparecer nos inventários por perderem-se ou 

desgastarem-se na medida em que eram consumidos. 

Um último ponto a tratarmos com relação à circulação de livros (ou pelo 

menos do conteúdo dos mesmos) é que o acesso poderia se dar não apenas pelos 

exemplares físicos emprestados por outrem ou consultados nas bibliotecas, mas 

também de maneira informal, em uma conversa com quem os tenham lidos. Ora, 

em partes, o papel do professor no século XVIII e no princípio do XIX era 

justamente o de transmitir o conhecimento que estava no livro, estabelecendo um 

elo entre o escrito e o vivido, entre o livro e as aulas. Se o professor pode ensinar 

ao aluno um conteúdo que este não poderia ou não queria apreender pelo livro, 

nada mais justo que admitirmos que ele, o mestre, também, em certos momentos, 

aprendera de oitiva.
308

 Especialmente no caso que aqui analisamos, ou seja, dos 

professores de Minas Gerais, a disponibilidade de consulta às bibliotecas 

eclesiásticas aumentava e muito o leque de opção que estes possuíam em relação 

aos livros. 
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3.1. Formando Vassalos Úteis ao Estado: breve análise da educação entre 

Portugal 

Primeiramente, vale retomarmos a pesquisa de José Ferreira Carrato, 

estudo dos mais apreciados nos trabalhos sobre a educação nas Minas Gerais. 

Segundo o autor, as reformas educacionais do período pombalino foram “o tônus 

da ação político-administrativa” do Marquês e teve início um ano após o atentado 

contra a vida de Dom José I, que despertou a desconfiança real com relação aos 

jesuítas.
309

 “No dia 28 de junho do ano seguinte [1759], D. José I assinaria o 

famoso Alvará da proscrição de todas as escolas jesuíticas e da reforma do ensino 

das humanidades no Reino”.
310

 A medida deu margem para que no mesmo ano 

tivesse início a reforma dos estudos menores.  

Na lógica pombalina a ignorância era vista como forma a alucinar “os 

vassalos portugueses, distraindo-os” do verdadeiro rumo do progresso do estado. 

Para os ilustrados portugueses, “o ensino jesuítico se baseia no obscurantismo 

autoritário, é um ensino livresco, pedante, pouco prático”. Na visão do Estado, a 

ignorância pode ser interpretada como a falta de vassalos úteis ao Estado, como 

bem menciona o Alvará de 30 de setembro de 1770, já tratado nos capítulos 

anteriores.
311

 

Segundo Carrato,  

“[...] essa reforma tão profunda exigia, para início de ação, além 

de uma pregação intensiva das novas doutrinas, toda uma 

máquina administrativa também nova, apta em pessoal e em 

recursos, para levá-las a bom termo”.
312

 

A reforma no ensino exigia, então, uma Reforma no aparelho administrativo a fim 

de financiar o processo pelo qual seriam implantadas as novas escolas que tinham 

a secularização do ensino como cargo chefe das mudanças educacionais 

implementadas pelo Marquês. Textos fundamentais para compreendermos tal 

media constam nas “Cartas Sobre a Educação da Mocidade”, nas quais Ribeiro 

Sanches defendia que a educação das crianças e dos jovens era de total 
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competência do Estado, via de regra, do poder político, e não dos eclesiásticos 

(salvo o caso do ensino da doutrina cristã). Sanches 

defendia a separação dos estados profanos e sagrados, 

defendendo que a Teologia, a sagrada Escritura e o Direito 

Canónico se aprendessem separadamente em três colégios 

afastados de todos os outros, ou da Universidade, onde se 

deviam estudar as Ciências humanas necessárias ao Estado 

Civil. Era, de certo modo, o princípio da laicização do ensino.
313

  

A proposta de Sanches ainda previa que a educação universal da mocidade 

tinha como objetivo que esta pudesse servir ao Estado em tempos, tanto de paz 

como de guerra. A educação vinculava-se às leis e costumes do Estado e, 

portanto, passava a ser regida por ele.
314

 Ora, sendo assim, o período iniciado com 

a ascensão do Marquês de Pombal era representativo de uma ruptura muito mais 

do que meramente educacional; a ruptura que encontrou ecos na educação 

pombalina foi entre Estado e Igreja que passaram a concorrer para ditar a 

tradição.
315

 

É evidente que ao vincular instrução e a utilidade dos vassalos, Pombal 

deixava apontava para a crescente demanda por pessoas versadas na leitura e na 

escrita para ocuparem cargos públicos. A situação se tornou clara após 1772 e o 

“Plano e Cálculo Geral” em que basearia todo o resto de suas reformas (incluía-se 

em tal plano a implementação do Real Subsídio Literário). Os cargos de ensino 

que demandavam da fundação de 479 escolas em Portugal não se completaram à 

época, e a saída foi recorrer novamente aos de ordens religiosas.
316

 Sendo assim, a 

proposta de uma transposição abrupta para o ensino laico (se é que se pretendia 

mesmo que fosse abrupta), não se concretizou. Ao contrário, o que houve foi um 

avanço paulatino (avanço este que se prolonga mesmo após o pombalismo) no 

qual o Estado, aos poucos, substituiu a Igreja como responsável pela educação de 

nível básico. 
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Em termos práticos, mesmo havendo um afastamento entre Igreja e ensino 

após a expulsão dos jesuítas e, posteriormente, a implementação da reforma de 

1772, a necessidade falou mais alto. Em um Estado onde pouco se consegui 

implementar na prática – em 1773 estavam providas de mestre aproximadamente 

33% das cadeiras previstas – e que cada vez mais necessitava de pessoas versadas 

nas letras para preencher os cargos administrativos, seria ilusão acreditar que as 

instituições de ensino eclesiásticas foram abandonadas por completo pela 

população ou mesmo que o Estado deixaria de tê-las como alternativa.
317

 

Mesmo com as dificuldades inerentes em se encontrar professores 

capacitados, o Estado não deixou de se preocupar (pelo menos na teoria) com a 

qualidade e extensão do conhecimento de tais profissionais. Para ganhar o direito 

de ensinar nas escolas, era preciso passar por prova que testasse suas habilidade e 

competências para o ensino das “regras gerais da ortografia portuguesa, e o que 

necessário for da sintaxe dela; para que os respectivos discípulos possam escrever 

correta e ordenadamente [...]”.
318

 Mesmo que a implementação do Real Subsídio 

Literário tenha feito aumentar o número de cadeiras providas de 33 (em 1773) 

para 67% (em 1778), a suposta preocupação com a qualidade dos professores 

pouco se fez valer na prática. É o que constata Rogério Fernandes ao afirmar que  

Aos eventuais efeitos de distorção da rede escolar, consecutivos 

à instalação de escolas régias em locais excêntricos e de difícil 

acesso, adicionara-se a dispensa de exame de competência, 

concedida aos regulares, facultando-se a sua escolha ao livre 

alvedrio dos prelados. Tal concessão contrariava todas as 

práticas anteriores, por mais insuficientes que fossem com vista 

a assegurar um nível de ensino satisfatório.
319 

No tocante ao ensino da escrita e da ortografia, o autor aponta a constante 

crítica quanto a “ignorância” dos mestres da área, bem como de “‘nam saber nada 

de Ortografia, e Linguagem Portugueza, nunca soube escrever nem aparar hũ  

penna’”.
320

 O problema, como aponta o autor, era proveniente do fato de que os 

bons mestres da caligrafia ainda eram escassos e acabavam por preferirem 
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trabalhos mais rentáveis, menos desgastantes e menos cansativos do que o das 

salas de aula.
321

 Os poucos que decidiam-se pelo ensino para o Estado tinham de 

enfrentar outras dificuldades como o baixo salário (em 1779, o salário de um 

professor do Estado era em média 60$000 reis anuais o que, segundo Carrato valia 

dizer, “indigência para todos”) e ainda os gastos com aluguel do espaço para a 

montagem da escola, bem como a manutenção das salas e material de consumo 

rápido.
322

  

Se o período pombalino construíra um Estado no qual havia “centralização 

e estatização do seu [do ensino] controle e financiamento”, o estabelecimento do 

reinado de Dona Maria I viria para alterar significativamente o legado pombalino. 

O traço principal para a educação fora o alargamento da rede de escolas de 

Primeiras Letras. Entretanto, há de se notar que “a ‘conventualização’ do ensino 

constitui [...] orientação dominante” para este período. Com o estado tendo 

dificuldade de prover às cadeiras de primeiras letras que criara no início da década 

de 1770, a resposta veio nos anos de 1778 – 1779 que “marcam o início da 

política de entrega dos Estudos Menores às congregações religiosas como os 

documentos referenciados confirmam”.
323

 Não se pode desconsiderar, também, o 

papel dos seminários e demais instituições de fundo religioso na educação do 

período.  

Mesmo com o desejo do Estado de voltar para si próprio os fins da 

formação de primeiras letras, a Igreja continuava presente, seja presidindo 

instituições de ensino, seja com clérigos ocupando cargos públicos de professores, 

ou mesmo, pela recorrência de nomes bíblicos (principalmente dos apóstolos e 

dos evangelistas) na formação de exemplos para os gramáticos da época. Neste 

contexto, é curioso observarmos que entre as oitenta e quatro citações e menções 

feitas por Antonio José dos Reis Lobato – gramático indicado para servir de base 

para o ensino de Língua Portuguesa a partir de 1770 – nenhuma delas tem como 

temática a religião. Situação bastante distinta a do Frei Luiz de Monte Carmelo, 
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que das setenta e uma citações que faz em sua Orthografia de 1767, vinte e sete 

(38,0%) são de livros com temática religiosa. 

Exemplo claro de como o projeto de secularização português não 

significava extirpar o papel da Igreja no ensino tem lugar no Alvará Régio de 30 

de setembro de 1770 (o qual não perde seu valor mesmo após a reforma 

educacional de 1772). Neste as aulas de processos litigiosos e sentenças perdem 

espaço e El-Rey ordena que  

em lugar dos ditos proceSsos, e Sentenças se ensi=nem os 

meninos por impreSsos, ou manus-criptos de differente 

natureza expecialmente pelo Catecismo pequeno do Bispo de 

Montpellier Carlos Joaquim Colbert, mandado traduzir 

Diocesana para que por elle vaõ taõ bem aprendendo os 

principios da Religiaõ, em que os Mestres os devem instruir 

com especial cuidado, e preferencia a outro qualquer es-

tudo.
324 

Ora, não só o ensino continuaria a ter suas bases, preferencialmente, em 

cartilhas religiosas como se mandou que traduzissem os catecismos do bispo 

Carlos Joaquim Colbert para que, concomitantemente as lições dos mestres 

instruíssem seus discípulos nos princípios da Religião. De forma alguma a ideia 

da reforma era banir a religião do ensino, mas sim reformá-lo para atender as 

novas demandas que o período pombalino havia trazido. Entretanto, não podemos 

imaginar que o período que se iniciara em 1750 com ascensão do Marquês 

representara uma ruptura completa quanto às políticas educacionais que povoaram 

o governo de D. João V. As luzes europeias não deixavam de banhar as cidades 

lusitanas (mesmo que não com tanta força quanto na França ou na Itália tendo em 

vista o véu católico que lá se estendera), mesmo naquele tempo o pensamento 

português já vinha se reformando e mudanças nas ciências – com a proliferação 

do pensamento cartesiano e da física newtoniana – e na filosofia – “com a 

superação da Neoescolástica em favor do Experimentalismo inglês”.
325

 Entretanto 

há se se salientar que a reformulação da tradição escolástica ainda levaria tempo e, 
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mesmo na reforma pombalina, tais mudanças se imporiam “aos poucos, pela 

prática cotidiana, e, portanto, não seriam sensíveis de pronto”.
326

 

Neste contexto, as obras de Luís Antônio Verney, “O Verdadeiro Método 

de Estudar” de 1746 e de Francisco Jos  Freire “Arte Poética ou Regras da 

Verdadeira Poesia” de 1748 foram de grande importância para a sobredita 

“atualização” do pensamento pedag gico do período em questão. Com elas, 

Pombal enfraquecia as marcas, até então profundas da escolástica medieval em 

Portugal e lançava as bases para as ideias de “progresso, de eficiência da estrutura 

administrativa, de observação científica da natureza, e de valorização do saber 

aplicado à busca da felicidade terrena e do bem-estar social”, conceitos-chave 

para o pensamento ilustrado europeu que deixava suas marcas em Portugal.
327

 

Sob o projeto pombalino Portugal deveria passar de um país regido pela 

 gide cat lica segundo a qual a “razão fundamentava a limitação das liberdades 

individuais em política, ciência, artes e religião, estimulando a ampliação irrestrita 

do poder real” para um país de bases ilustradas (ou, pelo menos sobre a  gide do 

“despotismo esclarecido”) onde a mesma razão deveria fundamentar “livre 

expressão do pensamento científico e artístico, sugerindo, em particular, o exame 

dos estatutos da Igreja, que jamais deveriam aspirar à eternidade”.
328

 Em última 

instância, o projeto pombalino tinha como meta fazer com que Portugal atingisse 

sua maturidade intelectual seguindo as bases da formulação kantiana em 

“Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento?”.
329

 Sendo assim, a razão se 

oporia à preguiça e à covardia e levaria o indivíduo a “maturidade” a qual 

“consiste em assumir a responsabilidade da razão crítica em questões políticas e 
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morais. A razão crítica manifesta-se quando o indivíduo consegue questionar suas 

mais caras e confortáveis convicções”.
330

 

No papel, o plano pombalino para Portugal era bastante claro. Entretanto, 

na prática, tinha alguns problemas. Explico: a razão, tomada pelo modelo retórico 

(com base na retórica de Quintiliano) e influenciada pelo experimentalismo inglês 

e pelo pensamento kantiano promoveu uma considerável repulsa aos jesuítas que 

passaram a ser considerados retrógrados e perniciosos ao crescimento 

português.
331

 Entretanto, a mesma razão servi de base para a formação de uma 

massa crítica que enxerga as fissuras inerentes ao chamado “despotismo 

esclarecido” e as contradições e paradoxos presentes no governo. De fato, a razão, 

assim, pode ser tomada como um fiel da balança que ora justifica as ações do 

Marquês e acusa os jesuítas e ora serve para apontar os erros do governo, 

entretanto ela (a razão) continua intocada e inquestionável. 

Vale ainda ressaltar que tal secularização não pode ser vista como a 

simples retirada dos religiosos dos postos de ensino (como já mencionamos 

anteriormente para o caso de Portugal). Como já explicitado, a reforma no ensino 

promovida por Pombal reforçava bases já lançadas anteriormente e, mesmo que 

tais mudanças nas diretrizes de ensino tenham causado mudanças mais 

generalizadas estas não ocorreram de imediato.  

Ademais, o alcance das reformas educacionais dependeria de 

uma estrutura que estava em formação. No caso da educação, 

por exemplo, a criação dos cargos de professores régios, isto é, 

de profissionais pagos diretamente pela fazenda da Coroa, não 

lograria cobrir todo o espaço deixado em aberto pela expulsão 

dos jesuítas.
332 
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3.2. Do Outro Lado do Atlântico Também Há Escolas: a educação em Minas 

Gerais 

Como se vê, as dificuldades eram grandes na Corte e em terras brasílicas 

eram ainda maiores. No século XIX (precisamente em 1814), o Governador de 

Minas Gerais, D. Manuel de Portugal e Castro, apontou a lastimosa situação na 

qual se encontrava abandonado o Seminário de Mariana “desde que na mesma 

Cidade se criaram, por Ordem Régia, Escolas Públicas das Primeiras Letras, 

Gramática Latina, Retórica, e Poética, e Filosofia Racional e Moral”.
333

 A 

proposta do então governador era a de reunir, no espaço físico do Seminário da 

Boa Morte, todas as disciplinas criadas pelo Estado. É importante essa passagem 

se tivermos em vista a dita secularização do ensino promovida durante o período 

pombalino. A suposta autonomia do Estado para o ensino dos discípulos até então 

não se concretizara. Em um primeiro momento, o Estado precisou da Igreja para 

prover-lhe de professores, em um segundo momento, a união entre recurso estatal 

e os eclesiásticos se daria, sobre proposta do Estado, agora de forma física uma 

vez que o espaço da Igreja seria utilizado no provimento das aulas. 

É possível percebermos a centralidade dos estabelecimentos de ensino 

particular para maximizar a difusão espacial das letras no Termo de Mariana. As 

aulas particulares, muitas vezes utilizadas como artifício para aumentar a renda de 

um professor que já trabalhava para o Estado, possuíam características bastante 

diferentes das aulas públicas. Consultando a Revista do Arquivo Público Mineiro 

(RAPM), número sete, encontramos uma relação de cadeiras ocupadas e vagas nas 

escolas da região. 

                                                 
333

 CARRATO, José Ferreira. Igreja, Iluminismo e Escolas Mineiras Coloniais. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1968. p. 164. (coleção brasiliana 334). 
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QUADRO 10 

Relação das Cadeiras dos Professores Régios de Gramatica Latina, e 

Primeiras Letras, existentes, e vagas ate fim de Julho de 1814 

Localidade Cadeira Professor (se houver) 

Villa Rica Primeiras Letras Antonio Leonardo da Fonseca: provido sem 

limitação de tempo. 

Dita Dita Joaquim Jose Benavides; na m
a
. forma 

Dita Gramatica Latina Silverio Teixeira de Gouvea: na m
a
. forma  

Dita Filosofia Racional Manoel Joaquim Rib
o
. na m

a
. forma  

Mariana Primeiras Letras Vaga 

Dita Gramatica Latina Fran.
co

 Xavier de França: sem limitação 

Dita Rhetorica Vaga 

Sumidouro Primeiras Letras Vaga 

Guarapiranga Dita Vaga 

Dita Gramatica Latina Felipe Neri de Castro― sem limitação 

Forquim Primeiras Letras Vaga 

Barra longa Dita Manoel Ferr.
ra

 Velho― sem limitação 

Inficionado Dita Jose Teixeira Romão― na m.
a
 forma 

Catas Altas Dita Francisco Xavier Augusto de França. Finda 

em Maio de 1817 

Cong[onh]as. do Campo Dita Jose Antonio Freire― sem limitação 

FONTE: Arquivo Público Mineiro (APM). Dados sobre a instrução pública – 1814. Revista do 

Arquivo Público Mineiro. Belo Horizonte: Imprensa Oficial. ano 7. fascículo III e IV. Jul./Dez., 

1902. p. 990-995. 

Das quinze cadeiras régias, 33,3% se encontravam vagas. Vale lembrar 

que os números são semelhantes aos encontrados em Portugal entre 1778 e 1779 

(quando 33% das cadeiras encontravam-se vagas). Mesmo que os números 

pareçam aproximar a Corte e os brasílicos, o fato não pode ser tomado como real, 

uma vez que, em termos de territorialidade e população, o território português nas 

Américas é bastante superior a peninsular. 

Um fato relevante é pensarmos sobre o deslocamento pendular dos 

professores no decorrer do exercício de sua profissão. Questões como “de que 

maneira o professor conseguia lecionar em ambos os lugares?” ou “será que o 

professor realmente se deslocava toda a semana ao longo dos 52 quilômetros que 

separa as duas localidades?” podem ser levantadas sobre isso. Seja como for, a 

lista nominativa de 1831 registra Francisco Xavier Augusto de França como 

residente em Catas Altas e a única correspondência que remetida por ele à Câmara 

de Mariana, que encontramos em nossa análise, data de 18/12/1835 quando ele, 

então vigário de Catas Altas, atesta o recebimento de um Ofício de vinte e cinco 

de novembro do mesmo ano, segundo o qual deve comparecer para dar seu voto 

na Eleição para Deputado, visando substituir o senhor Antonio Paulino Limpo de 
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Abreu. A isto responde positivamente que dará seu voto no colégio de Santa 

Bárbara.
334

 

Retornando à questão das instituições de ensino, parece que a situação só 

se agravou até 1817, ano em que Aires de Casal publicou sua Corografia Basílica. 

O autor aponta para a existência de poucas escolas na Capitania das Minas Gerais, 

a saber,  

de Primeiras Letras, de Latim e de Filosofia, em Vila Rica; o 

Seminário, em Mariana; de Latim, em São João del Rei, 

Campanha, Sabará, Vila do Príncipe e Vila do Bom Sucesso 

(Minas Novas do Fanado); de Primeiras Letras, em Sabará; e 

um Recolhimento de donzelas, no Tijuco.
335 

Diante de tamanhas dificuldades, a manutenção do Real Subsídio Literário 

(imposto estabelecido na carta de lei de 10 de novembro de 1772) foi necessária 

para corroborar aos planos de secularização portugueses, a começar pelo 

ensino.
336

  

É exatamente da cobrança do Real Subsídio Literário de onde parte a 

dissertação de mestrado de Diana de Cássia Silva, em que analisa o processo de 

implantação e escolarização no termo de Mariana entre 1772 e 1835.
337

 Partindo 

dos registros de contribuições das diferentes localidades do termo, a autora 

distinguiu entre freguesias de baixa, média e alta contribuição, e percebeu uma 

estreita relação entre o valor contribuído e o número de aulas régias nas 

freguesias. Curiosamente, a autora observou que os locais com maior 

concentração de aulas régias formam também os que receberam o maior afluxo de 

pessoas quando da queda na arrecadação de ouro nas minas. Sendo assim, não 

seria estranho questionarmos se a implementação das aulas régias se deu pela 

necessidade – mais aulas em localidades mais populosas – ou se, efetivamente, 

                                                 
334

 AHCMM. Correspondência Remetida pelo Vigário Francisco Xavier Augusto de França à 

Câmara de Mariana a respeito de dar seu voto para a eleição para Deputado. 1835, Caixa de 

Correspondências Recebidas. Documento não catalogado. 
335

 CARRATO, José Ferreira. Igreja, Iluminismo e Escolas Mineiras Coloniais. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1968. p. 165. (coleção brasiliana 334). 
336

 O subsídio resistiu à transição da Independência brasileira e permaneceu vigente até a década 

de 1850. 
337

 SILVA, Diana de Cássia. O processo educacional no Termo de Mariana (1772-1835). Belo 

Horizonte, MG: [s. d.], 2004. (dissertação de mestrado). 
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tais aulas foram distribuídas levando-se em conta o valor das contribuições de 

cada localidade. 

Segundo Carrato, em finais do XVIII, a maior parte dos meninos que 

passaram pelas classes das aulas régias eram filhos de uma elite local – seja esta o 

patriarcado rural ou os mineradores que ainda prosperavam – o que parece 

corroborar com nossa hipótese levantada no capítulo 01 de que a educação era 

vista como forma de se adaptar a um momento de crise. Obviamente, só uma 

pequena parte dos indivíduos que se instruíam nos primeiros graus da educação 

chegaria às universidades portuguesas. No entanto, a instrução da ortografia e da 

gramática servia tanto para os alunos que fossem continuar os estudos, quanto 

para os que fossem seguir outros caminhos, como se tornarem comerciantes.
338

 

Principalmente nesta ocasião – em que o sustento e a pompa provenientes do ouro 

estavam ameaçados – foi que a busca pela educação aumentou. Ao que parece,  

É muito provável que, vivendo já nos dias em que se acentuava 

a crise da produção do ouro, os patriarcas da terra sentissem na 

própria pele os efeitos da crise, enquanto veriam como era bem 

mais fácil a situação dos altos funcionários com quem tratavam 

ou de quem dependiam, mais frequentemente do que 

desejariam. Ora, dada a natureza da própria estrutura da 

Administração Régia em Minas, a maior parcela desse alto 

funcionalismo da Coroa era constituída de bacharéis em leis, de 

gente que lidava com a justiça. Mas, principalmente, de gente 

que vivia às custas dessa mesma justiça [...].
339 

Neste ponto, a defesa proferida por Francisco Sanches em seu “Quod Nihil 

Scitur” de que a educação deve ter como único fim o saber (e não a promoção 

social ou a riqueza) não fazia mais sentido.
340

 No período de Pombal valiam as 

regras descritas por Pina e Proença nos “Apontamentos...”, bem lembradas por 

Fernandes: “o estudo não contém um fim em si próprio: a sua verdadeira 

                                                 
338

 FERNANDES, Rogério. O Pensamento Pedagógico em Portugal. 1. Ed. Lisboa: Oficinas 

Gráficas da Livraria Bertrand, Junho de 1978. p. 45. (Coleção: Biblioteca Breve; nº 20). 
339

 CARRATO, José Ferreira. Igreja, Iluminismo e Escolas Mineiras Coloniais. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1968. p. 171 – 172. (coleção brasiliana 334). 
340

 Originalmente, Sanches publicou o texto em 1581. O trabalho foi uma das principais 

referências sobre a pedagogia e o ensino das letras no século XVI e criticava, entre outros pontos, 

o ensino meramente livresco baseado na autoridade do professor e não na experiência empírica, 

além de contestar os professores que ocultavam a verdade de seus alunos e ensinavam-lhes 

falsidades. Sobre o tema Cf.: FERNANDES, Rogério. O Pensamento Pedagógico em Portugal. 1. 

Ed. Lisboa: Oficinas Gráficas da Livraria Bertrand, Junho de 1978. p. 30 – 32. (Coleção: 

Biblioteca Breve; nº 20). 
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finalidade é a vida prática ‘O principal acerto dos estudos consiste em 

proporcioná-los ao estado que se espera tenha o menino’”.
341

 Diante dos 

problemas aparentes do período pombalino que aliavam a queda na arrecadação 

do ouro, a implantação das novas escolas e o aumento da relevância das letras 

para a ocupação dos cargos públicos fizeram crescer a procura pelo ensino e o  

campo de trabalho para os professores. Talvez aí a saída para os constantes atrasos 

de pagamento que deveriam sair do Real Subsídio, o qual deveria equilibrar as 

contas da coroa em relação à educação. Segundo a Diana Silva, era comum que o 

dinheiro devido como pagamento das aulas régias que ministraram não fosse pago 

em dia e os constantes atrasos de pagamento levavam alguns dos professores a 

ficarem mais de quatro anos sem receber.
342

  

A autora levanta a hipótese de que é possível que, de certa maneira, a 

posição de professor concedesse um destaque social que compensava, pelo menos 

em parte, a falta de regularidade dos pagamentos. Ademais, como já salientado 

acima, nada impedia o trabalho em aulas particulares como maneira de 

complementação de renda, principalmente em períodos de atraso do pagamento. 

No entanto, a pergunta permanece: se a condição de professor era vista de forma 

tão relevante na organização do status social, por que eram tão constantes as 

queixas com relação à falta dos mesmos nas localidades? A resposta, a meu ver, 

estava nos “Apontamentos Para a Educação de Hum Menino Nobre”, de 

Martinho de Mendonça de Pina e de Proença. Segundo o autor, tal dificuldade 

deviam-se, claro, à dificuldade em se encontrar indivíduos que fossem bem 

instruídos e à falta de meios para a instrução porque, “as que os têm se não 

querem sujeitar a um ofício muito laborioso e pouco útil”.
343

 

                                                 
341

 Ibidem. p. 53. 
342

 SILVA, Diana de Cássia. O processo educacional no Termo de Mariana (1772-1835). Belo 

Horizonte, MG: [s. d.], 2004. p. 168 – 171. (dissertação de mestrado). 
343

 Antes de tudo, vale a nota em relação a expressão “pouco útil” utilizada pelo autor. Na 

realidade, o que a define é a pouca utilidade em relação às demais profissões que exigiam o 

conhecimento das letras, como juízes ou advogados. Era muito mais fácil alguém que se instruiu 

com devida qualidade nas letras preferir atuar nestes cargos que nos de professor. Sim, a expressão 

ainda é forte se pensada nos dias de hoje, mas, à época em que foi escrita (o século XVIII), fazia 

todo o sentido. Cf.: FERNANDES, Rogério. O Pensamento Pedagógico em Portugal. 1. Ed. 

Lisboa: Oficinas Gráficas da Livraria Bertrand, Junho de 1978. p. 51. (Coleção: Biblioteca Breve; 

nº 20). 
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Apesar do que reitera Proença é preciso relativizar esta suposta falta de 

profissionais docentes. Ao longo de nossa pesquisa chegamos a um total de 170 

professores que teriam atuado no termo de Mariana (ou em localidades vizinhas 

ao termo) entre os anos de 1723 e 1854.
344

 O levantamento foi feito levando-se 

em conta o ano encontrada na documentação, ou seja, não necessariamente trata-

se do primeiro ano de atuação do professor na localidade (quando encontrei várias 

referências para uma única localidade sempre registrei a com data mais antiga). 

Assim, um professor pode ter dado aulas por anos antes que me deparasse com ele 

na documentação. Considerando isto, o potencial de professores de cada 

localidade só se eleva já que o que temos é o mínimo da ação docente em cada 

uma delas. O gráfico a segui apresenta o número total de professores encontrados 

por década. 

GRÁFICO 12 

Número de Professores por Década (1720 – 1840) 

 
FONTE: Lista de Referências e Função dos Professores Levantados ao Longo da 

Pesquisa (Anexo 07). 

                                                 
344

 Há uma série de pesquisados a que devo agradecer pela ajuda com o levantamento desta 

listagem de professores. Muitas das referências me foram entregues em forma de bilhete por vários 

amigos que, ao se depararem com um professor na documentação lembrava-se de meu, até aquele 

momento, projeto de pesquisa. Listo alguns deles mesmo com a certeza de que me falhará a 

memória: Julieno Lopes Vergara, Dejanira Rezende, Lídia G. Martins, Joelma Aparecida 

Nascimento e Pablo Miranda Andrade. Digo isso por duas razões: primeiro para justificar a vasta 

lista de arquivos que abrigam a documentação que se refere aos professores. Falo do AHCMM, do 

AHCSM, da Cúria de Mariana, do Centro de Estudos do Ciclo do Ouro na Casa dos Contos de 

Ouro Preto e mais algumas referências digitais. Sem este esforço coletivo um levantamento de tão 

amplo espectro me seria impossível com o tempo que dispunha. Segundo, e certamente mais 

importante, pois acho que se deve ressaltar esse companheirismo entre pesquisadores que só a lida 

com o arquivo proporciona. 
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Podemos perceber que o há uma tendência a que se aumente o número de 

professores com o passar do tempo. Enquanto para a primeira metade do século 

XVIII encontramos apenas dois professores listados, para a segunda metade esse 

número cresce para 35. Mais ainda, para a primeira metade do XIX o total de 

professores levantados chega a 124, quase quatro vezes mais que na segunda 

metade dos setecentos. Acredito ser verossímil que o número de professores é 

maior no século XIX que no XVIII, entretanto, mesmo que estes números 

pareçam evidentes, é preciso considerar algumas questões. Primeiro, que o 

volume documental consultado para o século XVIII é bem menor que para o 

século XIX o que pode ter pendido o gráfico para este século. Segundo, os dados 

mais completos dizem respeito as décadas de 1820 e 1830 o que elevou seus 

números (mesmo que ainda acredito difícil que essa elevação tenha sido tão 

volumosa a ponto de mascarar a tendência do gráfico). Último, o número bruto de 

professores desconsidera as variáveis populacionais como a migração, o aumento 

ou decréscimo de habitantes na região. Mesmo assim, os dados ainda apontam 

para o crescimento do número de professores no ao longo dos anos e, 

principalmente no século XIX o que pode estar vinculado a um projeto de 

instrução por parte da província. Para termos dados mais precisos no que diz 

respeito a este ponto sigamos. 

Ao avançarmos cronologicamente, os anos de 1824 e 1825 traziam com 

relação ao ensino dos dados que seguem nos quadros 11 e 12.  
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QUADRO 11  

Dos Estabelecimentos Literários Existentes nesta Imperial Cidade 

de Ouro Preto e demais localidades em 1824/1825 (aulas) 
Aulas 

Povoações Onde se Acham 

Estabelecidas 

1ª Letras 
Gram. 

Latina 

De 

Filosofia 

De 

Desenho 

De 

Anatomia T
o

ta
l 

P
u

b
li. 

P
art. 

P
u

b
li. 

P
art. 

P
u

b
li. 

P
art. 

P
u

b
li. 

P
art. 

P
u

b
li. 

P
art. 

Imperial Cidade de Ouro Preto 
2 7 1 – 1 – 1 – 1 – 

13 

Congolhas – 1 – – – – – – – – 1 

S. Bartholomeo – 2 – – – – – – – – 2 

Ouro Branco – 1 – – – – – – – – 1 

Lavras Novas – 1 – – – – – – – – 1 

Itatiaia – 1 – – – – – – – – 1 

Caxeira do Campo – 1 – – – – – – – – 1 

Itabira – 1 – – – – – – – – 1 

Totalidades 2 15 1 – 1 – 1 – 1 – 21 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. A Instrução Publica e Particular em Minas 

Gerais nos Anos de 1824 e 1825. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ouro Preto: 

Imprensa Oficial de Minas Gerais. ano III, 1898. p. 640. 

De pronto percebe-se a concentração de escolas na sede da Comarca, que 

reúne quase a metade de todas as aulas registradas de primeiras letras, assim como 

todas as aulas de Gramática Latina, Filosofia, Desenho e Anatomia. Neste caso, a 

relevância política da cidade parece responsável pela concentração. Há de se 

ressaltar, ainda com relação à Imperial Cidade de Ouro Preto, o grande número de 

aulas particulares em relação às públicas. Os dados também confirmam a hipótese 

de que, longe do centro administrativos o ensino particular predominava já que 

não encontravam-se registradas aulas públicas para nenhuma das outras 

localidades. Por último, vale a pena destacar que, longe do centro, apenas o ensino 

de primeiras letras aparece o que pode indicar que o ensino “especializado” se 

concentro em centros de convergência populacional e as lugares mais distantes 

cuidassem apenas da formação básica. 
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QUADRO 12  

Dos Estabelecimentos Literários Existentes nesta Imperial Cidade 

de Ouro Preto e demais localidades em 1824/1825 (alunos) 
Alunos 

Povoações Onde se Acham 

Estabelecidas 

1ª Letras 
Gram. 

Latina 

De 

Filosofia 

De 

Desenho 

De 

Anatomia T
o

ta
l 

P
u

b
li. 

P
art. 

P
u

b
li. 

P
art. 

P
u

b
li. 

P
art. 

P
u

b
li. 

P
art. 

P
u

b
li. 

P
art. 

Imperial Cidade de Ouro Preto 169 156 21 – 9 – 6 – 3 – 364 

Congolhas – 25 – – – – – – – – 25 

S. Bartholomeo – 28 – – – – – – – – 28 

Ouro Branco – 9 – – – – – – – – 9 

Lavras Novas – 10 – – – – – – – – 10 

Itatiaia – 10 – – – – – – – – 10 

Caxeira do Campo – 11 – – – – – – – – 11 

Itabira – 15 – – – – – – – – 15 

Totalidades 169 264 21 – 9 – 6 – 3 – 472 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. A Instrução Publica e Particular em Minas 

Gerais nos Anos de 1824 e 1825. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ouro Preto: 

Imprensa Oficial de Minas Gerais. ano III, 1898. p. 641. 

O quadro de alunos matriculados nas aulas também é bastante revelador. 

Poucos eram os discípulos que estudavam Filosofia, Desenho e Anatomia 

enquanto os que se formavam nas primeiras letras eram mais numerosos. Este fato 

pode nos indicar à hipótese de que faltava interesse nos estudos mais específicos 

já que o aprendido com as primeiras letras satisfazia as necessidades básicas de 

leitura, escrita e aritmética enfrentadas no dia a dia. Um último ponto que vale a 

pena ressaltarmos com relação aos dados acima é o grande número de alunos 

matriculados em Gramática Latina (21 no total) em comparação as demais 

disciplinas que aparecem listas. Excetuando as primeiras letras, que aparecem na 

ponta, tanto do ensino público quanto do particular, as latinidades recolhem mais 

alunos que todas as outras matérias somadas (18 no total). O interesse pelo 

aprendizado da língua latina pode advir de várias questões entre as quais destaco a 

busca por ingressar na carreira vocacional. Ademais, nas latinidades ministravam-

se, “tempo de seis mezes se tantos forem neceSsarios”, aulas de  ramática 
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Portuguesa.
345

 A busca pela língua latina vinha junta com a pela língua portuguesa 

e poderiam proporcionar aos estudantes maiores possibilidades de trabalho. No 

contexto de uma Minas Gerais que a pouco tempo havia sofrido uma 

desestruturação provocada pela escassez aurífera, aumentar suas possibilidades de 

emprego por meio do aprendizado da escrita poderia se constituir como uma saída 

interessante aos olhos da população. 

Ao compararmos o ensino público ao particular (no decorrer da mesma 

revista do APM), observamos que 264 de um total de 472 alunos estudavam em 

escolas públicas, ou seja, cerca de 60% do total levantado. Nas 7 escolas 

particulares de 1ª letras na sede, estavam matriculados uma média de 22 alunos 

por classe. Já nas duas escolas públicas, os 169 alunos contabilizados compunham 

uma média aproximada de 85 alunos por classe. Saindo da sede, entretanto, os 

números caem bastante. Nas 8 escolas particulares de primeiras letras registradas 

nas demais localidades apenas 108 alunos encontravam-se matriculados – a soma 

é menor que o total matriculado na sede – sendo assim a média de alunos, fora do 

centro administrativo cai, de 22 para apenas 14 aproximadamente. Neste sentido 

vale a pena analisarmos a tabela que o Mestre Antonio Vieira Alves da Cunha, 

mestre de primeiras letras no Desemboque – distrito do Santíssimo Sacramento, 

Freguesia do Desemboque, Comarca da Villa do Paracatu do Príncipe – enviou à 

presidência da Província em 22 de janeiro de 1825 (Quadro 13). 

                                                 
345

 Centro de Estudos do Ciclo do Ouro (CECO). Alvará para que intensifique o estudo da Língua 

Portuguesa nos Reinos e Dominios de Portugal. 30 de setembro de 1770, Arquivo Público 

Mineiro Coleção Casa dos Contos de Ouro Preto (APM CC), rolo 532, planilha 20516, documento 

1. Palácio de Nossa Senhora da Ajuda a 30 de setembro de 1776. f. 1v. 
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QUADRO 13 

Tabella dos Alumnos, ou Discipulos que curção a Aula das primeiras letras 

de que he Mestre Antonio Vieira Alves da Cunha abaixo assignado neste 

Arraial do Dezemboque 

N
º 

Alumnos Brancos Id
. 

[Estado do Aprendizado] 

1 Antonio Ribeiro 12 Já lê escripto, Cartilha, e escreve. 

2 Joze Alexandre da Silva Bravo 10 Lê escripto, Cartilha e sabe tabuada. 

3 João Joze do Valle 11 

Está lendo escripto, Cartilha, escreve, e sabe 

tabuada. 

4 João Carlos 10 Lê escripto, Cartilha, e Tabuada. 

5 Antonio Eloe Cassimiro 8 

Está lendo escripto, Cartilha e tabuada, e já 

escrevendo. 

6 Fidelles da Costa Ribeiro 7 Lê escripto, tabuada, e escreve. 

7 Gabriel Antonio Ribeiro 8 Está em Nomes, e suas cilabas. 

8 Antonio do Valle Pereira 7 Está em Nomes, e suas cilabas. 

9 Demicianno Vieira 6 Está em Nomes, e suas cilabas. 

10 Manoel Joze Vaz 12 Lê escripto, escreve, e sabe taboada. 

11 Antonio Vaz da Silva 9 Lê escripto, e escreve. 

12 Joaquim Vaz da Silva 8 Lê nomes, suas cilabas, e escreve. 

13 Joze Vaz da Silva 7 Lê nomes e suas cilabas. 

14 Francisco Antonio de Barcellos 20 Lê escripto, Cartilha, escreve, argumenta a taboada 

e esta em contas. 

15 Antonio de Barcellos 16 Lê escripto, escreve dá a taboada, e Cartilha. 

16 Manoel Antonio de Barcellos 14 

Lê escripto, escreve, e sabe a taboada e esta lendo 

Cartilha. 

17 Joze Joaquim de Barcellos 10 

Lê escripto, escreve, e sabe a taboada e esta lendo 

Cartilha. 

  Alumnos Pardos     

18 Francisco das Chagas 10 

Lê escripto, escreve, sabe a taboada e está dando 

Cartilha. 

19 Sebastião Caetano da Silva 8 

Lê escripto, escreve, sabe a taboada e está dando 

Cartilha. 

20 João Vaz da Silva 9 

Lê escripto, escreve, sabe a taboada e está dando 

Cartilha. 

21 Felisbino da Silva Cardozo 12 Lê escripto e escreve. 

22 Clemente Francisco Piqueno 12 Lê escripto, escreve, dá taboada e lê Cartilha. 

23 Manoel Felippe da Costa 12 Lê escripto e escreve. 

24 João Carvalho de Souza 21 Lê escripto, escreve, dá taboada e lê Cartilha. 

25 Manoel Mendes da Silva 9 Está dando nomes, e cilabas. 

26 Joze Gonçalves da Silva 16 Está dando nomes, e cilabas. 

27 Manoel Gonçalves da Silva 10 Está dando nomes, e cilabas. 

28 Francisco Gonçalvez da Silva 8 Está dando nomes, e cilabas. 

  Alumnos Pretos     

29 Theodozio Ferreira do Nacimento 9 Está dando nomes, e cilabas. 

FONTE: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. A Instrução Publica e Particular em Minas Gerais nos 

Anos de 1824 e 1825. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ouro Preto: Imprensa Oficial de Minas 

Gerais. ano III, 1898. p. 655. 
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A Tabella produzida pelo Mestre Antonio Vieira Alves da Cunha é um 

documento bastante precisos para nossa análise já que aproxima os dados 

quantitativos da prática nas saladas de aula daquela da segunda década do século 

XIX. Mesmo assim é ainda preciso fazer uma ressalva com relação aos dados 

lançados nela. A coluna que nomeamos como “Estado do Aprendizado”, por mais 

que tenda a uma homogeneidade nas nomenclaturas, é, ainda, um juízo de valor 

aplicado pelo professor acerca do desempenho de seus alunos. Sendo assim está 

sujeito a erros de interpretação por parte do docente e – como se trata de um 

documento que avalia sua própria atividade – uma relativa tendência ao bom 

desempenho do alunado. É óbvio que um professor não iria enviar à presidência 

de província uma documentação que atestasse sua própria (do professor) 

deficiência. Assim, acredito que, mesmo alguns alunos que possuíssem níveis 

ínfimos de leitura e escrita seriam colocados como alunos medianos para garantir 

a aparente eficácia do profissional docente. 

Feita esta ressalva, a própria forma de organizar a tabela já nos indicia a 

segregação social baseada na cor da pele. Os meninos “brancos” são listados 

primeiro que os “pardos” e em último lugar, um único aluno “preto”. A divisão 

não é nada espantosa já que a própria sociedade da época era evidentemente 

segregacionista. Entretanto, a simples presença de pardos e pretos entre os alunos, 

estudando na mesma classe que meninos brancos já é um indicativo interessante o 

qual nos remete a perguntar como seriam as inter-relações na sala de aula. O 

segregacionismo visto na sociedade se repetiria em classe ou as relações de 

companheirismo escolar superariam as barreiras sociais? O professor priorizaria 

os alunos brancos em detrimento dos pardos e negros ou é o esforço e o 

desempenho das crianças que ditariam o interesse do professor? São perguntas 

que os dados levantados até o momento não nos permitem resposta, mas que 

ficam como possíveis caminhos de investigação para pesquisas futuras. Há um 

último ponto que merece destaque com relação à diferenciação com base na cor da 

pele imposta pela documentação. 

Seja pela demanda gerada com as reformulações burocráticas desde o 

período pombalino, seja pela busca, por parte dos poderosos locais, de educarem 
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seus filhos, ou pelo próprio crescimento demográfico das localidades periféricas 

aos antigos locais de extração do ouro, a procura pela educação nas primeiras 

letras proliferou-se ao longo do século XIX nas Minas Gerais.  

Com a lista de professores que coletamos ao longo da pesquisa é possível 

ainda complementar a listagem acima. Além das escolas mencionadas acima foi 

possível encontrarmos mais alguns professores atuando na década de 1820 como 

expressa o quadro a seguir: 

QUADRO 14  

Localidades do Termo de Mariana e seus Arredores com Professores 

Atuando na década de 1820 

Localidade 
Ano de Atuação 

1820 1822 1823 1826 1828 1829 Total 

Antônio Pereira 1 - - - - - 1 

Catas Altas Mato Dentro - 31 - - - 1 31 

Furquim 1 - - 1 - - 2 

Inficionado - - - 1 1 - 2 

Mariana - - 1 - - - 1 

Martire Manuel Rio Pomba 1 - - - - - 1 

Prezidio - 1 - - - - 1 

Total 3 32 1 2 1 1 39 

FONTE: Lista de Referências e Função dos Professores Levantados ao Longo da 

Pesquisa (Anexo 07). 
Como há de se notar o total de professores levantados para Catas Altas do 

Mato Dentro é bastante elevado. A cifra apresentada para esta localidade deve ser 

analisada com cautela já que a maioria dos professores levantados para aquela 

localidade vieram de listas nominativas.
346

 Segundo Álvaro Antunes, “talvez o 

cuidado do responsável pelo levantamento populacional de Catas Altas tenha 

produzido essa distorção diante de outras localidades”.
347

 A hipótese do autor 

ganha força ao constatarmos que 12 dos 31 professores arrolados para Catas Altas 

possuíam idade inferior a 15 anos. Ao que parece, ou o responsável pela listagem 

tomou como professores tanto mestres quanto decuriões, ou na padronização dos 

dados para a digitalização tal diferenciação fora perdida. Mesmo excluindo-se os 

                                                 
346

 Listas Nominativas de 1819 – 1822 disponíveis no site do CEDEPLAR. 
347

 ANTUNES, Álvaro Araujo.  ‘Ensinai-os e domai-os’: governo e disciplina escolar em Minas 

Gerais na segunda metade do século XVIII. In.: ________. ; SILVEIRA, Marco Antonio (orgs.). 

Dimensões do Poder em Minas (séculos XVIII e XIX). Cap. 2. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012. 

p. 60. (Coleção: História; 25). 
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professores menores de 15 anos Catas Altas ainda encontra-se como local 

privilegiado (contanto ainda com nove professores) frente às demais localidades. 

Continuando em nossa análise das condições educacionais da década de 

1820 nas vizinhanças do termo de Mariana, recorremos novamente as Listas 

Nominativas de 1819 a 1822 para levantarmos o número total de crianças entre 7 

e 14 anos – período mais propício para que estivessem na escola – em cada uma 

das localidades citadas acima (Quadro 15). Desconsideramos as crianças escravas 

as quais, provavelmente, não passavam por um processo de escolarização regular 

em colégios ou professores particulares pagos.
348

 

QUADRO 15  

Crianças entre 7 e 14 anos nas localidades do Termo de 

Mariana e seus Arredores na década de 1822* 

Localidades 

Crianças 7 – 14 anos em 1822 

Brancos Não Brancos Total 

M F M F M + F 

Antônio Pereira 
12 11 48 48 119 

Catas Altas Mato Dentro 
47 18 96 106 267 

Furquim 
108 80 257 233 678 

Mariana 
32 32 70 78 212 

Martire Manuel Rio Pomba 
31 30 49 36 146 

São José Batista do Presídio 
76 87 188 161 512 

Total 
306 258 708 662 1934 

FONTE: Listas Nominativas de 1819 – 1822 disponíveis no site do 

CEDEPLAR. 

* “M” = Masculino, F = Feminino e nc = não constam dados para esta 

localidade nas listas.   

Ao que nos apresenta a tabela, Catas Altas que era a localidade com maior 

número de professores era apenas a terceira em demanda potencial de alunos. 

Considerando apenas as crianças nomenclaturas como “brancas” não há razão 

aparente para que tá localidade (com 65 crianças em idade escolar) possuísse mais 

professores que Mariana (64 crianças) ou Rio Pomba (61 crianças). De fato, 

dividindo o número de alunos pelos professores encontrados o São José Batista do 

                                                 
348

 É claro que o fato de serem escravas não exclui completamente a possibilidade de que sejam 

iniciadas nos saberes pedagógicos por terceiros como os pais, o próprio senhor, ou mesmo em 

atenção as vontades de filhos mais jovens do senhor que, para se divertirem, tomassem as vias de 

professores em casa ensinando os cativos. 
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Presídio e Furquim possuem uma demanda muito maior por profissionais de 

ensino.  

Contudo, Catas Altas localizava-se distante da sede e próximo de outras 

localidades para as quais não encontramos professores como Barbosa ou São 

Miguel e Almas é próxima ainda do Inficionado que possuía, pela nossa listagem, 

apenas um professor. Como já levantamos como hipótese anteriormente, é 

possível alguns alunos fossem até as localidades nas quais encontravam-se 

professores para terem aulas. Se assim fosse, Catas Altas seria um lugar propício 

para a concentração de alunos. Lá se implementou aulas pelo método 

Lancasteriano segundo o qual os melhores alunos tornar-se-iam decuriões e, como 

o próprio nome diz, cuidariam da instrução de outros dez estudantes. Mais a frente 

voltaremos a comentar sobre o ensino segundo o método de Lancaster. Por ora 

podemos imaginar que – caso os professores menores de 15 anos fossem mesmo 

decuriões – em Catas Altas poderia atender a demanda de, pelo menos 120 alunos 

(ensinados pelos colegas). Se acrescermos a este número os alunos em potencial 

dos 16 professores que restaram – 85 por classe nas escolas públicas e 38 nas 

particulares – em Catas Alta entre 728 e 1480 crianças poderiam receber a 

instrução nas primeiras letras.  

Ao aplicarmos a mesma lógica as demais localidades, considerando o 

número total de alunos que poderiam ser ensinados nas localidades o que obtemos 

é o gráfico que se segui. 
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GRÁFICO 13 

Demanda potencial de alunos e ensino na década de 1820 

FONTE: Lista de Referências e Função dos Professores Levantados ao Longo da Pesquisa (Anexo 

07); e Listas Nominativas: 1820 disponíveis no site de CEDEPLAR. 

 

Há, no entanto, de se fazer algumas ressalvas antes de prosseguirmos à 

análise do gráfico. Primeira, a quantidade de alunos indicada é o total de crianças 

não escravas entre 7 e 14 anos de cada localidade. Os dados quantitativos estão 

vulneráveis, portanto a alunos mais velhos que, por alguma razão frequentem a 

escola e a alunos de outros lugares que, por ventura, fossem assistir as lições. 

Segunda, a quantidade de alunos em potencial conta indivíduos do sexo masculino 

e feminino mesmo que, na prática, as meninas frequentassem menos as aulas que 

os meninos. Última, os limites entre “escolas públicas” e “escolas particulares” 

foram delineados levando-se em conta que cada professor atenderia a média de 

alunos constatada em nossa análise do Quadro 11. Entretanto, nada impede que o 

número atendido fosse menor ou maior ao sabor das necessidades. 

Salvas as possíveis flutuações o gráfico indica que em apenas duas das 

cinco das localidades analisadas (seis se contarmos Catas Altas) possuem uma 

demanda potencial de alunos maior que sua capacidade de atendê-los. Tais 

indicações contradizem uma tradição na história da educação que aponta para uma 
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falta de professores que ensinassem as primeiras lições.
349

 A demanda, muitas 

vezes, poderia ser menor que a disponibilidade de profissionais para ensinar. 

Considerando o número de alunos professor do ensino público da sede (85 

crianças por professor), a média de atendimento nas localidades analisadas foi de 

91,7%! Entretanto, tais dados parecem mascarados pelo largo atendimento de 

alunos nas classes públicas municipais. Se desconsiderarmos tal média e 

tomarmos como base apenas o atendimento particular o provável atendimento à 

demanda educacional decai bastante. 

Antônio Pereira teria capacidade de atender entre 29,2% e 45,8% de sua 

demanda; Furquim entre 12% e 19%; Mariana (a sede) entre 18% e 28,2%; Rio 

Pomba entre 39% e 61%; São José Batista do Presídio entre 8,7% e 13,7%, ou 

seja, uma média que ia entre 23,7% (considerando a média das aulas particulares 

da sede) e 15,1% (considerando a média das aulas particulares dos distritos). 

Entretanto, mesmo que os números não pareçam animadores, os percentuais não 

são tão baixos ao considerarmos que o investimento na formação dos filhos era 

algo custoso e que nem todas as famílias preocupavam-se em matricular suas 

crianças nas escolas e, tão pouco conseguir professores particulares que as 

ensinassem. De fato, acredito que a procura pelas aulas não era tão grande quanto 

os documentos fazem aparentar. Nas aulas particulares nos distritos as turmas 

ficam praticamente vazias chegando a ter apenas dez, nove e até seis alunos como 

indica o Quadro 12. Ademais, na maioria das vezes, as demandas levadas à 

Câmara de Mariana solicitavam contratação de professores e criação de escolas. 

Estas, muito provavelmente, públicas. A procura pelo ensino, reiterada pela 

documentação, é mais por um auxílio do Estado para a instrução das crianças que 

por mais docentes propriamente ditos. Trata-se de cobrar dos órgãos 

administrativos as reiteradas promessas de frutificar o ensino e ampliar o 

atendimento escolar e não pela falta de professores. 

                                                 
349

 CARRATO, José Ferreira. Igreja, Iluminismo e Escolas Mineiras Coloniais. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1968. (coleção brasiliana 334). ; SILVA, Diana de Cássia. O 

processo educacional no Termo de Mariana (1772-1835). Belo Horizonte, MG: [s. d.], 2004. 

(dissertação de mestrado). Ademais, o gráfico acima corrobora à recente publicação de Álvaro 

Antunes. Cf.: ANTUNES, Álvaro Araujo.  ‘Ensinai-os e domai-os’: governo e disciplina escolar 

em Minas Gerais na segunda metade do século XVIII. In.: ________. ; SILVEIRA, Marco 

Antonio (orgs.). Dimensões do Poder em Minas (séculos XVIII e XIX). Cap. 2. Belo Horizonte: 

Fino Traço, 2012. p. 60. (Coleção: História; 25). 
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Exemplar quanto a isto foi a correspondência remetida à Câmara de 

Mariana pelo então Fiscal de Tapera em 1º de julho de 1830. O senhor Jozé 

Antonio de Araujo Silva envia  um relatório sobre as condições do distrito a época 

onde informa sobre diversos assuntos ao longo de duas páginas manuscritas em 

letra miúda. A parte tocante a instrução é a que mais nos interessa, segui a 

transcrição 

Agora Ill
mos

 Senhores imploro as attençoens, e reconhecido 

patrio tismo de V.V.S.S. sobre o deploravel estado de iducaçaõ 

damocid
e
 deste Destricto, achaõ-se Snr.

es
 dentro do mesmo 

mais dequarenta meninos deidade desette, a doze annos sem 

conhecim.
to
 algum das primeiras letras, hé impoSsivel Se=  

Senhores haver bom regimen no meio de tanta ignorancia. Naõ 

existe no Destricto huã só Escolla, e esta mocidade quase toda 

m
to
 pobre, em.

mo
 pela grd.

e
 falta da educaçaõ naõ seaprezentaõ 

á aSsistir aos officios Divinos nesta Capella o que julgo que 

havendo huã Caza de educaçaõ será tavez mais promptos p.
a
 á 

aSsistencia dos sobreditos Officios, porque prezentem.
e
 será 

mais certo designarem os dias dedevoçaõ para praticarem 

coizas m.
to 

improprias a estes dias, eque devemos esperar Snr.
es

 

de Cidadaõns educados p.
r
cimillante maneira. Deixo as 

pridentes concideraçoens de V.V.S.S. Lembra-me Senhores, que 

o unico meio deos atrair aos bons costumes, eracriar aqui huã 

Escolla deprimeiras letras, eattendendo apriquenez do 

Destricto, poderá esta ser temporaria, isto hé, dequatro em 

coatro annos, enaõ deve oconhecimento que tem esta Ill.
ma

 

Camara dafala de Edificio no lugar para este estabelicim.
to
 p.

r
 

Ser depropriid.
e
 particular, servir deembaraço; p.

r
 que 

Senhores, oPatriotismo, ebons dezejos que tem os Proprietarios 

do terreno de serem uteis á seos similhantes, removerá q.
l
 q.

r
 

duvida aeste respeito, eseja qual for arezoluçaõ desta Ill.
ma

 

Camara, fico esperançado desocorro para amocidade deste 

Destricto, e esta esperança mais sefortifica affentas as 

recomendaçoens donoSso Chefe Augusto na Abertura 

daprezente seçaõ da Assemblea Geral.
350

 

As enfáticas palavras do Fiscal que implorava a atenção dos vereadores 

para o deplorável estado da educação em Tapera destacam que mais de quarenta 

meninos entre 7 e 12 anos não podiam se matricular por não haver escolas no 

distrito. É claro que a inexistência de escolas não implica a ausência de 

professores (mesmo que em nosso levantamento também não tenhamos 

encontrado nenhum docente para lá) que podiam atuar como mestres particulares. 

                                                 
350

 AHCMM. “4ª Sessaõ Ordinária de 5 de Julho de 1830 na qual se discute o relat rio enviado pel 

Fiscal de Tapera, Capitão José Antonio de Araújo e Silva”. Mariana, 5 de Julho de 1830. C dice 

640. Miscelânea. Folhas 091 frente e 91 verso. Transcrito em 4 de março de 2008. (o relatório está 

transcrito em: Códice 693. Miscelânea. Folhas 425 frente e 425 verso, Tapera, 1 de julho de 1830). 
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Entretanto, a frase seguinte toca o ponto principal de nosso argumento, pois o 

Fiscal faz seu apelo considerando a pobreza que aprecia assolar a mocidade local. 

Neste ponto, novamente argumentamos que era a falta de auxílio por parte do 

Estado e não a falta de professores a principal causa da reclamação. Professores 

havia as centenas – como a listagem anexa demonstra – mas a pobreza das 

famílias não lhes dava condição de contratá-los. Jozé Antonio continua sua 

suplica destacando uma ligação entre educação e afazeres religiosos 

demonstrando assim que igreja e educação continuavam ligadas, mesmo após o 

processo de secularização promovido desde Pombal e que ultrapassara a 

independência. O ensino de religião nas escolas promoveria, aos olhos do Fiscal, 

uma melhora no comprimento dos afazeres católicos e impediria que a mocidade 

se perdesse ocupando seu tempo com coisas muito impróprias. Encaminhando-se 

para o fim do argumento o documento evoca a prudência e consciência dos 

vereadores destacando que a única saída para atrair os “bons costumes” para 

Tapera seria a implantação de uma escola. Como último argumento (antes de 

apelar a elogios rasgados, tanto para os vereadores quanto para o governo 

imperial) o Fiscal, como se negociando com os camaristas apresenta a alternativa 

de que a escola poderia ser implantada temporariamente, de quatro em quatro 

anos, atentando a pequenez do distrito. Todo o esforço de Jozé Antonio parece 

não ter surtido grandes efeitos nos vereadores. Uma vez recebida pela Câmara, a 

correspondência foi lida em sessão de 05 de julho do mesmo ano, registrada da 

seguinte maneira em livro oficial, “Ultimam.
te
 / sobre a proposta de escolla de 1

as
 

Letras [...]”.
351

   

Nesta linha   importante pensarmos sobre o porquê do discurso de “falta 

de professores” para o período partido das autoridades distritais. Parte da resposta 

já fora dada nos parágrafos anteriores, entretanto, alguns apontamentos ainda são 

bem vindos. Primeiro, posto que tal demanda possa advir da falta de profissionais 

em localidades específicas. Não são todos os lugares que contavam com classes 

de primeiras letras ou mesmo com profissionais capacitados para lecionar a 

contento a sobredita matéria. As reclamações vindas pelas vozes de fiscais, juízes 

de paz, ou mesmo cidadãos sem cargo na burocracia poderiam ter por origem, 

justamente, uma demanda estritamente locais. A demanda poderia vir de pessoas 

                                                 
351

 Sessão Ordinária de 5 de julho de 1830. AHCMM, Cód. 640, fls 091 e 091v. 
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que não tinham condições de pagar professores particulares ou mandar seus filhos 

em viagem para aprenderem em escolas públicas. Segundo, já que a metodologia 

de ensino da época era bastante distinta da que atualmente se pratica. O ensino da 

época era o das longas arguições, do “ensino individual” criticado pelo “[...] uso 

de um livro diferente por aluno, enviado pelos pais, contendo estes erros de 

gramática e ortografia e que ‘não interessam a mocidade, causando-lhes muitas 

vezes prejuízos’ [...]”.
352

 Vale a lembrança de que, no tocante à ortografia  

Reconhecia-se, no entanto, não ser suficiente o ensino da leitura 

do texto impresso. Os meninos seriam por isso levados a ler por 

‘Papeis Manuscritos’, exceptuando-se os ‘Autos e Sentenças 

Forenses, e couzas que os possam distrahir’. Recomendava-se 

que os mestres treinassem os discípulos em praticarem uma 

correcta ortografia, para o que lhes eram inculcados os 

Exemplares supracitados, os quais deveriam ser impressos e 

aprovados pelas instancias superiores. Pretendia-se, por este 

meio, alcançar a uniformidade ortográfica num país onde não 

existia ortografia oficial. Particular vigilância na pronuncia das 

palavras, as quais deveriam ser articuladas ‘com os devidos 

acentos, e muita distincção’, certamente por se considerar que 

essa capacidade era importante em matéria de leitura e 

escrita’.
353

 [Grifo nosso] 

Este segundo ponto nos faz retomar a questão do ensino lancasteriano, pois 

o governo que tentara tomar as rédeas da educação primária desde finais do século 

XVIII buscava, agora, outras formas para reorganizar a educação na Província. 

Em 1825, o jornal “O Universal”, que circulava em Ouro Preto, trouxe publicada, 

entre os meses de julho e agosto, uma série de reportagens intitulada “Educação 

Elementar”, destinada à apresentação de uma proposta para a ampliação da 

instrução elementar na região. O texto já havia sido publicado em 1816 no 

“Correio Brasiliense”, que à época era dirigido por Hipólito da Costa.  

Dividida em cinco partes, a reportagem distribuiu-se entre os títulos: Nº 1 

“Introdução”, Nº 2 “Origem do Novo Sistema em Inglaterra”, Nº 3 “Princípios em 

que se funda este sistema”, Nº 4 “Emprego das diferentes classes de meninos na 

Escola” e Nº 5 “Emprego dos meninos nas diferentes classes”. Uma pequena 
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 FARIA FILHO, Luciano Mendes de; CHAMON, Carla Simone; ROSA, Walquiria Miranda 

(orgs.). Educação Elementar: Minas Gerais na primeira metade do século XIX. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2006. p. 80. (Inéditos & Esparsos). 
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 FERNANDES, Rogério António. Os Caminhos do ABC: Sociedade Portuguesa e Ensino das 

Primeiras Letras. Porto: Porto Editora, 1994. p. 178. (Coleção Mundo de Saberes). 
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apresentação de cada um destes número parece-me importante para percebermos 

como a demanda por ensino em consequência da necessidade de cada vez mais 

pessoas que dominassem as letras foi planejada (o que é bem diferente de 

executada) pelo Estado naquele período. 

A “Introdução” destaca a importância da cultura do Espírito para o 

aumento da felicidade dos homens em contraposição ao grande dispêndio de 

dinheiro e o muito tempo gasto para se ensinar a mocidade. O problema que se 

apresentava era:  

Como se poderá generalizar uma boa educação elementar, sem 

grandes despesas do governo, e sem que se tire às classes 

trabalhadoras o tempo, que é necessário que empreguem nos 

diferentes ramos de suas respectivas ocupações?
354 

O texto ainda prometida três melhorias para o ensino praticado até então 

nas escolas: ampliar a disciplina escolar, fazer uma “emulação bem dirigida” e 

não atrasar o progresso dos discípulos mais desenvoltos.
355

 

No tocante à “Origem do Novo Sistema em Inglaterra”, a origem do 

método é atribuída a José de Lancaster – daí o nome de método lancasteriano ou 

método de ensino mútuo – e prometia combinar o ensino das letras com a 

educação moral dos discípulos; ao mesmo tempo, reduzindo os custos com a 

instrução pública usando-se, além de um professor ou mestre (que seria 

responsável por coordenar as aulas), alguns alunos mais dotados – os decuriões – 

os quais deveriam auxiliar o professor na instrução da classe. Prometia-se, com 

isto, maximizar a difusão dos conhecimentos de ler, escrever e contar, bem como 

a moralidade cristã, no menor tempo possível.
356

 

Em “Princípios em que se Funda este Sistema” apontava-se como 

vantagens para sua utilização o fato de diminuir o tempo necessário para a 

educação, as despesas com a escola e “generalizar a instrução necessária às classe 

                                                 
354

 FARIA FILHO, Luciano Mendes de; CHAMON, Carla Simone; ROSA, Walquiria Miranda 

(orgs.). Educação Elementar: Minas Gerais na primeira metade do século XIX. Belo Horizonte: 
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inferiores da sociedade”.
357

 Talvez este último ponto seja o mais relevante para 

nossa análise, já que previa como objetivo que o ensino se tornasse menos 

elitizado. Neste sentido, significaria uma melhoria para as camadas mais baixas da 

população, as quais passariam a ter a educação como mais uma ferramenta para a 

ascensão social. Claro, o ensino universitário (sobre o qual não falaremos aqui) 

continuava assaz dispendioso e elitista, fazendo com que cada vez mais os títulos 

de Bacharel nas leis ou na arte da cirurgia fossem relevantes como destaque 

social. A difusão do ensino no século XIX gerou, pelo que se vê na 

documentação, uma valorização das letras, o que se reflete consideravelmente no 

aumento dos títulos e profissões ligados ao conhecimento dessas entre os 

membros da administração local.
358

 

O método inglês previa um lugar mais elevado para o mestre na sala de 

aula e uma divisão entre quatro classes de alunos de acordo com seu grau 

determinado de conhecimento. Os ajudantes do mestre, retirados das classes mais 

avançadas, deveriam ajudá-lo na arrumação da sala, na limpeza dos móveis e, por 

vezes, na instrução dos alunos. Com o método, cada grupo de alunos seria 

instruído mutuamente, o que potencializaria a velocidade com que a informação 

era passada para a turma. Neste formato, “um menino preguiçoso, ou de pouco 

talento, não retarda o progresso dos outros que são mais instruídos ou de maior 

engenho”.
359

 Do mesmo modo, um menino que tenha se desempenhado acima do 

esperado em sua classe poderia mudar para uma classe considerada mais 

avançada, do mesmo modo que uma criança que tenha se revelado aquém do 

esperado poderia ser deslocado para uma classe menos avançada. 

Segundo a proposta lancasteriana, as salas seriam dividias em oito 

seguimentos: a) A,B,C; b) Palavras ou sílabas de duas letras; c) Dito de três letras; 

d) Dito de quatro letras; e) Dito de cinco letras; f) Lições de palavras de muitas 

sílabas; e g) Seleção dos meninos que melhor leem na 7ª. O menino mais 

                                                 
357
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194 

 

 

competente de cada uma destas classes seria o “ajudante do decurião” e quem 

ajudaria na explicação da matéria para os colegas. Aos professores caberia 

coordenar o processo, bem como sanar possíveis dúvidas dos decuriões. A 

vantagem de tal método estava em aumentar o número de alunos cuja instrução 

estava sobre a responsabilidade de apenas um professor e que ao ensinar os menos 

articulados, os alunos de maior potencial só teriam a ganhar em aprendizado.
360

  

Quanto aos “Empregos das diferentes classes de meninos na Escola” e o 

“Emprego dos meninos nas diferentes classes”, o texto apenas amplia as propostas 

de organização dos itens anteriores colocando o ensino da leitura e da pronúncia 

das letras e palavras em primeiro lugar, apontando como posterior a instrução na 

escrita. Só a partir da sexta classe os alunos deveriam ser introduzidos na leitura 

de livros morais como resumos da Bíblia, Catecismos ou contos morais.  

Apesar da suposta inovação do processo pedagógico exposta no método 

lancasteriano, não podemos esquecer que desde a publicação em 1722 da “Nova 

Escola Para Aprender a Ler, Escrever, e Contar”, de autoria de Manuel de 

Andrade Figueiredo, a proposta já estava em voga. Nela, o autor já indicava que 

“Nas Efcolas de grande concurfo, podem os Meftres eleger a dous mininos, para 

que nefte tempo [de uma hora] hum ajunte as matérias, e faiba os que não 

efcreverão, e o outro faça o mefmo com as contas”.
361

 Sendo assim, Figueiredo já 

previa a utilização de ajudantes para os mestres das escolas com muitos alunos. 

Segundo Rogério Fernandes, “a sobrecarga de alunos determinava este sistema 

em que o mestre dispunha de auxiliares. Era o embrião do ensino mútuo”.
362

 

Nesta ordem, os mestre deveriam ensinar primeiro as matérias aos seus decuriões 

para que estes auxiliassem os professores na aplicação e feitura de exames 

semanais.
363
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O uso do método lancasteriano parece ter agradado à Câmara de Mariana, 

que discutiu o assunto em sessão de 13/12/1830, quando lhe foi presente um 

ofício do então professor de Retórica e Filosofia do Seminário de Mariana, o 

Padre Antonio Gonçalvez Nunes, professor das Primeiras Letras da Pomba. 

 

[...] pedin do para que esta Camara interponha oSeu Parecer 

sobre a entrega da Caza chamada dos Indios poSsuida por hum 

particular para o exercicio da Aula do Ensino Mutuo; esse 

ReSolveo que quando esta Camara organizar este de hir ao 

ExcellentiSsimo Conselho do Governo, se inclua a informação 

exigida, por ser verda deira a expoziçaõ deste ProfoSsor.
364 

Já em 1834, o método de ensino foi novamente tema da sessão da Câmara 

e, desta vez, com indícios de haver se implementado com sucesso na freguesia de 

Catas Altas. 

O Snr’ Presid.
e
 propos que se passase Attestaçaõ ao Professor 

Publico deCatas Altas Ciprianno Celestino Augusto 

deFigueredo sobre seo bom serviço a prepa ratorio daAula 

segundo o Ensino de Lancaster, e se resolveo que se passase 

aAttestaçaõ, retendo-se oSnr’. Figueredo por ser parte 

entereSsada.
365 

Catas Altas do Mato Dentro, ao que parece, constituiu-se como um centro 

educacional bastante forte. Um indício para tal afirmação é que a freguesia 

apresentava o maior número de professores registrados em nossa pesquisa (41 no 

total). A contradição é aparente já que no local onde se implementou o ensino 

mútuo – que deveria reduzir os custos da educação e potencializar a atuação dos 

professores – registrou-se um número elevado de professores. No entanto, ao 

consultarmos a idade destes profissionais nas listas nominativas, percebermos que 

apenas 14 dos 38 tinham mais de 20 anos. Consideramos assim que estes eram 

decuriões, provavelmente do professor Cipriano Celestino Augusto de Figueiredo, 

                                                 
364

 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). 1
a
 Sessão Ordinaria de 

Dezembro de 1830 na qual se manifesta o professor Bhering pedindo para ir ao Conselho Geral; 

pede-se a entrega de uma casa para o ensino mútuo; pede-se a criação de escola de 1ª
s
 Letras em 

Remédios. Mariana, 13 de dezembro de 1830. Códice 206. Atas das Sessões da Câmara. Folha 43 

frente a 44 frente. 
365

 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). “4ª Sessão Ordinária de 10 de 

Janeiro de 1834 na qual envia-se atestação ao professor público de Catas Altas, Cipriano Celestino 

Augusto de Figueiredo pelos bons serviços com o método Lancasteriano”. Mariana, 10 de Janeiro 

de 1830. Códice 640. Misselânia. Folha 029 verso. Transcrito em 4 de março de 2008. 



196 

 

 

que provavelmente transferiu-se para a localidade, no ano de 1833, já que aparece 

na documentação como morador de São Caetano até 1832.
366

 

Mesmo com os incentivos e a aparente solução para o inchaço das escolas 

públicas que o ensino por decuriões trouxe, este não deixou de encontrar seus 

opositores, tais como Luís António Verney, em seu “Verdadeiro Método de 

Estudar”, no qual “censura o sistema de decuriões. Reconhecendo que os mestres 

os admitiam para se não fatigar, dado o elevado número de alunos [...]” e não por 

ser o melhor método para se ensinar a matéria.
367

 Verney recomenda a adoção de 

um outro sistema que, apesar de também dividir os alunos em grupos de dez, 

usava dois professores que se revezavam, circulando entre as decúrias, assim 

identificando e solucionando as dificuldades de cada turma.
368

 

Vale aqui uma ressalva de que o modelo de ensino por meio de decuriões 

não era exclusivo do método Lancasteriano. Era comum – como apontamos em 

nossa análise da tabela produzida pelo professor do Desemboque acerca de seus 

alunos – que alunos mais avançados auxiliassem o professor com os alunos mais 

atrasados. A posição de Verney quanto ao método de organização das salas de 

aula parece denunciar: ou, um descaso dos professores para como a educação de 

seus alunos ou, que o número elevado de alunos em cada turma levava o professor 

a recorrer a semelhante método. Para nós, como já apontamos, ensino e 

aprendizagem eram muito mais fluidos que as aparências apontam e ensinar podia 

fazer parte do processo de aprendizagem dos alunos mais adiantados sem que isso 

prejudicasse – e muito pelo contrário – o desempenho da turma. 

Avançando um pouco em nossa análise, a primeira metade da década de 

1830 traz os seguintes dados com relação aos professores: 
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QUADRO 16 

Localidades do Termo de Mariana e seus Arredores com 

Professores Atuando entre 1830 e 1835 

Localidades 1830 1831 1832 1833 1834 1835 Total 

Barra do Bacalhau - 1 - - - - 1 

Barra Longa - 1 - - - - 1 

Camargos - 1 - - - - 1 

Catas Altas Mato Dentro 1 - - 1 - 1 3 

Freguesia do Pomba 1 - 2 - - - 3 

Furquim - - - - - 3 3 

Mariana 2 3 - 1 - 5 11 

Passagem - 2 - - - - 2 

Pinheiro - - 1 1 - - 2 

Guarapiranga - - - - 1 1 2 

Ponte Nova - - - - - 1 1 

São Caetano - 1 1 - - - 2 

São José do Xopotó 1 1 - - - - 2 

São Sebastião - 1 - - - - 1 

Sumidouro - 1 - - - - 1 

Total 5 12 4 3 1 11 36 

FONTE: Lista de Referências e Função dos Professores Levantados ao 

Longo da Pesquisa (Anexo 07). 

Há pouca diferença ao compararmos o total de professores encontrados 

com os números da década anterior. A variação foi de apenas três professores 

encontrados – 39 para a década de 1820 e 36 entre 1830 e 1835. Entretanto, a 

distribuição é muito mais homogênea entre as localidades para este período. 

Mariana, com 11 nomes listados, é o local com maior número de profissionais e 

em 60% dos distritos encontramos mais de um professor. É notável, ainda, a 

queda do número docente em Catas Altas do Mato. Os três encontrados foram: 

José Joaquim da Silva, Mestre de primeiras letras em 1830; José de Souza, mestre 

de primeiras letras em 1833; e Cipriano Celestino Augusto de Figueiredo, Mestre, 

homem branco, casado de 41 anos.
369

 Devemos considerar, porém, que os as datas 

listadas não corresponde exatamente ao início ou término da atividade docente por 
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José Souza, AHCMM, Cód. 221, fl. 16f. ; sobre Cipriano Celestino Augusto de Figueiredo, 

AHCMM, Cód. 640, fls 29f – 30v e 67f, Listas Nominativas de 1819 – 1822, AHCMM, Cód. 221, 
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parte dos professores. Trata-se de datas intermediárias trazidas ao sabor da 

documentação e alguns dos professores que lecionavam na década de 1820 

poderiam ainda estar em sala de aula na primeira metade da década de 1830. 

O número de localidades para as quais encontros professores mais que 

dobrou passou de 7 para 15. Houve, portanto, uma ampliação da área geográfica 

coberta pelos professores listados ao que parece, na primeira metade da década de 

1830 o estado caminhava a passos largos em seus projetos educacionais. Mesmo 

que se trate de professores particulares, não se pode negar o progresso nos meios 

de escolarização. Apenas nos primeiros cinco anos da década de 1830 – com 36 

professores no total – o número total de professores já quase alcançara o total 

levantado para toda a década de 1820 – com seus 39 docentes. Ao considerarmos 

as cifras populacionais para os potenciais alunos os dados são ainda mais 

animadores. 

Tomando por base as Listas Nominativas de 1831 e 1832 foi possível 

calcularmos o total de crianças que potencialmente estariam nas aulas de 

primeiras letras.
370

 Os dados encontrados estão dispostos no Quadro 17. 
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199 

 

 

QUADRO 17 

Crianças entre 7 e 14 anos nas localidades do Termo 

de Mariana e seus Arredores na década de 1831 – 

1832* 

Localidades 
Brancos Não Brancos Total 

M F M F M + F 

Barra do Bacalhau 3 5 22 25 55 

Barra Longa 25 20 75 63 183 

Camargos 2 4 12 22 40 

Catas Altas Mato Dentro** 66 59 150 113 388 

Freguesia do Pomba 39 35 46 30 150 

Furquim 13 15 72 55 155 

Mariana*** 42 37 96 92 267 

Passagem 7 4 53 36 100 

Pinheiro 20 17 66 74 177 

Guarapiranga 45 33 90 71 239 

São Caetano 33 19 85 77 214 

São Sebastião 5 8 50 41 104 

Sumidouro 2 3 36 38 79 

Total 302 259 853 737 2151 

FONTE: Listas Nominativas de 1831 e 1832 disponíveis no site do 

CEDEPLAR. 

* “M” = Masculino, F = Feminino e nc = não constam dados para esta 

localidade nas listas. 

** Não constam informações pertinentes à cor de 17 crianças desta 

localidade: 8 meninos e 9 meninas 

*** Não constam informações relativas à cor de 15 crianças desta 

localidade: 10 Meninos e 5 Meninas. 

Vale observarmos que há algumas diferenças entre este quadro e que 

copilava as crianças da década de 1822 (Quadro 13). Mesmo que o número de 

localidades tenha mais que dobrado o total de potenciais alunos pouco aumentou – 

apenas 11,2%. Este dado é relevante tendo em vista que mesmo que tenha havido 

uma ampliação significativa da área coberta pelos professores mas não da possível 

demanda escolar. Se considerarmos ainda que os meninos brancos fossem 

priorizados em detrimento das meninas e das crianças de cor, as cifras fincam 

ainda mais evidentes já que houve um decréscimo, mesmo que de apenas 4 

meninos. Ainda com relação a cor da pele, o número de crianças “não brancas” 

cresceu passando de um total de 1370 (708 meninos e 662 meninas) para 1590 

(853 meninos e 737 meninas), uma alta de 16%. Este dado demonstra que o 

aumento percentual na população infantil das localidades atendidas pelos 

professores listados foi ocorreu por um acr scimo de “não branco” na população 

analisada. 
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Uma vez que não contamos com dados para constatarmos o número médio 

de alunos para a década de 1830 optamos por utilizar a mesma proporção 

encontrada para a década de 1820. Mesmo não sendo o ideal o gráfico resultante 

de tal proposição nos fornece indícios importantes para continuarmos nossa 

análise. 



201 

 

 

GRÁFICO 14 

Demanda potencial de alunos e ensino 1830 – 1835 

 
FONTE: Lista de Referências e Função dos Professores Levantados ao Longo da Pesquisa 

(Anexo 07); e Listas Nominativas: 1831 – 1832 disponíveis  no site de CEDEPLAR. 
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Novamente, aqui os dados parecem mascarados pelo alto atendimento 

promovido na sede. Tomando por base esta média (85 crianças por professor), a 

quantidade de professores parece suprir a demanda de potenciais alunos em sete 

das treze localidades analisadas – Sumidouro, Passagem, Mariana, Furquim, 

Freguesia do Pomba, Camargos e a Barra do Bacalhau –, ou seja, 53,8% do total. 

Desconsiderando, porém potencial de atendimento da sede e focando apenas no 

atendimento particular dos distritos nenhuma das localidades consegue atender a 

totalidade de suas crianças em idade escolar. Em Barra do Bacalhau o percentual 

de atendimento aos prováveis alunos é de 25,5%; em Barra Longa 7,7%; 

Camargos 35%; Catas Altas 10,8%; Pomba 28%; Furquim 27%; Mariana 57,7%; 

Passagem 28%; Pinheiro 15,8%; Guarapiranga 11,7%; São Caetano 13%; São 

Sebastião 13,5%; e Sumidouro 17,7%. Como os dados demonstram, as escolas 

particulares – caso a média de alunos por professor se mantivesse – não seriam 

capazes de prover a contento a demanda por ensino em nenhuma das localidades. 

Daí, talvez, a insistência na criação de escolas públicas para os distritos. 

Para continuar a cronologia das instituições educacionais da região é 

preciso recorrer aos relatórios da Presidência da Província entre os anos de 1837 e 

1853. O aumento do número de escolas nesta década pesou ao que parece, a Lei nº 

13 de 28 de Março de 1835 a qual “Regula a criação das Cadeiras de Instrução 

primária, o provimento e os Ordenados dos Professores”.
371

 Tal lei dividia o 

ensino básico em 1º e 2º graus que ensinariam “a ler e escrever, e a prática das 

quatro operações aritméticas” e “a ler, escrever, aritmética até as proporções, e 

noções gerais dos deveres morais e religiosos” respectivamente.
372

 Previa-se ainda 

a criação de escolas para meninas com turmas de, no mínimo 24 crianças (mesmo 

número que se aplicada às escolas de 1º e 2º graus para meninos).
373

 Pela lei ainda 

deveriam ser estabelecidas quatro escolas nas quais se ensinaria “as aplicação da 

Aritmética ao Comércio, a Geometria plana, o desenho linear, e agrimensura” as 

quais só deveriam frequentar alunos que já houvessem terminado o segundo 

grau.
374

 Ficava estabelecido ainda que “somente as pessoas livres podem 
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frequentar as Escolas Públicas” e que os pais das crianças entre os 8 e os 14 anos 

encontram-se obrigados a matricular seus filhos em escolas até que estes 

cumpram os requisitos de cada grau.
375

  

A Lei parece ter causado impacto nos números educacionais em Minas já 

que no relatório do Presidente da Província de 1837 o mesmo informa que 

“achão-se pois estabelecidas em virtude dessa Lei [nº 13 de 28 de Março de 1835] 

100 Escolas do 1º gráo; 29 do 2º, e 14 para meninas”.
376

 Os números cresceram 

bastante quando comparados com os da década de 1820. Quanto ao total de alunos 

matriculados, para o 1º grau, há uma frequência de 3111 alunos e já o 2º, 1476 

estudantes, sendo poucas as meninas (332 no total). Isto porque, “alem de 

faltarem geralmente commodos para ellas, em lugares separados, há da parte dos 

pais, ou educadores, alguma repugnância em tê-las entre os meninos”.
377

 O 

recalque com relação à presença de meninos e meninas na mesma sala de aula é 

evidente uma que na ausência de cômodos separados era motivo para a evasão 

escolar por iniciativa dos próprios pais.  

A “Falla” do Presidente da Província em 1837 corrobora ainda nossa 

hipótese de que são as escolas públicas responsáveis pela maior frequência e 

atendimento dos alunos. Para o presidente, “Maior devera ser o numero dos 

alunos, se em alguns Circulos Literarios estivessem já estabelecidas as Escolas 

Publicas” isto já que os meninos, segundo ele, se dividiam em três classes:  

1.
a
 daquelles que frequentão as Escolas particulares; 2.

a
 

daquelles que são muitas vezes empregados por seus pais, ou 

educadores em serviços domesticos, durante semanas, e mezes; 

3.
a
 daquelles que dependem de pessoas tão miseráveis, que não 

os podem manter, nem nas Escolas Publicas, nem nas 

particulares.
378

 

Com base no que expusemos até aqui, a primeira classe, mais abastada, 

não deveria ter problemas para se instruir por meio de professores particulares já 
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que estes chegavam a ser bem numerosos como indica a listagem anexa. A classe 

intermediária também nos chama atenção tendo em vista o caráter múltiplo de sua 

atividade. Ao mesmo tempo em que estudam eles ainda trabalham empregados 

por seus pais ou pelos próprios professores. Imaginamos com isso trata-se de 

pessoas de baixa renda, mas que não decaem aos limites da pobreza. É provável, 

portanto, que quando não estão na escola os filhos ajudassem os pais no plantio e 

na colheita de pequenos roçados. Ainda – no caso dos filhos de pequenos 

comerciantes – talvez as lições aprendidas em sala de aula lhes colocassem como 

peça importante para a subsistência da família ao ocuparem o lugar do pai na 

venda quando este precisasse se ausentar. Trabalhando com os professores 

podemos imaginar que ajudavam as classes colocando em ordem as mesas e 

cadeiras, limpando as salas após as aulas ou mesmo ajudando no ensino dos 

meninos menores como já destacamos ao analisar a “Tabella” elaborada pelo 

professor de Desemboque. Não excetuamos, porém, que o serviço do alunado que 

trabalhasse para os professores poderia incluir ainda algumas atividades 

domésticas como a limpeza da casa. Quanto aos meninos da terceira classe 

encontrava-se dificuldades para estudar tendo em vista a centralidade das escolas 

públicas que eram pouco numerosas. Estes são mais numerosos e, ao que parece, 

são eles que geram a demanda pela implantação de escolas nas localidades. São 

eles ainda que despertem algumas críticas por parte do governo da Província para 

com a administração do Império.  

Após destacar que a instrução primária gratuita era assegurada a todos os 

cidadãos pela Constituição, a presidência da Província acusa que tal disposição 

não passaria de ilusão ao considerar o estado de pobreza de alguns estudantes. Nas 

palavras da chefia da Província, “que importa que estes desgraçados frequentem 

as Escolas, se lhes fallecem todos os meios para conseguirem a Instrucção 

elementar?”.
379

 Não bastava, portanto, apenas criar as instituições gratuitas de 

ensino. Para realizar as ambições do governo imperial era preciso que as 

províncias fossem autorizadas a despenderem “papel, exemplares, compêndios e 

outros objetos de pouco valor que lhes [aos alunos] são indispensaveis”.
380

 O 
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assistencialismo do governo garantiria a perenidade das crianças mais pobres nas 

escolas o que corrobora nossa hipótese levantada anteriormente. 

Passando aos dados quantitativos, o quadro a seguir apresenta a quantidade 

de professores encontrada para cada localidade entre 1836 e 1840. 

QUADRO 18 

Professores em cada Localidade entre 1836 e 1840 

Localidades 
Ano de Atuação 

1836 1837 1838 1839 1840 Total 

Camargos - 1 - - - 1 

Catas Altas Mato Dentro - - 4 - - 4 

Furquim - - 2 - - 2 

Inficionado - - 1 - 1 2 

Mariana 3 - - - - 3 

Passagem - - 1 - - 1 

Ponte Nova - - - 1 3 4 

São Caetano - - 1 - - 1 

Saúde - - 1 - - 1 

Sumidouro - - 1 - - 1 

Total 3 1 11 1 4 20 

FONTE: Lista de Referências e Função dos Professores Levantados 

ao Longo da Pesquisa (Anexo 07). 

É bastante baixo o total de professores que localizamos. Esta baixa nos 

números provavelmente ocorreu, pois a maioria dos professores já havia sido 

registrada anteriormente e não houve recorrência na documentação. Sendo assim, 

é provável que alguns professores que lecionavam na primeira metade da década 

de 1830 continuassem em seus cargos na segunda metade. Outro ponto importante 

é que a partir da Lei de sete de abril de 1835 passou-se a exigir atestação dos 

conhecimentos necessários a cada disciplina para os que os professores pudessem 

exercer seus cargos.
381

 Já havia um controle quanto aos professores que 

lecionassem nas escolas públicas, porém, a partir de 1835 passou-se a exigir 

atestado também para os professores particulares. Medida que foi criticada pelo 

Presidente da Província de Minas  erais em sua “Falla” em 1837. 

Não sendo possivel que haja Escolas Publicas em todos os 

lugares [...] parece que muito convirá á instrucção elementar, 

que nos lugares exceptuados seja livre á qualquer pessoa bem 

conceituada abrir, sem dependência de exame, Escolas 
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particulares, continuando porem a necessidade da habilitação 

para aquelles Professores, que se proposerem exercer o 

Magisterio nas Povoações, em que houver Escolas Publicas. 

Que mal poderá resultar de aprender-se, ainda que menos bem, 

á ler, escrever e contar? Não aproveita á Sociedade permitir 

este gênero de indústria á indivíduos, que não podendo 

applicar-se á outro, facilmente se lançarão na carreira dos 

vícios, e dos crimes?
382 

O quadro a seguir apresenta a disposição sistemática dos alunos em 

potencial para as localidades nas quais encontramos professores entre 1836 e 

1840. Os dados foram coletados com base nas listas nominativas de 1838 a 1840 e 

tomando possuem os mesmo pressupostos dos quadros anteriores relativos ao 

mesmo tema. 

QUADRO 19 

Crianças entre 7 e 14 anos nas localidades do Termo de 

Mariana e seus Arredores na década de 1838 – 1840* 

Localidades 
Brancos Não Brancos Total 

M F M F M + F 

Catas Altas Mato Dentro 45 23 66 68 202 

Furquim 30 27 140 126 323 

Mariana 8 8 21 20 57 

Passagem 0 2 39 33 74 

Ponte Nova 113 106 256 250 725 

São Caetano 7 6 93 62 168 

Sumidouro 5 9 73 103 190 

Total 208 181 688 662 1739 

FONTE: Listas Nominativas de 1831 e 1832 disponíveis no site do 

CEDEPLAR. 

* “M” = Masculino, F = Feminino e nc = não constam dados para esta 

localidade nas listas. 

** Não constam informações pertinentes à cor de 17 crianças desta 

localidade: 8 meninos e 9 meninas 

*** Não constam informações relativas à cor de 15 crianças desta 

localidade: 10 Meninos e 5 Meninas. 

Os dados apresentados pela listagem de 1838 a 1840 têm alguns 

problemas. Não parece correto, por exemplo, que em Mariana, sede municipal, 

tenha havido apenas 57 crianças entre os 7 e os 14 anos. A queda é grande demais 

quando comparada aos dados para 1831 e 1832 que totalizavam 267 alunos em 
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potencial na cidade. A pesar deste descompasso, dos demais distritos listados não 

apresentam uma deformidade tão grande em relação aos dados anteriores. A de se 

imaginas que havia comprometimentos diferentes entre os responsáveis pela 

recolha dos censos o que pode ter acarretado a distorção. Além disso, podemos 

imaginar possíveis perdas de dados trazidas pelo descuido no armazenamento das 

listas ainda na época de sua feitura. Seja como for, os dados ainda são os mais 

completos que temos para avaliar a situação escolar nos finais da década de 1830. 

Novamente, vale a pena lançarmos mão do recurso gráfico para melhor 

visualização dos dados coletados. 

GRÁFICO 15 

Demanda potencial de alunos e ensino 1838 – 1840 

 
FONTE: Lista de Referências e Função dos Professores Levantados ao Longo da Pesquisa (Anexo 

07); e Listas Nominativas: 1838 – 1840 disponíveis no site de CEDEPLAR. 

Como se pode observar, em Catas Altas, Passagem e Mariana a demanda 

potencial de alunos é superada pelo atendimento médio dos professores 

pertinentes a cada uma destas localidades. Considerando os números percentuais 

há um pequeno aumento na média global que passa de 21,5 % dos alunos 

potencialmente atendidos pelo ensino privado em 1831 e 1832 para 25,3% entre 
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1838 e 1840. Considerados em separado os distritos trazem os seguintes 

percentuais: Catas Altas atenderia entre 27,7% de sua demanda; Furquim 8,7%; 

Mariana 73,7%; Passagem 19%; Ponte Nova 7,7%; São Caetano 8,3%; e 

Sumidouro 16%. Dados estes que não justificariam as palavras de euforia do 

Presidente da Província, senhor Antônio da Costa Pinto, em sua fala de 1837 na 

qual se gabava das mais de 100 escolas espalhadas pela Província. Pelo que os 

dados demonstram a melhora (se considerarmos apenas o potencial de ensino com 

aulas particulares nos distritos) não teria passado dos 10%. Considerando o 

potencial de ensino público os números continuam elevados com picos de 130%, 

ou seja, sobrariam vagas nas instituições o que, de forma alguma, colaboraria à 

documentação que reafirma a demanda educacional. Os dados reafirma a 

predominância do ensino particular nos distritos e a demanda por parte de seus 

moradores pela implementação do ensino público. 

Em 1840, haveria 180 Cadeiras de Instrução primária, da quais, 126 de 1º 

grau, sendo que dezesseis se encontravam vagas, e 35 do 2º, com apenas uma 

vaga. Destas 180 apenas 19 eram para o sexo feminino e ainda assim três estariam 

vagas. No total, 5844 alunos e 650 alunas que ocupavam cerca de 81% das 

cadeiras disponíveis.
383

 

Para 1842, os números são os seguintes: 184 escolas públicas de ensino 

primário das quais 171 eram providas e atendiam 7073 alunos (6468 meninos e 

605 meninas). Para o ensino secundário, havia 116 cadeiras providas e 6308 

meninos e 604 meninas matriculados.
384

 Para 1845, o total de cadeiras era de 178 

de ensino primário, que eram frequentadas por 5650 alunos (4090 meninos e 560 

meninas).
385

 Os números seguem aumentando e, em 1847, os números atingem a 
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marca de 5953 alunos.
386

 Ao fim, em 1853, o quadro era: “132 cadeiras de 1º 

grão, e 49 do 2º d’aquellas estão providas 103, e d’estas 48”, além de 24 escolas 

do sexo feminino, das quais 22 se encontravam providas.
387

 Dos 8970 alunos 

matriculados, 7382 frequentavam as aulas e, das 792 alunas matriculadas, 705 iam 

às escolas.
388

 Nas 32 cadeiras de ensino secundário haviam 486 alunos 

matriculados, dos quais 308 frequentavam as aulas. No relatório, o Presidente da 

Província ainda apontou que  

o enthusiasmo pelas Lettras, e sciencias, o empenho dos Pais de 

Família em prover o talento dos Filho para assegurar-lhes por meio 

da instrucção uma carreira brilhantes, tem provocado o 

estabelecimento de grande numero de Collegios particulares, que 

teem sobre as Aulas Publicas a consideravel vantagem do 

internatu.
389

  

Nessa altura, havia 13 Colégios particulares em Minas Gerais, além dos 

Seminários Episcopais de Mariana, do Caraça, de Congonhas do Campo e de 

Campo Belo.
390

 A partir dos dados apresentados é possível afirmar que, ao longo 

da primeira metade do XIX, houve um aumento do número de profissionais e de 

estabelecimentos dedicados à educação, bem como da relevância da escolarização 

como forma de obter e de provar o conhecimento. Obter no sentido estrito da 

palavra, que indica literalmente o acúmulo da informação. Tal relevância, em 

conjunto com as dificuldades monetárias da população, construiu um senário no 

qual o ensino público passou a ser uma demanda constante para a Província. Se a 

documentação nos mostra algo é que desde o período pombalino o valor social e 

político dos títulos educacionais e da capacidade de ler e escrever só cresceram, 

seja pela necessidade de pessoas competentes na leitura e escrita, seja pelo 

prestigio social que tais capacidades proporcionavam. 
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3.2. Bibliotecas e Citações: dos gramáticos aos professores 

Até aqui observamos a escrita e a gramática em termos teóricos. No 

entanto, mais importante que estabelecermos o processo pelo qual os melhores 

autores de cada geração se tornam os clássicos de sua época, ou como cada 

gramático influenciou e foi influenciado por outros estudiosos da língua, é 

imaginarmos como estas mesmas gramáticas e escritas foram recebidas pelas 

personagens da época que atuam direta, ou indiretamente, na administração local. 

Neste sentido, o estudo dos inventários dos professores correntes à documentação 

pesquisada será de grande valia, pois a comparação dos livros constantes nos 

arrolamentos de bens e as citações feitas pelos gramáticos apontarão para a 

penetrabilidade dos compêndios gramaticais na sociedade mineira do segundo 

quartel dos XIX. Vale a ressalva de que a comparação com gramáticas anteriores 

a 1824 é pertinente por duas razões principais: 1ª) as obras foram constantemente 

reimpressas e continuavam de certa forma, atuais, mesmo após a data de sua 

publicação original; 2ª) já que o processo educacional em que as gramáticas são 

mais utilizadas se dá na infância, pode uma gramática haver servido de base para 

aulas em 1770 e para os estudos de um indivíduo que assumiria postos de 

prestígio após 1824. 

Nos registros do Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana, 

localizamos quinze inventários post-mortem de professores do período que 

analisamos.
391

 Destes, em apenas três constavam de biblioteca.
392

  

Cabe, aqui, uma rápida reflexão, uma vez que o dado em si (de apenas três 

bibliotecas nos quinze inventários) já é significativo. Era de se esperar que o 

acúmulo de livros pelos professores fosse um hábito, já que o exercício da 

docência exige, por si só, o uso de manuais e compêndios pertinentes às 

disciplinas lecionadas. Como, portanto, explicar a falta de livros nos inventários 

de Antonio Ferreira Souza, que lecionava as primeiras letras em Furquim em 

1798; nos de João Maria Martins, mestre de primeiras letras em Mariana em 1831; 
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392

 O testamento do professor Antonio José Ribeiro Bhering (Inventariado como consta no registro 

do AHCSM, 1º ofício, Cód. 44, Auto 1023) revela que, apesar de possuir uma quantidade 

considerável de livros (mais de quarenta), o padre legara sua biblioteca para o senhor Antonio 

Eulino de Melo e Souza, o qual não possui registro de inventário. 
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nos de João Teixeira Romão, padre e professor de primeiras letras em Furquim, 

em 1787, e no Inficionado, em 1814? Uma série de hipóteses pode ser levantada 

para explicar esse descompasso, mas pouco poderia ser comprovado 

empiricamente. É possível imaginar que o os professores padres de Mariana 

acessavam os livros da biblioteca do seminário ou mesmo da coleção do Bispo.  

É ainda pertinente que o preço das obras mais relevantes, grossos manuais 

de gramática ou aritmética, fosse muito elevado frente ao baixo salário dos 

educadores. No entanto, o que tendo a acreditar é que os professores produziam, 

eles mesmos, seus próprios materiais a ser usados durante as aulas. Elaboravam-

nos com base no conhecimento próprio da escrita, da leitura e da matemática, 

fazendo com que cada conteúdo fosse diferente de professor para professor.
393

 A 

leitura dos inventários destes indivíduos nos é fundamental, não apenas por nos 

apontar para quais gramáticas circulavam no universo educacional de Mariana, 

mas também, pelo o fato de que esse conhecimento da escrita podia ser 

transmitido sem o uso de quaisquer manuais, dependendo apenas do 

conhecimento acumulado pela experiência dos mestres. 

As bibliotecas encontradas pertenciam aos senhores Francisco de Paula 

Meireles
394

, Reverendo, professor de Filosofia em Mariana no ano de 1794, 

testamentado no mesmo ano; Cândido Joaquim da Rocha
395

, Padre e Mestre de 

Primeiras Letras em Furquim ao ano de 1826 e inventariado em razão de sua 

morte em 1837, e Francisco Xavier França
396

, Mestre de Gramática Latina em 
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 AHCSM, 1º Ofício, Cód. 151, Auto 3176. 
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Mariana em 1814 e de Primeiras Letras em Catas Altas em 1818, falecido aos 59 

anos em 1828. Obviamente, é ilusão imaginarmos que o estudo de apenas três 

bibliotecas de professores possa chegar a uma conclusão mais estruturante acerca 

do grupo destes profissionais como um todo. Entretanto, o estudo destes três casos 

pode contribuir para ampliar nossa compreensão sobre a circulação das ideias 

pedagógicas nas proximidades de Mariana e sobre as possíveis estratégias de 

ensino empenhadas pelos professores. 

Tendo em vista que os levantamentos nos levaram à bibliotecas de 

diferentes calibres – Francisco de Paula Meireles tinha um total de 93 títulos o que 

pode ser pensado como uma biblioteca de grande monta para a época; Cândido 

Joaquim da Rocha possuía ao todo 26 obras, uma biblioteca de médio porte; e 

Francisco Xavier de França com uma biblioteca de mais de cento e vinte e sete 

títulos – esta situação corrobora o uso dos estudos de casos como metodologia de 

análise. Desta maneira pretendemos revelar aspectos importantes sobre os usos 

dos livros direcionados para o ensino nas escolas e dos recursos que os 

professores dispunham para sanar a falta destes por parte do Estado. Neste sentido 

passemos às análises. 

 3.2.1. A Biblioteca de Francisco de Paula Meireles: livros como material 

didático 

Foram poucas as informações que conseguimos levantar acerca de 

Francisco de Paula Meireles. Álvaro Antunes caracteriza nossa personagem como 

um “latinista, poeta satírico e professor de ética formado em Coimbra”.
397

 Por seu 

turno, os Anais da Biblioteca Nacional registram-no como filho de Manuel 

Rodrigues de Medeiros e confirmam sua naturalidade no Arraial do Tejuco. 

Ademais, afirmam que lecionou matemática e formou-se em filosofia e em 

direito, ambos no ano de 1785.
398

 José Ferreira Carrato se remete a Meirelles 

como um dos professores do curso prévio de teologia moral no Seminário da Boa 

Morte em Mariana. À época tinha como companheiros na docência os padres 

Antônio Rodrigues Dantas, Manuel Joaquim Ribeiro e Lopes de Matos, além do 
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 ANTUNES, Álvaro de Araujo. O espelho de cem faces: o universo relacional de um advogado 

setecentista. São Paulo: Annablume, 2004. p. 46. 
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Cônego Luís Vieira da Silva. Saído da Comarca do Serro Frio, seguindo a 

demanda do Seminário da Boa Morte, Meirelles formou-se em direito canônico 

em Coimbra anos mais tarde e então regressou à Mariana para lecionar Lógica, 

Metafísica e Física.
399

 Mais à frente, tornou-se  

[...] aplaudido panegirista dos poderes do dia, como, por 

exemplo, nos eventos lutuosos do suplício de Tiradentes e do 

degredo dos Inconfidentes, quando pronuncia, num sermão de 

ação de graças, os mais confeitados ditirambos à ‘clemência’ de 

Sua Majestade Fidelíssimo, a Rainha D. Maria I, pela 

comutação da pena a ‘êsses infames portuguêses’, réus do 

‘hediondo crime’ de tramarem a libertação do Brasil.
400 

A escolha pelos panegíricos não fora nada estranha tendo em vista o 

contexto pombalino no qual Meirelles havia se formado. O panegírico tem como 

função glorificar o merecimento das ações do elogiado o que torna esse modelo 

muito mais que o mero elogio rasgado da figura elogiada. A dedicatória encarna o 

encomiástico (no caso de Meirelles, os poderosos) como manifestação do gênero 

eptídico ou demonstrativo na defesa e exaltação de um princípio. Os elogiados 

tornavam-se grandes exemplos a serem seguidos e isto se relaciona com a 

discussão proposta no capítulo 2 desta pesquisa no qual analisamos os elogios e a 

exaltação do exemplo entre os gramáticos do XVIII e XIX.
401

 

A citação ainda nos permite pensar que, muito além de sua biblioteca 

pessoal, o professor tinha acesso a diversos livros, seja da biblioteca do 

Seminário, seja emprestado de colegas de profissão. O universo de textos 

arrolados em sua biblioteca poderia ser (e aqui é só uma suposição), os 

diretamente ligados ao uso prático nas disciplinas que lecionava. 

Tendo em vista seu acervo pessoal, o professor reunia títulos ligados às 

disciplinas que lecionava – “Instituições da Lógica” e “Instituições da Metafísica” 

de Antonio  enovesi e “Mocidade Enganada e Desenganada” do Padre Manoel 

Conciência são exemplos – o que corrobora para a hipótese de que, de maneira 
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400
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 TEIXEIRA, Ivan. Mecenato Pombalino e Poesia Neoclássica: Basílio da Gama e a poética do 
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geral, os livros em sua biblioteca eram também utilizados nas salas de aula.
402

 Em 

suas aulas ainda   provável que se utilizasse de suas duas “Táboas de Logaritmos” 

de Lacalhe e de Fallet. A biblioteca ainda conta com uma série de livros que 

tocam temas variados como: Aritmética, Botânica, Física, Trigonometria, 

Medicina, Astronomia e Anatomia. Acumulara alguns livros sobre o direito 

Canônico que provavelmente adquirira ao longo de sua formação acadêmica – 

“Ética e Direito”, tanto a edição de Enencio quanto a de Antonio Genovesi, 

“Princípios de Direito Natural e Divino” para o qual não encontramos o autor e 

“Secretário Portugues” de Francisco Jos  Freire. Na área da Política – a qual 

possui, também, bastante proximidade com as disciplinas lecionadas pelo 

professor – havia títulos interessantes como “Governo de Mineiros”, “Real Siença 

Du Gouverment” e “Goveierno General”.
403

 O Professor ainda contava com três 

livros de Poesias, a saber, “Os Lusíadas” de Camões, “Panegirico de La Rocha” e 

um curioso livro de “Poesias Alemãs”. Fecha a lista um livro sobre “Prosódias” 

para o qual não se menciona o autor. 

Vale a pena observarmos o gráfico dos temas encontrados na biblioteca de 

Meirelles. 

                                                 
402
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GRÁFICO 16 

Quantidade de Livros por Tema no Inventário do Professor 

Francisco de Paula Meirelles 

 
FONTE: AHCSM, 1º ofício; códice 151; auto 3159. Inventário dos Bens que 

Ficaram pelo Falecimento do Professor Francisco de Paula Meirelles. 

A predominância de livros com temática religiosa é justificável dada a 

formação acadêmica a eclesiástica do Professor. Dada sua prática docente não é 

surpresa, ainda o número elevado de livros de “Artes, Ciências e Filosofia”. Ao 

todo, estas duas entradas somam 59% dos títulos da biblioteca de Meirelles. As 

obras “Políticas” também aparecem em grande quantidade o que aponta para uma 

arrazoada preocupação do Padre com os assuntos da política. O título “Governo 

de Mineiros” ainda sugere um foco na política local das Minas  erais.  

A pluralidade de temas e obras listadas nos leva a refletir sobre o caráter 

polígrafo da função docente. Além dos temas variados em sua biblioteca, as 

diferentes disciplinas que lecionou ao longo de sua vida e sua formação 

acadêmica em Direito Canônico levaram o Professor a se interessar por diferentes 

temas das ciências, filosofia e política. Expresso nos livros acumulados por ele 

está o retrato da diversidade cultural dos docentes do período e, porque não, do 

caráter múltiplo das aulas ministradas que, provavelmente, não se dividiam de 

maneira tão compartimentada como se imagina. Uma aula de língua portuguesa 

que utiliza como exemplos de escrita textos jurídicos, por exemplo, não deixa de 

ter seu lado político e filosófico. Da mesma forma, uma aula de filosofia que 

envolve a escrita e a leitura não deixa de instruir em língua portuguesa. 



216 

 

 

A descrição do estado me que se encontravam as obras listadas na 

biblioteca de Meirelles é outra questão que colabora à compreensão dos possíveis 

usos das obras pelo professor. O quadro a seguir associa os títulos dos livros com 

suas respectivas descrições pelos Louvados do inventário. 

QUADRO 20 

Descrição dos Livros no Inventário do 

Professor Francisco de Paula Meirelles (1794) 

Títulos Descrição 

Agrida Cidade de Deus 3 Volume de Folhas 

Biblioteca do Mundo Volume de Folhas 

Catálogo das Rainhas Volume Desencadernado 

Dia Maravilhoso Truncados 

Divertimento de Créditos Volume de Folhas 

Fisologia Folhetos 

Florilegii Magni Poliantêa Volume de Folhas 

História Universal Truncados 

Luz da Verdade Católica Truncados 

Panegirico de La Rocha Truncados 

Real Siença Du Gouverment Truncados 

Sermões Truncados 

Silva dos Suffragios Volume de Folhas 

Teologia Truncados 

Trabalhos de Jesus Truncados 

Vida de Dom Frei Bartolomeo Truncados 

FONTE: AHCSM, 1º ofício; códice 151; auto 3159. 

Como se pode notar, não eram raras descrições de obras em folhas, 

folhetins, truncadas ou desencadernadas, a saber, esse tipo de indicação totaliza 16 

dos 93, ou seja, 17% títulos elencados no em seu inventário.
404

 A primeira coisa a 

se considerar é que a maioria dos títulos elencados ligava-se diretamente com o 

ensino da Teologia Moral, da Filosofia e da Metafísica, disciplinas lecionadas por 

Meirelles em sua carreira docente. Se os indicativos representam um maior 

desgaste das obras é provável que confirme o uso destas nas salas de aulas. 

O termo truncado é indicativo de desgaste nas obras e, como se verá mais 

adiante, o valor indicado para esses livros é menor que para os que se 

encontravam em melhor estado conservação o que indica que estes livros podem 

ter circulado mais, tanto em forma de empréstimos por parte do professor quanto 

no uso em sala de aula. Pode ser que estes livros servissem de exemplos para os 

alunos e que estes os manuseassem dentro da classe. Segundo o Professor Afrânio 
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Gonçalves Barbosa, “truncado” poderia, ainda, relacionar-se com “TRONCADO” 

que encontra verbete no dicionário de Bluteau.
405

 A troca do “O” pelo “U” pode 

ser apenas uma variante comum que não fora registrada pelo dicionarista à época 

da feitura de sua obra. Seguindo o verbete, “TRONCADO. Coufa corpulenta, da qual 

fe tem cortado hum pedaço”.
406

 Se tal premissa estiver correta, os livros com 

semelhante indicativo eram separados, provavelmente, divididos por matérias ou 

partes e entregues aos alunos nas classes. Estes – como vimos pela análise da 

“Tabella” do professor de Desemboque – encontravam-se em diferentes graus de 

aprendizado e ocupar um livro todo com um aluno que ainda aprendia em seus 

primeiros capítulos não eram muito dinâmico.
407

 Troncado, o livro poderia ser 

dividido entre os alunos de acordo com a matéria que estivessem aprendendo o 

que potencializaria o uso de um único exemplar. É claro que temos de considerar 

que esse processo, como mencionamos, diminuía o valor dos livros e pode ser que 

os professores relutassem em utilizá-lo. 

O termo “Volume de folhas” tamb m   bastante curioso nas descrições das 

obras na biblioteca de Meirelles. Acreditamos que a expressão signifique um livro 

que não possuía capa ou encadernação. É possível que tais folhas também 

circulassem entre os alunos e que como exemplos. Por seu turno, os “folhetos” 

tratavam-se de pequenas impressões em papel de pouco qualidade e que, 

provavelmente, não possuíam capas, apenas os títulos impressos na primeira 

página. Esse tipo de impressão era ainda preso com uma haste de metal ou 

amarrados de forma rudimentar.
408

 Há ainda um “volume desencadernado” do 

“Catalogo das Rainhas” que acreditamos trata-se de uma edição do “Catálogo 

Chronologico, Hifstorico, Genealogico, e Critico das Rainhas de Portugal e Seus 

Filhos” publicado pelo Clérigo Regular e Acadêmico da Real História Portuguesa 
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D. Joze Barbosa.
409

 O fato de se encontrar “desencadernado” corrobora a hip tese 

de que Meirelles utilizava este livro como material em suas aulas. Em folhas 

soltas o professor poderia entregar a cada aluno a parte referente a apenas uma das 

rainhas e não o que, vale repetir, poderia dinamizar o ensino já que o uso do livro 

não se restringiria a apenas um aluno. Ademais, tal livro pode ter servido de base 

para seus panegíricos os quais, como já mencionado por Carrato, tratavam-se dos 

“mais confeitados ditirambos à ‘clemência’ de Sua Majestade Fidelíssimo, a Rainha D. 

Maria I”.
410

 A final, evocação do passado enquanto condutor dos acontecimentos 

presentes fora argumento baste utilizado desde os panegiristas meados do século 

XVIII.
411 

Outro ponto importante a se mencionar diz respeito às indicações do 

Testamento deixado por Francisco de Paula Meirelles que informa: 

Para a instrução de meios (sic) Descipulos; a Saber: Logica, e 

Metafizica de Genuense, Ethica, e Direito Natural do Ibinecio; 

Fizica de Mur[ques] brusel, Compendio Butanico de Linco; 

Arithimetica, e Trigonometria de Bessout. Taboas de 

Logaritimos de Lacalhe, e Fallet.
412

 [grifos nossos] 

A informação contida no testamento do professor é tão importante quanto 

a listagem dos livros em seu inventário. Trata-se de uma série de livros que o 

professor acredita importante para a instrução de seus discípulos o que implica em 

duas questões fundamentais: primeira que tais livros certamente eram usados por 

ele próprio, Meirelles, em suas aulas e que muito provavelmente circulavam, 

também entre seus alunos por seu intermédio. Segunda que tal listagem era, na 

opinião do professor livros fundamentais para a instrução da mocidade no que 

tocavam as disciplinas por ele ministradas.  

A “Logica” e a “Metafizica” do Italiano Antonio  enovesi e a “Fizica” de 

Murques Brusel devem ter servido de base para as disciplinas de mesmo título. O 

exemplar da “Ethica” e do “Direito Natural” de Ibinecio provavelmente 
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povoaram as aulas de Lógica e Teologia Moral ministradas pelo professor. A 

“Arithimetica”, e “Trigonometria” de Bessout, assim como as “Taboas de 

Logaritimos” de Lacalhe, e Fallet, obviamente serviam às lições de matemática. O 

“Compendio Butanico” de Linco é o único livro indicado que não possui ligação 

direta com as disciplinas lecionadas. Entretanto, nada impede que fosse 

devidamente utilizado nas aulas de Teologia Moral. Um último ponto a se notar 

ao observamos a coleção indicada aos discípulos é que, no inventário de 

Meirelles, nenhuma delas se encontra “truncada” ou em “volume de folhas”. Fato 

curioso considerando que tais textos deveriam ser largamente utilizados pelo 

professor, mas que, entretanto, não invalida a hipótese anterior que os livros mais 

gastos fizessem parte do cotidiano disciplinar de Francisco Meirelles. 

3.2.2. A Biblioteca de Cândido Joaquim da Rocha 

O Padre Cândido Joaquim da Rocha, nascido em Mariana, foi professor de 

primeiras letras em Furquim, no ano de 1826, e possuidor de quatro escravos em 

1835. Em seu inventário, produzido por ocasião de sua morte, constavam doze 

cadeiras, dois bancos, onze tamboretes cobertos de couro, duas mesas pequenas, 

uma mesa lisa com duas gavetas, entre outros móveis que indiciavam sua 

profissão docente.
413

 Segundo Diana de Cássia Silva, não era exigência do Estado, 

pelo menos não no século XVIII, a padronização das salas de aulas e de seu 

mobiliário, como as mesas, tamboretes e cadeiras apontadas acima. No século 

XIX, aumenta a ocorrência de mobiliário, mesmo que os problemas com relação 

ao material consumido durante as aulas – papel, penas de escrever, tinta, etc. – 

ainda permanecesse corrente.
414

 Exemplos de semelhantes problemas foram 

discutidos pela Câmara de Mariana em duas ocasiões, pelo menos: a primeira na 

sessão extraordinária de 26 de novembro de 1831, quando 

Foi prezente uma Suplica do Mestre das primeiras Letras do 

Sumidouro [provavelmente tratava-se do senhor Antonio 

Carlos, que lecionava nesta localidade no mesmo ano] expondo 

a pobreza de seus Discipulos, epedindo socorro desta Camara 

efoi resolvido que’ o Procurador avista da attestaçaõ do Juis 
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de Pas Suplente lhe mande uma reisma de papel, cem pedras de 

escrever e quatro duzias de pennas de lapis.
415 

e a segunda na Sessão Extraordinária de 1º de março de 1832, quando 

Foi presente uma representação do Professor de primeiras 

letras desta Cidade João Maria Martins expondo a neceSsid
e
 de 

socorro para meninos pobres da sua Aula, e a Cam
a
 atendendo 

as Posturas resolveu q’ o Procurador lhe preste ums Reisma de 

papel duas duzias de penas de lapis e dous mil e quatro centos 

para tinta.
416

  

A falta de material e a demanda justificada pela pobreza dos discípulos 

parecem corroborar com a afirmativa de Jeronimo Soares Barbosa, segundo a qual 

as escolas (públicas de ensino básico) eram mais numerosas e com mais crianças 

pobres, que não possuíam manuscritos ou livros nem tinta e penas. Ainda segundo 

o autor, a maioria dos pais de tais crianças não admitiam gastar, mesmo que pouco 

fosse, com a compra de material o que, via de regra, recaia sobre o Estado.
417

 

O encargo que recaia sobre Cândido Joaquim da Rocha não o impediu de 

adquirir uma biblioteca com um total de 26 títulos. 

                                                 
415
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QUADRO 21  

Livros arrolados no Inventário do Professor Cândido Joaquim da Rocha 

(1837) 
X Nome do Livro Autor 

01 Catecismos de Montpellier Sem Autor 

02 Historia Eclesiastica [Ducroux] 

03 Cartas de Uma Mães a Seu Filho Sem Autor 

04 Coudecta dos Confessores Sem Autor 

05 Dicionario Frances e Portugues Sem Autor 

06 Orthographia ou Arte de Escrever, e Pronunciar 

com Acerto a lingua portuguesa 

João de Morais Madureira Feijó 

07 Teologia Dogmatica Frei Daniel 

08 Sem Título Coucino 

09 Moral Evangelica Sem Autor 

10 Sem Título Grossim 

11 Comentarios Virgilio 

12 Sermões Regnier 

13 Tesouro de Pregadores Sem Autor 

14 Missal Sem Autor 

15 Elementos da Geometria Conde de Lage 

16 Jogo de Breviceiros Sem Autor 

17 Sobrados Curiosos João Antonio Garido 

18 Manual para Confissão Sem Autor 

19 Trezena de Santo Antonio Sem Autor 

20 Ordinaredo Instruído Sem Autor 

21 Instruções de Cerimonias Sem Autor 

22 Panegirico de Varios Santos Sem Autor 

23 Diretor Espiritual Sem Autor 

24 Teatro Eclesiastico [truncado] Sem Autor 

25 Cartas de Um Pai a Sua Filha Sem Autor 

26 Horas da Semana Santa Sem Autor 

FONTE: AHCSM, 1º Ofício, Cód. 52, Auto 1161. [Destaques nossos] 

Mais vasta, a biblioteca de Cândido da Rocha é, também, mais reveladora 

no tocante a sua carreira profissional. Ao contrário do acervo de Meireles – no 

qual as temáticas das Artes, Ciências e Filosofia eram predominantes –, em Rocha 

as obras religiosas são maioria. 
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GRÁFICO 17 

Número de Livros por Tema na Biblioteca do Professor Cândido Joaquim 

da Rocha 

 
FONTE: AHCSM, 1º Ofício, Cód. 52, Auto 1161. 

É importante salientar que não é porque um livro não tenha o caráter 

diretamente ligado ao ensino da Língua Portuguesa, ele não pudesse ser (ou não 

fosse) usado para as lições. É fácil de imaginarmos que em um universo em que o 

acesso ao livro é mais restrito, os usos das obras ultrapassassem em muito sua 

temática original.
418

 Claro, não espero que Cândido Joaquim da Rocha ensinasse 

Língua Portuguesa para seus alunos tomando por base os enunciados presentes em 

“Elementos da Geometria”, do Conde de Lage. Todavia, não seria estranho que os 

fizesse pelos missais ou por textos dos “Sermões”. Fazer isso, a meu ver, era até 

mais plausível do que o uso de textos vindos das gramáticas que Rocha possuía.  

Os livros sobre o Português anteriores à segunda metade do século XIX, 

via de regra, não traziam uma série completa de exercícios ou de textos para que o 

professor aplicasse aos seus alunos. No máximo, elencavam as pranchas e 

organogramas que poderiam ser utilizados durante o processo educacional. Mas, 

de forma alguma, algo semelhante ao que encontramos nas gramáticas da segunda 
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 É importante uma nota com relação à expressão “mais restrita” logo acima. Obviamente, a 
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bibliotecas nos inventários da região (tema abordado no capítulo I desta pesquisa) corrobora para 

minha afirmativa, mesmo que, por si só, as poucos bibliotecas inventariadas não comprovem o 

pressuposto do restrito acesso às obras. 
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metade do século XX, com exercícios a serem resolvidos. Tal fato demonstra, 

segundo interpretamos, que os compêndios da época eram voltados aos 

professores muito mais do que aos alunos.
419

 Considerando isto, é preciso que o 

professor recorra a uma série de outros textos, não necessariamente textos sobre a 

Língua Portuguesa para ensinar. Levando-se em conta uma perspectiva utilitarista, 

aí está a preocupação tão fundamental para os gramáticos do XIX (e que já vinha 

desde o século XVII), com a imagem dos “bons autores”. Era com base nestes que 

o professor deveria ensinar seus alunos. O fato também ajuda a explicar o porquê 

da diversidade temática nas bibliotecas dos mestres e nas citações dos gramáticos.  

A predominância de menções a outros textos gramaticais entre as citações 

dos livros está diretamente ligada às disputas de “mediação interna”, como trata 

René Girard, inerentes à publicação de uma nova obra.
420

 Por sua vez, ao nos 

depararmos com as bibliotecas dos professores, não encontramos a mesma 

proporção, já que predominam os livros de cunho religioso ou de cunho jurídico. 

Além de estes livros terem uma forte influência de outras atividades exercidas 

pelos professores, como o sacerdócio ou a advocacia, eram deles que se tiravam, 

provavelmente, os exemplos para a sala de aula. Neste sentido, a necessidade de 

uma biblioteca com temáticas variadas vem à tona e a crítica de João de Barros, 

ao publicar “Cartinhas”, como parte integrante de sua gramática, já em 1539, 

novamente se coloca, já que praticavam “[...] os mestres um ensino pelos autos 

dos tabeliões, de maneira que os moços, ao saírem da escola, ficavam somente 

industriados no processo de organizar demandas judiciais mas em não mais que 

isso”.
421

  

Seguindo esta lógica, a diversidade de temas e livros nas bibliotecas dos 

professores era proporcional à diversidade nos caminhos e matérias ensinados nas 

salas de aula. Novamente, o papel das grandes bibliotecas, individuais (como a de 

Francisco Xavier de França, que veremos mais adiante) ou institucionais (como a 

                                                 
419

 Não posso deixar de excluir nesta minha afirmativa alguns compêndios sobre a Língua 

Portuguesa feitos em forma de diálogo que deveria ser enunciado por aluno e professor como 

forma de transmitir conteúdo. Exemplo deste tipo de compêndio encontra-se em: AMERO, 

Francisco Luiz. Escola Nova, Chistã, e politica na qual se ensinão os primeiros rudimentos da 

Lingua Portugueza. Bahia: Na Typographia de Manoel Antonio da Silva Serva, 1813. (Com as 

licenças necessárias).  
420

 Sobre isto tratamos no capítulo 2 desta pesquisa. 
421

 FERNANDES, Rogério. O Pensamento Pedagógico em Portugal. 1. Ed. Lisboa: Oficinas 

Gráficas da Livraria Bertrand, Junho de 1978. p. 20. (Coleção: Biblioteca Breve; nº 20). 
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do Seminário da Boa Morte) ocupam uma posição central no processo de ensino, 

provendo de “bons exemplos” e ampliando o leque de possibilidades dos 

professores. Longe da biblioteca do Seminário de Mariana, o professor Cândido 

Joaquim da Rocha poderia ver-se forçado à acumular livros a fim de que 

servissem de base para suas classes. 

3.2.2.1. A Escrita de Cândido Joaquim da Rocha  

Cândido Joaquim da Rocha se correspondeu com certa frequência com a 

Câmara de Mariana, o que nos propiciou um bom contato com sua caligrafia e 

ortografia. Em 1833, o professor, então exercendo o cargo de Juiz de Paz de 

Furquim, remeteu três correspondências para a Câmara de Mariana. Entre o 

conteúdo abordado estavam: a) uma demarcação de terras na divisa entre São 

Gonçalo do Ubá e a freguesia de Ponte Nova; b) um informe sobre os sediciosos 

de vinte e dois de março (a chamada Revolta do Ano da Fumaça), que pareciam 

ter desprezado Furquim, e c) um informe sobre o envio de mapa populacional para 

a Câmara. Já em 1835, localizamos apenas uma correspondência remetida pelo 

professor, a qual dizia respeito ao fato de, por encontrar-se enfermo, não poderia 

dar seu voto na eleição do regente e nomeando, por conseguinte, o suplente 

devido.  

Apesar de parecerem poucos, os exemplos nos fornecem cerca de sessenta 

linhas escritas pelo professor, o que nos permite comparar a ortografia praticada 

pelo então Juiz de Paz e outras referências ortográficas registradas na 

documentação. É importante remetermos aqui à metodologia utilizada por Afrânio 

Gonçalves Barbosa na análise das Cartas de Comércio do século XVIII.
422

 

Comparando fragmentos das cartas, o autor percebe que, em alguns casos, a 

variação da grafia ultrapassava os limites comumente encontrados na mesma 

documentação.
423

 Desta forma, o autor pode determinar quais os diferentes graus 

de habilidade de escrita presentes na documentação à medida em que compara as 
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 A pesquisa de Barbosa é comentada no capítulo I desta dissertação e encontra exemplo prático 

na referência que segue: BARBOSA, Afrânio Gonçalves. fontes escritas e história da língua 

portuguesa no Brasil: as cartas de comércio no século XVIII. In.: LIMA, Ivana Stolze ; Laura do 

Carmo (orgs.). História Social da Língua Nacional. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 

2008. p. 181 – 211. (Coleção FCRB Aconteceu; 5). 
423

 Ibidem. p. 200. 
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Cartas de Comércio com a documentação oficial, o que, a rigor, é algo bastante 

semelhante com o que nos propusemos a fazer em nossa pesquisa.
424

  

Vale lembrar, no entanto, que há uma diferença fundamental entre a 

pesquisa de Afrânio Barbosa e a que aqui desenvolvemos. Na primeira, a 

comparação é feita tomando por base a escrita na prática cotidiana das Cartas de 

Comércio e comparando-a com a da oficialidade dos setecentos. Na segunda, há 

um novo ponto, a comparação da documentação das correspondências remetidas à 

Câmara Municipal – que obviamente possuíam caráteres diferentes de 

oficialidade, a depender da gravidade do tema tratado e do grau hierárquico de 

quem remetia a correspondência – com uma norma ortográfica expressa por um 

dicionário da época. Vale, neste ponto, uma breve digressão.  

É sempre importante retomarmos a questão da pertinência da comparação 

com a norma ortográfica proposta por Antonio de Morais Silva, em seu dicionário 

de 1813, que serviu de base para nossa pesquisa. Mesmo que não seja recorrente 

na documentação do segundo quartel do XIX, as marcas de prosódia encontradas 

no dicionário de Morais – a saber, os acentos e indicativos fonéticos –, o uso do 

dicionário não se compromete já que ele serve apenas de ponto médio para a 

comparação. Neste sentido, o que ocorre, por exemplo, é que algumas das 

variações com relação ao dicionário serão repetidas quer entre os membros mais 

instruídos, quer entre os leigos. Este fato só aponta para um relativo afastamento 

entre a escrita idealizada pelo dicionário e a praticada no cotidiano administrativo 

e burocrático dos poderes locais do século XIX. Tal afastamento é comum 

principalmente em um período no qual a ortografia era bem mais flexível e as 

normas ainda se adaptavam mesmo entre os gramáticos.
425

 Enquanto isto, algumas 

variações não serão recorrentes e são estas as mais relevantes para 

compreendermos as diferenças de escrita entre estes dois grupos. Tratada assim, a 

comparação com o dicionário da época ilustra os afastamentos entre as camadas 

sociais, as hierarquias burocráticas, as ocupações e graus de instrução dos 

indivíduos, permitindo a comparação quantitativa entre eles. 

                                                 
424

 Ibidem. p. 203 – 205. 
425

 Claro que houve um importante avanço na direção da padronização ortográfica entre os séculos 

XVIII e XIX. Porém, a fixidez da ortografia, mesmo hoje, é relativa e a prática ortográfica se 

altera de região para região e entre as camadas sociais. No XIX esse processo era ainda mais 

evidente. 
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De volta ao professor e Juiz de Paz de Furquim, sua escrita apresenta uma 

série de desvios ao padrão proposto por Morais, em seu dicionário de 1813. No 

entanto, em nenhum momento ultrapassa os padrões encontrados entre os 

membros do Conselho Geral da Província, ou mesmo do próprio Presidente da 

Província. A correspondência a seguir é bom exemplo disto. 

Tendo-se de Organizar os Destrictos, e sendo de m.
ta
 / utilidade 

aos povos, q’ as suas demarcaçoens para ofu= / turo, inda 

mais estando a Capella da Ponte Nova ele / vada à Matris, 

paresse que adeviza dos dois Districtos / deve ser por onde se 

devizarem as duas Freguezias, q’ / naõ pode ser de outra 

forma, nem mais firme senão / pelo Rio Piranga, ficando p.
a
 

aFreguezia da Ponte / Nova aó oq’ está além do Rio; e suposto 

paressa esta / Matris ficar no principio da Freguezia, com tudo 

/ he natural, q’ se venha afirmar a Matris mais p.
a
 / o centro, e 

naõ no lugar onde esta Situada a Capella, / e das 

reprezentaçoens incluzas, que me foraõ feitas / pelo R.
do

 Vig
ro

 

eJuiz de Paz de S. Goncallo do Ubá ve= / raõ V’V. SS. omotivo, 

q’ mais me obriga areprezentar / esperando q’ VV. SS. 

attendaõ quando for occaziaõ / de se por em execução oq’ 

dittolevo. / Deos Guarde a VV. SS. p
r
 m.

s
 an

s
 / Forq.

m
 30 de 

Maio d’1833 / Ill.
mos

 Snr
s
 Prezidente, e mais Vereadores / da 

Camara Municipal de Marianna. / O Juiz de Paz Candido 

Joaq.
m
 da Rocha.

426 

Entre as variações encontradas estão:  

1. “Destrictos” qua aparece grafado tanto com “E” quanto com “I” e que, 

segundo consta no dicionário de Morais, deveria ser escrito com o último;  

2. terminação “çoens” que substitui “ções”;  

3. “Matris” com “S” final, quando deveria ser o “Z”;  

4. “SS” em lugar de “C” em “paresse”; 

5. “Z” no lugar de “S” entre vogais como em “Prezidente” e “reprezentaçoens”; 

6. Uso de “He” quando deveria ser “E”, sem o “H”; 

7. “devizarem”, quando deveria ser “divisarem”, e 

8. Terminação “aõ” ou “ão” formando passado dos verbos como em “foraõ”.
427

 

                                                 
426

 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). Correspondência recebida 

pela Câmara Municipal de Mariana, nas pessoas de seu presidente e mais vereadores, enviada 

pelo senhor Candido Joaquim da Rocha, Juiz de Paz de Forquim. Furquim, 30 de maio de 1833. 

Coleção de Avulsos da Câmara Municipal, Caixa de Correspondências recebidas, Documento não 

numerado e não disponível a consulta. (Referência no Banco de dados: CR0056). Em negrito as 

variações em relação ao “Diccionário de Lingua Portugueza” de Antonio de Morais Silva (1813). 
427

 A pesar de este exemplo cobrir boa parte das variações encontradas na escrita do professor, 

deixo aqui registradas as transcrições das demais correspondências escritas por Cândido Joaquim 

da Rocha. Tenho a maior saptisfaçaõ possível de certificar a V
as

. Sn
as

 / que no meu Destricto 

naõt
m
.aparecido individuo algum pro= / movendo aSsignados, e avista da deligencia, que fiz para 

vir / no conhecimento da verdade, mesmo por meio de Inquiri= / çaõ me fez persuadir, que 

semelhante gente dispreza este / Destricto, pois tendo vindo, como he publico, ao Arraial de / S. 
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As variações em relação ao dicionário de Morais Silva revelam algo 

semelhante ao que constatou Afrânio Gonçalves para as Cartas de Comércio do 

século XVIII, ou seja, a “variação gráfica normal à época em que convivem mais 

de uma ortografia, várias ocorrências de reflexos das características fonéticas no 

plano gráfico – os chamados índices grafofonéticos” [grifo do autor].
428

 Há, 

portanto, um fundo fonético presente na recorrência de alguns dos tipos de 

variações encontradas mesmo entre professores que deveriam (principalmente 

estes) escrever de forma mais ligada à gramaticalização que à oralidade. 

Obviamente, uma série de hipóteses pode ser lançada com relação a tal fato. No 

entanto, sempre se incorre no problema da dificuldade de se lançar questões com 

relação às influências da oralidade na escrita sem que, para tal, possamos recorrer 

a gravações do período. Claro que não digo ser impossível tal pesquisa; só afirmo 

que há um problema inerente a ela que não a invalida, mas a dificulta. 

Na tentativa de solucionar semelhante problema (ou, pelo menos, 

caminhar para isso) é que recorremos às diferentes edições da “Orthographia, ou 

                                                                                                                                      
Caetano, seguiraõ p

a
. o da Caxoeira procurando aquelle / trilho somente p

r
. onde tranzitarão os 

Sediciozos de 22 / de Março. / Apezar do q’. levo dito fico alerta sobretal ma / teria, e com os 

Olhos fitos em tres, ou quatro, que he neste / Destricto, unicos capazes de serem seduzidos. / Deos 

G
e
. aVV. SS. P

r
. m

s
. an

s
. Forquim / 28 de Agosto d1833. / Ill

mos
 Snr

s
. Prezidente, e mais Vereadores 

/ da Camara Municipal de Marianna. Cf.: Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana 

(AHCMM). Correspondência recebida pela Câmara Municipal de Mariana, nas pessoas de seu 

presidente e mais vereadores, enviada pelo senhor Candido Joaquim da Rocha, Juiz de Paz de 

Forquim; Furquim, 28 de agosto de 1833. Coleção de Avulsos da Câmara Municipal, Caixa de 

Correspondências recebidas, Documento não numerado e não disponível a consulta. Folha 01 

frente. (Referência no Banco de dados: CR0072). ; Incluzo envio a V.
as

 S.
as

 o Mappa de que fui 

incarregado / e remeti outro igual ao Ex.
mo

 Prezidente da Provincia, o q’ / tudo faço dentro do 

prazo q.’ me foi marcado. / Deos G.
e
 aV.

as
 S.

as
 p.

r
 m.

s
 an.

s
 Forq.

m
 / 16 de 7br.

o
 d’1833. / Ill.

mos
 Sn.

s
 

Prezidente, e mais Vereadores / da Camara Municipal de Marianna. / O Juiz de Paz Candido 

Joaq.
m
 da Rocha.

 
Cf.: Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). 

Correspondência recebida pela Câmara Municipal de Mariana, nas pessoas de seu presidente e 

mais vereadores, enviada pelo senhor Candido Joaquim da Rocha, Juiz de Paz de Forquim; 

Furquim, 16 de setembro de 1833. Coleção de Avulsos da Câmara Municipal, Caixa de 

Correspondências recebidas, Documento não numerado e não disponível a consulta. (Referência 

no Banco de dados: CR0076). ; Achando-me a mais de dois mezes infermo p.
r
 hum / fluxo de 

sangue hemorroidal q’. me acometteo, temo / naõ poder comparecer nodia 7 de Abril p.
a
 a Elei= / 

çaõ do Regente, pois naõ tenho tido melhora con / ciderável, p
r
 cujo motivo participo a VS. P

a
 

Offici= / ar ao Suplente q’ he Joze Glz’ Mól, q’ naõ sendo opri= / meiro lhe pertence p.
r
 q.’ 

oprimeiro q’. he o Cap.
m
 Joaõ / Carvalho S. Paio, vai em lugar de Manoel Joze Ba / celar q’ tão 

bem esta infermo. Offereço-me p.
a
 / fazer entregar oOfficio q’. vier afim de q’ naõ haja / falta. / 

Deos G.
e
 a VS. P

r
 m

s
 annos. Forquim / 27 de Março d’1835. / Ill.

mo
 Snr.’ Prezidente da / Camara 

Municipal de Mar.
na

 / O Eleitor Candido Joaq.
m
 da Rocha. Cf.: Arquivo Histórico da Câmara 

Municipal de Mariana (AHCMM). Livro de Miscelâneas. Códice 729, folha 108 frente. 
428

 BARBOSA, Afrânio Gonçalves. fontes escritas e história da língua portuguesa no Brasil: as 

cartas de comércio no século XVIII. In.: LIMA, Ivana Stolze ; Laura do Carmo (orgs.). História 

Social da Língua Nacional. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2008. p. 200. (Coleção 

FCRB Aconteceu; 5). 
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Arte de Escrever e Pronunciar com Acerto a Lingua Portugueza...” de Madureira 

Feijó. Obra que, além de estar presente entre os livros arrolados na biblioteca do 

escriturário Cândido Joaquim da Rocha, ainda encontra-se em outras coleções de 

livros dos correspondentes da Câmara de Mariana, como será visto no capítulo 

seguinte. Com base nestas, é possível inferir que: não é sem razão a terminação 

“ÃO” em lugar de “AM” ser recorrente na documentação do segundo quartel do 

XVIII. A “Orthographia...” de Feijó, em sua edição de 1739, trazia impresso 

“LIÇAM” e não “LIÇÃO”, o que só passaria a ocorrer na edição de 1802.
429

  

É certo que não podemos identificar qual a edição exata que Joaquim da 

Rocha tinha em seu inventário. Mesmo se especularmos a respeito, é mais 

provável que tenha sido ou a edição de 1802 ou a de 1824, já que em ambas está 

grafado “LIÇÃO” e não “LIÇAM”. No entanto, se considerarmos a diacronia 

entre o período em que Rocha teve suas primeiras lições de Língua Portuguesa e a 

data em que provavelmente adquiriu seus livros, o problema retorna, pois até 

finais do XVIII, a gramática de Feijó ainda grafava com “AM” e não com “ÃO”. 

Ao tratar do tema, de “Das palavras, que fe efscrevem com am, ou aõ” em sua 

“Orthographia...”, em 1739, Feijó incorre em aparente contradição já que adverte 

ao leitor que “[...] nenhuma palavra Portugueza, ou feja nome, ou verbo, acabará 

em am, mas em aõ”.
430

 No entanto, o mesmo autor salienta a dificuldade em 

determinar uma regra específica para a construção das terminações “AM” e “ÃO”.  

Nem estes auctores podem negar, que nós pronunciamos muitas 

palavras em aõ, ou am com som diverso de outras, porque de 

muito differente modo pronunciamos [...] Elles amáraõ, no 

plusquam perfeito; e Elles amáraõ, no futuro, etc. [...] E para 

sabermos quaes se pronuciaaõ do primeiro modo, e quaes do 

segundo, necessariamente há de haver differença na 

Orthographîa. Huns já disseraõ, que a differença devia ser, 

escrevermos com am as palavras, que acabaõ com som breve, 

ou debil, como: Elles amam [...] E que escreveriamos com aõ 

                                                 
429

 FEIJÓ, João de Moraes Madureyra. Orthographia, ou Arte de Escrever e Pronunciar com 

Acerto a Lingua Portugueza para Uso do Excellentissimo Duque de Lafoens. Sexta impressão 

mais correcta. Lisboa: Na Officina de Luiz Seco Ferreira, 1739. ; FEIJÓ, João de Moraes 

Madureyra. Orthographia, ou Arte de Escrever e Pronunciar com Acerto a Lingua Portugueza 

para Uso do Excellentissimo Duque de Lafoens. Sexta impressão mais correcta. Lisboa: Na Regia 

Officina Typografica, 1802.  
430

 FEIJÓ, João de Moraes Madureyra. Orthographia, ou Arte de Escrever e Pronunciar com 

Acerto a Lingua Portugueza para Uso do Excellentissimo Duque de Lafoens. Sexta impressão 

mais correcta. Lisboa: Na Officina de Luiz Seco Ferreira, 1739. p. 70. A mesma advertência se 

repete em edições posteriores. 
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as que acabaõ com som forte, como Elles amaraõ [...] do 

futuro. Outros dizem, que todas se escreverám com aõ, e que a 

diferrença seraõ os acentos.
431 

O caso das terminações em “ÇOENS”, com o “N” substituindo o til, é 

ainda mais interessante. Novamente, é o uso de uma regra pregressa que explica a 

primeira forma em algumas palavras. De certo, escrever “ediçoens”, 

“alteraçoens”, “incorrecçoens” é comum em muitos dos gramáticos, mesmo do 

XIX.
432

 A lógica dessa escolha é o próprio Feijó quem a explica: “o Til suppre a 

mesma letra M nas palavras, que acabaõ nella: v.g irmaõ, [Hũ], Be~ [...] isto pois 

nestas palavras se supões um o no fial ficando assim, caso não se use o Til, 

‘Joam-o’”. Seguindo a mesma lógica, temos que “ÇOENS” torna-se “ÇÕES”, já 

que o uso do “N” está condicionado à formação do plural e não a uma mudança 

significativa na pronúncia.
433

 

As demais variações também encontram suas respectivas justificativas ao 

recorrermos a outros gramáticos, sejam contemporâneos ou pretéritos ao período 

em que foi escrita a correspondência. O que há de se registrar – com base no 

exemplo de Rocha e sua interação com o que diz Feijó – é a fluidez da escrita, 

mesmo a impressa, no período em que as personagens que se correspondiam com 

a Câmara de Mariana, no primeiro quartel do XIX, tiveram suas primeiras lições. 

Ademais, Rocha nos mostra que a distinção entre o texto impresso e o praticado 

pela população persistia. Este exemplo nos permite afirmar que o vetor da 

mudança na escrita ia do gramático para a população, já que esta praticava uma 

ortografia e uma gramática regressa a do texto metalinguístico. O fenômeno 

explica o porquê de Morais Silva apresentar na edição de 1813 elementos de 

marcação fonológica muito adiantados aos praticados pela população. Até a 

segunda metade do século XIX, muda-se, primeiro, a gramática e depois a escrita 

da população. Muitos dos elementos de oralidade presentes na escrita popular, 

                                                 
431

 FEIJÓ, João de Moraes Madureyra. Orthographia, ou Arte de Escrever e Pronunciar com 

Acerto a Lingua Portugueza para Uso do Excellentissimo Duque de Lafoens. Sexta impressão 

mais correcta. Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1824. §161. 
432

 Além do próprio Feijó (1739, 1802 e 1824), a variante encontra espaço nas páginas do Frei 

Luiz de Monte Carmelo (1767) e no Padre Antônio Vieira em “A Arte de Furtar”, edição de 1830. 
433

 FEIJÓ, João de Moraes Madureyra. Orthographia, ou Arte de Escrever e Pronunciar com 

Acerto a Lingua Portugueza para Uso do Excellentissimo Duque de Lafoens. Sexta impressão 

mais correcta. Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1824. p. 109. 
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portanto, encontram sua razão, ou sua gramaticalidade, ao consultarmos 

gramáticas duas ou três décadas posteriores. 

3.2.3. A Biblioteca de Francisco Xavier Augusto de França 

Francisco Xavier Augusto de França era filho de Clara Augusta de França 

e do Capitão Francisco Xavier de Figueiredo e nascera por volta do ano de 1788, 

como consta na Lista nominativa feita entre os anos de 1819 e 1822 para as Minas 

Gerias.
434

 Sua mãe, então com sessenta anos, aparece como viúva e domiciliada 

em Catas Altas do Mato Dentro, onde ambos residiam, juntamente com outras 

vinte e três pessoas – incluindo-se aí seis brancos livres (provavelmente irmãos e 

irmãs de Augusto de França), onze escravos e outros tantos agregados pardos 

livres.
435

 Inventariado em 1828, o professor de Primeiras Letras e Clérigo possuía 

vultuosa lista de livros em seu inventário. Ao todo, cento e vinte e sete obras que 

se acumulavam em 232 volumes e somaram um total, em réis, de 145$040, como 

avaliaram os louvados do inventário. Obviamente, é preciso lembrar que a coleção 

de livros é adquirida ao longo do tempo e que parte destas obras provavelmente 

não compunham as prateleiras do professor quando este lecionou Gramática 

Latina e Primeiras Letras em Catas Altas, entre os anos de 1814 e 1819. No 

entanto, pelo volume da coleção, é em Augusto de França que podemos encontrar 

maior correspondência com as obras listadas entre as citações dos Gramáticos.
436

 

Ao considerarmos a temática das obras na coleção de livros de Augusto 

França, observamos que a proporção desta condiz com as atividades do professor 

e clérigo. 
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GRÁFICO 18 

Número de Livros por Tema na Biblioteca do Professor Francisco 

Xavier Augusto de França 

 
FONTE: Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana, 1º Ofício, Cód. 151, Auto 

3176. 

Excluídas as obras em que se mencionava no inventário apenas o nome do 

autor, tendo sido impossível determinar suas respectivas temáticas, o acúmulo de 

trinta e cinco livros sobre a religião e outros vinte e seis sobre línguas mostra a 

preocupação de Augusto França com suas ocupações de clérigo e professor.
437

 

Vale lembrarmos que parte das obras religiosas também poderia ser utilizada 

como base tanto para o ensino do Português, quanto para o do Latim.  

Antes de tratarmos dos textos específicos sobre a Língua Portuguesa, 

gostaria de fazer um pequeno comentário acerca da presença de autores romanos 

na biblioteca de Augusto de França. Foram ao todo dezessete títulos que 

totalizaram vinte e nove volumes e se dividiram entre doze autores. Entre as 

obras, encontramos a “Retórica”, de Quintiliano; o “Tratado do Sublime”, de 

Longino; a “Oratória”, de Cícero, e um “Menelei”, de Virgílio. A forte presença 

de autores romanos na biblioteca de Augusto de França é importante de ser 

mencionada por sua correspondência com os gramáticos setecentistas e 

oitocentistas. Como vimos anteriormente, são os autores românicos que possuem 

a maior recorrência entre os gramáticos. Semelhante apontamento recorre ao 
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encontrarmos como único livro de poesia, nos pertences de Augusto de França, 

uma exemplar das obras completas de Luiz de Camões, autor largamente referido 

pelos gramáticos da época. 

Especificamente entre as obras relacionadas à Língua Portuguesa, estavam, 

entre outras: a) um “Dicionario Portugês e Latino”, no valor de quatro mil réis; b) 

uma “Nova Escola para aprender a ler, escrever e contar”, de autoria de Manuel 

de Andrade de Figueiredo; c) uma “Arte da Gramática Portuguesa”, em um 

volume por 640 réis, provavelmente de Antonio José dos Reis Lobato; d) uma 

“Orthographia ou Arte de Escrever, e Pronunciar com Acerto a lingua 

portugueza”, “truncada”, de autoria de Madureira Feijó, no valor de 80 réis, e) 

dois “Verdadeiro Méthodo de Estudar, para ser util á republica e á igreja: 

proporcionado ao estilo e necessidade de Portugal”, de Luis Antonio Verney, um 

deles “truncado”. 

As indicações de uso das obras relacionadas ao ensino da escrita que, por 

vezes, apareceram descritas como “truncadas”, é algo a se destacar. O valor destes 

livros é menor quando comparados ao valor dos mesmos títulos “não truncados”, 

o que pode indicar um desgaste nas obras.
438

 A diferença de preços é bastante 

grande. Ao compararmos, por exemplo, os exemplares das duas edições do 

“Verdadeiro Methodo de Estudar”, de Luis Antonio Verney, presentes no 

inventário de Augusto de França, a diferença entre as obras é de 520 réis. 

Comparando as “Orthografia...”, de Madureira Feijó, sendo uma a do inventário 

de Cândido Joaquim da Rocha (que não aparece como truncada, custando 2$000 

réis) e outra a do de Xavier de França (com o valor de apenas 80 réis) percebemos 

a relevância do destaque com mais precisão.
439

 Obviamente, não podemos 

considerar que se tratavam de mesmas edições, o que dificulta uma interpretação 

mais apurada do valor das obras. No entanto, considerando que a estética dos 

livros eram parte integrante de seus respectivos valores, não era de se estranhar 
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que obras truncadas valessem pouco, ou mesmo que perdessem por completo seu 

valor monetário na avaliação dos inventários. É possível ainda que o desgaste nas 

obras fosse causado pelo maior ou menor uso delas por parte de seus 

proprietários. Tratamos desta relação entre a desvalorização e o consumo das 

obras anteriormente, ao comentarmos o caso envolvendo o empréstimo da 

“História de Carlos Magno”. 

Passando diretamente às obras no inventário, o Dicionário Português 

Latino, no valor de 4$000 réis, não parece corresponde aos os dez volumes do 

Bluteau, que teriam um valor muito mais elevado. No entanto, denota uma 

preocupação maior do professor em ensinar seus alunos com algo mais do que o 

conhecimento adquirido ao longo de sua vida de estudos. A presença de um 

dicionário entre as obras do padre pode indicar a tentativa de padronizar, tanto sua 

própria escrita quanto a de seus alunos. Ademais, como um bilíngue, o livro ainda 

contribuía tanto para as aulas de Língua Portuguesa quanto para as de Língua 

Latina.  

Constava ainda uma “Nova Escola Para Aprender a Ler, Escrever e 

Contar”, de autoria de Manoel de Andrade Figueiredo, do ano de 1722.
440

 

Acredito que não seja uma primeira edição e que esta já teria mais de cem anos na 

data do inventário. É importante comentarmos sobre o conteúdo do texto de 

Figueiredo de maneira um pouco mais detida que no tópico anterior. O autor 

divide sua obra em quatro tratados, sendo três sobre a escrita e um sobre a 

aritmética. Preocupamo-nos aqui especificamente com o caso da escrita, que é 

tema desta pesquisa. 

No primeiro tratado, “Da Instrucçam para Ensinar a Ler o Idioma 

Portuguez com brevidade, e fufficiencia para fe efcrever, afim como fe 

pronunciar” encontram-se assuntos como “Da eleyção dos Meftres, que os pays 

devem fazer para feus filhos” e “Do enfino das Efcólas, com algumas 

advertências para os Meftres enfinarem com perfeição”, entre outros. Estes, 

sempre voltados à figura do mestre, parecem advertir que o ensino, mesmo feito 
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em um bom ambiente e com boas obras, depende, primeiramente da figura do 

professor. Daí parte a preocupação de Figueiredo em instruir primeiro os mestres 

antes dos possíveis alunos. Ao que parece, a obra de Figueiredo corrobora com a 

hipótese que levantamos ao analisarmos a biblioteca de Cândido Joaquim da 

Rocha. Os livros sobre o ensino eram voltados aos mestres e não aos discípulos, 

não sendo provável que ao propor, por exemplo, a gramática de Lobato para o 

ensino nas escolas, esperava-se que cada discípulo possuísse um exemplar, mas 

sim que cada mestre o tivesse. 

Advertidos os mestres, Figueiredo passa ao tratado segundo, no qual se 

preocupa com a caligrafia, especificamente ensinando desde o tipo de papel a ser 

utilizado, os tinteiros e sua disposição, passando pelas diferentes tintas e seus 

respectivos modos de feitura, até a escolha e o corte das penas a serem usadas 

para a escrita. Apresenta, no mesmo tratado, uma série de formas e letras a 

servirem de exemplo para os mestres ensinarem seus alunos, com a descrição 

pormenorizada das formas de desenhá-las. “Para o, p, hum, j, ajuntando-lhe uma 

linha curva á parte direita” [grifos do autor].
441

 No exemplo, percebemos como o 

autor se utiliza de um conhecimento que já teria sido  ensinado (a forma de grafar 

a letra “j”), para introduzir a grafia da letra “p”. Ao final do tratado, Figueiredo 

ainda coloca uma série de imagens para ilustrar e instruir as lições que introduzira 

nos capítulos anteriores. São vários os alfabetos transpostos como imagens, bem 

como as diferenças entre os cortes das penas. Mais ao fim do livro, algumas 

breves lições a serem copiadas pelos alunos que mesclam a moral e a filosofia ao 

ensino da caligrafia e da escrita. A imagem a seguir serve de exemplo (FIG. 10). 
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FIG. 10: Lição de Escrever na Gramática de Manuel 

Andrade de Figueiredo. 

FONTE: Em nota.
442

 

O autor mescla, na lição, elementos da religiosidade e da caligrafia com o 

aprendizado da escrita. Aí pode estar ponto importante para compreendermos o 

processo de escolarização pelo qual passavam as crianças que fossem alunas de 

Augusto de França. Mesmo que não tenhamos documentação que registre o 

conteúdo de suas aulas, é consistente a hipótese de que tenham, não raras às vezes, 

congregado elementos da religião, da escrita e da moral. Neste sentido, a cartilha 

de Figueiredo é um bom exemplo de como, possivelmente, eram as aulas de 

Augusto de França.  

Só no terceiro tratado é que o autor da “Nova Escola...” aborda a questão 

“Da Orthografia Portugueza”. O fato é revelador quanto a importância dada pelo 

autor à questão da caligrafia. Visualmente, as letras dos alunos deveriam trazer de 

uma “efcrita mais legível, e eftimavel” e só então passaria, o professor, a ensinar-

lhes a “recta ordenaçaõ das letras do Abcedario, fciencia de faber bem efcrever, 

ou alma da efcrita”.
443

 A alusão à metáfora do corpo e da alma é bem adequada, 

já que, ao mesmo tempo, agrega escrita e religião e aparta caligrafia – o corpo – 

da ortografia – a alma – da boa escrita. Ao continuarmos a leitura, a metáfora fica 

ainda mais interessante, já que, na falta de uma boa ortografia, a caligrafia, ainda 

que perfeita “[...] naõ fe lhe póde dar o titulo de boa efcrita, porém de corpo bem 
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proporcionado fem vida; porque carece de alma”.
444

 O autor não perde a 

oportunidade de mesclar elementos da boa escrita com o comportamento do bom 

cristão. Como já mencionado no capítulo anterior, o problema da caligrafia se 

ligava à clareza do texto escrito e, portanto, fazia parte das regras gramaticais 

desde a origem destas na retórica. A questão caligráfica, portanto, mesmo não 

tendo dimensão tão grande quanto a da ortografia, ainda era bastante relevante 

para a boa escrita. 

  Ao longo de vinte e três páginas, o autor da “Nova Escola...” apresenta 

sete regras sobre a ortografia que vão desde quando deve-se escrever palavras 

com maiúsculas ou letras grandes até sua “Advertencia para bem efcrever”. Nesta, 

discute os problemas com relação à escrita de certas letras, como “c, s, z”, as 

quais, por muito se assemelharem, podem gerar confusão tanto na fala quanto na 

escrita. Seguindo, com relação aos usos das letras “b, p, m”, adverte que antes do 

“P” e “B” usa-se o “M”. Quanto a grafia de “i, j, y”, diz: “fendo todas, i, cada hua 

delas tem diverfa natureza”.
445

 Figueiredo ainda passa pela acentuação, a 

formação dos plurais, das letras dobras e de por que não se devia dobrar as letras 

vogais. 

A lição que a presença da obra de Figueiredo no inventário de Augusto de 

França nos passa – e que pode ser vista nos três professores que analisamos – é a 

da intrínseca relação entre os escritos ligados à religião e ao ensino da escrita. 

Mesmo que o Estado no século XIX estivesse à frente do ensino, os principais 

exemplos ainda provinham de outras fontes que não as estatais. O fato é 

demonstrado por não predominar nas gramáticas do período a referência a textos 

de caráter político e pela constante reincidência do aparecimento de obras 

religiosas nas bibliotecas dos professores que analisamos. 

Sobre a “Arte da Gramática Portuguesa”, de Lobato, já comentamos no 

capítulo anterior. É importante, entretanto, salientarmos que a presença da obra na 

biblioteca do professor indicia a circulação –  dentro das minas gerais – de uma 

proposta gramatical implementada durante o período pombalino, que afastava a 
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gramática portuguesa dos textos clássicos e tentava produzir um manual de escrita 

do idioma baseado nos próprios portugueses. 

O livro de Madureira Feijó é caracterizado no inventário de Augusto de 

França como “truncado”, o que indicia, como mencionamos, maior frequência de 

usos e, portanto, desgaste da obra. Ao lado do livro da “Nova Escola...”, de 

Manoel Andrade Figueiredo, o livro de João de Moraes Madureira Feijó, 

“Orthographia, ou Arte de Escrever, e Pronunciar com Acerto a Língua 

Portugueza”, é talvez a obra que mais nos chama a atenção na biblioteca em 

questão. Não apenas pela centralidade de Feijó como ortógrafo que inaugurou, em 

Portugal, “um modelo ortográfico de cunho etimologizante, cuja influência se 

repercutiria mesmo nas obras de autores posteriores”, como também por 

confirmar o uso de uma concepção de ortografia setecentista entre os professores 

do oitocentos.
446

 Segundo Maria Filomena Gonçalves, Feijó se enquadra em um 

determinado grupo de ortógrafos chamado por ela de “etimológico”, ou seja, 

aquele que buscava a origem da língua portuguesa e, com isto, sua melhor forma 

de grafar, na base latina e grega. A principal contribuição de Feijó, como veremos, 

foi na forma de se organizar a ortografia mais que nos princípios da escrita.
447

 

Novamente, em relação à obra de Feijó presente no inventário, não 

acreditamos ser uma primeira edição. Mesmo porque, entre sua primeira 

impressão e a data do documento, a “Orthographia...” encontrou numerosas 

reimpressões. Após sua primeira edição em 1734, a obra de Feijó foi reimpressa 

duas vezes em 1739 (respectivamente em Lisboa e Coimbra), em 1781, 1786, 

1802, 1814 (“impressão mais correcta”), 1818 (“impressão mais correcta”), 1824 

(“impressão mais correcta”), 1836 (“nova impressão mais correcta”) e 1861 

(“Nova Edição”). É mais provável, portanto, que o livro inventariado date de 1818 

ou de 1824.
448

 Outra questão relevante é a de que as impressões do século XIX 

sofreram alterações em relação às do século XVIII. Como apontamos entre 

parênteses, a partir de 1814 as impressões passam a vir com o indicativo de “mais 

correcta”. As alterações, provavelmente, são em relação a grafia de algumas 
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palavras muito mais que do conteúdo em si (como já mencionamos ao 

comentarmos a diferença entre as edições do próprio Feijó, em nossa análise 

acerca da ortografia do professor Cândido Joaquim da Rocha). 

A constante reimpressão da obra de Feijó aponta para seu rápido e largo 

consumo entre os portugueses. Sobretudo, a obra de Feijó influenciou boa parte 

dos gramáticos que mencionamos anteriormente. Segundo Maria Filomena 

Gonçalves, é possível percebermos a influência de Feijó junto aos ortógrafos e 

gramáticos em dois aspectos: o primeiro, na própria ortografia, na forma de grafar 

as palavras e como solucionar dúvidas referentes ao modo de bem escrever. Como 

vimos, se tal convergência ocorre no XVIII, é provável que no XIX ela tenha 

perdido força, já que mesmo o próprio Madureira tinha sua ortografia “corrigida” 

nas edições do oitocentos. O segundo, a obra de Feijó influenciou na estruturação 

dos compêndios que traziam consigo longas listas de vocabulários a servirem de 

base para a escrita. Exemplo disto é o Frei Luiz de Monte Carmelo, que em 1767 

alonga-se nas listas referentes às possíveis dificuldades ortográficas do leitor.
449

  

É curioso percebermos que obras trazendo semelhantes listagens têm um 

caráter quase de dicionário – com exceção o fato de que não apresentavam a 

definição das palavras. É claro que a dificuldade de se adquirir os dez volumes do 

dicionário de Bluteau contava para este estilo de escrita das gramáticas e 

ortografias. Era muito oneroso e inviável para vários dos professores, ou mesmo 

para outros profissionais que tinham na escrita seu principal foco, adquirirem o 

“Diccionário Protuguez Latino”. Sendo assim, os autores passavam a trazer em 

suas obras um pequeno compêndio indicando apenas como escrever algumas 

palavras que consideravam de maior dificuldade. Notemos que uma questão 

monetária poderia ter afetado a própria forma de organizar os compêndios 

gramaticais e ortográficos. No entanto, o que possivelmente começa como uma 

solução para um problema de custo passa a uma tradição de como escrever as 

ortografias, mesmo no XIX, quando o custo delas diminui.  

A “Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza” (1830), de Jeronimo 

Soares Barbosa, é mostra da influência de Madureira no século XIX. Barbosa 
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constrói mais da metade de sua obra usando listas de palavras e justificando a 

grafia de cada uma delas, bem como dando-lhes uma breve definição com base 

em obras de outros autores aos quais chama de “bons autores”.
450

 Mais exemplar 

que este, apenas a “Orthografia...” de Tristão da Cunha Portugal. Este livro elenca 

listas de palavras por várias páginas, em ordem alfabética, e suas variações mais 

comuns (ou “erros e emendas”, como escreve o autor). Cunha Portugal ainda traz, 

no título de sua obra, “ensinada em quinze lições pelo systema de Madureira”, o 

que mostra, já desde o início, a que se propunha em seu texto.
451

 Mais que isto, 

em 1863, J. I. Roquete publicou sua “Cacographia Portugueza”, uma coletânea 

de textos de diversos autores tidos como “bons autores”, para serem 

sistematicamente corrigidos pelos estudantes desta cartilha com base na 

“Orthografia...” de Tristão da Cunha Portugal.
452

 Assim, passando de autor para 

autor, as regras, ou pelo menos a forma de organizar a gramática proposta por 

Madureira chegou à segunda metade do XIX ainda com força e atingindo, como 

se vê pelos inventários, os professores de Mariana deste período. 

O “Verdadeiro Methodo de Estudar, para ser util á republica e á igreja: 

proporcionado ao estilo e necessidade de Portugal”, de Luis Antonio Verney é, 

das obras presentes no inventário de Augusto de França, o último título que 

analisaremos. Voltado à análise de Gonçalves, Verney foi um autor também 

central, pouco menos que Madureira, para o pensamento ortográfico de sua época. 

Segundo a autora,  

durante o século XVIII, o sistema verneiano foi visto pelo 

ortógrafos como uma verdadeira proposta de reforma, sem 
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deixarem de reconhecer o seu carácter inovador e restrita 

circulação.
453 

O “Verdadeiro Methodo de Estudar” representou uma nova perspectiva 

para o pensamento ortográfico do XVIII. Tratava-se do que Gonçalves chama de 

“sistema filosófico”, ou seja, “a aplicação de uma perspectiva fonética e, por 

conseguinte, fonocentrista da escrita, numa tentativa de restabelecer a 

biunivocidade entre a oralidade e a escrita”.
454

 O tratado de Verney conta de uma 

série de oito cartas nas quais o autor aponta o que acredita ser a forma mais 

correta para reformar a ortografia a ser ensinada nas escolas. Logo na primeira 

carta, o autor tece uma longa crítica sobre o dicionário de Bluteau, por este ter 

como princípio a etimologia das palavras e não sua pronunciação. Ataca, letra por 

letra, o “Vocabulário Portuguez Latino”, afirmando que “o certo é, que a regra 

da-pronuncia, enfina o contrario” e recomendando uma correção dos vocábulos 

de Bluteau para que então se pudesse ensiná-lo nas escolas.
455

  

Não é sem razão que o texto de Verney gerou atritos entre este e outros 

ortógrafos da época, principalmente entre seguidores do método de Madureira 

Feijó, como o Frei Luiz de Monte Carmelo. A questão fica clara ao compararmos 

o uso de duplas consoantes entre os autores. De um lado, Verney não percebe na 

fala razão para se usar duas consoantes a não ser no caso de duplo erre. De outro, 

Luiz de Monte Carmelo adota sempre a dupla consoante, mesmo que não as 

explique algumas vezes.
456

 A ortografia verneiana, portanto, age de forma a 

prescrever a escrita pela pronúncia. 

Exemplo da difusão de tais princípios é-nos dado em dezoito de maio de 

1800, quando um indivíduo que só conseguimos identificar pelas inicias como F. 

A. de F. remete à Real Mesa Censória o que chamou “Carta, emque eu um Amigo, 
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quefoi perguntado por outro, mostra qual deve ser a noSa Ortografia”.
457

 Nela, 

ele defende que os vocábulos não são mais que unidades de som articulados com 

os quais é possível significar ideias. Sendo assim, é bastante claro que aqueles que 

não produzem sons na pronúncia são facilmente esquecidos na ortografia. 

Segundo o autor, para mais nada serviriam os vocábulos se não para 

representarem o som, e este, não se fazendo presente na fala, não haveria razão 

para ser grafado na escrita.  

Mais ousado, afirma, “A pronuncia nas linguas vivas hé aregra da 

Ortografia: paraque escrevemos pois o que não pronunciamos?”.
458

 O que vemos 

aqui é uma defesa de princípios semelhantes ao de Verney, retomando o princípio 

da escrita na transformação do som em unidade gráfica. O documento continua, 

justificando sua proposta com autores renomados da gramática portuguesa.  

Hemos de ecrever, como pronunciamos, e assi hemos de 

pronunciar, como screvmos. São formais palavras de Duarte 

Nunes de Leão, palavras, que depois repetio João Franco 

Barreto. Paraque guardemos certeza, ou verdade em noSsa 

escritura, assim devemos escrever como pronunciamos, 

epronunciar como escrevemos. [grifos do autor]
459 

Além dos já mencionados Nunes Leão e Franco Barreto, o autor do 

documento ainda menciona Antonio de Souza e Macedo (autores de gramáticas da 

língua espanhola), Ferreira (ao qual chama poeta filósofo), João de Barros, 

Martinho de Mendonça (em seu “Tratado de Educação”, de 1761) e Madureira 

(ao qual tece críticas quanto os verbos terminados em “ais” e “aes”). Com base 

nestes autores, o autor defende ao longo das dez páginas manuscritas, a inutilidade 

do uso de “c” antes de “t” em palavras como “dicto”; defende o uso de “f” em 

lugar de “ph” em “ortographia”; refuta o uso da letra “h” quando escrita sem lhe 

acompanharem o “c”, o “l”, o “n” ou no verbo “hé”; não vê sentido no uso do “s” 

quando este, na realidade possui o som de “z”; e chama desnecessária a letra “ç” 

por se assemelhar em todos os seus usos a letra “s”. 
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Há aqui, no entanto, um problema a refletirmos. O autor desconhecido 

defende, assim como Verney, um “fonocentrismo” o qual assume que, mesmo que 

a língua se constitua do binômico fala e escrita, a pronúncia deve superar a 

gramática quando ambas entrarem em disputa. Ora, não é necessariamente esta a 

dedução das palavras de Duarte Leão ou mesmo de Francisco Barreto. Estes 

autores defendem um “fonografismo” o qual alia gramática e pronúncia na 

formação da língua e prevê não uma imposição fonética sobre a qual se deve 

pautar a escrita, mas sim uma convergência de mútua importância entre estes dois 

ramos da língua. Talvez aí esteja o problema que levou as críticas à Verney. Vista, 

como queria o autor, a pronúncia da língua tornava-se prescritiva, tanto quanto o 

era a base nos “bons autores” ou na etimologia. Mesmo sendo inovador, o “Novo 

Methodo...” não escapava da prescrição normativa, a qual, por vezes, criticava. Ao 

contrário, só mudava-a de direção escrita/pronúncia para pronúncia/escrita.
460

 

Depois de observarmos a diversidade de ideias presentes nas obras da 

biblioteca do professor Augusto de França, é possível pensarmos como tais textos 

influenciaram suas aulas. Infelizmente, é rara a documentação que registre 

especificamente a prática docente neste período. O ideal seriam as anotações e 

cadernos dos alunos ou mesmo alguma nota deixada pelos mestres ao prepararem 

suas aulas. Na falta dessas, as bibliotecas nos permitem algumas hipóteses, 

mesmo que, como mencionado, a presença das obras nos inventários não implique 

necessariamente sua leitura pelos inventariados. Sendo assim, o que livros tão 

diversos nos possibilitam imaginar sobre as aulas de Augusto de França?  

A resposta para tal questão começara na Reforma da Universidade de 

Coimbra em 1772 – ano de publicação de seus novos estatutos. A reformulação 

fora profunda em tal Universidade e, em termos amplos pode ser considerada uma 

das maiores conquistas da reforma pombalina. Após sugestão de Francisco de 

Lemos, a mudança no conceito de ensino para a época uma vez que introduziu o 

“m todo experimental, que sobrepões a observação à autoridade, a razão à f ”.
461

 

Pelos novos estatutos os professores deveriam, ao mesmo tempo, ensinar e 
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produzir conhecimento, serem metres e inventores. Está aí a base da Universidade 

Moderna e que vai se repetir em um pequeno trato de Johann Gottieb Fichte, 

datado de 1807, no qual analisa a situação da universidade na virada do XVIII 

para o XIX. Para Fichte, 

[...] além dessa mera reprodução do conteúdo existente nos 

livros, um outro elemento mais nobre, o princípio de 

aperfeiçoar o conteúdo do livro. Havia cabeças independentes 

que, em cada matéria do saber, não se julgavam satisfeitas com 

o conteúdo dos livros que lhes era bem conhecido, sem ter em 

seguida à disposição o que os satisfaria, incapazes de registrá-lo 

em um novo livro melhor do que os anteriores. Eles 

comunicavam sua luta pelo conhecimento mais perfeito por 

enquanto de forma oral; assim ganhavam clareza através do 

intercambio com outros até conseguir escrever o livro 

intencionado; ou, caso os abandonasse a força intelectual ou a 

vida, assim deixariam representantes que produziam o livro 

intencionado, ou , em lugar deste mais conforme suas 

premissas, escreviam livro ainda melhor. [grifo do autor] 
462 

Guardados as devidas ressalvas (Fichte fala do contexto universitário 

europeu entre o XVIII e XIX), a citação resume bem o que tratamos nestes dois 

últimos capítulos. A busca por melhorar ou aperfeiçoar o conhecimento trazido 

nos livros é o que marca tanto a produção das gramáticas quanto a prática dos 

professores no período em que analisamos. Para aperfeiçoar e não reproduzir, era 

preciso superar de alguma forma os limites do autor. A busca por esta superação é 

o que gera a concorrência intrínseca à “mediação interna” como propôs René 

Girard.  

A disputa entre os gramáticos para determinar qual a melhor forma de 

escrever teve, por assim dizer, esta origem (a mediação interna) e, esta mesma 

disputa, chegou aos professores por meio de diferentes obras que diziam, e 

contradiziam umas as outras, acerca de como se deveria escrever a língua 

portuguesa. Augusto de França tomava ciência destas contradições, tanto através 

da ortografia de Madureira Feijó, quanto por meio de Verney. Com ambas as 

obras, o professor deste período apenas constatava uma falta de norma ortográfica 
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a seguir. A fim de melhor ensinar seus alunos, era preciso que os professores, não 

satisfeitos com o conteúdo dos livros: a) lessem criticamente os textos sobre a 

língua portuguesa; b) extraíssem, de cada um, o que havia de melhor, e c) 

transmitissem aos seus alunos um conhecimento o qual, na visão dos próprios 

professores, fosse melhor que cada obra separadamente já que se eliminavam 

delas suas contradições. Agir, portanto, como um leitor inventivo capaz de 

combinar o conhecimento que provinha dos livros para, em última instância, 

aprimorá-los. 
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Capítulo 4 

Alterações Burocráticas e Escrita Padrão nos Correspondentes da Câmara de 

Mariana 

Quantos Letrados há, que o fam para sustentar, & defender 

feus mãos partidos, & cegos conselhoes aos quaes não feruem 

de mais as fciencias que de màos, com que roubão ó alheo, & o 

dão a cujo não he. Bem diffe Ariftoteles A injuftiça armada he 

crudelifima E. S. Hieronymo. De duas coufas imperfeytas muyto 

melhor he a rufticidade do Sancto, que a eloquência do 

pecador. [...] Liurenos Deos de fabios que carecem de piedade, 

& fe ajudão de malicia
463

 

Neste último capítulo, pretendemos apontar nossas inferências acerca da 

relação entre escrita e burocracia nos meandros do poder local, usando como base 

a quantificação dos dados recolhidos nas correspondências recebidas pela Câmara 

de Mariana entre 1824 e 1853. Como já indicado no capítulo 1, levamos em 

consideração em nossa análise os fatores espaciais, cronológicos e hierárquicos 

que poderiam ter interferido no cuidado da utilização da escrita por parte destes 

correspondentes. Aquele que ocupasse um cargo de maior hierarquia, por 

exemplo, tenderia, segundo nossa hipótese inicial, a uma forma de escrita mais 

preocupada com a gramática, fazendo com que o escriturário passasse para o 

papel menos aspectos fonográficos. Por sua vez, os integrantes dos cargos de 

menor hierarquia possuiriam uma escrita mais fonográfica quando comparada a de 

seus superiores. Da mesma maneira, um correspondente geograficamente mais 

próximo de centros políticos e de ensino (a capital da província se enquadra em 

ambos os fatores), escreveria mais próximo da ortografia desejada do que 

indivíduos mais afastados destes centros. 
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4.1. O poder municipal pela sobreposição de cargos e funções (1711 – 1822) 

A ocupação e o controle do território das minas do ouro foi, desde o início, 

um problema a ser resolvido pela Coroa portuguesa. Já nas primeiras notícias 

trazidas pelos sertanistas paulistas – de que haviam encontrado ouro no sertão 

(território que mais tarde seria chamada de Minas Gerais) – era preciso controlar o 

afluxo de pessoas para a região, bem como a extração do metal precioso, a fim de 

garantir que parte do que fosse arrecadado acabasse nos cofres de El-Rey.
464

 Os 

números pareciam promissores aos olhos de qualquer português. A remessa anual 

de ouro para os cofres da Coroa (que no ano de 1699 chegaram a 725 quilos de 

ouro) mais que dobrou, atingindo um total de 1.785 quilos em 1701 e 4.350 quilos 

em 1703.
465

 Por si só, tal avanço já seria o suficiente para atrair os mais variados 

tipos de gente para a localidade e, por consequência, esvaziar as demais regiões 

ocupadas. A fim de controlar a ameaça provinda de semelhante situação, o Rei de 

Portugal impôs “vigilante atenção das autoridades que assegure os privilégios da 

Coroa na exploração de veeios (sic) ricos, coíba transações ilegais ou nefastas”.
466

 

Em 19 de abril de 1702, a Coroa portuguesa, em um esforço de 

regulamentar a exploração aurífera, criou a intendência das minas, que pretendia 

regular a circulação do ouro em pó. Junto a isto, criam-se os cargos de Intendente 

das Minas – que necessariamente deveria ser ocupado por um magistrado e tinha 

o papel de resguardar das disputas e conflitos locais a exploração do ouro – o 

Guarda-mor – que se responsabilizaria por repartir as jazidas descobertas entre os 

descobridores – e os Guardas menores – responsáveis pela mesma função nos 

locais mais ermos.
467

 O caráter de mediador dos cargos criados fica logo evidente 

ao analisarmos o texto do Regimento que, no capítulo 3, define:  

E havendo alguma duvida entre os Ministros/ sobre a medição 

das datas, intendendo pertencer-/lhe mais terra, querendo entrar 

pelas datas dos/ visinhos, recorrerão ao Superintendente, ou 
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Guar/da-mór, aquelle que estiver mais perto, que lhes/ mande 

novamente medir as datas que lhes foram/ dadas, para que cada 

um fique com a que lhe toca.
468

  

Há neste trecho dois aspectos importantes a se salientar. O primeiro é o 

papel dos novos cargos para a resolução das contendas locais, feito por mediador 

letrado (que possuísse o título de magistrado), retirando da contenda local a 

incerteza inerente ao costume não escrito. O administrador da justiça deveria 

restituir aos indivíduos o que lhes fosse de direito.
469

 O segundo é que não há uma 

especificidade de qual o profissional deveria fazer a conferência. Optou-se por 

uma proximidade geográfica e não por uma função explícita nos cargos. Este 

exemplo é claro exemplo da especialidade administrativa do período que, mais 

preocupada em resolver as contendas que pudessem surgir, mesclava as 

atribuições e fazia com que tanto Superintendente quanto Capitão-mor pudessem, 

na prática cotidiana, exercer as mesmas funções.  

O mesmo regimento de 1702 ainda regulamentava a distribuição das datas 

minerais à razão de duas braças e meia para cada escravo possuído pelo 

arrendatário até um máximo de trinta braças.
470

 Era também atribuição do 

Superintendente e do Capitão-mor dar notícia do número de escravos minerando 

já que tal cifra era importante, servindo como base para se calcular o valor a ser 

pago a El-Rey, como Quinto Real.
471

 Segundo Diogo de Vasconcelos, o valor por 

bateia no rio era de dez oitavas (cerca de 35 gramas) de ouro anuais nos primeiros 
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anos da mineração.
472

 É perceptível que esta forma de cobrança insidia 

diretamente sobre os operários e não sobre o produto em si, o que gerou 

desconforto por parte dos mineradores.  

É importante salientar que a discussão em torno da cobrança do Quinto 

real não dizia respeito ao direito real de arrecadar para os cofres lisboetas, mas 

sim sobre a forma como tal arrecadação deveria ser feita.
473

 Ao longo dos três 

primeiro quarteis do XVIII, as formas de cobrança variaram bastante até 

estabelecerem-se na cota mínima de cem arrobas de ouro (cerca de 1466,67 

quilos) anuais, a serem arrecadados nas casas de fundição. Apesar de o foco desta 

pesquisa não ser a fiscalidade, é importante mostrar as condições deste início da 

ocupação e institucionalização do território mineiro, pois era parte das atribuições 

da Câmara de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo (futura Leal Cidade de 

Mariana) auxiliar no controle e na manutenção da boa ordem, o que, naquela 

época, passava necessariamente pela questão da fiscalidade.
474

 

A instituição camarária foi criada nas Minas Gerais no ano de 1711 com a 

fundação da Câmara na Vila do Ribeirão do Carmo e, entre suas várias 

atribuições, estavam conferir “se o montante arrecadado entregue pelos 

provedores, correspondiam ao montante que as listas de arrecadação de cada uma 

das freguesias expressavam”.
475

 As câmaras, no geral, possuíam relativa 

autonomia para administrar tributos e criar novos impostos, premissa 

anteriormente reservada apenas ao Rei.
476

 A situação demonstra uma grande 

autonomia da Câmara naquele período, uma vez que corroborava com os cargos 

de maior hierarquia, a fim de dinamizar e aperfeiçoar o exercício legal na 

localidade.  
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No século XVIII, as câmaras eram compostas, via de regra, por dois juízes 

(dois Ordinários ou um Juiz Ordinário e um Juiz de Fora), três vereadores, um 

Procurador, e um Tesoureiro. As eleições eram feitas anualmente para todos os 

cargos, com exceção do de Juiz de Fora, que deveria receber a indicação régia. As 

escolhas de vereadores e do Procurador eram realizadas a cada três anos, de 

maneira indireta, por um grupo de seis “homens bons” que se reuniam sobre a 

tutela do Ouvidor e Corregedor da Comarca. 

 [...] divididos em pares, cada grupo formulava uma lista tríplice 

contendo os nomes dos homens que escolhessem para ocupar as 

cadeiras do senado. Os homens mais votados eram encerrados 

em bolas de cera, chamadas pelouros, que era guardada em um 

cofre [...] nas oitavas de natal, um menino de até sete anos, 

deveria sortear os nomes necessários para que se completasse o 

número de cargos da Câmara, conforme o costume do local.
477

 

Os homens eleitos tomavam posse no ano seguinte e a eles cabia nomear 

os demais cargos (exceto o de Juiz de Fora, como foi dito). Entre as atribuições 

dos vereadores estavam, entre outras: a) zelar por todo o regimento das obras do 

Concelho e da terra, bem como por tudo o que puder beneficiá-la e aos seus 

moradores; b) fiscalizar a atuação dos juízes no cumprimento da Justiça; c) 

fiscalizar as contas do procurador e do tesoureiro do Concelho, e d) taxar os 

ordenados dos oficiais da municipalidade e determinar os preços de certos 

produtos.
478

 

Por seu turno, os juízes ordinários tinham como principais atribuições: a) 

proceder contra os que cometessem crimes no termo; b) exercer as funções de Juiz 

de Órfãos onde não houver este ofício de Justiça, e c) impedir que as autoridades 

eclesiásticas desrespeitem a jurisdição da Coroa. A segunda atribuição destacada 

mostra, mais uma vez, de que maneira funcionava a justiça local no século 

XVIII.
479

 Há uma constante troca de funções e atribuições, ora causadas pela 
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confusão na própria legislação que determinavam a mesma função para dois 

cargos distintos, ora pelo acúmulo de cargos e, ora pela própria indicação 

legislativa (como é o caso aqui destacado), que cobria com outros funcionários a 

possível falta de algum cargo. 

O Procurador deveria: a) cuidar dos reparos e consertos referentes a casas, 

fontes, pontes, chafarizes, poços, calçadas, caminhos e todos os outros bens do 

Concelho; b) fazer, ao fim de seu ofício, um levantamento do estado dos bens do 

Concelho sob sua responsabilidade, enviando-a aos vereadores, e c) servir de 

tesoureiro do Concelho onde não houver este ofício, guardando o seu 

regimento.
480

 Novamente, é possível observarmos o caráter multifuncional 

inerente aos cargos locais. 

Por último, cabe mencionarmos as atribuições e funções do Juiz de Fora. 

Eram magistrados nomeados pelo Rei, como juízes de primeira instância, mas que 

também poderiam atuar em segunda, julgando agravos nos processos mediados 

pelos juízes ordinários. Atuavam em nível das localidades, geralmente exercendo 

sua autoridade sob os limites de um concelho.
481

 Os juízes de fora eram os 

magistrados de fora dos concelhos camarários (daí o nome), indicados pelo Rei e 

com reduzida jurisdição, o que geralmente se restringia a uma cidade e seus 

arredores. Entre as principais atribuições desses juízes, encontravam-se: a) ter 

“particular cuidado de vigiar fobre os / procedimentos dos ditos Adminiftradores, 

e mais Officiaes defta contri-/ buição, e procuraráõ que acudaõ a fuas obrigações 

muito inteiramente”
482

;  b) instauração da ordem pública; c) administração da 

justiça
483

, e d) combater os abusos das autoridades senhoriais.
484

 A pensar desta 

                                                 
480

 Ibidem. pp. 133 – 134. 

481
 CAMARINHAS, Nuno. Juízes e Administradores da Justiça no Antigo Regime: Portugal e o 

império colonial, século XVII e XVIII. Lisboa: Fundação Colouste Gulbenkian; Fundação Para a 

Ciência e a Tecnologia. Setembro de 2010. (Coleção Textos Universitários de Ciências Sociais e 

Humanas). 

482
 Regimento de 23 de Janeiro de 1643, (artigos IX e X) In.: SOUZA, José Roberto Monteiro de 

Campos Coelho e (org.). Systema, ou Collecção dos Regimentos Reaes, contém os regimentos 

pertencentes à administração da Fazenda Real. Tomo III. Lisboa: Na Officina Patriarcal de 

Francisco Luiz Ameno, 1785. (Com licença da Real Mesa Censoria). Disponível em: 

http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01757030#page/7/mode/1up [10.jun.12]. 

483
 Para a  poca o termo   ambíguo podendo significar, tanto, “administrar” como sinônimo de 

“aplicar” ou “ministrar” administrar um rem dio, por exemplo, quanto, como sinônimo de 

“governar alguma coisa”. Sobre isso Cf.: BLUTEAU, Raphael. Vocabulário portuguez e latino. 

http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01757030#page/7/mode/1up


251 

 

 

última atribuição que, teoricamente, combatia os conchavos locais, não eram raras 

as ocasiões em que os próprios juízes de fora eram enredados nos interesses 

locais. Estes magistrados, além da formação universitária, deveriam passar por um 

exame no Desembargo do Paço e, finalmente, receber a aprovação real para 

ocuparem o cargo. Deveriam portar varas brancas como mostra de sua autoridade 

e distinção. Os juízes ordinários, por exemplo, deveriam portar varas 

vermelhas.
485

 

Segundo Antonio Manuel Hespanha, estes funcionários – formados na 

magistratura e impostos pela coroa às localidades – representavam uma estratégia 

de estender o poder real aos locais mais distantes do reino. Esse juízes, muitas 

vezes, constituíam-se como um elo entre a prática consuetudinária dos concelhos 

locais “infra-letrados”
486

 e a legislação escrita. Constituíam-se, assim, “laços mais 

apertados de dependência e redes mais eficazes de comando entre os magistrados 

locais e a administração central”.
487

 A lei escrita corporificava-se na figura de um 

juiz letrado, vigilante das ações da Câmara, e que, pelo menos em tese, deveria 

padronizar a ação administrativa. “Daí a importância da escrita, permitindo o 

alongamento espacial do poder na medida em que documentos escritos permitem 

produzir efeitos político-administrativos em lugares distantes”. 

O juiz letrado que vinha de fora se tornava, portanto, exemplo para os 

demais administradores, que deveriam tomá-lo como modelo do conhecimento 

das leis de Sua Majestade.
488

 Sendo assim, era comum ver juízes de fora atuando 
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junto aos juízes ordinários ou a outros burocratas, no sentido de solucionar lhes 

dúvidas com relação à aplicação da lei.
489

 A presença do magistrado fomentava a 

prática da justiça oficial que, aos poucos, tomava o espaço do costume (o que não 

representa uma oposição entre ambos). O próprio caráter forasteiro do juiz já era 

elemento que lhe garantia certa imparcialidade ou afastamento das contendas 

locais, a fim de lhe permitir um melhor julgamento com base nas leis escritas. Era 

uma alternativa para quando o acordo e o consenso falhavam.  

Se, por um lado, a presença dos magistrados representava este modelo para 

os que pretendiam aplicar a lei escrita mesmo não possuindo a formação no 

Direito, por outro, juízes de fora e ouvidores representavam uma vigilância 

constante por parte da Coroa aos funcionários da burocracia local. Mesmo assim, 

é equívoco pensarmos que todos os juízes de fora e ouvidores fossem 

completamente edônios no exercício de seus respectivos cargos e não se deixaram 

seduzir pelas redes de poder traçadas internamente às localidades. Seja como for, 

nas minas gerais essa vigilância pode ser observada em um livro de correições 

presente no Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. O documento 

baliza-se entre os anos de 1755 e 1811, registrando uma série de perguntas que 

anualmente eram realizadas aos membros de cara vereança, a fim de avaliar o 

sossego e a manutenção da ordem pública.
490

  

O livro apresenta uma série de negativas, as quais garantiam aos poderes 

do centro a boa administração local. Em raros casos, ocorria o delato da fuga de 

presos ou da má conduta dos padres, mas nada que realmente comprometesse o 

sossego e a ordem municipais.
491

 É necessário lembrar que eram os próprios 

responsáveis por manter a ordem nas localidades que respondiam às perguntas do 

Ouvidor e, obviamente, delatar a desordem era também comprometer-se enquanto 

administradores eficazes. Sendo assim, é possível que algumas vezes tenham os 

vereadores abrandado (quando não ocultado) a verdadeira dimensão do problema 
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na localidade. Eram constantes ainda as reclamações quanto a falta de fundos no 

cofre da Câmara, principalmente após a década de 1770, o que pode refletir o 

descompasso gerado pela escassez do ouro.
492

 

As correições traziam, ainda, importantes demonstrações dos conflitos 

entre a ouvidoria e a câmara, e a correição de 1822 mostra como estes atritos 

ocorriam. Foi feita na ocasião do fechamento do livro de receitas e despesas de 

daquele ano, sendo datada em 13 de fevereiro de 1823. A discussão girou em 

torno do recebimento de “Aposentadoria”– na época o termo era utilizado para 

definir um auxílio para custear o aposento das autoridades ministeriais quando 

estas não possuíam morada ou local onde se hospedar em uma cidade – por parte 

dos vereadores.
493

 Exigia-se deles que “hajaõ com maes moderaçaõ em despesas 

desta natureza, regulando-se a este respeito pelo que ja lhes foi determinado”.
494

 

Três trechos são bastante relevantes para nossa análise da relação entre os 

poderes locais e a lei escrita. Primeiro, a acusação feita pelo magistrado 

responsável pela Correição:  

A extensa, e profusa Sentença [afolnàra] mais prova do que a 

verbosidade do seu Autor, e a triste tendencia que elle tenha para 

amalgamár ainda as cousas mais disparatadas, e torcer, e retorcer o 

sentido das Leis ainda as mais cláras, afim de as acommodar aos 

projectos que tenha em vista.
495

 

Neste trecho, percebemos a força concedida pelo letrismo. Conhecendo a leitura e 

a escrita, era possível ler e interpretar a legislação escrita de forma a comportá-la 

às necessidades e projetos de um grupo ou indivíduo. Assim, o corregedor aponta 
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para a tendência de certo grupo em ler a Provisão de 22 de maio de 1744 a fim de 

justificar seus respectivos auxílios de aposentadoria. 

O segundo trecho toca diretamente no conflito entre os magistrados e o 

direito consuetudinário.  

naõ se tratava de huma propina, que tendo o seu fundamento 

no méro costume, se julgaSse ao depois legitimada pela 

desposiçaõ geral da Citada Provisaõ, eRegimento; mas sendo 

de huma estabelecida por  hum titulo particular, proprio, e 

privativo, qual a Carta Regia de 2 de Desembro de 1712, e que 

portanto só por esta deve <Ser> regulada, sem que para ella 

poSsaõ ter applicaçao outros quaesquer titulos huma ves que 

della naõ façao expreSsa mençaõ. [grifos nossos] 
496

 

Os grifos destacam o desdém do magistrado pela prática costumeira, que 

deveria ainda receber o visto da Lei escrita. A frase é bastante reveladora quanto o 

caminho da prática consuetudinária no século XVIII. Ao que parece, os acordos 

impostos pelo costume serviam como uma espécie de amortecedor burocrático, 

enquanto a Lei escrita não tomasse conta da situação. É importante notarmos 

ainda que este parece ser um processo de transposição paulatino, ou seja, é 

provável que a aplicação da justiça tenha passado aos poucos do predomínio do 

procedimento consuetudinário para o legal. Tendo em vista que a correição data 

de do primeiro quartel do XIX, é provável que esta passagem já esteja bastante 

mais avançada do que no século XVIII e, talvez por isso, o desdém do letrado 

com relação ao costume. 

O último trecho traz-nos uma das características mais importantes dos 

letrados, a qual já anunciamos no capítulo 1.  

Seja porem o que for, o caso só naõ he claro para quem o naõ 

quer entender, ou só porque, ou também porque lhe naõ conta, 

e tudo se reduz ao seguinte = A palavra Aposentadoria = na 

citada Provisaõ, e Regimento tem hum Sentido maes amplo, e 

abrange como naquella se dis.
497
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 Trata-se aqui da capacidade de sintetizar os problemas em torno de um único 

ponto o qual deve, a partir de então, ser trabalhado. No caso, toda a discussão 

tinha como base a palavra “aposentadoria”. O corregedor conseguiu apontar, 

observando a situação, o centro do entrave sobre o qual se discutia, tornando 

muito mais fácil a resolução do mesmo. Era este um dos papeis mais importantes 

do administrador letrado: perceber onde se encontrava o problema para a 

efetivação da lei. Obviamente, não é porque não eram letrados que os membros do 

poder local não tinham também semelhante capacidade. Acredito que, por estarem 

inseridos no ambiente da municipalidade, estes administradores eram muito mais 

capazes de compreender, por exemplo, que uma rixa entre vizinhos ou uma 

discussão sobre o pagamento de uma dívida, devia-se mais às excentricidades 

locais do que a uma desobediência aos mandos reais. No entanto, quando a 

discussão envolvia diretamente os burocratas ou a forma mais justa de se cobrar 

os impostos e tributos, era necessário um magistrado para mediar e resolver o 

problema.  

4.1.1.  Estrutura Geral do Senado da Câmara entre 1711 e 1808 

A introdução de um aparato legislativo e jurídico, centrado no órgão 

camarário, representou para a Vila do Ribeirão do Carmo, pelo menos, 12 cargos 

que envolviam necessariamente a leitura e a escrita. Os organogramas a seguir 

representam a organização da Câmara de Nossa Senhora do Carmo entre 1711 e 

1745 e entre 1745 e 1808, dando destaque para os cargos auxiliares relativos à 

escrita, ou seja, os escrivães e tabeliães que se envolveram diretamente com a 

prática da escrita. 
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ORGANOGRAMA 01 

Estrutura da Câmara da Vila de Nossa Senhora do Carmo 1711 – 1745
498
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 Legenda: Pres = Presidente da Câmara; J.Fora = Juiz de Fora; J. Órfãos = Juiz de Órfãos; Escr.Câm = Escrivão da Câmara; Provedor R. Donatino = Provedor do Real 

Donativo; Escr.Alm.= Escrivão da Almotaçaria; Cirurg.Parttido= Cirurgião do Partido; Escr.Alc= Escrivão da Vara do Alcaide; Meirinho Exec.= Meirinho das Execuções; 

Escr.Exec.= Escrivão das execuções; J. Vintena= Juiz da Vintena; Escr. Vint. = Escrivão da Vintena; Meirinho Camp.= Meirinho do Campo; Escr. Meir. Camp.= Escrivão do 

Meirinho do Campo; Part. E Aval. = Partidor e Avaliador; Inq. Cont. Distr.= Inquiridor, Contador e Distribuidor; Tes. Aus.= Tesoureiro dos Ausentes; Escr.Órfãos= Escrivão 
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ORGANOGRAMA 02 

Estrutura da Câmara da Cidade de Mariana 1745 – 1808
499
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 Legenda: Pres = Presidente da Câmara; J.Fora = Juiz de Fora; J. Órfãos = Juiz de Órfãos; Escr.Câm = Escrivão da Câmara; Escr.Alm.= Escrivão da Almotaçaria; 

Cirurg.Parttido= Cirurgião do Partido; Escr.Alc= Escrivão da Vara do Alcaide; Meirinho Exec.= Meirinho das Execuções; Escr.Exec.= Escrivão das execuções; J. Vintena= 
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Sesmarias; Piloto Demar.= piloto medidor das demarcações das sesmarias; Solic.Caus.= Solicitador de Causas; Prov.R. Donativo=Provedor do Real Donativo, Escr. Jud.e 

Not= Escrivão do Público Judicial e Notas. 



258 

 

 

Observando ambos os organogramas, é possível percebermos que o 

número de cargos que auxiliavam com a escrita dos documentos tende a aumentar 

a medida que a hierarquia burocrática diminui. Sendo assim, o escrivão da câmara 

dava conta de suprir a necessidade de três outros cargos, enquanto o escrivão de 

vintena era designado conforme o número de juízes. O fato é curioso e nos 

permite inferir que a necessidade destes funcionários dava-se nos ambientes mais 

afastados, em pequenos distritos nos quais mesmo os funcionários da coroa não 

possuíam o domínio da escrita. 

É importante termos em conta que a disposição dos cargos em forma de 

organograma é, obviamente, estrutural, e está longe de representar a dinâmica dos 

poderes locais em toda a sua complexidade. Como já apontamos, era constante 

que um indivíduo exercesse as funções que fossem além das atribuições de seu 

cargo, ou ainda, que acumulasse dois ou três cargos a depender da ocasião.  

Neste sentido, analisando o contexto de Portugal no século XVII, Antonio 

Manuel Hespanha salienta que “  muito frequente, pelo menos nas terras 

pequenas, que os juízes ordinários sejam tamb m juízes dos  rfãos”.
500

 O mesmo 

parecia ocorrer com os tabeliães judiciais e de notas das localidades menos 

povoadas. O acúmulo de cargos era bastante comum, principalmente nas menores 

localidades, nas quais o número de letrados era ainda mais restrito.
501

 A questão 

do acúmulo das funções, apontada por Hespanha, parece ter lugar também nas 

minas do ouro, podendo ainda se agravar tendo em vista a escassez de pessoas 

com conhecimento de leis ou mesmo da leitura e da escrita. 

O próprio Regimento de 1702, já mencionado, corrobora com isso, já que 

claramente dá vistas ao Capitão-mor para, na ausência do Provedor, cumprir a 

função deste na medição e aferição das datas minerais. Como se vê neste exemplo, 

era provável que, a depender da ocasião, os cargos e funções de outros 

funcionários da burocracia se sobrepusessem e se completassem ao sabor das 

necessidades diárias. Não havia problemas, por exemplo, que na ausência do 
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profissional específico, outro o substituísse nos ofícios menos polêmicos, podendo 

ser o registro de um acordão ou mesmo de uma ata de reunião da Câmara. 

A prática do acúmulo de cargos que envolvesse a atividade de escrita 

parece ter-se popularizado, tendo em vista que a Coroa portuguesa sofria com a 

escassez de pessoas versadas nas letras. Ao mesmo tempo, isso representava uma 

tentativa de ampliar o controle régio sobre as minas, suprimindo a burocracia 

necessária de pessoas com a competência da leitura e da escrita para a ocupação 

desses cargos. As letras ganharam, assim, importância no período de instalação 

dos primeiros órgãos burocráticos nas minas, e a Câmara de Mariana, pela 

necessidade de produzir documentação escrita, funcionou como um centro para o 

qual convergiam aqueles que eram letrados. 

A situação da constante recorrência nos cargos envolvendo a escrita pode 

ser expressa pelo Quadro 22 na qual apontamos o nome dos escrivães e as 

respectivas vereanças em que atuaram no cargo. 

QUADRO 22 

Recorrência de Escrivães na Câmara de Mariana 1711 – 1745 

Nome do Escrivão 1º Ano Último Ano Recorrência 

Francisco Leitão 1711 1711 1 

João de Madureira Pinto 1712 1713 2 

André Francisco Torres 1714 1715 2 

José Correia Lima 1716 1717 2 

Manoel de Brito Barreto 1718 1718 1 

Manoel da Silva Viana 1719 1719 1 

Marco Antonio de Araújo 1720 1720 1 

Pedro José Mexia 1721 1726 6 

Luís da Fonseca Ribeiro 1727 1730 4 

Francisco Xavier Silva 1731 1731 1 

Pedro Duarte Pereira 1732 1740 9 

Antonio José de Morais 1742 1743 2 

Pedro Duarte Pereira 1743 1745 3 
FONTE: CHAVES, Cláudia Maria das Graças; MAGALHÃES, Sônia Maria de; PIRES, Maria do 

Carmo (org.). Casas de Vereança de Mariana: 300 anos da Câmara Municipal de Mariana. Ouro 

Preto: Editora da UFOP, 2008. 

Tomando por base a tabela, é possível corrobora que a escassez de pessoas 

mais instruídas nas letras jurídicas fez com que alguns dos escrivães 

permanecessem bastante tempo no cargo. É o caso de Pedro José Mexia, que por 

seis anos ocupou o cargo de Escrivão da Câmara, e o mais exemplar, Pedro 

Duarte Pereira, que ficou no cargo por doze anos. É plausível afirmar que, pelo 

constante convívio com a burocracia, estes profissionais acabavam assimilando 
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parte dos protocolos, mesmo sem a formação na magistratura. Não devemos, no 

entanto, desconsiderar as alianças e conchavos políticos inerentes ao processo 

político local e que, certamente, contribuíram para as reeleições constantes para 

alguns caros. Mesmo assim devemos considerar que a permanência dos cargos 

não se ligava somente a este último ponto, mas também, a competência no 

exercício dos cargos. 

Maria do Carmo Pires aponta para um monopólio familiar na ocupação da 

tesouraria da Câmara de Vila do Carmo/Mariana. Para a autora, a constante 

aparição do Tenente João da Costa Azevedo – 1746, 1750, 1751, 1754, 1768 e 

1771 – aliada a posterior tomada de posse de seu filho Francisco da Costa 

Azevedo (1783 e 1784) – devido a uma enfermidade que acometera seu pai – 

reforça a hipótese de hereditariedade do cargo.  Para nós, fica a tese de que a 

transmissão da capacidade de escrever entre os membros da mesma família era 

vista como uma espécie de “bem intelectual” que garantiria um lugar na estrutura 

burocrática.
502

  

Em semelhantes situações, não seria de se estranhar (e aqui é só uma 

hipótese) que o pai ensinasse ao filho a ler e escrever em casa, provavelmente 

tomando como base exemplos retirados dos próprios processos e demais 

documentos que redigia em sua função na Câmara. A prática garantiria que desde 

moço Francisco da Costa Azevedo entrasse em contato com uma gramática 

jurídica, que garantiria sua sucessão ao cargo de seu pai. Para tanto, não era 

preciso formar-se magistrado, já que era a prática cotidiana e familiar que garantia 

o aprendizado do protocolo burocrático necessário ao cargo de Escrivão. 

Ademais, se a justiça local tinha, como princípio, não a prevenção, mas a 

resolução dos conflitos, tendo como base o “bem comum” e o costume, mais que 

a legislação propriamente dita, a melhor forma de aprender era com o convívio 

diário do cotidiano burocrático.
503
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Ainda sobre os escrivães e tabeliães, Antonio Manuel Hespanha comenta 

que os “Redatores de autos dominavam os processos, perante a ignorância e o 

analfabetismo das partes e dos próprios juízes”.
504

 Neste sentido, eram eles que 

controlavam a velocidade do processo do judiciário nas localidades, bem como a 

produção da documentação oficial. O autor ainda salienta que “a função dos 

tabeliões ou escrivães é, naturalmente, a de reduzir a escrito os actos jurídicos ou 

judiciais”.
505

 

Como mencionamos no capítulo primeiro desta pesquisa, é necessário 

guardar certo distanciamento entre os conceitos aplicados para Portugal e para as 

terras brasílicas. De acordo com Hespanha, a oposição entre letrados (ou 

magistrado) e rústicos faz-se de maneira brusca, havendo uma cisão entre a 

aplicação das leis por parte dos oficiais sem a formação jurídica e dos que a 

possuíam.
506

 Nuno Camarinhas corroborou com esta hipótese em seu trabalho 

mais recente, no qual analisou a administração da justiça em Portugal no século 

XVIII.
507

 Segundo o autor, o que marcava a distinção entre o poder do centro e o 

poder local era que para o primeiro havia a exigência da formação em direito 

(Canônico ou Civil) e, na maioria dos casos, a indicação para o posto era 

diretamente vinda do Rei ou de algum representante sem a necessidade de 

eleição.
508

 Já no segundo, não havia a exigência (na maioria dos casos) da 

magistratura, e os cargos eram eletivos e temporários – o melhor exemplo seria o 

Juiz Ordinário.
509
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Neste ponto, faz-se necessário um adendo para recordarmos que a 

dicotomia entre os poderes do centro e os da periferia, ou entre justiça 

central/justiça local, trata-se de uma categorização pertinente ao discurso 

historiográfico e “s  em momentos bem delimitados representaram desígnios 

conscientes dos sujeitos hist ricos”.
510

 Salientar isto é importante para que 

tenhamos melhor consciência da organicidade e fluidez do exercício do poder na 

época. Isto é bem diferente de afirmar que não haja uma distinção real entre os 

poderes locais e os poderes da Corte. Esta existiu, porém não pôde ser delimitada 

de maneira tão fixa, como se houvesse um abismo instransponível entre a 

Província e a Corte ou entre a Câmara e a Província. É neste sentido que cabe a 

ressalva e não na tentativa de anular por completo a diferenciação entre os 

poderes. 

Segundo afirma Camarinhas,  

O direito praticado pela maior parte dos juízes ordinários tem 

um caráter tradicional, consuetudinário, local e popular. Eram 

autónomos em relação à coroa. A lógica que presidia à sua 

atividade era de uma natureza particular: não se inscreviam 

numa carreira, o seu sistema normativo estava fortemente 

enraizado nas práticas e costumes locais, a sua referência era 

acima de tudo a do interesse da comunidade, mais do que do 

reino ou da coroa. [grifo nosso]
511

 

No primeiro destaque da citação, é plausível aplicar, também, o contexto 

das Câmaras Mineiras (principalmente até o ano de 1828). Segundo Álvaro de 

Araujo Antunes, o espaço que constituía o auditório da Câmara de Mariana entre 

o XVIII e XIX caracterizava-se como um centro para a expressão de vontades e 

objetivos bastante amplos em seus aspectos “policiais, jurídicos, políticos e 

administrativos”.
512

 A câmara constituía-se, assim, como um canal de diálogo não 
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apenas entre a localidade e o poder central, mas também entre camadas distintas 

da burocracia.  

As Câmaras caracterizavam-se como um órgão multifacetado, 

de atribuições plurais que eram exercidas nos auditórios e, por 

vezes, pelos mesmos atores, com sobreposição de funções e 

alçadas. Entrementes, conforme os papéis desempenhados, tais 

atores seguiam formas ritualísticas, meios administrativos e 

princípios decisórios distintos.
513

 

Tratava-se de uma justiça cujas atribuições eram muito mais no intuito de 

remediar os conflitos do que de prevenir os mesmos, e mesmo que se seguisse um 

ritual que tinha base nas “Ordenações” – e nas Posturas da câmara – pesava as 

excentricidades de cada situação a fim de garantir a ordem e, ao mesmo tempo, 

restaurar o sossego público. Em partes, o papel dos funcionários locais parece ser 

o de traduzir para a linguagem burocrática as necessidades da população e vice-

versa.
514

 Este tipo de ação não se limitou aos séculos XVII e XVIII, pois mesmo 

no século XIX é possível encontrarmos semelhantes situações, nas quais o redator 

das atas da Câmara de Mariana registra o relatório remetido pelo Fiscal de Tapera, 

datado de 1º de julho de 1830, no qual lê-se “imploro as attençoens, e reconheci-

do patriotismo de V.V.S.S. sobre o deploravel estado de iducaçaõ damocid
e
 deste 

Destricto [...]” [grifo nosso].
515

 O relatório, que foi lido e discutido na Sessão 

Ordinária do dia 5 de julho do mesmo ano, recebeu o seguinte registro no livro 

oficial de atas: “Ultimam.
te
 sobre a proposta de escolla de 1

as
 Letras [...]” [grifo 

nosso].
516

  

Nos trechos citados, temos mostra desta “tradução” dos termos que 

passaram do Fiscal para a Câmara e agora desta para a Província. Aos poucos, ia 

se distorcendo, acomodando-se às exigências da situação. Em primeiro lugar, 
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ocorre uma alteração de cunho ortográfico que inibe palavras como “iducação”, 

substituída na ata da Câmara por “educação”. Em segundo lugar, a substituição do 

termo de “súplica” pelo de “pedido” poderia indicar a distorção entre o que 

solicitava o Fiscal e o que estendiam os vereadores. Por fim, vale imaginar ainda 

que o “implorar” do pr prio Fiscal tamb m poderia representar uma distorção da 

realidade encontrada em Tapera, que tinha como objetivo chamar a atenção dos 

membros da vereança. Com tudo isto em vista, a Câmara acha por bem mandar 

que se investigue por meio de comissão.
517

 

Retomando a polêmica sobre a especialização dos funcionários 

responsáveis por aplicar a justiça no século XVIII, Nuno Camarinhas afirma que 

para o contexto português: 

Este mundo dos concelhos dotados de juízes ordinários é um 

mundo infra-letrado. Não existe especialização, não existe 

domínio técnico de um saber académico, e frequentemente, se 

dermos crédito aos comentários dos magistrados da coroa, não 

existe sequer domínio da escrita. [grifos nossos]
518

 

A nosso ver, a constatação de Camarinhas para Portugal não pareceria transpor 

para o universo das minas setecentistas.
519

 

Analisando 122 devassas procedidas em Vila Rica entre 1750 e 1808, 

Carmem Silva Lemos destaca que muitas vezes os oficiais que atuaram como 

juízes ordinários possuíam títulos honoríficos (como Capitão, Tenente ou 

Coronel) e estes já indicavam um contato anterior com a ordem. Ademais, o 

convívio com os letrados e o fato de “pertencerem ao mesmo grupo sócio-

cultural” corroborou para que o conhecimento da lei escrita lhes fosse transmitido. 

Em resumo, “a condição de leigos não significava, portanto, que eram ignorantes 
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a respeito da legislação”.
520

 Mesmo sem a formação em direito, era possível a 

estes funcionários conhecer e aplicar as leis a fim de manter a ordem pública e o 

bem comum. 

Em nossa opinião, a diferença entre a justiça aplicada e arquitetada pelos 

letrados e a justiça leiga não era tão demarcada, possuindo uma grande zona 

fronteiriça na qual poderiam coexistir. Ao que parece, a intrincada rede 

burocrática que sobrepunha cargos, funções e atribuições aliou-se a constante 

recorrência nos cargos de funcionários, que ficavam por décadas a ocupar suas 

funções, e ao acúmulo desses para que a justiça local funcionasse. Retomando as 

palavras de Caio Prado Júnior, “  todo este caos imenso de leis que constitui o 

direito administrativo da colônia”.
521

 É necessário perceber que a semelhante 

situação não implicava em ineficácia. Quando a consideramos, é justamente por 

ser esta o “cipoal” burocrático que garantia que um determinado funcionário 

conhecesse de perto as incumbências do outro, e dominasse, desta maneira, o 

caminho da jurisdição, seja ela feita pelo direito consuetudinário ou pelo direito 

legal. 

4.2. Incluir ou Excluir do Grupo: uma questão de política e de necessidade no 

poder municipal entre 1822 e 1853 

 

4.2.1. O processo de Independência do Brasil (1808 – 1822) 

Em 1808, a relação entre Portugal e seus domínios atlânticos sofre uma 

reviravolta. A Família Real portuguesa cruza o Atlântico na tentativa de manterem 

vivos os preceitos monárquicos presentes na Europa do Antigo Regime. Neste 

sentido, as guerras napoleônicas representavam o avanço final dos ideários 

defendidos durante a Revolução francesa e ameaçavam diretamente a Coroa dos 

Bragança. O Brasil era então visto como um local onde o Antigo Regime poderia 

triunfar, coisa que não parecia mais possível na Europa. Se por um lado a 

transferência defendia os ideais monarquistas, por outro, exigia um rearranjo das 
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relações políticas entre Portugal e seus domínios na América.
522

 A transferência 

da Corte portuguesa representaria, neste sentido, o fim da subordinação brasílica 

com Portugal. No entanto, era importante garantir que isto não representasse o fim 

do Império português. 

A vinda da Corte para o Brasil não era ideia nova (nem muito menos um 

plano feito às pressas para fugir da ameaça napoleônica). Tratava-se de um 

pensamento arquitetado muito antes e defendido tanto por pensadores 

portugueses, como Dom Rodrigo de Souza Coutinho, quanto por ilustrados luso-

brasileiros como Hipólito da Costa. Os conflitos na Europa apenas adiantaram o 

procedimento.  

Portugal via no Brasil a possível continuidade de um regime político que 

tinha portas fechadas na Europa. O Brasil, ou os ilustrados brasílicos, por seu 

turno, buscava beneficiar-se de uma série de reformas necessárias para que 

pudesse abrigar a Corte do Império. A separação ou desmembramento do Império 

como um todo nem era mencionada por ambos os lados.
523

 

Para manter tal unidade era preciso abandonar certas diferenças entre os 

domínios lusitanos e o Reino. Em suma, era necessário atingir um relativo 

equilíbrio de forças que garantisse a unidade. Neste sentido,  

todas as regiões, sem exceção, deveriam constituir-se em partes 

integrantes do império, em condições de igualdade social e 

política e liberadas, enfim, da maior parte dos entraves 

característicos do sistema colonial. [...] Era necessário também 

fornecer ao corpo político da monarquia no território americano 

um novo sistema de organização interna, substituindo o 

despotismo dos governos militares das capitanias por um 

governo civil bem regulado. Era preciso também pôr fim aos 

abusos de ministros e à perversidade dos funcionários da 

monarquia.
524
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Ao centralizar o poder no Rio de Janeiro (que passava a ser a sede do 

Império) esvaziavam-se as forças dos governos locais com a presença do Rei na 

América. Isto demonstra como era árdua a tarefa portuguesa no período. Mesmo 

que, teoricamente, a centralização política significasse maior união ao redor do 

centro carioca, na prática era preciso contornar uma série de desconfortos locais 

gerados pala concentração política no Rio de Janeiro. Se a união do Império era 

unanime entre luso-brasileiros e portugueses, muito ainda se debatia (e iria se 

debater) acerca de qual a melhor forma de manter esta união. Opunham-se, desta 

forma, o centralismo fluminense ao autogoverno de base provincial. É esta a 

questão que conduziu o pensamento político entre Portugal e Brasil até a década 

de 1820.
525

 

Com o término das guerras napoleônicas e a abertura, em 2 de maio de 

1814, do Congresso de Viena, Portugal via a necessidade de reforçar suas bases 

de negociação. Neste sentido, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e 

Algarves, em 1815, teve duplo efeito. Em primeiro, a manutenção da Coroa 

portuguesa na América, mesmo após as ameaças napoleônicas, e em segundo, o 

estabelecimento claro de dois interesses portugueses – um europeu e outro 

americano –, os quais, apesar de não serem concorrentes diretos, nem sempre 

tinham a mesma direção.
526

 

Em 1818, a aclamação de D. João VI como príncipe regente de Portugal só 

acirrou os conflitos entre lusos e brasílicos, pois colocava em cheque as intenções 

de permanência da Família Real no Brasil mesmo após o fim dos conflitos 

napoleônicos. Como já era anunciado desde 1808, o Antigo Regime não cabia 

mais em Portugal. Tendo em vista a situação de conflito entre os portugueses e 

luso-brasileiros, ganhou força, a partir de 1820, um movimento constitucionalista 

partido do Porto, chegando rapidamente a Lisboa.
527

 Esse movimento, que 

provoca a convocação das Cortes Constituintes em Portugal, representou a vitória 
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do pensamento difundido durante a Revolução Francesa, panfletado em Portugal 

por meio da imprensa. 

O discurso da liberdade e da igualdade ganhava força e avançava perante 

as propostas constitucionalistas de bases no contratualismo de John Locke. Neste 

sentido, refutava-se o pensamento de Tomas Hobbes segundo o qual os indivíduos 

celebravam um acordo com o governante a fim de garantir sua própria segurança e 

pela qual abriam mão de todos seus direitos e poderes (uma versão vertical do 

contrato social).
528

 Defendia-se, à época de 1820, o princípio de Locke, segundo o 

qual o contrato firmado que garantia a unidade social vinha de um acordo prévio 

entre todos os homens, entre um indivíduo e outro, e não entre a sociedade e o 

governo. Tomava-se, assim, uma versão horizontal do pensamento contratualista, 

baseada na substituição do “Leviathan de Hobbes que ‘intimida a todos’ e desta 

forma une a todos” pela ideia de que os homens nascem em uma comunidade e, s  

podem sobreviver nela “se nela   bem-vindo e se sente à vontade”.
529

 

Corcundas e Constitucionalistas passaram a debater via panfletos, 

fomentando a discussão sobre a legitimidade constitucional. Ambos defendiam o 

retorno de D. João VI a Portugal. A diferença consistia em que o primeiro grupo 

defendia a manutenção do Antigo Regime com a volta do Imperador e o segundo, 

muito mais numeroso, atacava, dizendo que a legitimidade do monarca só seria 

garantida por sua submissão à Constituição. Pretendia, com isto, sobrepor ao 

poder Real a força da lei, garantindo a representatividade local e subordinando “o 

trono ao Poder Legislativo”.
530

 

No fim de outubro de 1820, definiram-se as primeiras regras para a 

convocação das Cortes. Adotaram-se os critérios de elegibilidade e eleição 

definidos pela Constituição de Cádis, de 1812. A adoção dos critérios espanhóis 

para o procedimento da eleição representou uma vitória para os liberais, uma vez 

que “descartava definitivamente qualquer menção à tradicional divisão da 
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sociedade em três ordens”.
531

 Segundo os critérios espanhóis, estabelecia-se a 

proporcionalidade relacionada ao total de indivíduos integrantes à nação 

portuguesa.  

Reunidas as Cortes em Portugal, acertou-se, pelo tratado de 7 de março de 

1821, que as províncias do Brasil deveriam participar da nova constituinte que 

ocorreria em Portugal no mesmo ano. A medida “manda proceder á nomeação/ 

dos Deputados ás Côrtes Portuguezas, dando instrucções a/ respeito”, uma forma 

de apaziguar os ânimos, garantindo a relativa participação brasílica na reforma 

legislativa lusitana. Devia-se eleger uma Junta Provisória e dois Deputados, estes 

responsáveis por irem até Lisboa participarem da Constituinte.
532

 Para ser eleito 

Deputado, era preciso ser maior de 25 anos, não fazer parte de ordens religiosas e 

pertencer à província a qual iria representar. 

Após a volta de Dom João VI para Portugal, em 26 de abril de 1821, 

ficava a cargo de o Príncipe Regente realizar as eleições. Dom Pedro enfrentou 

problemas para garantir o desejo do pai na eleição programada para o dia “1º. de 

outubro, ou antes, se possível, pelos eleitores e procuradores das Câmaras”.
533

 

Afora os protestos vindos do nordeste, o Príncipe Regente ainda precisou 

solucionar problemas para que a eleição transcorresse bem em Minas Gerais. 

Nesta Província, as eleições só chegaram a ocorrer em 19 e 20 de setembro, 

bastante próximo a data limite estabelecida por Dom João VI. 

Neste momento, em Portugal, os ânimos já se exaltavam em torno da 

proposta integracionista, trazida à baila pelos líderes da Revolução do Porto, na 

figura de Fernandes Tomás. Segundo a proposta, os deputados ali presentes, 

eleitos pelas províncias, deixariam, a partir da aprovação da proposta, de serem 

representantes (cada qual de sua respectiva província) para tornarem-se 
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representantes da nação em sua totalidade. Entre os desdobramentos mais 

relevantes, com relação ao Brasil, contidos em tal proposta, estavam: a) “as 

capitanias do Brasil seriam transformadas em províncias”; b) “todos os  rgãos de 

governo formados no Rio de Janeiro depois da transferência da corte deveriam ser 

extintos”, e c) “o príncipe regente deveria voltar para a Europa, retirando do Brasil 

o estatuto de uma unidade política com relativa autonomia”.
534

 

Ora, não é de se estranhar que as primeiras notícias que chegaram ao 

Brasil sobre as discussões nas cortes portuguesas não foram nada animadoras. O 

teor delas em Lisboa ressoou para os mineiros como a volta do estatuto colonial, 

que enfraqueceu com a vinda da Família Real. Os Deputados mineiros eleitos para 

as Cortes, ao receberem as notícias lisboetas, recusaram-se a viajar até Portugal 

como forma de protesto, argumentando que “o liberalismo português era para seu 

país, quando muito, não para a aplicação no Brasil”.
535

 

Sobre a volta do Príncipe Regente para Portugal, o “Manifesto do Povo do 

Rio de Janeiro sobre a Residencia de Sua Alteza Real no Brasil, dirigida ao 

Senado da Camara” ressaltava a importância da permanência de Dom Pedro no 

Brasil, mesmo frente à pressão portuguesa, tendo em vista que “Na crise actual o 

regresso de Sua Alteza Real deve ser considerado como huma providencia 

inteiramente funesta aos interesses nacionaes de ambos os hemisferios”.
536

  

Os portugueses justificavam a necessidade da volta do Príncipe Regente 

para Portugal, tendo em vista que este deveria receber instrução em “Economia 

Politica”, com viagens pelas Cortes da Europa. Uma justificativa nada 

convincente, diga-se de passagem. Por seu turno, a população do Rio de Janeiro 
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sugeria ao Príncipe que “[...] visite o interior deste vastíssimo Continente [...]”, o 

que o futuro imperador fez durante sua viagem à província mineira.
537

 Entre estes, 

o Príncipe Regente decidiu-se por permanecer no Brasil (a decisão oficializa-se no 

dia 9 de janeiro de 1822, data que ficou marcada como “dia do fico”). A ideia de 

Dom Pedro era a de viajar com destino as minas gerais na tentativa de apaziguar 

os ânimos mineiros em relação às cortes de Lisboa. 

Neste meio tempo, mesmo que os Deputados mineiros não houvessem se 

encaminhado a Portugal, começavam a chegar à Europa os primeiros 

representantes brasílicos. Os da província da Bahia, em especial Cipriano Barata, 

foram responsáveis por mudar o tom das discussões nas cortes. Segundo o baiano, 

as decisões tomadas por aquele concelho só se tornariam válidas para o mundo 

luso-brasileiro quando os Deputados chegassem. Evocava aqui o princípio da 

representatividade quase como se a situação do Brasil estivesse a ser julgada a sua 

revelia.
538

 

Os deputados paulistas colocaram em pauta outra proposta de como 

organizar os poderes no império luso-brasileiro. Tal proposta baseava-se em uma 

integração federativa que englobasse todo o império do ultramar. 

A idéia da integração de uma nação una e indivisível era 

refutada, então, pela proposição de uma união federativa. Para o 

paulista, a união das partes da monarquia portuguesa envolveria 

a associação de “corpos heterogêneos”: alguns compostos por 

homens livres e outros por homens livres e escravos e gente de 

toda cor. A associação não poderia, portanto, basear-se na 

igualdade entre as partes, pois cada uma delas necessitava de 

legislação específica.
539

 

Ao refutarem a condição centralizadora como foco da unidade territorial 

do Império, ficaram prejudicadas, ainda mais, as negociações entre lusos e 

brasílicos nas cortes. A ideia federativa mesclava elementos presentes na 

organização jurídica do império britânico e, ao mesmo tempo, tocava nos 

princípios que regiam a organização estadunidense. A proposta, sobretudo, 
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resguardava a escravidão, ao colocá-la como principal ponto de divergência entre 

os dois lados do Império. Ao que parece, se os deputados paulistas tinham receio 

quanto a dissolver a unidade do Império, maior ainda era seu receio quanto a 

abandonar a escravidão. 

No Brasil, a viagem ao interior do país parece ter reanimado Dom Pedro. 

Partindo rumo à Capital mineira em 23 de março de 1822, o Príncipe Regente  

Viajando rápido, subiu a serra, atravessou o Paraíba, [...] Sabia 

poder contar com o apoio das milícias e fidelidade das Câmaras. 

Não se enganava: prestaram-lhe homenagens como um herói, 

ele passou sob arcos de triunfo. Bem recebido pelas populações 

de vilas como São João e São José Del-Rei, Barbacena, Queluz, 

detém-se nas proximidades de Vila Rica, no Capão do Lana, até 

que se proclame o seu reconhecimento como Príncipe Regente 

Constitucional do Brasil. [...] D. Pedro suspende a entrada até 

que o Governo Provisório se pronuncie sobre o seu 

reconhecimento, ordena a prisão e o rebaixamento do 

Brigadeiro Pinto Peixoto, cuja conduta fora ambígua [...].
540

 

Os mineiros sedem ante a pressão do regente e Dom Pedro entrou 

triunfante em Vila Rica em 9 de abril de 1822. Na capital, o futuro imperador 

atuou bem no jogo político. Fortaleceu-se com os moderados que, mesmo 

atacando o centralismo político, não defendiam a independência. Ao mesmo 

tempo, reprimiu os mais exaltados, os defensores da independência imediata. Com 

isto, ganhava tempo para que a solução vinda das cortes chegasse e os atritos entre 

os dois lados do Império diminuíssem.  

Quando Dom Pedro voltou ao Rio de Janeiro, o teor da discussão política 

envolvendo Portugal e Brasil havia mudado. Em 23 de maio de 1822 a “Vereação 

Extraordinaria do Senado da Camara da Cidade do Rio de Janeiro” se 

manifestava no sentido da convocação de uma constituinte para o Brasil, distinta 

da portuguesa. A solução era lançada como o único “meio que se offerecia de 

consolidar a União do Reino do Brazil, e de o salvar dos males evidentes de que 

estava ameaçado, e para evitar que se não rompa a sua União com Portugal 
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[...]”.
541

 Pelo Decreto de 3 de junho de 1822, mandou “convocar uma Assembléa 

Geral Constituinte e Legislativa composta de Deputados das Provincias do 

Brazil, os quaes serão eleitos pelas Instrucções que forem expedidas”.
542

 

Em Lisboa, ainda sem notícias do ocorrido no Brasil, as últimas cartas 

eram jogadas e algumas propostas ainda ocuparam a mesa das cortes. Uma dizia 

respeito à integração econômica entre o Império na América e na Europa (logo 

posta de lado pelos deputados brasílicos). Outra, às vésperas (2 de agosto de 

1822) da Independência, propunha nomear uma delegação do poder executivo 

para permanecer no Brasil e integrar ambos os lados do Império. Não havia mais 

como frear a Independência. Os deputados de ambos os lados já não enxergavam 

mais formas de integração e o golpe final às negociações veio em 26 de agosto de 

1822, quando chegou à Lisboa a notícia sobre a convocação das Cortes 

Constituintes no Brasil.
543

 

Por meio da figura de Dom Pedro, amorteciam-se as disputas e problemas 

inerentes ao descompasso entre Portugal e Brasil. O novo Imperador, a partir da 

Independência, prometia conjugar os diversos interesses brasileiros em uma nova 

constituição de caráter liberal, a qual elaboraria com o auxílio de deputados 

convocados de todo o Brasil. Contudo, a própria figura de Dom Pedro I era, por si 

só, contraditória dentro daquele contexto: fugir dos abusos do absolutismo 

dinástico, tendo como Imperador um membro da família que por anos tentou 

exercê-lo. Este era o tamanho do desafio a ser enfrentado na elaboração da nova 

Constituição à qual submeteria até o próprio Dom Pedro I. 

4.2.2. A Constituição de 1824 e o Poder Moderador 

Antes mesmo de declarar a Independência, Dom Pedro já lançara decreto a 

fim de fazer convocar as cortes para a elaboração da constituição no Brasil. A 
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promessa de uma monarquia constitucional animava os brasileiros que viam no rei 

constituinte uma saída que evitaria a fragmentação do Império e, ao mesmo 

tempo, garantiria as liberdades desejadas pelas províncias. Submetido à 

Constituição, o Imperador passaria a compor o corpo dos cidadãos como igual, 

para quem valeriam as mesmas leis definidas pela carta da lei.  

Neste ponto, voltou à tona as discussões sobre o pensamento 

contratualista. Tratava-se de definir os limites e princípios de um contrato 

idealizado filosoficamente e firmado por meio da Constituição, como síntese da 

vontade “nacional” a qual era, ao mesmo tempo, individual (já que cada indivíduo 

da comunidade deveria voluntariamente se submeter a ela) e coletiva (já que se 

tratava de um conjunto de regras compostas e adotadas por toda a comunidade). 

Sendo assim, as ideias de Locke tomam novamente espaço nas discussões. Pedro 

de Araújo Lima, um dos deputados que, em 1823, compunha a mesa das 

discussões constitucionais, afirmou que, para  fundir uma sociedade, era 

“’necessário o expresso consentimento daquele que a ela se quer ligar’”.
544

 

Mesmo não sendo as mesmas palavras de Locke, é possível percebermos as 

semelhanças com as ideias do fil sofo, “por os homens serem, como já se disse, 

por natureza livres, iguais e independentes, ninguém pode ser arrancado desta 

condição e sujeito ao poder político de outrem, sem o seu próprio 

consentimento”.
545

 

Ambos defendem que a elaboração de um conjunto de leis não poderia ser 

feita por meio da imposição o que caracterizaria a tirania. Neste sentido, o 

discurso parlamentar nas discussões constituintes de 1823 no Brasil seguia a 

premissa da aceitação consensual. Obviamente, era bastante difícil encontrar 

consenso em realidades tão ecléticas quanto às existentes no vasto território do 

novo Império. Havia uma resposta viável: a descentralização do poder político, 

entregando às províncias o direito de determinar suas próprias regras (o que na 

verdade não resolveria o problema, só o afastaria do centro de governo). O 
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liberalismo moderador configurou-se como o ponto-chave para resolver os 

conflitos interprovinciais. 

Mesmo que um possível caminho para resolver o problema das 

excentricidades locais já se anunciasse, no liberalismo moderado não se conseguia 

estabelecer um consenso entre os deputados. Tendo em vista os constantes 

conflitos, o Imperador achou, por bem, dissolver a Assembleia Geral Constituinte, 

alegando que “Si a Assembléa não fosse dissolvida [...] nossas vestes seriam 

tintas em sangue”.
546

  

Finda a primeira tentativa de se estabelecer uma Constituição para o 

Brasil, o Imperador prometeu às províncias um “projecto de Constituição, que em 

breve vos apresentarei”.
547

 A apresentação se deu, ao que parece, em nível local, 

já que em 17 de dezembro de 1823 a Câmara de Mariana recebeu uma 

correspondência assinada (e ao que parece redigida) pelo senhor João Severino 

Maciel da Costa, informando que: 

Sua Magestade Imperial Fiel a promessa que Fez de oferecer 

as Camaras deste Imperio um Projecto de Constituição Manda, 

pela Secretaria de Negocios do Imperio, remeter a Camara da 

Cidade de Marianna os exemplares inclusos. Palacio do Rio de 

Janeiro em 17 de Dezembro de 1823.
548

 

A carta em questão nos interessa por dois motivos bastante distintos. O 

primeiro diz respeito ao conteúdo intencional da correspondência, o qual 

demonstra certa preocupação em consultar os poderes locais com relação ao 

formato da nova Constituição. O segundo trata de um conteúdo não intencional, 

ou seja, a ortografia e a forma de escrita dos ocupantes dos mais altos cargos do 

Império. 

No tocante à primeira questão, é possível refletirmos sobre a viabilidade, 

ou não, desta consulta. Considerando que à data de 25 de março de 1824 foi 
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outorgada a Constituição, o projeto que saiu do Rio em 17 de Dezembro de 1823 e 

chegou à Câmara de Mariana em 22 de janeiro de 1824, deveria ser analisado 

pelos membros da vereança e novamente remetido à capital do Império (o que 

levava em média vinte dias). De volta às mãos do Imperador, cerca de um mês 

depois, o projeto deveria ser analisado para que então se redigisse uma proposta 

definitiva a ser aprovada e chancelada. Os números não batem. Era inviável que 

todo o processo de aprovar a Constituição se desse em tão pouco tempo (cerca de 

um mês). Observando apenas a data de recebimento da correspondência, é 

possível inferirmos que o objetivo da consulta às Câmaras era mais amortecer os 

possíveis impactos da futura outorga do que conferir representatividade ao poder 

local.
549

 Sobre este assunto, as palavras de Andréa Slemian resumem bem o 

processo de consulta às câmaras naquele período,  

Suas propostas nem chegaram a ser discutidas, o que demonstra 

que, se as municipalidades eram identificadas como esferas 

legitimadoras para referendar o projeto, isso não significava o 

reconhecimento do seu poder de emissão de opinião política 

sobre assuntos importantes.
550

 

No que diz respeito à segunda questão levantada anteriormente, é 

importante considerarmos a proximidade da ortografia da correspondência com a 

proposta ortográfica de Antonio de Morais Silva, na edição de 1813, de seu 

dicionário.
551

 Obviamente, não acreditamos que Morais representasse com 

perfeição o padrão da escrita utilizado pelos poderes mais próximos do Imperador. 

Por m, o dicionário do autor pode funcionar como “ponto-fixo” sobre o qual 

observamos o comportamento ortográfico das diferentes camadas burocráticas.  
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Ao compararmos as variações encontradas em vários graus diferentes da 

hierarquia burocrática, com o padrão proposto por Morais, é possível não só 

percebermos um distanciamento entre os correspondentes e o autor, mas também 

uma relativa repetição das variações entre os escriturários. Retomaremos estes 

padrões mais adiante neste capítulo. 

A outorga da carta Constitucional de 1824 rearranjava os espaços políticos 

do Brasil imperial. Em primeiro lugar, concebia um novo poder: o “Poder 

Moderador”, o qual deveria ser exercido apenas pelo Imperador e lhe dava plenos 

poderes para intervir na autonomia dos outros três poderes. Passavam a ser 

atribuições do Imperador em razão do Poder Moderador: a) nomear os Senadores; 

b) convocar a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das Sessões; 

c) sancionar os Decretos e Resoluções da Assembleia Geral, para que tivessem 

força de Lei; d) aprovar e suspender interinamente as Resoluções dos Conselhos 

Provinciais; e) prorrogar ou adiar a Assembleia Geral, bem como dissolver a 

Câmara dos Deputados, nos casos que colocassem em risco o Estado; f) em caso 

de dissolução, convocar imediatamente outra Câmara; g) nomear e demitir 

livremente os Ministros de Estado; h) suspender os Magistrados; i) perdoar e 

moderar as penas impostas e os Réus condenados por Sentença, e j) conceder 

anistia em caso urgente.
552

 As medidas acima, como há de se notar, permitiam ao 

Imperador tanto intervir quanto submeter aos demais poderes para que estes 

apoiassem o imperador, sob pena de sansão ou ostracismo político. 

Para Dom Pedro I, o Poder Moderador solucionava o problema apontado 

no fim do último tópico desta pesquisa, ou seja, equacionar a permanência da 

dinastia dos Bragança como topo do poder político no novo Império e, ao mesmo 

tempo, atender aos desejos federativos dos grupos locais. Para Jorge Mirando, “a 

Constituição de 1824 representa um compromisso entre as ideias liberais (que o 

imperador partilhava tamb m, a seu modo) e a tradição monárquica europ ia”.
553

  

No texto outorgado, garantia-se que os cidadãos não seriam submetidos a 

fazer nada contra sua própria vontade, salvo quando isso entrasse em contradição 
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com as leis estabelecidas.
554

 Neste sentido, garantia-se a instrução primária 

gratuita e que o Estado teria a incumbência de criar colégios e universidades.
555

 

Sobre o judiciário, prometia-se organizar, o “quanto antes, um C digo Civil e 

Criminal, fundado nas s lidas bases da justiça e equidade”.
556

 Na verdade, apenas 

o último viria seria brevemente sancionado, em 1830, as “Ordenações 

Philippinas” continuaram a dar suporte aos processos Civis at  fins do XIX.  

Ainda sobre o estabelecimento de novas leis é importante mencionar que a 

Constituição de 1824 previa que “Ningu m poderá ser preso sem culpa formada, 

excepto nos casos declarados na lei”.
557

 A medida inovava legislativamente ao 

pressupor a inocência do réu. No século XVIII, os acusados eram chamados aos 

ambientes judiciários para responder pelas “culpas” dos crimes que lhes 

recaiam.
558

 No século XVIII, um réu acusado de um determinado crime deveria 

solicitar, por carta, seu “livramento” para a autoridade judiciária local a fim de 

responder ao processo que lhe recaía em liberdade. 

De volta à questão do Centralismo versus Federalismo, a Constituição de 

1824, desde seu projeto, “marcaria a Província como esfera de poder local, ainda 

que de forma um tanto lacônica na definição de suas atribuições”.
559

 Engrossava a 

barreira entre as localidades e o centro de poder de uma forma bastante 

inteligente, já que concedia mais poder às Províncias, embora, ao mesmo tempo, 

restringisse este poder para baixo e acirrasse os conflitos entre elas e o poder 

municipal (principalmente as Câmaras). A medida teve como efeito a queda dos 

confrontos entre o Trono e o poder provincial, pois esta precisava responder-se 

com as desavenças camarárias. 

4.2.3. Alterações Burocráticas na Câmara de Mariana: o poder do Município  
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A partir da Independência, muitas foram as alterações na burocracia local. 

No entanto, duas se destacam para as municipalidades: a criação (e posteriores 

alterações nas atribuições) do cargo de Juiz de Paz, e a Lei de 1º de outubro de 

1828. A primeira conjugava diferentes atribuições de cargos, na tentativa de 

condensar a burocracia local. A segunda representou a queda das atribuições 

judiciárias da Câmara de vereadores, demonstrando a submissão desta ao 

Conselho provincial. 

Vale lembrarmos, para iniciar nosso argumento, que a Constituição de 

1824 já previa em seu Título VI a existência de jurados e juízes os quais deveriam 

respectivamente se pronunciar sobre os acontecimentos e julgar e aplicar a lei.
560

 

Previa-se, portanto, Juízes de Direito cuja indicação era perpétua, podendo-se 

variar o local para onde eram designados ao longo da carreira.
561

 Estes juízes 

eram, via de regra magistrados formados em direito. Por seu turno, o artigo 162º 

da Constituição ordena que se crie “Juízes de Paz, os quais serão eletivos pelo mesmo 

tempo, e maneira, por que se elegem os vereadores das Câmaras”.
562

 

4.2.3.1. Os Juízes de Paz e a Estrutura Jurídica nos Municípios do Império 

Instituídos pela Lei de 15 de outubro de 1827 os juízes de paz possuíam 

quinze atribuições, dentre as quais se incluíam: 1) “Conciliar as partes, que 

pretendem de-/mandar por todos os meios pacificos, que estiverem ao seu 

alcance”; 2) “Julgar pequenas demandas” que não ultrapassassem 16$000 r is; 3) 

“Fazer separar os ajuntamentos, em / que ha manifesto perigo de desordem”; 4) 

“Ter huma relação dos criminosos para / fazer prendel-os, quando se acharem no 

seu / districto”; 5) “Fazer observar as Posturas policiaes / das Câmaras”, e 6) 

“Dividir o districto em quarteirões / que não conterão mais de 25 fogos”.
563
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Entre as atribuições indicadas, há um evidente diálogo com a manutenção 

da ordem e, quando esta fosse quebrada, buscar restaurá-la. Este pensamento já 

era presente no século XVIII, como indicamos em tópicos anteriores. As 

legislações locais sempre tiveram a preocupação em remediar quando, por 

ventura, falhava-se na imposição da ordem. No entanto, é preciso salientar o 

atributo de prevenção das atribuições do juiz local. A terceira função do Juiz de 

Paz era, majoritariamente, preventiva. A presença de semelhante preocupação por 

parte do Trono é importante, pois demonstra como seria o caminho da nova 

legislação que se preocupava mais com a prevenção do que com a pena. 

É importante fazermos uma ressalva com relação a esta afirmativa. A 

função de prevenir a desordem já era inerente à justiça brasílica mesmo antes do 

XIX. No século XVIII, o caráter preventivo da legislação e da prática jurídica 

“associou-se, aliás, ao problema da polícia, compreendida como a arte de 

governar fundada no cálculo, na previsão e na segurança em prol da manutenção 

da ordem pública” [grifo do autor].
564

 Mesmo que os textos de Maquiavel tenham 

sido proibidos no território português, a razão do estado por meio do controle da 

fortuna através do cálculo preventivo esteve presente na cultura política luso-

brasileira. Neste sentido, três textos podem ser mencionados a título de exemplo. 

“Los seys libros de las politicas o doctrina civil” (1604), de Justus Lipsius; “De 

Idea de un Principe politico Christiano” (1655), de Diego de Saavedra Fajardo, e 

de “Suma política” (1650), de Sebastião César de Meneses.
565

 Apesar de a 

preocupação da prevenção existir, constituiu-se em uma regra de nível mais alto 

que os poderios locais, onde prevalecia, ainda no XVIII, as soluções posteriores 

aos delitos.  

A passagem entre o XVIII e o segundo quartel do XIX marcou-se, como é 

possível percebermos, pelos tópicos anteriores, e esta curta interpretação do cargo 

de Juiz de Paz é importante por dois aspectos. O primeiro, como vimos, pela 

coligação da prevenção e da punição no âmbito judiciário. O segundo, como 

veremos , pela ampliação da confiabilidade na justiça letrada a qual passa a 

ganhar espaço sobre a prática leiga.  
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Não temos noticias exatas sobre como se deram as eleições para o primeiro 

juizado de paz em Mariana. O que há é a série das atas de eleição, muito espaças 

ainda, que pouco diziam sobre o procedimento eleitoral em si. No entanto, com 

base nas votações, é possível inferir hipóteses com relação à forma de escolha 

destes representantes. Nelas, o voto para juízes de paz trazia, separado, o nome do 

eleito e do suplente. É importante observar que era possível receber mais votos 

como suplente do que como eleito – o mesmo juiz poderia receber 10 votos como 

Juiz de Paz eleito e 12 como Juiz de Paz suplente. Tal fato nos indicia que no 

preenchimento das cédulas eleitorais, os votos para eleitos e para suplentes eram 

separados.
566

  

Não foi possível identificar, no entanto, se uma pessoa recebeu mais votos 

para suplente que para eleito acabava por tomar posse dos cargos, ou se ficavam 

como suplente. As eleições do período são fundamentais para a compreensão do 

universo burocrático da época, pois demonstram a incerteza quanto à aplicação 

das regras por parte dos membros das localidades que deveriam ser a ponta-de-

lança do desejo imperial. Era preciso, no início do Imp rio, “improvisar” quando 

não se sabia como fazer cumprir a lei, ou mesmo quando não se sabia de fato qual 

era a lei. A evidência maior está no fato de que, no mesmo ano de 1828, a Matriz 

de Camargos não diferenciou em sua ata eleitoral entre juízes eleitos e suplentes. 

No registro da localidade lançou-se, apenas, a lista corrida daqueles que 

receberam votos por ordem decrescente do número total. Tal procedimento tornar-

se-ia padrão a partir do ano de 1830. 

É válido, com base nisto, supormos que havia uma diferença na velocidade 

que a ordem imperial era transmitida através das localidades e, neste sentido, a 

presença de um indivíduo formado em direito poderia ser fundamental para o 

cumprimento do ordenado pelo Trono. Eram os letrados, não podemos esquecer, 

os responsáveis por “traduzir” as ordens do Imperador aos leigos, solucionando 

possíveis dúvidas quanto a forma da lei.  

                                                 
566

 Considerei para esta análise as Atas das Sessões eleitorais para juízes de paz presentes no 

AHCMM. Em especial, os códices 20, referentes à eleição na freguesia de Furquim em 1828 e 

códice 468 referente à freguesia de São Caetano em 1828. Os dados foram coletados como parte 

da pesquisa desenvolvida por Joelma Aparecida do Nascimento, que atualmente desenvolve 

doutorado na UFMG sobre o tema do juizado de paz. 



282 

 

 

Ora, é preciso recordar o que dissemos sobre o século XVIII (e que 

permanece para o XIX). O conhecimento do aparelho burocrático se fazia não 

apenas pela formação na magistratura, mas também pela prática diária no cargo. É 

evidente que uma mudança mais relevante no processo burocrático seria sentida 

na medida em que não se havia as praticado. Tais alterações necessitavam da 

mediação de um letrado, via de regra, alguém que consegue, só pelo texto, mesmo 

sem a prática, compreender a burocracia. Por conseguinte, a adoção do mesmo 

modo e data para a eleição dos vereadores e juízes de paz, ou seja, manter 

elementos comuns ao procedimento eleitoral anterior à Independência era 

importante, pois amortecia essas possíveis dificuldades e minimizava os possíveis 

problemas. 

Não é sem razão que muitas vezes os eleitos para o cargo de Juiz de Paz 

coligavam funções diferentes as quais “aliava suas atividades político-sociais a 

outras econômicas, ou seja, cada homem exercia várias outras ocupações e foram 

ainda assim cometidos a serem o juiz de paz naquela sociedade”.
567

 A prática era 

comum ainda no XVIII e parece garantir o prestígio dos homens que seriam 

eleitos para o cargo. A eleição de semelhantes personagens é bastante lógica, 

tendo em vista que a participação constante entre os meandros da sociedade 

permitiria maior mobilidade na resolução dos conflitos, fazendo com que o juiz 

compreendesse melhor as necessidades dos querelantes. 

A promessa feita na Constituição de 1824 – a de promulgar um novo 

Código Penal – foi cumprida em 16 de dezembro de 1830. Na data, o Livro V das 

Ordenações (o qual tinha como função descrever os crimes e as penas) foi posto 

de lado e substituído pelo novo Código, o qual traria em si relativo abrandamento 

das penas às quais os criminosos deveriam ser submetidos. O novo código vinha 

na tentativa de sanar alguns dos problemas apontados quanto ao judiciário 

brasileiro nas “Memórias do Desembargador Manuel Inácio de Melo e Souza, 

posteriormente Barão do Pontal, apresentado em 1827”. Problemas estes, via de 

regra, provocados pela “prolongada prática dos Processos Forenses”, o que 
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corroborava para a urgente necessidade de reforma no judiciário.
568

 Segundo 

Francisco Eduardo de Andrade, levou-se em conta na reforma um projeto 

apresentado pelo Deputado mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos, em 1827.
569

 

Na realidade, tratava-se muito mais de uma renovação, ou atualização para os 

oitocentos, dos delitos e das penas do que, propriamente, uma inovação em 

relação ao modelo anterior. 

Em 29 de novembro de 1832, foi promulgado o Código do Processo Penal. 

Talvez a maior mudança promovida pelo novo código tenha sido alterar de vez o 

processo acusatório em substituição dos processos inquisitoriais previstos nas 

Ordenações.
570

 A medida só reforçava o que já havia sido sancionado na 

Constituição, ou seja, a premissa de que o indivíduo é inocente do crime até que 

se prove sua culpa. Para Raymundo Faoro, o Código do Processo Penal foi  

[...] a mais avançada obra liberal e a mais duramente criticada 

nos dez anos seguintes, deu fisionomia nova aos municípios, 

habilitando-os a exercer, por si mesmos, atribuições judiciárias 

e policiais, num renascimento do sistema morto desde o fim do 

século XVII. [...] O salto era imenso: da centralização das 

Ordenações Filipinas à Cópia do localismo inglês.
571

 

Novamente, neste ponto, marcava-se a província como ponto limítrofe dos 

poderes locais. A marca representava vitória dos grupos liberais na defesa da 

autonomia das províncias. Ao mesmo tempo, concedia-se poder ao âmbito 

provincial enquanto retirava forças dos municípios e distritos.  

A nova estrutura judiciária tinha como centro motor os juízes de paz. Eram 

eles que, em primeira instância fazia valer a vontade do Estado e garantiam a 

ordem nos distritos. Eleitos por voto popular, estes indivíduos congregavam as 

atribuições legais necessárias para impor e promover a lei (o que na época não 

significava a formação em Direito) e as aproximações sociais necessárias para sua 
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função. O juiz de paz era um tipo de “magistrados sem formação, eleito para 

exercer as funções judiciárias na paróquia, a qual mantinha independência em 

relação ao governo central”.
572

 Em agosto de 1830, teve fim o cargo de almotacés 

e suas atribuições passaram às mãos dos juízes de paz.
573

 O código de 1832 

aumentara o poder dos juízes de paz, concedendo-os ainda mais autonomia em 

relação ao centro. 

Para concluir este tópico, é preciso lembrar que aumentar a autonomia 

entre os poderes do centro e das bordas era, naquela época, aumentar a distância 

entre estes poderes. Sendo assim, mesmo que as reformas tenham cunho liberal e 

federativo (já que garantiam as liberdades das práticas locais), possuíam, nas 

entrelinhas, o aumento da distância entre os poderes, o que pode ser interpretado 

como uma forma manter as forças políticas do centro e restringir os problemas das 

localidades para o âmbito provincial.  

Ao que parece, a preocupação da Corte provinha, na época, da Abdicação 

de Dom Pedro I em 1831, da necessidade de se estabelecer as Regências e das 

articulações políticas que promoveram o Ato Adicional de 1831 e sua reforma em 

1834. Muito longe do Rio de Janeiro estavam os problemas locais, as disputas 

muito mais em torno de desavenças de grupos políticos formalmente organizados 

nas localidades do restante do Brasil. De fato, os momentos de intervenção direta 

do centro nas localidades ocorreram nos períodos de revolta que marcaram as 

regências. Fora isto, não seria exagero supor que a relativa liberdade local 

beneficiava tanto a Corte quanto a província. O peso, no entanto, deveria recair 

em algum lugar. E recaiu sobre a instituição camarária (como mostrarei no tópico 

seguinte), mais que nos próprios vereadores. 
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ORGANOGRAMA 03 

Justiça municipal durante o Império - a partir de 1832 até 1853 

FONTE: ANDRADE, Francisco Eduardo. A reforma do Império e a Câmara da Leal Cidade de 
Mariana. In.: CHAVES, Cláudia Maria das Graças; MAGALHÃES, Sônia Maria de; PIRES, Maria do 

Carmo (org.). Op. Cit. pp. 152 – 167
574
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4.2.3.2. As Vereanças e a Estrutura Administrativa dos Municípios no 

Império 

A Lei de 1º de outubro de 1828 foi uma das mais marcantes do Império. 

Por um lado, enfraqueceu o poder institucional das câmaras, uma vez que lhes 

retirou suas funções judiciárias a fim de torná-las “[...] corporaçoens meramente / 

admnistrativas, enaõ exerceraõ jurisdicçaõ alguma / [sen]tenci[o]za”.
575

 Entre as 

diversas atribuições, a Lei alterava o número de membros da Câmara de seis (três 

vereadores, um Tesoureiro, um Procurador e um Escrivão), para onze (nove 

vereadores, um Procurador e um Secretário).
576

 Marcava-se o dia sete de setembro 

para a eleição conjunta dos vereadores e juízes de paz, devendo empossar-se no 

dia sete de janeiro do ano subsequente.
577

  

Esta submete as câmaras ao controle do âmbito provincial. Sejam os 

conselhos gerais, o Presidente da Província ou o Governo Geral, todos fiscalizam 

e repreendem as câmaras.
578

 Em meio às diversas medidas que diminuíram a 

autonomia camarária, podemos citar: a) Art.º 39º, pelo qual as câmaras deveriam 

encaminhar aos Conselhos Gerais os provimentos e posturas para serem 

aprovados; b) Art.º 47º, para que se encaminhassem também os projetos de obras 

de maior porte a serem executados pelas câmaras; c) Art.º 42º, que ordenava às 

câmaras a buscar a aprovação do Presidente da Província para a venda, 

aforamento ou troca dos bens imóveis, e d) Art.º 46, que obriga as câmaras a 
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fornecerem, a cada trimestre fiscal, os balanços de suas receitas e despesas a 

serem aprovados pelo Conselho Geral.
579

 

A primeira e a última alterações parecem ser as mais relevantes com 

relação às mudanças na Câmara. A consulta às posturas municipais e provimentos 

pode ser lida como uma forma de controlar as câmaras, mas mais importante que 

isto, tratava-se de, em primeiro lugar, um relativo centralismo burocrático, tendo-

se em vista que era o Imperador quem nomeava o Presidente da Província 

responsável por sancionar as posturas. Em segundo lugar, os novos provimentos e 

posturas passariam, necessariamente, pelas mãos de um letrado. Em certa medida, 

a Lei de 1º de outubro afastava a elaboração das leis das mãos de possíveis leigos. 

Trata-se, novamente, de tentar institucionalizar as leis, teoricamente, retirando-as 

das mãos de pessoas imersas nos jogos de poder local. 

É preciso considerar o seguinte fato: mesmo que entre os membros da 

Câmara houvesse muitos magistrados, é preciso lembrar que a lei não foi feita 

apenas para a Cidade de Mariana ou para a província das Minas Gerais, 

estendendo-se às câmaras que se instituíram em locais mais ermos, onde a 

formação em direito era ainda mais rara que em Minas Gerais. Aliás, tendo em 

vista a situação das províncias mais sertanistas, Minas tinha uma posição 

privilegiada. Mariana e Ouro Preto então, pela necessidade de se controlar a 

exploração do ouro desde o século XVII e a instituição do Seminário da Boa 

Morte, constituíram-se como um lócus privilegiado com relação aos letrados. 

Por seu turno, o Artigo 46º que instituiu a fiscalização das receitas e 

despesas da Câmara tirava das mãos dos camaristas o controle de suas finanças. É 

preciso lembrar que o controle financeiro da Câmara já era realizado, mesmo no 

XVIII, pelo Ouvidor, que a cada ano, procedia a correição dos livros. No entanto, 

ao conjugarmos este artigo com o 47º, que impedia a Câmara de realizar obras de 

grande porte sem a aprovação da Província, observamos o esvaziamento das 

forças camarárias em quase todos seus aspectos. Esta queda de autonomia e poder 

da instituição camarária teve consequências práticas, como indica a Ata da Sessão 

Ordinária de 12 de abril de 1833. A citação é longa, mas muito reveladora. 
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 SLEMIAN, Andréa. Sob o Império das Leis: Constituição e unidade nacional na formação do 

Brasil (1822 – 1834). São Paulo: Aderaldo & Rothschild; Fapesp, 2009. p. 193. 



288 

 

 

[f.53f.] (...) O Snr.~ Barbosa pedio ser dispensado do Cargo de 

Vereador pella incumpatibilidade deste Emprego com o 

deConego daCathedral = Propos oSnr.~ Novaes, que atentos os 

motivos dos Empregos que exerce deve ser igualmente 

despensado, eforão dispensados = Propôs o Snr.~ Campos que 

era incompativel o Cargo de Procurador como Vereador, e que 

por isso não devia tomar assento, posto avotos resolveo se pella 

proposta e que se convocasse os imediatos em votos conforme 

aresolução do dia dez Leo-se hum officio do Capitão Antonio 

Domingues Chaves escusando se de tomar assento na Camara 

por estar pronunciado = inteirada = Outro do Sargento Mor Jose 

d'eCarvalho Sousa escusando se pello seo Cargo de tomar 

assento-adiado = Outro do Conego Joaquim Jose Rodrigues 

Prego, escusando se pello seo Emprego, inteirada = digo 

dispensado = Outro de Jose Maria deSouza Coelho pedindo 

escusa pellos seos incômodos de Saude, resolveo se officiar-se 

lhe exigindo documentos = Outro de Jose Marianno da Cruz 

escusando se pello seo Emprego deEscrivao deOrfaons edas 

Execuçoens inteirada <dispensado> Outro do Doutor Jose 

Francisco de Almeida Machado, escusando se pello Emprego 

de Juis Municipal, inteirada <dispensado>= Outro do Capitao 

Lucindo Pereirados Passos escusando se pellos Empregos de 

Advogado, Promotor de//f.53f. deCapellas e Presiduos, 

Procurador de Fazenda Nascional em todo o Municipio - 

inteirada = <dispensado> Outro do Capitão Bartholomeu de 

Magalhaens [Gueiros] escusando se pelos seos negocios decom 

parecer durante os mesmos, resolveo se officiar-selhe segunda 

vez paravir tomar assento = Outro do [S.r] Coronel João 

Lucianno de Souza Guerra declarando os impedimentos, pellos 

quais ainda não pode comparecer, inteirada = Outro do 

Sargento Mor Manoel Jose de Carvalho escusando se por 

incomodo, resolveo se fosse convocado segunda vez debaixo 

das penas da Lei = Outro do Padre Mestre Miguel Archanjo 

daEncarnação escusando se decomparecer por incomo dos 

desaude, resolveu-se que sel he oficiasse avir tomar assento, 

logo que cessem os motivos = Outro do Advogado Matheus 

Teixeira daSilva escusando se por encomodos de saude, 

eseresolveo que selhe officiasse segundavez = Outro do 

Professor João Maria Martins escusandose pello seo Emprego, 

inteirado <dispensado> [f.54f.] (...) Os motivos que apresentou 

o Snr.~ Conego João Paulo Barbosa para ser despensado de 

Veriador inserrão se no Art.o 19 daLei do 1º de 8br.o de 1828, 

Eos do Cidadão Antonio Julio deSouza Novaes nomesmo Art.o 

na sua segunda parte que diz = Emprego Civil, Eclesiastico, ou 

Militar, cujas obrigaçoens sejão incumpativeis dese exercerem 
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comjuntamente: dada ahora o Snr.~ Presid.te declara fexada 

aSessão.
580

 

O Artigo 19º da Lei de 1º de outubro previa a escusa do cargo de vereador 

no caso de incompatibilidade com outro cargo civil, militar ou eclesiástico. No 

entanto, a Câmara encontrava-se, naquele ano situação, sem precedentes com a 

escusa em massa dos vereadores eleitos. A sistemática recusa dos cargos por parte 

dos mais de dez vereadores eleitos traduz claramente dois aspectos do período em 

questão. O primeiro, como apontamos, diz respeito ao esvaziamento dos poderes 

camarários na segunda para a terceira décadas do XIX. Mesmo em situações mais 

adversas, no XVII, com as câmaras constituindo-se no centro da administração 

local, algo semelhante não ocorreria. O segundo, o movimento de rebeldia que se 

instaurara nas localidades da região, a Revolta do Ano da Fumaça, contribui para 

dar ao episódio mais relevância.. O movimento era de cunho restaurador e 

defendia a volta de Dom Pedro I, chegando a tomar o palácio da presidência da 

província. Provisoriamente, em razão dos tumultos, a capital da Província havia se 

transferido para São João Del-Rey e só retornaria a Ouro Preto quando findasse a 

rebeldia.
581

 

Um contraponto é importante de ser feito, tendo em vista estas corriqueiras 

acusações de esvaziamento do poder camarário. Em um primeiro momento, a lei 

de 1º de outubro de 1828 reduziu o poder da instituição, o que é bastante diferente 

de diminuir o pode dos membros que a compunham. O quadro a seguir mostra o 

acúmulo de cargos entre os vereadores e o judiciário. 

                                                 
580

 AHCMM, Sessão Ordinária de 12 de abril de 1833, Códice 741, Livro de Miscelâneas. fls. 53f 

– 54f. 
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 Sobre a Rebeldia do ano da Fumaça Cf.: GONÇALVES, Andréa Lisly. Estratificação social e 

mobilidade política no processo de formação do estado nacional brasileiro: Minas Gerais, 1831 – 

1835. São Paulo: Aderaldo & Rothschild; Belo Horizonte, MG: Fapemig, 2008. (Coleção Estudos 

Hist ricos; vol. 69). ; ANDRADE, Francisco Eduardo. “Poder local e herança colonial em 

Mariana: faces da Revolta do ‘Ano da Fumaça’ (1833)”. In.: GONÇALVES, Andrea Lisly ; 

POLITO, Ronald (orgs.). Termo de Mariana: História e documentação, Mariana, UFOP, 1998, pp. 

127-135. 



290 

 

 

QUADRO 23 

Camaristas que ocuparam simultaneamente cargos judiciários e 

administrativos em Mariana (1824 – 1853) 

Antônio José Ribeiro 

Bhering (Reverendo 

Cônego) 

Conselheiro geral da província (1830), Juiz 

Municipal (1833), Vereador (1833 – 1852), Juiz 

de Paz de Mariana (1840). 

Fortunato Rafael Arcanjo da 

Fonseca (Tenente Coronel, 

Advogado) 

2º Tabelião Público (1808), Tesoureiro da Câmara 

(1814), Arrendatário dos ofícios de 2º Tabelião e 

de Escrivão de Órfãos (1819), Vereador da 

Câmara em 1821, Presidente da mesma entre 

1829 – 1832 e 1835 – 1838, Juiz Municipal 

(1832), Suplente no Conselho Geral da Província 

(1833) e Delegado do 2º Círculo Literário (1835). 

Gonçalo da Silva Lima Vereador da Câmara (1837 – 1840), Juiz 

Municipal Suplente (1840). 

Inácio José Rodrigues 

Duarte (Capitão) 

Vereador da Câmara (1829 – 1832), Juiz de 

Órfãos (1837), 

Lucindo Pereira dos Passos 

(Advogado) 

Promotor Público (1833), Vereador da Câmara 

(1838). 

Manuel Francisco 

Damasceno (Capitão) 

Juiz Ordinário (1836) Juiz Municipal (1837 – 

1839), Vereador (1833 – 1840), Presidente da 

Câmara (1845 – 1852). 

Manuel Júlio de Miranda 

(Cônego) 

Juiz de Órfãos (1833), Vereador da Câmara 

(1833 – 1836) 

FONTE: AHCMM, Cód. 221, fls. 46 – 46v; 70 – 70v; Cód. 222, fls 1v – 2v; 59v – 60; 67v – 68 

Listas Nominativas de 1819/22; 1831/32; 1838/40; Correspondência Remetida pelo Senhor 

Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca à Câmara de Mariana.  Mariana, 20 de julho de 1835. 

AHCMM, Cód. 729, fl. 86; Receita e Despesa da Câmara Municipal. 1809 – 1817. AHCMM , 

Cód. 333, fl. 130v; Livros dos Termos e Acordãos da Câmara. 1822. AHCMM, Cód. 248, fl. 55v; 

Miscelâneas. 1816 – 1839. AHCMM, Cód. 651, fl. 70v; AHCSM, 1º ofício, Cód. 097, Auto 2017; 

Cód. 341, Auto 7548; Cód. 444, Auto 9604; Cód. 476, Auto 10606; Cód. 323, Auto 7001; Cód. 

406, Auto 8873; Cód. 401, Auto 8780; Cód. 472, Auto10476; Cód. 308, Auto 6406; Cód. 097, 

Auto 2017. 

Não coloco aqui em dúvida se a lei de 1828 realmente se efetivou. Os 

vereadores, enquanto vereadores, não continuavam tendo as mesmas atribuições 

ou o mesmo prestígio como bem mostra a constante escusa dos cargos em 1833. 

Ocorreu, de fato, uma separação entre o Legislativo e Judiciário. Contudo, o poder 

continuava nas mãos da camada populacional prestigiosa, que já de longa data 

ocupava os cargos de vereança. Boa parte (quando não todos) dos juízes que 

ocuparam os cargos de alçada municipal nos primeiros anos após a lei de 1828 

exerciam, também, cargos na vereança. O poder saía da Câmara, mas não das 

mãos dos indivíduos que a compunham. 
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Tendo em vista o que foi exposto, é possível imaginarmos que, por mais 

descentralizadora que possa parecer a redistribuição burocrática do período, que a 

Província tenha sido marcada como o limite das localidades e que a lei de 1828 

tenha diminuído o poder do órgão camarário, na prática, parte considerável dos 

membros das vereanças transbordaram a atuação meramente administrativa que 

sugeria a Lei. O suposto enfraquecimento político das câmaras pode não ter se 

traduzido a mesma fraqueza para os membros que as compunham, já que estes, 

pelo acúmulo de cargos, continuavam a exercer funções administrativas e 

judiciárias. No entanto, a reforma política e administrativa que teve início em 

1824 com a Carta constitucional, pareceu atingir seu objetivo inicial: o de tirar o 

peso das disputas locais dos ombros do Imperador.  
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Conselho Geral da Província 

Câmaras Municipais  

Presidente 

08 Vereadores  

Porteiro 

Ajudantes 

Fiscais  
Gerais 

  

Suplentes 
 

Fiscais da Paróquia 

Suplentes 

Cirurgião 

do Partido  

Vereadores Suplentes  

Presidente da Província  

Juiz de Fora 

Fiscais Distritais  

Suplente 

Procurador 
 

Vice Presidente da Província  

Conselho Geral dos Negócios do Estado 

Secretário  

 

ORGANOGRAMA 04 

Hierarquia administrativa municipal (1830 – 1853) 
 

FONTE: Adaptado de: ANDRADE, Francisco Eduardo de. “A Reforma do 

Império e a Câmara da Leal Cidade de Mariana”. In.: CHAVES, Cláudia 

Maria das Graças; MAGALHÃES, Sônia Maria de; PIRES, Maria do 

Carmo (org.). Casas de Vereança de Mariana: 300 anos da Câmara 

Municipal de Mariana. Ouro Preto: Editora da UFOP, 2008. p. 165. 

4.2.4. Incluir ou Excluir do Grupo: da escrita à política pelo Secretário da 

Câmara 

A forma de grafar as palavras era um dos elementos constituintes de 

grupos sociais e políticos e, sendo assim, escrever de acordo com o padrão do 

grupo contribuía para a penetrabilidade dos sujeitos como integrantes destes. 

Situação exemplar foi a da substituição do então Secretário da Câmara de Mariana 

Bernardo Acúrcio Nunan. No capítulo 1, tomamos por base um enfoque 
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linguístico da questão acerca da avalição feita pelos camarários da redação do 

então candidato ao cargo Gabriel Gomes Pinheiro, o qual fora reprovado pela sua 

“pecima redação, como pela falta de Ortografia, e ruim letra, e por isso foi 

regeitado”.
582

 Neste momento vale retomarmos a discussão, acrescentando um 

pouco mais de profundidade à exigência da escrita dentro dos padrões camarários. 

Em 24 de Março de 1830, o senhor Bernardo Acúrcio Nunan aparecia nas atas da 

Câmara de Mariana 

fazendo ver q. pertende Redigir nesta Cid.
e
 hum periodico com 

o Titulo de Estrella Marianense Offerecendo o aprezentar nelle 

os Serviços desta Camr.
a
 eficando am.

ma
 inteirada do seu 

contheudo ReSolveo officiarselhe q. sua oferta foi recebida com 

expecial aggrado, q. espera o desempenho de Sua promeSsa, 

 q. D   ’ j  f     r-Denado ao Secretr.
o
 otransmitir lhe Extrato 

das Actas futuras qd.
o
 entrar em exercicio.

583
 

As aparentes boas intenções de Nunan agradaram logo de saída a Câmara, que não 

só recebeu de agrado a possibilidade um novo periódico na cidade, principalmente 

um que noticiasse os assuntos discutidos na Câmara, como já deixara de 

sobreaviso ao secretário da época, Antonio Júlio de Souza Novais, para que este 

remetesse ao futuro editor do “Estrella” resumos das atas ap s aprovadas. 

As indecisões relativas ao cargo de Secretário da Câmara começaram a se 

desenrolar. Na Sessão Extraordinária de cinco de fevereiro de 1831, a Câmara 

recebeu um ofício do Tenente Manoel Caetano Machado de Magalhães, Secretário 

Proprietário, noticiando que o então Secretário da Câmara, Antonio Júlio de 

Souza Novais, não queria mais continuar no cargo. Ao que parece, Novais não 

queria mais continuar no cargo depois de um desentendimento causado entre ele e 

Magalhães, quando este denunciara aquele por “ter comido dinheiros, mostrando 

um recibo de certa quantia recebida, que elleProprietario naõ recebera”.
584

 

Denúncia essa que se provou injusta, como fez questão de aponta o Vereador 

Duarte, dizendo que “a notta foi injusta na parte principal relativa a hum 
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 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). Sessão Ordinária da Câmara 

de 08 de janeiro de 1834. Cód. 701, Livro de Miscelâneas, fl.141f. 

583
 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). 3ª sessão ordinária de 24 

março de 1830 na qual o senhor Manoel Bernardo Acúrcio Nunan escreve a Câmara sobre seu 

projeto de criação do peri dico ‘Estrela Marianense’. C d. 640, Livro de Miscelâneas fl. 77f. 

584
 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). Sessão Ordinária de 02 de 

março de 1831. Códice 206, Livro de Atas da Câmara, 1831. fls. 68v – 69v. 
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recebimento de dinheiro, eque por iSso deboa Se havia concorrido para a 

excluzao, quando na Cidade não há outro [Secretário] melhor”.
585

 Provada sua 

inocência das acusações, Novais saíra sob o louvor dos Vereadores pelo zelo que 

teve enquanto Secretário. 

Para o lugar de Novais, o editor do “Estrella Marianence” parecia a 

melhor escolha, sendo, por fim, nomeado. Não tardou, porém, para que a posição 

política interna a burocracia local e o posicionamento político do editor entrassem 

em conflito. Em 28 de fevereiro de 1831, o Sargento-mor José Joaquim Gonçalves 

Serra denunciava o Secretário Nunan, acusando-o de ser “[...] perverso 

incendiario e inimigo da Naçaõ”.
586

 Acrescentava-se a isso, ainda, as denúncias 

de “haver sahido fora do termo, e padecer com Sua falta hua Sera de bems de 

rais”.
587

 Tendo em vista a denúncia e por sugestão do então Presidente a Câmara, 

resolveu, em 1 de março do mesmo ano, montar comissão para que se apurassem 

os fatos. A saber, a comissão compunha-se dos vereadores Luiz Gonzaga Gomes 

Pereira; José Ferreira Oliveira e Manoel Francisco Silva Costa.
588

 

No dia seguinte da data exigindo a criação da comissão, os camaristas 

discutiram a permanência ou não de Bernardo Acúrcio Nunan como Secretário, 

motivados por um requerimento do mesmo Sargento-mor José Joaquim 

Gonçalves Serra. Na votação, venceu a exclusão de Nunan, passando o senhor 

Duarte a redigir a ata e, junto aos demais vereadores, a discutir sobre os rumos do 

cargo agora vago. Sobre as denúncias de incendiário e inimigo da nação que 

recaiam sobre o redator do “Estrella”, a comissão elaborou um parecer, segundo o 

qual a apuração de tais acusações fosse feita no Tribunal do Júri. Quanto à 

questão da publicação, a mesma comissão censurava o Secretário pelos 

“indecorozos, erudes termos com que tem depremido a força moral desta 
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 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). Registro da Ata de Reunição 

da Câmara na qual o Secretario Proprietário informa sobre a excusa do atual Secretário, Senhor 

Antonio Júlio de Souza Novais. Códice 206, Livro de Atas da Câmara, 1831. fls. 61v – 63v. 
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 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). Ata na qual se registra a 

denúncia por parte do Sargento-Mor Jose Joaquim Gonsalves Serra contra o secretário da Câmara. 

Códice 206, Livro de Atas da Câmara, 1831. fl. 65f. 

587
 Ibidem. fl. 65f. 
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 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). Ata na qual se resolve montar 

uma comissão para investigar as denúncias contra o Secretário da Câmara. Códice 206, Livro de 

Atas da Câmara, 1831. fls. 66f. – 66v. 
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corporação [a Câmara] em conversaçoens, emesmo inservindo censuras 

acrimoniozas emseu jornal”.
589

 Ademais, lembrava ao redator/secretário que seu 

cargo era submisso à Câmara e que, como tal, não tinha entre suas atribuições 

censurar ou ser fiscal dos procedimentos dos demais membros da vereança 

cabendo ao Secretário, quando muito, o papel de “executor das ordens”.
590

 

Seguindo o que julgavam os membros da comissão, ou seja, “[...] que a 

tarefa deRedactor he incompativel com os aSiduos trabalhos do expediente desta 

Secretaria”, o afastamento de Nunan garantia, assim, que não se paralisasse o 

expediente municipal devido ao acúmulo de funções.
 591

 Justificativa esta que 

parecia bastante positiva, uma vez que o acumulo de atribuições poderia, na visão 

dos legisladores, atrapalhar o bom andamento das decisões municipais. O próprio 

Acúrcio Nunan havia feito parte em uma ocasião semelhante em 6 de julho de 

1830, quando o Fiscal da cidade de Mariana, estando simultaneamente a ocupar o 

cargo de Juiz de Paz Suplente, fora obrigado, por decisão da Câmara a desistir de 

uma das atribuições (a de Fiscal). “Approvado se nomeou p.a substituilo a Manoel 

[Berardo] Acurcio [Numan]”.
592

 No entanto, é preciso lembrar que semelhante 

acúmulo é bastante comum entre os membros das vereanças e não era incomum 

encontrarmos vereadores ocupando, simultaneamente, cargos de professores, 

advogados, ou solicitando licença para cuidar de “seus neg cios”.
593

 

Seja como for, o motivo pelo qual Acúrcio Nunan fora dispensado de suas 

funções não teve lugar apenas neste relativo acúmulo de atribuições. A questão 

política parece ter sido o principal problema que levou à dispensa de Nunan. 

Como consta no relatório da comissão encarregada de investigar a denúncia que 

recaia sobre o Secretário, 
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 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). Ata na qual se resolve montar 

uma comissão para investigar as denúncias contra o Secretário da Câmara. Códice 206, Livro de 

Atas da Câmara, 1831. fl. 66f. 

590
 Ibidem. fl. 66v. 

591
 Ibidem. fl. 66v.  

592
 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana (AHCMM). Ata da Reunião da Câmara de 

Mariana na Sessão de 06 de julho de 1830 na qual Bernardo Acúrcio Nunan recebe o cargo de 

Fiscal da Cidade de Mariana. Códice 731, Livro de Miscelâneas, 1830 – 1890. fls. 01f. – 02f.  
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 A questão dos acúmulos de cargos dentro da burocracia local ocupa um papel central em nossas 

hipóteses e retornaremos a esta questão mais adiante ao interpretarmos as consequências da lei de 

1º de outubro de 1828 para o poderio local. 
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apezar denaõ mostrar provado oS. M. Serra os Crimes de 

incendiario, e de inimigo da Nasçaõ, toda via em sua politica, e 

modo depenSar, julga ser hum procedimento degradante a 

honra eserviços desta corporaçaõ aconservar-se hum 

Secretario publica mente taxado de incendiario, e de inimigo 

da Naçaõ, decuja taxa sefaz mais suspeito pela illimitada 

Liberdade com que na qualidade de Redactor da Estrella falla 

emseu periodico em = federaçaõ noBrasil = embora seja falsa 

esta arguição.
594

 

Em seu “Artigo Communicado” circulado a edição número 41 do “Estrella 

Marianense”, o então Secretário/Redator lançava várias críticas ao governo 

imperial e comentava, em tom que seria de ameaça (não fosse o artifício retórico 

de colocar a coisa toda como uma pergunta): “que quer o governo do Brasil? Por 

ventura quer que o povo rompendo os diques do soffrimento, se revolte, e na 

effervescencia do furor lance por terra o único throno, que existe na 

America?”.
595

 As críticas só aumentavam ao longo do artigo. A pergunta se 

repetia ainda mais uma vez e o federalismo era apontado pelo redator como única 

forma de fazer cessarem os abusos do governo e de devolver ao povo o poder de 

governar-se.  

Quando o Brasil perder as esperanças de que o Governo deixe 

de ser seu perseguidor; ele não hade romper em excessos, 

(como se premedita) mas estabellecerá a Federação pelos 

        g   , qu    R  ub           ,    ’      r    rr    r  

das mãos de seus tyrannos o alfanje, que ele mesmo lhes 

confiou para o ferir. A Federação (ainda repito) será então a 

unica barreira contra as invasões do Poder, será o arrimo do 

Brasil, o garante de sua liberdade. Eu fallo claro para que 

todos me entendão: e se o Governo fingir não entender, se inda 

continuar no caminho da perversidade. Então bem depressa o 

systema Federativo será entronizado no Brasil.
596

 

Notemos que não há dúvida por parte do redator que o Brasil, um dia, 

haveria de se tornar uma federação. Ao escrever, Nunan não se questiona “Se o 

Brasil perder as esperanças...”, apenas anuncia que, em algum momento isto 
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ocorreria – “Quando o Brasil perder as esperanças...”–, mais sedo ou mais tarde, a 

depender da perversidade do governo. A condição de que o Brasil viria a se tornar 

uma federação, pelas palavras do Redator do “Estrella,” era dada como certa e 

vista como a única forma de conter o avanço dos abusos centralizadores do 

governo monárquico. Avanços estes condicionados aos termos impostos pela carta 

constitucional outorgada em 1824, pelo Imperador Dom Pedro I, e a Lei de 1º de 

outubro de 1828, que restringia a autoridade das Câmaras como analisamos. 

Diante de semelhantes ameaças à ordem pública (pelo menos era isso o 

que parecia para os membros da vereança), decidiu-se que “[...] a Camara não o 

[a Nunan] deve conservar sem purificar-se desta nota, p.
r
 que muito cumpre 

zellar contra o desvello, e melindre o titulo de Camara da Leal Cidade de 

Mariana”. [grifo nosso] 
597

 A preocupação em fazer valer o título de “Leal 

Cidade” parecer ter falado mais alto para a dispensa de Acúrcio Nunan. Excluir o 

secretário, acusado de panfletar em prol do federalismo, era uma forma da Câmara 

de Mariana demonstrar sua repulsa ao modelo federativo e ao liberalismo 

exaltado. Dias antes da abdicação de Dom Pedro I, a Câmara de Mariana 

reforçava, por meio da despensa de Nunan, suas intenções políticas. Retirando um 

membro de seu grupo pela simples acusação (mesmo que não comprovada) de 

inimigo da nação era uma forma que a Câmara encontrava de noticiar-se “Leal”, 

como seu título sugeria. A vereança em vigor na época constituiu-se, assim, de um 

grupo político que impunha como condição para seus integrantes não defenderem 

publicamente o federalismo. 

O exemplo acima nos indicia que é pela inclusão e exclusão de 

características desejadas ou intoleráveis de seus membros que os grupos políticos 

da época se formavam. Desta maneira, na medida em que se acumulavam 

características desejadas (como o conhecimento da escrita ou a posse de títulos 

patentes), este ou aquele indivíduo aproximava-se do grupo. Em contrapartida, 

aqueles com características indesejadas (em nosso exemplo, o analfabetismo, a 

impureza de sangue ou o posicionamento político) eram excluídos do grupo. É 

neste ponto que retomamos o “sacrifício expiat rio” proposto por Ren   irard. Os 
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campos limítrofes destes grupos são impostos por pessoas que enxergam umas nas 

outras as regras do próprio grupo. Portanto, aceitar um membro fora do padrão 

(no caso do exemplo acima, um federalismo na Câmara), era aceitar que o próprio 

grupo, como um todo era federalista. Ao dispensar o Secretário, a Câmara de 

Mariana se autodefendia enquanto grupo, resolvendo o que  irard chamou de “o 

antagonismo de todos contra todos [que] dá lugar à união de todos contra um 

único”.
598

 Eliminando o ponto fora da curva, no caso o defensor do federalismo, 

os membros da vereança retomavam sua união costumeira. Não que as 

divergências não pudessem ocorrer, mas havia um limite a ser respeitado o que, 

ao defender o federalismo em seu jornal, o redator do “Estrella” ultrapassou. 

O desenrolar da história envolvendo a substituição dos secretários da 

Câmara de Mariana só reforça os indícios de como o grupo de camarários se 

protegia. Desta vez, tal defesa envolvia a capacidade de escrever como uma das 

características necessárias aos membros da vereança. Na Sessão Extraordinária de 

21 de Março de 1831, José Venâncio de Godoy era o novo Secretário, nomeado 

para o lugar do incendiário, e o assunto da demissão do Secretário Nunan voltou à 

pauta da Câmara. Na ocasião, o então Presidente da casa, Fortunato Rafael 

Arcanjo da Fonseca, defendia-se da acusação de defesa do antigo Secretário 

Nunan por conveniência particular, sem levar em consideração as leis e o interesse 

da casa. À semelhante acusação, respondeu que seu voto não fora por 

conveniência, mas sim por conhecer “conhecer que nesta Cidade seria o único 

capas deredigir uma Acta sem se lhe dictar palavra por palavra”.
599

 A afirmativa 

de Fortunato Arcanjo respondeu, com bastante, vigor o Vereador Gomes Pereira o 

qual 

diSse que o Senhor Prezidente avaliava em muito pouco os 

conhecimentos dos Cidadãos desta Cidade quando diz que 

seria Bernardo o único capas de redigir uma Acta sem se lhe 

ditar palavra por palavra, que este seu modo de pensar não so 

offendia a todos os Cidadãos desta Cidade; senão ao novo 

Secretario, que não o considera na neceSsidade de se lhe dictar 

palavra por palavra. 
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Nas palavras de Gomes Pereira, enxergamos claramente a importância das 

letras para o grupo dos camaristas de Mariana. A capacidade de escrever sem que 

lhe tenham que ditar era, como demonstra a citação, essencial a este grupo de 

cidadãos. Cidadãos estes que viam na ausência desta capacidade uma humilhação 

para quaisquer outros cidadãos da cidade. A discussão da Câmara demonstra a 

relevância da escrita em um ambiente político na visão dos camaristas. Isto não 

significa que todos os cidadãos da cidade tivessem a mesma opinião. É possível 

que a exigência da capacidade de escrita tenha aparecido em momentos diferentes 

entre os membros das vereanças e os eleitores. É ainda provável que em um 

ambiente no qual predominassem atividades que não dependessem diretamente da 

escrita, como a pecuária e a agricultura.. Isto explicaria, por exemplo, uma 

diferença entre o comportamento ortográfico dos cargos eletivos e dos indicativos. 

O eleitor, talvez um fazendeiro (para quem as letras não eram tão importantes), 

não se preocupa em eleger um Vereador ou Juiz de Paz que saiba escrever. Já os 

vereadores, por sua vez, colocavam isto em pauta e indicavam para os cargos 

cidadãos com semelhantes capacidades. 

No desenvolver da história, quem acaba ocupando o cargo de Secretário é 

Antonio Júlio de Souza Novais, ex-secretário da Câmara. Apesar disto, mais do 

que quem era ou quem deixava de ser o secretário, os documentos mostram um 

exemplo claro de como a capacidade de escrita era cobrada entre os grupos 

políticos locais no segundo quartel do XIX. 

4.3.1. Correspondências e Ortografia: os números e a escrita 

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro (como creio ter feito nos últimos 

dois capítulos), que não havia, no segundo quartel do XIX, uma norma padrão de 

escrita ou gramática. O que havia era uma forma de bem escrever, apesar de não 

ser a única estabelecida. Esta forma era ditada, muitas vezes, pelos próprios 

grupos, e incluíam ou suprimiam variantes de acordo com o padrão desejado. A 

pesquisa de Afrânio Gonçalves Barbosa sobre as cartas de comércio do XVIII é 

exemplar neste sentido.
600

 O que havia (quando havia) era um padrão de escrita 
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definido por fatores sociais, institucionais e de instrução que agrupavam, de 

maneira o mais maleável possível, os indivíduos que sabiam escrever. Os 

gramáticos da época eram – como apontei usando as palavras de Bluteau no 

capítulo 2 –, grandes polígrafos que, conhecendo de vários temas, ocupavam-se, 

ora de ensinar a língua como eles a viam, ora de proferir lições de moral de 

filosofia e de política. Estava longe ainda o estabelecimento de uma “Norma” de 

escrita que pudesse ser descrita em um compêndio de regras gramaticais, ou que 

se difundisse pela população a fim de formalizar uma “norma padrão”.  

Ainda que tal norma não estivesse consolidada, é importante apontar que 

houve uma valorização da instrução entre os membros do poder local. A tabela a 

seguir apresenta o número de títulos patentes (Capitão, Tenente, Coronel...) aos 

títulos e o número relacionados à instrução (Padre, Professor, Advogado...) dos 

membros das vereanças de Mariana entre 1822 e 1853. Quando comparados, 

observa-se: 

QUADRO 24 

Comparação entre títulos de instrução e patentes para os oficiais de vereança 

1822 – 1853 

 1822/1828 1828/1834 1834/1842 1842/1853 

Instrução 6 4 9 13 

Patentes 29 12 9 10 

Não Indicam Títulos 16 13 14 19 

Total de Membros nas 

Vereanças 

51 29 32 42 

FONTE: CHAVES, Cláudia Maria das Graças; MAGALHÃES, Sônia Maria de; PIRES, Maria do 

Carmo (org.). Casas de Vereança de Mariana: 300 anos da Câmara Municipal de Mariana. Ouro 

Preto: Editora da UFOP, 2008. p. 186 – 236. 

Os dados mostram claramente uma diminuição do número de patentes e, 

ao mesmo tempo, um crescimento do número de títulos relacionados à instrução 

como modo de referenciar os membros da câmara. É possível concluirmos que, ao 

longo do segundo quartel do XIX e, principalmente, após a Lei de 1º de outubro 

de 1828, a instrução eleva-se como fator de distinção social, o que é manifesto no 

cargo das vereanças que eram, predominantemente, eletivos. A situação aponta 

para o fato de que não apenas o governo se preocupava mais com a formação de 

seus administradores, como a própria população passava a tomar isto em conta no 

momento das indicações. Em parte tal processo pode ser atribuído a um aumento 
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do contato com a escrita e com a instrução, a partir do período pombalino, da elite 

local que, após isso, queria ver entre seus representantes também pessoas doutas.  

4.3.2. Da Localidade à Província: espaços distintos de padronização escrita 

É importante dizermos que há casos, tanto para a província quanto para os 

distritos, em que a escrita não variou com relação ao proposto por Morais. Tanto 

as bordas quanto o centro do aparelho burocrático local, portanto, conseguiram, 

em algum momento, escrever seguindo o mesmo padrão. A representação a seguir 

compara os casos mais afastados deste padrão. Neste sentindo é importante 

observarmos dois exemplos de correspondências na tentativa de compreender qual 

o afastamento em relação à escrita entre a Província e a localidade: uma escrita 

pelos funcionários provinciais e outra por membros da estrutura distrital. Em 

ambos os casos, optamos por considerar exemplos de escrita que mais se 

afastavam das grafias adotadas no dicionário de Antonio de Morais Silva. Não 

significa, entretanto, que sejam os exemplos como o maior percentural de variação 

encontrado, mas sim que apresentam a maior flexibilidade ortográfica entre as 

correspondências analisadas.  A escolha se justifica, pois com ela é possível 

verificarmos o limite prático deste afastamento, testando os limites da 

padronização ortográfica em ambos os casos.   

A correspondência remetida pelo senhor Joze Manoel de Almeida 

corresponde ao caso de maior afastamento vindo do poderio provincial. 

Avista do exposto no officio que me dirigirão em data de 3 do 

corrente sobre as dificuldades que se oferecem para se achar 

nessa Cidade, no prazo marcado pela Ley o Eleitor da Parochia 

de Cuiethé, tenho a dizer que não cabendo por agora alteração 

alguma daquele prazo antes cumpre empregar todas as 

diligencias admiSsiveis par prehenxer a execução das Instruções 

e Ordens estabelecidas; e portanto ao Coronel Comandante das 

Divisões expesso o incluzo Officio para fazer prestar os auxílios 

neceSsarios ao expediente da Eleição daquela Parochia, 

etransporte do Eleitor nomeado. I. C do Ouro Preto em 4 de 

Novembro de 1830. [grifos nossos]
601
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Na correspondência acima, destacamos as palavras nas quais encontramos 

divergência com relação ao padrão proposto por Morais. Não são, como se vê, 

variações muito esdrúxulas, incluindo apenas a troca entre “Z” e “S”, a 

terminação “ÃO” formando o particípio do verbo, a troca de “CH” por “X”. 

Diferente deste caso é o do Juiz de Paz de São Sebastião, em 1834, que remetera a 

seguinte correspondência à Câmara: 

Ill.
mos

 Sinhores Prezid.
te
 e mais Veriadores 

Incluzo e Junto este remetto
mos

 a V. V. S. S. a Lista que rezultou 

da reouniaõ do Conselho de CualificaSão. que conpriende os 

que foraõ Elleitos p
a
 a Guarda Nacional deste Destritto D

s
 G

e
 a 

VV. SS. S.
m

 S b    ã  31  ’ J    r     1834. 

Ill.
mos

 Sinhores Prezidente e mais Veriadores 

Custodio Joze Pais Azevedo 

Juis de Pas [Grifos nossos]
602

 

Como se pode observar nesta segunda correspondência, o juiz escriturário 

dista bastante do padrão esperado de ortografia. Confunde-se entre as letras “I” e 

“E”, “S” e “Z”, “C” e “Q”, “ÃO” e “AM”. Ademais, usa do “N” antes de “P” e 

coloca uma letra “O” onde não deveria haver na palavra “Reunião”. Pode-se 

observar que, ao mesmo tempo em que comete os mesmo afastamentos 

encontrados nos membros da Província, o Juiz de Paz acrescenta outras variações. 

Neste sentido, é válido supor que ele ultrapassa uma primeira camada de 

variações, que não o impediria de ascender a cargos mais altos.  

Comparativamente, portanto, é como se os padrões se sobrepusessem. As 

variações do padrão provincial estavam contidas no padrão distrital, mas nem 

todas as variações recorrentes nas localidades encontram-se entre os membros do 

poder provincial. A figura abaixo representa isto graficamente (FIG. 11) 
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FIG. 11: Espaço de variação provincial e distrital com base nas 

correspondências analisadas. 

FONTE: AHCMM, Livros de Correspondências Recebidas, 1824 – 1853.  
I
 Média de variação no poder provincial. 

II
 Média de variação das localidades. 

III
 Limite de variação no poder provincial. 

IV
 Limite de variação das localidades. 

Na imagem, os círculos tracejados representam a medida de variação 

ortográfica do poder provincial e local respectivamente. Já os círculos de traço 

contínuo representam o maior grau de variação ortográfica encontrado em ambos 

os casos. No primeiro círculo (13% para a média de variação provincial), são 

comuns as inversões de “S” por “Z”, principalmente na palavra “Prezidente”, e o 

uso de “ÃO” no lugar de “AM” para conjugações no pret rito do indicativo. Já no 

segundo círculo (27% para a média de variação nas localidades), além das 

variações já mencionadas,   possível observarmos trocas de “X” por “CH” e 

amplia-se a recorrência da variação “S” por “Z” comentada no caso anterior. Por 

seu turno, o terceiro círculo (64% que representa a mais alta taxa de variação 

encontrada no poderio provincial), acrescenta-se as variações já mencionadas, a 

troca de “I” por “Y”. No quarto círculo (271%, que representa a maior taxa de 

variação encontrada no poder local), verificamos, além das variações já 

mencionadas, a troca de “E” por “I” em algumas palavras, “C” por “Q” e o uso de 

271%
IV

 

0% 

27%
II 

13%
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“N” antes de “P”. Desta forma,   possível percebermos que a flexibilidade 

ortográfica se estende ao passar do poder provincial ao poderio local. 

Um segundo ponto que gostaria de levantar com relação às 

correspondências analisadas acima, diz respeito à caligrafia que as compõe. No 

caso provincial, mesmo que o número de variações seja grande, tanto a caligrafia 

do corpo do texto quanto da assinatura são qualificadas entre boas e ótimas. Já no 

espaço distrital, as caligrafias, tanto do corpo quanto da assinatura, são entre 

regulares e ruins. O fato corrobora com a abordagem feita das assinaturas para 

avaliar o letramento, como discutimos no capítulo 1. 

Neste sentido, a tabela a seguir representa a taxa percentual da qualidade 

de assinatura em ambos os espaços burocráticos. Nela, é possível observarmos 

uma predominância das assinaturas ótimas nas localidades ao invés de na 

Província. Pode-se supor que a qualidade da assinatura, ou a qualidade caligráfica, 

fosse mais importante em um ambiente no qual o padrão de escrita era mais 

dilatado, ou seja, aceitava maior variabilidade na escrita. Nestes ambientes, uma 

assinatura bem traçada poderia representar mais status do que no ambiente 

provincial, onde se exigia a formação em Direito. Ao constituir a formação 

jurídica como exigência, pouco importava de que maneira cada indivíduo 

assinava, já que havia uma prova de escolarização que iria além da mera mostra 

caligráfica. 

Outro ponto que nos chama a atenção, e que corrobora com nossa hipótese 

de que o padrão de escrita local era mais flexível, é o fato de aparecer só nos 

poderes locais assinaturas de “mão guiada”. Ter pessoas com este tipo de 

assinatura ocupando cargos é indicativo da maior aceitação por parte da população 

eleitora, ou dos próprios vereadores, indicando a ausência de pessoas mais 

qualificadas, o que obrigava a aceitação de indivíduos com “ruim letra”. 
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QUADRO 25 

Qualidade de Assinaturas na Província e nas Localidades entre 1824 e 1853 

Qualidade da Assinatura Província Localidades 

Ótima (Personalizada) 31% 42% 

Boa (Caligráfica) 66% 43% 

Regular (Normalizada podendo conter 

abreviaturas) 3% 9% 

Ruim (Mão Guiada) 0% 1% 

NC 0% 5% 

Total 100% 100% 
FONTE: Correspondências recebidas pela Câmara de Mariana (1824 – 1853) 

A tabela a seguir apresenta a qualidade das assinaturas encontradas em 

cada um dos cargos das localidades. É possível percebermos que a hierarquia da 

qualidade de assinatura respeita, em boa medida, a hierarquia da burocracia 

local.
603

 Neste sentido, predominam entre os vereadores assinaturas ótimas e boas, 

enquanto entre os fiscais aparece um número maior de assinaturas regulares. A 

predominância de ótimas assinaturas também ocorre no cargo de Secretário. Neste 

cargo, no entanto, tal situação é esperada devido ao fato de que os secretários 

eram os responsáveis pelos registros das atas e, portanto, sua função relacionava-

se diretamente com a escrita. 
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QUADRO 26  

Qualidade de Assinaturas dos Cargos Locais 1824 – 1853 

Cargos 
Qualidade das Assinaturas 

Ótima Boa Regular Ruim 

Cargos do Judiciário 

Escrivão 3 0 0 0 

Escrivão do Juiz de Paz* 2 2 0 0 

Juiz de Direito* 2 0 0 0 

Juiz de Paz 54 52 11 1 

Juiz de Paz Suplente 11 14 1 0 

Juiz Municipal* 4 0 1 0 

Cargos do Administrativo 

Cirurgião do Partido 1 4 0 0 

Fiscal* 9 32 9 0 

Procurador da Câmara 0 2 3 0 

Secretário* 14 2 0 0 

Vereador* 19 6 1 0 

Juiz de Fora 1 0 0 0 
FONTE: Correspondências recebidas pela Câmara de Mariana 

(1824 – 1853). 

* Incluem-se também os suplentes e eleitos ainda não empossados 

para os cargos. 

Entre os cargos do Judiciário, juízes de direto (únicos obrigatoriamente 

formados em direito) possuem assinaturas ótimas, enquanto os juízes de paz 

possuíam assinaturas de todas as qualidades (ainda que não predomine as 

assinaturas ruins). Pelo que a tabela indica, o cargo de Juiz de Paz dependia 

mesmo da escrita para ser obtido, uma vez que se tratava de cargo eletivo e que 

não espelhava para a população a necessidade de grande conhecimento das letras. 

O mesmo não ocorre com os Vereadores, outro cargo eletivo, mas no qual o 

número de assinantes de qualidade regular foi quase zero. Novamente, no 

judiciário, podemos observar que o grau das assinaturas respeita a condição 

hierárquica, excetuando o cargo de escrivão, o qual, pelas mesmas razões do cargo 

de secretário, implicava a necessidade de um contato maior com as letras. 

Portanto, os números revelam que as localidades eram um ambiente mais 

heterogêneo com relação à escrita, tomando-se as assinaturas como base. 

A tabela a seguir representa o total de remetentes escriturários (os que 

escreveram de próprio punho suas correspondências) entre o poder provincial e 

das localidades. Para isto, levamos em conta a comparação caligráfica entre as 

assinaturas e o texto no corpo das correspondências. É plausível supor que quando 
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os signatários das correspondências não as redigiam de próprio punho, quem 

escrevia o texto eram seus secretários, escrivães ou outro funcionário responsável 

por auxiliar o signatário. Enquanto que nas localidades nos deparamos com a 

situação de que quase três quartos dos remetentes escreveram de próprio punho. 

Na Província a situação era o inverso. 

QUADRO 27 

Remetentes que eram escriturários das 

correspondências 1824 – 1853 

  Remetentes Escriturários 

Localidades 
Sim 74% 

Não 26% 

Província 
Sim 26% 

Não 74% 
FONTE: Correspondências recebidas pela Câmara 

de Mariana (1824 – 1853). 

Os dados da tabela nos mostram dois pontos relevantes. O primeiro é que a 

função de Secretário, no poder provincial, era mais destacada que nas localidades. 

A afirmativa parece um contra-senso se supormos que os ocupantes dos cargos 

nas localidades eram menos instruídos que os da Província. Desta forma, o mais 

lógico seria supor que eram os escrivães e secretários os responsáveis pela 

redação oficial produzida pelos juízes de paz ou vereadores. No entanto, os dados 

mostram que os ocupantes dos cargos locais escreviam mais de próprio punho do 

que por meio de terceiros. É possível que, muitas das vezes, os cargos de 

Secretário ou de Escrivão acabassem por não ser providos, o que obrigaria o Juiz 

de Paz a redigir de próprio punho. Além disto, os cargos de fiscais (gerais ou 

paroquiais) não previam um escriturário responsável pelo cargo, como um 

“escrivão do fiscal geral”. Provavelmente, os pr prios proprietários dos cargos 

tivessem que acumular as funções de Fiscal e escriturário. 

 O segundo ponto diz respeito à centralidade, nas localidades, do cargo de 

Secretário. Tendo em vista os números da tabela anterior, os secretários eram 

aqueles que dinamizavam a burocracia, correspondendo-se e levando as ordens da 

Província para as localidades. Nestes casos, de cima da cadeia hierárquica para 

baixo, eram estes profissionais os responsáveis de explicar à Câmara as vontades 

da Província. Na Província, o sentido era inverso, como no caso do Fiscal de 

Tapera, que teve sua súplica “traduzida” pelos vereadores. 
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Um próximo conjunto de dados, que gostaria de apresentar, compara o 

percentual de variação (resultado percentual da divisão entre o número de linhas 

escritas pela quantidade de variações ao padrão encontrado em Morais Silva), 

entre os poderes provinciais e das localidades.  

QUADRO 28 

Comparação entre o PV provincial e das localidades 1824 – 1853 

 Província Localidades 

PV ótimo (0 - 25% dos escriturários) 0% 0 – 9% 

PV bom (26 - 50% dos escriturários) 1 – 10% 10 – 20% 

PV regular (51 - 75% dos escriturários) 11 – 20% 21 – 37% 

PV ruim (76 - 100% dos escriturários) 21 – 64% 38 – 271% 
FONTE: Correspondências recebidas pela Câmara de Mariana (1824 – 1853) 

O quadro acima reforça o que se tem constatado nas páginas anteriores. 

Vinte e cinco por cento dos escriturários que escrevem mais aproximados do 

padrão de Morais corresponderam a um total de variação de 0% na Província. Nas 

localidades, este número chega a 9% de variação. O mesmo ocorre com as demais 

faixas de padronização, o que implica que os escriturários do poderio provincial 

tinham uma margem de manobra menor em sua escrita do que os membros das 

localidades. A tabela aponta, novamente, para a relativa homogeneidade da escrita 

provincial e uma heterogeneidade do padrão nas localidades. 

O Organograma a seguir dispõe a hierarquia do poder judiciário apontando 

os respectivos percentuais de variação ao padrão de Morais Silva. 
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ORGANOGRAMA 05 

Percentual de Variação da Justiça municipal durante o Império - a partir de 

1832 – 1853* 

 
 

FONTE: Adaptado a partir de ANDRADE, Francisco Eduardo de. “A Reforma do Imp rio e a 

Câmara da Leal Cidade de Mariana”. In.: CHAVES, Cláudia Maria das Graças; MAGALHÃES, 

Sônia Maria de; PIRES, Maria do Carmo (org.). Op. Cit. p. 165. 

* Os valores entre parênteses representam a média de Variações por Linhas de escriturários donos 

dos cargos. Portanto, é o dono do cargo quem escreve de próprio punho a correspondência. Já os 

valores entre Colchetes representam o Percentual de Variação de remetentes escrevendo em nome 

dos donos dos cargos e, portanto, não são os donos dos cargos quem redigem de próprio punho mas, 

provavelmente, um auxiliar ou ajudante. 

** O dado referente a esta cifra levou em consideração apenas um documento.  

Juiz de Direito (13%) 

Promotor 

Tribunal do Júri 

Juiz Municipal (13%) Juiz Órfãos** (0%) 
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Juiz de Paz (30%) [21%] 

Escrivão do Juiz de Paz (31%) 

Inspetor de Quarteirão 

Comarca / 

Distrito 

Município 

Distrito de 
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Os dados obtidos parecem corroborar com o encontrado comparando a 

qualidade caligráfica entre os membros do judiciário. Os juízes de instâncias 

superiores variam menos em relação ao padrão estabelecido por Morais Silva que 

o Juiz de Paz de instância distrital. Ademais, o Escrivão das Execuções possui 

uma escrita com padronização maior que a dos juízes.  

É importante apontar que isto não quer, de forma alguma, dizer que os 

detentores deste cargo escreviam mais corretamente, que os juízes municipais ou 

de direito. Como já foi mencionado, o padrão era algo desejado e não consolidado 

à época. Não seria de se estranhar (mesmo que fosse improvável de ocorrer) que, 

possuindo padrão de escrita divergente dos juízes, os escrivães fossem prescritos 

pelos magistrados. Dentro daquele círculo hierárquico, provavelmente, era o 

padrão de escrita dos juízes que contava e, mesmo que afastar-se dele significasse 

aproximar-se de um padrão proposto por um dicionarista, isso poderia ser visto 

com maus olhos pelo meio no qual estava inserido. Os juízes de paz, por seu 

turno, apresentaram um padrão de escrita bastante mais afastado do proposto por 

Morais Silva do que os juízes de altas instâncias. Tal fato indicia que se tratava de 

um nicho ortográfico diferente, provavelmente mais flexível, no qual a 

padronização aceitava mais variações. 

Um ponto dissonante do que encontramos com relação às assinaturas diz 

respeito aos percentuais de variação encontrados para os escrivães de paz e os 

juízes. Se as assinaturas indiciavam uma especialização maior por parte dos 

escrivães, justamente por seu cargo necessitar mais diretamente da escrita do que 

o de Juiz de Paz, o mesmo não se comprovou analisando a ortografia. Ambos, 

escrivães e juízes, possuíam percentuais de variação muito próximos, o que pode 

indicar que compunham um mesmo nicho de padrão ortográfico. 

O último Organograma que gostaria de apresentar dispõe a hierarquia do 

poder administrativo apontando os respectivos percentuais de variação ao padrão 

de Morais Silva. 
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ORGANOGRAMA 06 

Percentual de Variação da Administração Municipal (Câmara) no Império 

1830 – 1853* 

 
FONTE: Adaptado a partir de ANDRADE, Francisco Eduardo de. “A Reforma do Imp rio e a 

Câmara da Leal Cidade de Mariana”. In.: CHAVES, Cláudia Maria das Graças; MAGALHÃES, 

Sônia Maria de; PIRES, Maria do Carmo (org.). Op. Cit. p. 165. 

* Os valores entre parênteses representam a média de Variações por Linhas de escriturários donos 

dos cargos, portanto, é o dono do cargo quem escreve de próprio punho a correspondência. Já os 

valores entre Colchetes representam o Percentual de Variação de remetentes escrevendo em nome 

dos donos dos cargos e, portanto, não são os donos dos cargos quem redigem de próprio punho mas, 

provavelmente, um auxiliar ou ajudante. 

** O dado referente a esta cifra levou em consideração apenas um documento. 
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Os dados demonstram que a escrita da Província era mais próxima ao 

padrão de Morais Silva do que a escrita das localidades. Tal fato reforça a ideia de 

que este padrão pode ser utilizado como meio para se analisar a escrita entre os 

escriturários das correspondências. Se o que há é um desejo de padronização e se 

este desejo respeitava o grau hierárquico, ou seja, se era vontade dos distritos 

escreverem como os municípios e vontade dos municípios escreverem como as 

províncias, o fato da província se aproximar mais do proposto pelo dicionarista 

indica que ele pode ser tomado como ponto de partida para a análise da escrita do 

poder local. Sendo assim, para as localidades, aproximarem-se do padrão de 

Morais Silva era, também, aproximarem-se do padrão de escrita da Província. 

Outro fato importante a se salientar trata do comportamento ortográfico 

nas correspondências redigidas pelos próprios signatários e as redigidas por 

terceiros. Até o âmbito das Câmaras, ou seja, até o cargo de Vereador, era comum 

que, quando os donos dos cargos redigiam de próprio punho, apresentassem uma 

ortografia mais próxima da proposta por Morais Silva do que quando terceiros 

escreviam. O fato demonstra uma maior aproximação do padrão do dicionarista 

por parte dos donos dos cargos, o que indica, novamente, a correspondência entre 

hierarquia administrativa e a aproximação ao padrão de Morais Silva. No entanto, 

ao ultrapassarmos a barreira da Câmara, chegando aos fiscais distritais, a ordem 

inverte, apontando uma relação entre o padrão de escrita destes e a escrita que 

uma terceira pessoa fazia em nome do remetente. Este fato demonstra que quanto 

mais baixo se encontrava o indivíduo em nível hierárquico da administração local, 

mais relevante é o papel de um terceiro como redator dos textos. 

Um último ponto que gostaria de abordar diz respeito à distribuição 

geográfica das variações ortográficas. O mapa a seguir dispõe o percentual de 

variações por linhas encontradas para cada localidade. 
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O mapa demonstra que Ouro Preto foi à única localidade que obteve um 

padrão de escrita “ timo” em nossa avaliação. Ao seu redor, uma s rie de 

localidades com padrões bastante afastados da norma, indica que a proximidade 

geográfica do centro político não corresponde a uma maior aproximação no 

padrão de escrita provincial por parte das localidades. Ao que parece, a 

concentração das aulas particulares na capital da Província desde o princípio do 

século XIX, bem como a preocupação em se nomear bons administrados para 

aquela localidade teve como efeito a maior padronização naquela cidade, sem, 

com isto, difundir tal padrão pelas demais localidades. 

Percebemos no mapa que existem certos nichos de escrita que, 

geograficamente, possuíam interseções e sobreposições que mostram muito bem a 

integração entre as diferentes práticas e padrões de escrita, espalhadas a partir dos 

correspondentes da Câmara de Mariana. Localidades com percentuais perto de 

20% estavam muito próximas de outras cujo percentual chegava a 90%. 

Geograficamente, as letras não partiam do centro para as bordas. Caso fosse 

assim, São Sebastião não teria 92% de Variação. As letras também não partiam 

das bordas para o centro. Se assim fosse, Tapera não chegaria aos 32%. O 

letramento não era rígido, mas sim disforme, variável e flexível. Era, portanto, 

como o próprio padrão ortográfico de sua época.  
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Conclusão 

Após a pesquisa, foi possível chegar a algumas conclusões no que compete 

ao uso da escrita nas minas gerais. No capítulo primeiro, percebemos que a 

metodologia de quantificação das assinaturas possui um problema relativo aos 

signatários que exercem o grafo não fonético, ou seja, aqueles que se utilizavam 

da cruz como marca signatária. Foi possível identificar um período de transição – 

ocorrido principalmente, entre o segundo quartel do XVIII e as últimas décadas 

do mesmo século – em que marcar a folha com um sinal em forma de cruz não 

significava, necessariamente, a ignorância quanto à escrita. Em alguns casos 

apresentados, foi possível observarmos tanto a marca de cruz quanto o uso das 

letras como sinal signatário. Tal fato colocou à prova o uso desta categoria para a 

análise de signatários para este período. 

No segundo capítulo, observamos, sob a ótica da interpretação mimética 

de René Girard, que o conflito era inerente ao processo de formação das 

gramáticas portuguesas no XVIII e XIX. A todo o momento, evocava-se a 

imagem do “clássico” ou do “bom autor”, os quais eram por definição restritos 

aos seus respectivos tempos ou temas. Não foi surpresa, portanto, constatarmos, 

após a análise de mais de duas mil citações, a predominância de referências a Luiz 

de Camões e João de Barros. Ambos não entravam em disputa direta com os 

autores setecentistas e oitocentistas, uma vez que suas obras já haviam sido 

consagradas. No caso de Camões, mais ainda, mesmo o tema da poesia épica que 

lhe envolvia afastava-o da disputa com os gramáticos. 

Ainda neste capítulo foi possível constatar que o autor das gramáticas 

precisava conhecer e transitar por diferentes temas e áreas do conhecimento, o que 

fazia dele um polígrafo. Ao que parece, inverteu-se, desta maneira, a definição de 

gramático proposto por Bluteau em seu Dicionário. Não eram todos os gramáticos 
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profissionais envolvidos com as letras, mas sim, envolviam-se em todas as áreas 

que dependiam das letras. 

Quanto ao número de citações, parece haver um rápido aumento delas a 

partir de inícios do século XIX. Tal fato pode justificar-se pela valorização da 

escrita a partir do período pombalino, o que fez com que as referências a livros 

ganhassem espaço em meio às obras. Os gramáticos parecem rejeitar autores 

estrangeiros (exceto os clássicos romanos) como evidenciam-se, tanto nas 

citações, quanto nos reclames de Bluteau em seu dicionário. Tal tem por objetivo 

compor uma identidade portuguesa para a escrita de sua própria língua, o que, 

mais uma vez, confirma que os autores das gramáticas produziam obras, tanto 

metalinguísticas quanto políticas. 

No terceiro capítulo apontamos para o fato da concentração de escolas na 

capital da Província das minas gerais e do provável inchaço das classes de aulas 

públicas. Ademais, evidenciou-se o exercício de múltiplas funções pelos 

professores locais, o que condiz com a própria composição dos gramáticos como 

apontamos no parágrafo anterior. Por meio da composição das bibliotecas dos 

professores, traçamos diferentes estratégias que possivelmente eram utilizadas 

como meio didático. Entre elas, o uso de livros não especializados parece reforçar 

o caráter múltiplo da profissão docente, tanto quando da própria escrita das 

gramáticas. Os professores, neste sentido, mais que apenas transmitir o 

conhecimento presente nos livros, deveria reformulá-los e contrapô-los, modificá-

los. Estes profissionais eram, desta forma, dotados de grande capacidade 

inventiva, a qual lhes garantia distinção social mais do que remuneração 

financeira propriamente dita. 

 No quarto capítulo, defendemos a hipótese de que a própria forma da 

justiça no século XVIII garantia a competência da ação burocrática, tanto pela 

instrução dos membros locais quanto pelo contato prático com o exercício das 

funções. Era comum que os cargos e funções concorressem para um mesmo fim. 

No entanto, longe disto representar uma ineficácia do sistema burocrático, era o 

que garantia sua dinâmica. Em contrapartida, a valorização da cultura letrada no 

século XIX fez com que o “aprender pela prática” fosse visto com maus olhos 

pelos administradores que restringiram bastante o acúmulo de cargos. No entanto, 
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esta restrição se aplicou mais especificamente aos funcionários sem formação 

jurídica, tendo em vista que a escassez de letrados garantiu aos vereadores mais 

doutos posição como juízes municipais após a implementação da lei de 1º de 

outubro de 1828. Tal lei, que tinha como prerrogativa tornar as Câmaras órgãos 

meramente administrativos, parece ter se aplicado especificamente ao órgão 

camarário e haver se mantido distante dos membros da Câmara (pelos menos nos 

primeiros anos após sua implementação). A falta de letrados foi, provavelmente, o 

motivo do abrandamento das restrições sobre o acúmulo de cargos por parte 

destes funcionários. 

Verificou-se a relação direta entre hierarquia burocrática e a proximidade 

com o padrão de escrita de Morais Silva. Os membros de mais alta hierarquia 

também eram os de maior proximidade com o dicionarista (salvo algumas 

exceções). Nossa hipótese inicial, de que os secretários redigiam de maneira mais 

padronizada em relação aos demais funcionários, não se mostrou verdadeira entre 

os membros da administração. Apenas no caso dos fiscais, o escrivão redigia com 

maior proximidade ao padrão. Neste sentido, os dados coletados com base nas 

assinaturas dos escriturários não foram confirmados. Pelas assinaturas, os 

funcionários com contato contínuo que tinham por suas funções com a escrita 

tinham melhor assinatura se comparados aos demais. 

Por fim, a hipótese inicial de que a proximidade geográfica com a capital 

promovia maior proximidade com o padrão também não foi comprovada. Os 

dados nos indicam algo que é o oposto. Percebe-se, no entanto, o estabelecimento 

de nichos geográficos que se sobrepunham. O fato demonstra a relativa 

imprevisibilidade da difusão das letras entre os funcionários da burocracia local. 

No entanto, uma questão ainda fica. Sendo os cargos locais eletivos, o percentual 

de variação dos funcionários representaria a preocupação com as letras por parte 

dos eleitores? A questão fica em aberto por não termos ainda dados bastantes para 

respondê-la. 
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ANEXO 01 

Quadro para Avaliar a Qualidade das Assinaturas 

Ótima 

 

FONTE: AHCMM, documentação avulsa, caixa de correspondências recebidas, 15 

de dezembro de 1836. 

Boa 
 

FONTE: AHCMM, documentação avulsa, caixa de correspondências recebidas, 17 

de abril de 1836. 

Regular 
 

FONTE: AHCMM, documentação avulsa, caixa de correspondências recebidas, 08 

de setembro de 1836. 

Ruim 

 

FONTE: AHCMM, documentação avulsa, caixa de correspondências recebidas, 28 

de janeiro de 1828. 

Cruz 
 

FONTE: Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana (AHCSM – IPHAN), 

1º Ofício, Livro de Notas Número 9, 1718, folha 61. 
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ANEXO 02 

Parecer da Real Mesa Censória sobre o pedido de inclusão do ensino de 

gramática portuguesa nas escolas dentro das aulas de latinidade feito por 

Antônio José dos Reis Lobato
604

 

 

Ex.
mo

 e R.
mo

 S.
r
 

Sua Magestade hê Servido, que / vendo-se na Meza Censoria a Petição / 

incluza do Bacharel Antonio Jozé dos / Reys Lobato, se lhe consulte o que pa-

/recer. 

Deoz g.
de

 a V Ex.
a
 Paço, a 3 de Agosto / de 1770. Conde de Beja 

 

Vr / S. Bispo Elleito de Beja // fot. 01 

 

A Real Prezença de V Mag.
de

 / Sobre / An 27 de Ag.
o
 de 1770 

Huma Consulta / Da Real Meza Censoria / Sobre / A p.
ano

 do Bacharel Ant.
o
 Joze / 

dos Reys Lobato. 

 

Reg.
do

 f 106 // fot. 02 

 

Senhor 

 

<Como parece, com a declaração / de que os mesmos Mestres da Gramma=/tica 

Latina, quando receberem os / discípulos para lhe enSinarem, / os [cultoairão] 

previamente por tem-/pó de Seis meses nesta Gramateca / da lingua Portugueza. E 

Subo / Alvará nesta Conformidade / para Eu assignar. [?] da / Ajuda em 11 de 

Setr.
o
 de 1770 / R>

605
 

                                                 
604

 Parecer da Real Mesa Censória sobre o pedido de inclusão do ensino de gramática portuguesa 

nas escolas dentro das aulas de latinidade feito por Antônio José dos Reis Lobato. 03 de agosto de 

1770. Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Real Mesa Censória (RMC), Documento 

não numerado. 
605

 A margem esquerda lê-se. 
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Por Aviso de três de Agosto / deste anno foi V.
a
 Mag.

e
 servido man/dar se 

lhe-consultasse o que parecesse / sobre a Petição do Bacharel Antonio / Jozé dos 

Reys Lobato, na qual expon-/do elle a V. Mag.
e
 haver dado ao Pu/blico huma 

nova Gramática da lin/gua Portuguesa, que compuzera pa/ra instrução da 

Mocidade; e ser o es/tudo della necessario , não só para fal/lar com perfeição a 

lingua Nacional, / mas para aprender com facilidade qual-/quer outra extranha; 

pedia a V.
a
 / Mag.

e
 fosse servido mandar que os / Mestres da Latinidade 

recomendas/sem aos seus Dicipulos o estudo da / dita Grãmática, e que nas 

Escolas de / Ler se ensinasse esta em lugar dos / ProceSsos letigiosos; 

offerecendo-se a / isso o Supp
e
; para deste modo poder / conseguir os meios de 

acabar a compo/sição de hu’ novo Diccionnario Por/tuguez. 

E mandando-se informar pelo / Deputado Fr. Joaquim de Anta Anna / 

<Reg.
da

 a p 65.>
 606

 os- // fot. 03 este disse o que consta da sua própria / 

informação sobe com esta a Re/AL Presença de V Mag.
e
 E vendo-se 

Parece a Meza que sendo o pri/meiro, e louvável objecto do Author / desta 

Grãmática instruir a Mocida/de nos principios fundamentaes da / sua Lingua, e 

faciliar-lhe o meio de / aprender as Extranhas; achando-se pelo exposto na 

Informação do dito / Deputado, que a mesma Grãmá-/tica pelo seu methodo, 

clareza, e boa / ordem he proporcionada a estes fins; / ella se faz tanto mais útil, e 

digna / de se-recommendar pelos Professores / da Lingua aos seus Discipulos, / 

quanto he importante que estes fallem / e escrevam com pureza a lingua ma/terna, 

e que adquiram com mais fa-cilidade, e sem perda de tempo a perfeita inteligencia 

das outras línguas / vivas, e mortas; porque sendo a Grã-mática Portuguesa a 

mesma de to/das as outras Linguas, teram nellas / me- // fot. 04 menos que estudar 

os Principiantes / todos os Rudimentos, que levarem sa-/bidos na materna; e 

porque sendo as / mesmas Linguas os vestíbulos, e por-/tas das Artes, Sciencias se 

adianta/ram para estas, todos os paSsos, que s / tiverem avançado naquellas. 

Por isso os Gregos, e os Romanos cul-/tivavam os estudos das suas línguas 

/ com cuidado, ensinando as Regras da / Grãmática a seus filhos: Este bem / 

                                                 
606

 A margem esquerda lê-se. 
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entendido espírito de Educação os-el-/levou ao grão de gosto, e de perfeição, / em 

que se viram nos mais formosos / Seculos de Athenas, e Roma: A que / sabedoria, 

e explendor não tem chega-/do a lingua Francesa nestes dous / últimos com o 

exemplo desta illus-/ter Republica? Que progressos / não fez a portuguesa nos, em 

que flo/receram com os nossos grandes Capi-/tães, os nossos melhores 

Escriptores? 

Ainda hoje em quase toda a Asia / he mais conhecida, e vulgar a lingua-

/gem portuguesa, do que qualquer outra / da // fot. 05 da Europa: Os Estrangeiros 

a-a=/prendem, seja para tratarem o co/mercio com aquellas Nações, sea pa/ra 

nellas pregarem a Fé do Chris-/tianismo. 

Todos estes motivos Sam bem si-/gnificantes, para que se-deva procu-/rar 

a cultura do nosso idioma pe-/lo meio do estudo da sua propri Grã-/mática, e para 

que este se consiga com toda a possível utilidade parece com / toda a possível 

utilidade parece ne-/cessario que V. Mag.
e
 defira ao Re-/querimento do 

Supplicante, man-/dando que nas Aulas da Latinidade / sejam os Estudantes 

obrigados a ap-/plicar-se por seis Mezes ou por a-/quelle tempo, que os Mestres 

dellas / julgarem conveniente à lição desta / Grãmática Portugueza; não pás-sando 

antes de bem instruídos nel/La ao estudo da Latina; sem que se / devam esquecer 

de os-applicar ao / mesmo tempo à Lição dos bons Authores; porque esta, e a viva 

conversação de homens sábios, e / instruídos he ainda mais capaz / de // fot. 06 de 

formar hum estylo puro, e corre-/cto, do que o seco, e fastidioso estudo / das 

Gramaticas. 

Não julga porem a Meza que esta / se deva ensinar aos Meninos nas / 

Escollas de ler, e escrever, não só por / defeito de capacidade nos Mestres, / que 

pela maior parte sam pouco / habeis para entenderem a anato-/mia da lingua por 

mais clara que / se lhes-exponha, e para comprehen-/derem as partes da 

Grãmática, / que he feita sobre o plano da Lati-/na, por forma que scientifica-

/mente possam instruir os seus / Discipulos, mas tambem porque a / tenra idade 

destes lhes-não permit-/te o estudo das muitas regras, precei-/tos, e excepçoes de 

huma Grãmática / perfeita; sendo na verdade muito / mais útil que V Mag.
e
 ordene 

ao / Author desta faça hum simples / Epîthome, ou Abreviado, em que se/ achem 

os Elementos da Lingua Por/tuguesa clara, e sucintamente ex-/postos; porque por 
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este meio se / con- // fot. 07 conseguirá que elles se appliquem / com gosto a este 

estudo pela brevida-/de das lições, que podem sem muito / custo decorar; e que 

vertendo sobre / principios geraes da sua propria / lingua, os-não necessitará a 

mai-/ores reflexões, que dependem de ou-/tra idade: Vindo assim a preparar-/se de 

longe o caminho da Latinida-/de, aos que nelle entrarem, e a se adi-/antar ao 

conhecimento das regras Grã-/máticaes de qualquer lingua pelas / primeiras 

noções, que deste modo / facilmente poderam alcançar nas / ditas Escolas. 

Dellas será justo que V. Mag.
e
 / mande abolir a lição dos ProceSsos / 

letigiosos, e Sentenças, que somente / servem de consumir o tempo, e de / 

costumar a Mocidade às Calumni-/as, e trapaças do Foro, que antes se / lhes-devia 

evitar com pozitivo pre-/ceito. 

João de Barros gran-/de Mestre da Lingua Portuguesa / em hum dos seus 

Dialogos havia / lamentado este abuso, que ja se / pra- // fot. 08 praticava no seu 

tempo, e o-achava/ digno de que elle fosse logo proscri-/pto por Authordade 

Regia; o / mesmo João de Barros sem em-/bargo de haver composto huma / 

Gramatica Nacional de muito / menor extenção do que a-do Sup-/plicante, 

conheçeo que ella não era / proporcionada para as Escolas de / ler; e escrever; 

pelos motivos assima / ponderados fez huma chamada / Cartinha para nella 

ministrar os / primeiros Elementos da Lingua. 

Restou, que deo à França hu-/ma excelente Grãmática, persua/dido deste 

sentimento fez della hum / Extracto para o mesmo uso; e isto / por mostrar a 

experiencia, que sen-/do só este proporcionado à capacida-/de da Infancia, e dos 

Mestres que a-/doutrinam lhes-poderia ser o ma-/is útil; e proveitoso. 

A força destas razões fez que / a Meza se não podesse tambem / conformar 

com o Parecer do De- // fot. 09 Deputado Informante em quan-/to a não admittir-

se alguém às / Aulas da Latinidade sem fazer ex-/ame, e ser aprovado na Grãmati-

/ca Portuguesa; e alem dellas acres-/ce não se dever impor semelhante / obrigação 

sem preceder Ley que / ordenasse este gênero de estudo; / paSsados porem alguns 

annos, e / depois de novas Instruções então / poderá ordenar-se o dito exame / tão 

sómente a respeito daquelles / Principios Elementares 
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O trabalho, a que se-tem offereci-/do nesta Composição o seu Author, / e o 

que continua no Diccionnario, que pormette: A sua applicação, / e o fim que nella 

se tem proposto, / tudo parece digno da Real Pro-/tecção de V Mag
e
; ordenando 

q’. / ou ensine em Aula publica a sua mesma  ramatica, ou se/ja empregado por 

qualquer ou-/tro modo que a V Mag.
e
 parecer; / na certeza de não haver cousa // 

fot. 10 que seja mais propria do Paternal / Amor; e incansável disvello, com / que 

V Mag.
e
 procura a felicida-/de deste Reyno, do que soccôr-rer a hum Vassallo 

benemérito, / e facilitar os meyos de se adian-tar, e aperfeiçoar a Educação / da 

Mocidade Portuguesa. 

E ao Deputado Fr. Joaquim de / Santa Anna parece o que consta / do seu 

Voto original, que tambem / sobe à Real Presensa de V Mag.
e
 

Bispo de Beja Prezidente.     Lx.
a
 27 de Agosto de 

1770 

Azevedo Eleito de [Lacedem.
a
] 

Bispo Eleito de Brag.
a
 

Pedro Nigas de Novaes 

An
to

 Manoel Nogr.
a
 de Abreu 

   Joze Bern.
do

 da Gama e Atayde 

  Fr João Baptista da S. Caetano 

Fr. M.
el
 da ReSsurreição  F.

r
 Francisco de Sá 

Fr. Francisco Xavier de Sancta Anna // fot. 11 
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ANEXO 03 

Alvará para que intensifique o estudo da Língua Portuguesa nos Reinos e 

Dominios de Portugal 

Copia = Eu ElRey= Faço saber aos que este Alvara vi=/rem, que em Conselho da 

Real Mesa Censoria / Me foi Presente, que sendo a correção das Lingoas / 

Nacionais hum dos objetos mais attendireis, para /a cultura dos Povos Civilisados, 

por dependerem /della a clareza a energia, e a magistade comque de-/vem 

estabelecêr as Leis, persuadir a verdade da / Religiaõ, e fazer uteis, e agradaveis 

os Escriptos: / Sendo pelo contrario a barbaridade das= / Lingoas a que manifesta 

a ignorancia das / Nações; e naõ havendo maio, que mais pos-/sa contribuir para 

polir, e aperfeiçoar q
l
/quer Idioma, e desterrar delle esta rudêz, / do que a 

aplicação da Mocidade ao es/tudo da Gramática de sua propria / Lingoa; por que 

sabendo-a por princi-/pios, e naõ por mero instinto, e habito, / Se costuma a fallar, 

e escrevêr compuresa, / evitando aquelles erros, que tanto disfi-/guraõ a nobreza 

dos pensamentos, e = / vem ad’quirir-se com maior facilidade / e sem perda de 

tempo aperfeita intel-/ligencia d’outras differentes Lingoas; pois / que lendo todas 

principios communs, a=/charaõ nellas asprincipiantes menos que / estudar todos 

os rudimentos, que o referido / elevar as Lingoas Gregas, e Romanas ao graõ de / 

gosto, eperfeiçaõ, em que Seviraõ nos famozos / Seculos de Athenas, e Roma, 

eque bem tes-/temunhaõ as excellentes, e emitaveis obras, que / Delles ainda nos 

restaõ. Conformando Me / Hum com exemplo destas ede outras Nações / 

illuminadas, e desejando quanto em Mim / hé, adiantar a cultura da Lingoa / 

Portuguesa nestes Meus Reinos, e Dominios / para que nelles possa haver 

Vassalos u= // fot. 01 uteis ao Estado: Sou Servido ordenar que / os Mestres da 

Lingoa Latina, quando rece/berem nas suas Classes os Discipulos para 

lha=/iniciarem as instruções previamente por tem/po de seis mezes setantos forem 

neceSsarios para / a instruçaõ dos Alunnos na Gramatica Portu/guesa composta 

por Antonio José dos Reis / Lobato, e por Mim approvada para o uso / das ditas 

Classes, pelo methodo, clareza, e boa or/dem, com que hé feita. E por quanto Me 

cons=/tou, q’ nas Escollas, de Ler, e escrever se praticava / até agora alição de 

processos litigiosos, e Sem=/tenças, que somente servem de diminuir o tempo, / e 

de costumar a mocidade áo orgulho, e enLeios / do Fôro: Hé por bem abolir para 

sempre / hum abuso taõ prejudicial: E mando que em / lugar dos ditos proceSsos, 
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e Sentenças se ensi=/nem os meninos por impreSsos, ou manus-/criptos de 

differente natureza expecialmente / pelo Catecismo pequeno do Bispo de 

Mon/tpellier Carlos Joaquim Colbert, mandado / traduzir Diocesana para que por 

elle vão / taõ bem aprendendo os principios da Religiaõ, / em que os Mestres os 

devem instruir com especial / cuidado, e preferencia a outro qualquer es-/tudo. 

Eeste se cumprira taõ inteiramente co=/mo nelle se contem sem duvida ou 

embargo / algum. Pelo que Mando a Real Mesa Com-/soria, Mesa do Desembargo 

do Paço, Diretor / Geral dos Estudos, Senado da Camara, e / a todos os 

Desembargadores, Corregedores, Pro-/vedores, Juizes, e mais PeSsoas deste Meus 

Rei-/nos, e Dominios o cumpraõ, e guardem, e fa-/çaõ inteiramente cumprir e 

guardar, es-/te meo Alvará com inviolavel observan=/cia, e Registrar tem todos os 

Livros das Ca/maras das suas respectivas jurisdições. E= // fot. 02 E ao Doutor 

Pacheco Pereira do Meu Com-/selho Do embargador do Paço, que serve de 

Chancel/ler M r destes Reinos, Mando q’ faça publicar / ne Chancellaria, 

Registrando-se o original / para a Torre do Tombo. ― Dado no Palacio / de N. 

Senhora da Ajuda á os 30 de Septem=/bro de 1770 = Rey = Bispo de Béja P. 
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ANEXO 04 

Resumo da Grammatica da Lingua Portugueza, composto pelo Bacharel 

Antonio Jozé dos Reis Lobato para uso das Escolas de Ler, e escrever
607

 

 

Resumo da Grammatica da / Lingua Portugueza, composto pelo Bacharel 

Anto-nio Jozé dos Reis Lobato p.
a
 uso das Escolas de / Ler, e escrever. 

O Assumpto deste Autor, como elle na Introdução / ou Prologo se-

explicou, consiste em dar huã perfeita / e necessaria noticia da Syntaxe 

Portugueza, e dos Ru-/dimentos p.
a
 ella necessarios, como tembem da Orthogra-

/fia; para que todas as pessoas prinicipalmente as que / servem á Republica no 

Foro, Tribunaes, e Secretarias, / saibão com toda a perfeição fallar, e escrever o 

Portu-/guez Idioma. 

Por esta causa ensina o mesmo Autor, que na Or-/thografia Portugueza se-

devem dobrar as Consoantes, assim / como se-escrevem na Latina; e p.
a
 isto usou 

d hum / exemplo no Tratado da sobredita Orthografia Lição 3. / pag. 57. e 58. 

advertindo que o Pronome Elle se-deve / escrever com LL, porque Ille, donde 

aquelle se-deri-/va, assim se-escreve. De sorte que sempre insinuajusta-/mente, 

que a Orthografia Portugueza deve seguir a Lati-/na, quanto permittem as diversas 

propriedades, que nes-/tes Idiomas se-conhecem. <as que importa estabele-/cer 

esta bem fundada e universal Regra, se elle conti-/nuamente se-contradiz? 

Escreve Dicera, Dicesse com C, e devia escrever dois / SS. Occeano com 

dois cc; e devia ser hum só. Emfermo / com m antes do F; e devia ser hum n. 

Lenbrar com / n antes do b, e devia ser hum m. Mapa com hum / só p, e devia ser 

com dois. Melão com hum só L, e / devia escrever com dois tambem. Pasado com 

hum só s, / reconhecendo, e ensinando elle, q’ hum so S entre duas vo-/gaes se-

pronuncîa como Z. Setensa com s na ul-/tima Syllaba, e devia ser hum C com 

cedilha. Sus-/pensso com dois SS depois da penultima Syllaba pen, / o que he 

crassissimo erro, porque o S ultimo se pro-/fere com a vogal o; e o outro não se 

pode absolutamen-/te pronunciar, pois não há vogal, a que se-ajunte, assim / na 

Portugueza, como na Latina Orthografia. Final-/mente álem de escrever 

Arithmetica, Filosofia, etc. com as / Letras fóra do seu Lugar, e com iniciaes 

pequenas; sempre / escreve o Fidellissima, e Escolla com dois ll, o que he / 

contrario á Orthografia Latina, e a outra qualquer moderna. 

Agora notarei com a brevidade possivel aquel/les maiores defeitos, que 

julgo haver em muitas Re-/gras, excogitadas pelo Autor deste Compendio p.
a
 / dar 

// fl. 17f. dar, como elle diz, huã perfeita noticia da Grammatica Portu-/gueza. 
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 Resumo da Grammatica da Lingua Portugueza, composto pelo Bacharel Antonio Jozé dos Reis 

Lobato para uso das Escolas de Ler, e escrever. ANTT, Real Mesa Censória, 1771, doc. 42. 
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Na Parte 1. Livro 1. diz que as Partes da Oração / Portugueza são nove, 

Artigo, Nome, Pronome, Verbo, etc. e que / o Artigo he huã palavra, que serve p.
a
 

distinguir genero, / <+ / appllativo>
608

 numero, e caso[s.] Qualquer Nome 

Portuguez + só tem hum caso / no singular, e hu só no plural, como v. g. A 

virtude, As / virtudes; O vício, os vícios. Pelo que ainda que eu repita seis / vezes, 

ou muitas mais, hum Artigo com hum Nome, ou sempre / hei de proferir o mesmo 

caso. He logo falso, que o Artigo / sirva p.
a
 distinguir os casos do mesmo nome. 

Distingue / certamente o genero, e numero; poque dizendo-se v. g. A virtu-/de; já 

se-conhece que este Nome he feminino, e singular; e dizendo-se As virtudes; 

consta que o mesmo Nome he femi-/nino, e plural. Isto se-confirma com os 

diversos Arti-/gos; porque dizemos v. g. A grande, O grande; As grandes / Os 

grandes. Finalm.
te
 os casos dos Nomes, e Artigos são diversos por sua instituição. 

Daqui se-deduz, que tambem he falso, o que na / Pag. 2 affirma o Autor, 

isto he, que o Nome Portuguez, / de que alli trata, tem seis Casos, Nominativo, 

Genitivo, Dá-/tivo, etc. porque nunca tem senão hum no singular, e outro / no 

plural.  

Na Lição 3. diz, que o Artigo se declina por este modo / v. g. A virtude, 

que he Nominativo; genitivo Da virtude, / Dativo A’ virtude; Accusativo Para a 

vitude; Ablativo / Da virtude, ou Na virtude, ou Pela virtude. Faltou-lhe / o 

Vocativo O’ virtude. Esta Regra, ou explicação he insofri-/vel; porque o caso do 

Nome Virtude sempre he o mesmo; e / tambem o Artigo A he o mesmo. Quem faz 

analogar, ou / mentalmente referir, e proporcionar este Nome com hum só / caso 

aos diversos casos Latinos, não he o Artigo, como já disse; / mas as Preposiçoens 

Portuguezas, que se-lhe ajuntão. Para / significar o Genitivo, usamos da 

Preposição De, e do Artigo A; / mas não dizemos De a virtude, de o vicio, porque 

pela Figu-/ra Synereze pronunciamos Da, Do, Da virtude, Do vicio; / e isto 

mesmo observamos com as outras Preposiçoens e Artigo, / p.
a
 significar, ou fazer 

analogia aos distintos casos dos La-/tinos. 

Na Lição 8. Pag. 7. pertende o Autor dar as Regras / Geraes das 

terminaçoens, ou casos dos Nomes Portuguezes. / Diz pois que os Nomes 

terminados em Al tem no plural / o caso aes, como v. g. Sal, Saes; e que desta 

Regra se exceptua / sómente o Nome Mal, que no plural he Males. Esta ex-

/cepção he deminuta; porque o Substantivo Real, não sómente / faz no plural 

Reaes, mas tambem Réis com accento agudo / no e p.
a
 distinção do Nome Rêis, 

que significa Monarcas. 

Na mesma Pag. 7. Estabeleceo outra Regra geral, dizendo / que o Nomes 

em il formão o plural mudando o l em s, / como Buríl, Burís; e q’ desta Regra 

geral se exceptuão Facil, Dif/ficil, Docil, que formão Faceis, etc. Eis aqui huã 

Regra geral / falsissima; por que, ainda mais do que o Autor diz, a-excede a sua 
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propria / excepção. Os Nomes terminados em il com accento dominante / nesta // 

fl 17v. nesta Syllaba, e que por isso formão o plural em is, como Anil, / Barril, 

Boril, Funil, Anís, Barrís, en-são m.
to

 poucos; e os No-/mes terminados em il com 

accento dominante na Syllaba prece-/dente, são muitos certamente como v g. 

Ágil, Aquátil, Dúctil, Ré-/ptil, Verosímil, Volátil, Útil, etc. aos quaes se-devem 

accres/centar todos aquelles, que se-derivão dos Latinos Verbaes em / <+ / com a 

penulti-/ma brêve,>
609

 [ilegível]ilis, + como v. g. Adductilis, Fietilis, Inco[ntil], 

Inconsutilis, etc. / dos quaes arbitrariamente se-derivão Nomes Portuguezes, 

termina-/dos em il com accento dominante na Syllaba precedente. Desde que / 

ainda prescindindo destes Nomes arbitrarios, aquelles, de que o Autor in-/ventou a 

sua Regra géral, não excedem aos outros, que formão o plural / em eis. A 

verdadeira Regra neste Ponto he a que eu ja dei em hum Com-/pendio de 

Orthografia, isto he, que o Nomes terminados em il com / accento dominante 

nesta ultima syllaba, formão o plural em is, co-/mo Barríl, Barrís; e os que tem o 

mesmo accento na Syllaba antece-/dente, formão o plural em eis, como Fácil, 

Fáceis, etc. 

Na referida Pag. 7 e na 8. Diz que há Nomes terminados em ão, / ou am, q’ 

formão o plural em ães, ãos, e ães; mas não ensina, nem / distingue estas diversas 

Classes, ou terminações, para que os homens / do Foro, Tribunaes, e Secretarias 

saibão perfeitamente proferir, / e escrever a sua Lingua, como elle promette no seu 

Prologo. 

No Livro 2. excogitou o Autor diversas Regras p.
a
 conhecer / os generos 

dos Vovabulos Portuguezes, que devem concordar com / Adjectivos; mas em 

primeiro Lugar não ensina que genero tem / os Infinitivos dos Verbos, quando se-

usa delles ao modo de Substan-/tivos, como v. g. O amar a Deos, e ao proximo, he 

a primeira obriga-/ção de hum Catholico. Em segundo lugar diz na Lição 2. / pag. 

10. que os Nomes acabados em a são do genero feminino; e que desta Regra geral 

se-exceptuão Dia, Mapps, Clima, e / outros q’ são do genero masculino. Mas 

como não diz, quaes sejão / <+ / como são>
610

 estes, + v. g. Anagramma, 

Anathema, Axioma, Diadema, [E]pigramma / Lemma, Problema, Programma, 

Thema, Theorema, etc. de nada serve / aquella Regra, assim como outras, p.
a
 huã 

perfeita noticia da Gramma-/tica Portugueza. 

3º Na mesma Pag. 10. Estabelece como Regra géral, que os Nomes / 

acabados em e são femininos, como Arte, Neve; e desta Regra / somente 

exceptuou Bosque, e Valle. Não lhe-lembrarão v. g. / Aleive, Alfeire, Alfnete, 

Alicerce, Aljube, Almadraque, Almece, / Alqueire, Alume, Appetite, Aproche, 

Arenque, Arrobe, Ata-/le, Ataque, Alaude, Asougue, e tantos outros, com os 

quaes pode-/ria eu encher duas folhas de papel, discorrendo por todas as Le-/tras 

de nosso Abecedario. A estes innumeraveis Nomes do / genero masculino podia 
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qualquer Erudito eccrescentar outors / Nomes deminutivos e arbitrarios, que se-

terminão em ête, como / v. g. Macête, Alhête, etc. que tambem são masculinos. 

Eu algum / dia tive a curiosidade superflua de inquirir exactamente o maior / 

numero dos Nomes femininos, ou masculinos, terminados em e; / mas depois de 

huã grandissima applicação julguei que era moralmente / impossivel estabelecer 

Regra geral nesta materia; e que só devia / dizer-se, que os Nomes acabados em 

dade, e ice, como v. g. Castida-/dade, Meiguice, são femininos; e os terminados 

em ete, são / masculinos: os outros porém se-devião deixar ao uso, q’ facilmen-/te 

os-ensina. Certamente o Autor deste Compendio não teve / nesta materia estudo 

sufficiente; e por isso se-avançou a dar semelhan-/tes Regras, que ou são falsas 

em si mesmas, ou por causa das excepções. 

4.º Na citada Pag. Resolve que os Nomes acabados em o são mascu-/linos, 

como Livro, Negocio; e sómente exceptuou Não, Enxó, / Mó. Mas devia tambem 

exceptuar Ichó, Eiró, Filhó, etc. 

5º Alli mesmo decidio que o Nomes terminados na syllaba em / são 

femininos, como Ordem, Imagem; e não exceptuou desta Regra / senão Trem, 

Bem, Armazem; porq’ não advertio, que tambem são / masculinos // fol. 18f. 

masculinos Assém, Múgem, Vai vém, Vintém, etc. 

Na Pag. 11. Resolve que são masculinos os Nomes terminados em az, ez, 

iz, como Antraz, Arnez, Verniz; mas na excepção / desta Regra diz que são 

femininos Atanaz, que devia ser Tenaz, / Arnez, que he masculino como elle 

advertio nos exemplo da / sua Regra géral, Paz, Vez, Raiz, Sobrepelliz, e Antraz 

que tem-/bem lhe-servio de exemplo p.
a
 os masculinos. Não pode haver / <+ / 

Matriz / + / Rêz, Rézes;>
 611

 Regra mais confusa, nem mais deminuta excepção; 

porq’ tambem / são femininos + Féz, Fezes; + Tez Tezes; Aboiz, Codorniz, 

Perdiz, / etc. 

Nas Conjugaçoens dos Vrbos Portuguezes falou bem; / porque as-

transcreve da Grammatica Portugueza, e de outros / muitos Livros, que tratão 

deste Assumpto. He verdade que na / Pag. 24 adverte que muitos Verbos da pr.
a
 

Conjugação carecem do Par-/ticipio activo acabado em ante, porque não se-diz 

v.g. Comprante, / Louvante; mas não explicou os mais exceptuados; porque talvez 

/ ignorava a Regra géral da excepção, a qual sabem os Orthólogos / eruditos. 

Na Parte 2 Pag. 44. definio a Syntaxe por estas palavras = Perfeita 

composição das partes da Oração entre si. Esta / Definição não he boa. Porque 

escede o Definido. Syntaxe he huã cons-/trução, ou composição de partes, a qual 

pode perfeita, ou imperfei-/ta; é por isso ninguém até agora definio, que a Syntaxe 

he perfeita / composição. 
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Finalmnte na Parte 3ª Livro 1. Pag. 54. e seguintes, em q’ no-/vamente 

tratou da Orthografia Portugueza, não fez menção da Letra / Z do nosso 

Abcedario; nm deo Regras sufcientes para qie os / homens do Foro, Tribunaes, e 

Secretarias possão fallar, e escre-/ver com perfição os Vacabulos Portuguezes, 

como elle a todos / affirmou na sua Introducção. 

Peloque, sendo este Sapientissimo e Rgio Tribunal, instituido / por El Rei 

Nosso Senhor, p.
a
 promover com suavidade e prudencia, / quanto lhe-seja 

possivel, as boas Letras, Artes Liberais, e como Catho-/lico; não me-parece justo, 

que esta Obra manuscrita, assim como / está, se-aprove; mas que ou se-entregue a 

seu Autor, para que / a-emende na Orthografia, e Regras; ou fique já supprmida. 

Os S.
rs
 Deputados Adjuntos julgarão o mesmo isto he / que ou esta Obra 

se-supprima, ou se-entregue ao Autor, / paraq’ emende a Orthografia, e as Regras. 

Lisboa em Meza, 6 de Maio de 1771. 

Fr. Luis do M.
te
 Carmelo 

Fr. Fran.
co

 X.
er

 de S.
ta
 Anna 

Antonio Per.
a
 de Fig.

do
 // fol. 18v. 
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ANEXO 05 

Quadro de Referências Positivas aos Autores Citados nas Gramáticas 

Analisadas 

Autor Citado Observações sobre o autor 

Citado 

Gramático 

Amaro de Roboredo  [...] nosso insigne  Antonio Jose dos Reis Lobato  

Andre Nunes da Silva  nosso Poeta  Antonio Jose dos Reis Lobato  

Aníbal Caro  Doutíssimo  Francisco José Freire  

Antonio das Chagas  Frei, exemplo clássico  Francisco José Freire  

Antonio de Sá  Padre, Nossos Oradores de 

mais pura linguagem  

Francisco José Freire  

Antonio Felix Mendes  Meu mestre o erudito [...] 

sogeito de huma rara erudição 

nas humanas letras [...] 

Professor Régio  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Antonio Fernandes  Clássico na Música  Francisco José Freire  

Antonio Jose dos Reis Lobato  Douto  Manuel Dias de Souza  

Antonio Luiz  nosso  Francisco José Freire  

Antonio Pereira de Figueiredo  Padre; [...] celebre filologo da 

nossa idade, bem conhecido 

entre os eruditos pela sua vasta 

erudição, assim nas Divinas, 

como nas humanas Letras.  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Antonio Vieira  Padre, Grande  João de Moraes Madureyra 

Feijó 

Antonio Vieira  Padre; o classico mais 

auctorisado da lingua 

portugueza  

Francisco José Freire  

Antonio Vieira  Padre; Mestre da Lingua 

Portugueza  

Francisco José Freire  

Antonio Vieira  Padre, Rafael dos Oradores  Francisco José Freire  

Antonio Vieira  Padre, Este é o principal mestre 

que deve imitar o escritor 

principiante.  

Francisco José Freire  

Aristóteles  Nosso Natural, não fora buscar 

linguagem emprestada  

Jeronimo Soares Barbosa  

Bartholomeu de Quental  Padre; Venerável; fallou com 

grande propriedade  

Francisco José Freire  

Bernardo de Brito  Frei; Mostrou que nascera tanto 

para a Poesia, como para a 

Historia  

Francisco José Freire  

Bernardo de Brito  Frei; "na linguagem e juizo 

póde servir de modelo"; Este 

hercule de Rhetorica optime 

meritus, cujus perenne stadium, 

ae felicem diligantiam vulgata 

opera testatam faciunt  

Francisco José Freire  

Bernardo de Brito  Frei; fundador desta Historia  Francisco José Freire  

Bernardo de Brito  Frei; fundador desta Historia  Francisco José Freire  

Dom João Caramuel  Doutissimo  Antonio Jose dos Reis Lobato  

Duarte Nunes de Leão  Nossos Clássicos  Jeronimo Soares Barbosa  
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Duarte Ribeiro de Macedo  Escriptor de purissima 

linguagem  

Francisco José Freire  

Duarte Ribeiro de Macedo  auctor com distinção 

benemerito da sua lingua  

Francisco José Freire  

Fernão de Oliveira  Clássico na Gramática  Francisco José Freire  

Fernão Mendes Pinto  Clássico  Antonio de Morais Silva  

Filippe Nunes  Clássico na Poesia  Francisco José Freire  

Francisco Rodrigues Lobo  possuiu perfeitamente a lingua 

e a praticou com distinção  

Francisco José Freire  

Francisco Sanches Brocense  Insigne  Antonio Jose dos Reis Lobato  

Francisco Sanches Brocense  Autor da primeira ordem entre 

os Grammaticos  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Francisco Sanches Brocense  Famoso [...] De estar a 

[gramática] Latina reduzida a 

Arte há tantos annos, e ir-se 

sempre aperfeiçoando, 

podemos dizer, que soube 

Francisco Sanches Brocesse 

mais Grammatica em nossos 

tempos, que Cicero, e Varrão 

colunas da lingua nos seus, que 

lhe precederom 1640 annos. 

Elle mais Grammatica, estes 

mais Latim. Porque a 

Grammatica depende da razão, 

que a natureza vai pelo tempo 

descubrindo aos bons engenhos 

que sobre ella trabalhão. 

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Francisco Sanches Brocense  [...] por excederem estes 

célebres Grammaticos aos 

antigos em examinarem 

filosoficamente as materias; 

pois he certo, que sem o 

soccorro da Filosofia se não 

pode conhecer perfeitamente a 

natureza das partes da oração.  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Francisco Sanches Brocense  Gramático mais celebre  Antonio Jose dos Reis Lobato  

Gabriel Pereira de Castro  benemérito de nossa lígnua  Francisco José Freire  

Gil Vicente  Sublime espírito  Francisco José Freire  

Jacintho de Deus  Muito deveria a Língua 

Portugueza ao seu Auctor, se 

os escrupulosos imitassem, 

porque nunguém tivemo, que 

mais do que ele, usasse dos 

termos alatinados  

Francisco José Freire  

Jacinto Freire de Andrade  nossos melhores clássicos  Francisco José Freire  

Jacinto Freire de Andrade  Purissima locução  Francisco José Freire  

Jacome Perizonio  Insigne  Antonio Jose dos Reis Lobato  

Jacome Perizonio  Autor da primeira ordem entre 

os Grammaticos  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Jacome Perizonio  [...] por excederem estes 

célebres Grammaticos aos 

antigos em examinarem 

filosoficamente as materias; 

pois he certo, que sem o 

soccorro da Filosofia se não 

Antonio Jose dos Reis Lobato  
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pode conhecer perfeitamente a 

natureza das partes da oração.  

Jerardo João Vossio  Doutissimo  Antonio Jose dos Reis Lobato  

Jeronimo Soares Barbosa  a melhor de seu tempo  Tristão da Cunha Portugal  

Joachim Perionio  Varão Doltissimo da sua lingua 

Francesa  

Duarte Nunes de Leão  

João de Barros  Nosso  Jeronimo Soares Barbosa  

João de Barros  nosso  Jeronimo Soares Barbosa  

João de Barros  Bem conhecido pelos seus 

Doutissimos escritos  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

João de Barros  Grande  Antonio Jose dos Reis Lobato  

João de Barros  Nosso, também desconhecia  Antonio de Morais Silva  

João de Barros  Nosso  Jeronimo Soares Barbosa  

João de Barros  Insigne; primeiro Mestre da 

Linguagem Portugueza  

Francisco José Freire  

João de Barros  Insigne  Francisco José Freire  

João de Barros  Clássicos mais antigos  Francisco José Freire  

João de Lucena  Padre; mestre de primeira nota  Francisco José Freire  

João de Morais Madureira 

Feijó  

Padre; sempre preocupado com 

as regras latinas  

Tristão da Cunha Portugal  

Julio de Mello e Castro  arremedo do que nos deixou 

Jacintho Freire  

Francisco José Freire  

Lancelloto  [...] por excederem estes 

célebres Grammaticos aos 

antigos em examinarem 

filosoficamente as materias; 

pois he certo, que sem o 

soccorro da Filosofia se não 

pode conhecer perfeitamente a 

natureza das partes da oração.  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Lancelloto  Gramático mais celebre  Antonio Jose dos Reis Lobato  

Lucena  Clássico  Antonio de Morais Silva  

Lucena  Nossos Clássicos  Jeronimo Soares Barbosa  

Luis Antonio Verney  Sapientíssimo  Frei Luiz de Mote Carmelo  

Luis Antonio Verney  Sapientíssimo  Frei Luiz de Mote Carmelo  

Luiz de Camões  o nosso Poeta  Antonio Jose dos Reis Lobato  

Luiz de Camões  nosso eruditíssimo  Frei Luiz de Mote Carmelo  

Luiz de Camões  Claríssimo Poeta  Frei Luiz de Mote Carmelo  

Luiz de Camões  Suavíssimo  Frei Luiz de Mote Carmelo  

Luiz de Camões  nosso  Frei Luiz de Mote Carmelo  

Luiz de Camões  bem disse  Jeronimo Soares Barbosa  

Luiz de Camões  Homem Universal que sabe de 

tudo  

Tristão da Cunha Portugal  

Luiz de Camões  Sublime  Francisco José Freire  

Luiz de Camões  Honra Imortal  Francisco José Freire  

Luiz de Camões  Principe de nossa poesia  Francisco José Freire  

Luiz de Menezes  Conde da Ericeira; Dom; teve 

clareza e gravidade de locução  

Francisco José Freire  

Luiz de Souza  Frei; grande espendor da sua 

Religião, a nenhum outro 

Classico cede em pontos de 

pureza de linguagem, e energia 

Francisco José Freire  
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d'expressões; Historiador  

Luiz de Souza  Frei; Claro com brevidade, 

discreto sem affectação, 

copioso sem redundanci, e tão 

corrente, facil, e notavel, que 

enriquecendo a memoria, e 

affeiçoando a vontade, não 

cança o entendimento  

Francisco José Freire  

Luiz de Souza  Frei; grande espendor da sua 

Religião, a nenhum outro 

Classico cede em pontos de 

pureza de linguagem, e energia 

d'expressões; Historiador  

Francisco José Freire  

Luiz de Souza  Frei, insigne  Francisco José Freire  

Luiz de Souza  Frei; grande espendor da sua 

Religião, a nenhum outro 

Classico cede em pontos de 

pureza de linguagem, e energia 

d'expressões; Historiador  

Francisco José Freire  

Manuel Bernardes  Padre; filho do instituto e do 

espirito do veneravel Padre 

Quental  

Francisco José Freire  

Manuel Fernandes  Alma Instruida  João de Moraes Madureyra 

Feijó 

Manuel Luiz  Sogeito bem istruido nas 

humanas, e Divinas Letras; 

Doutor e Padre da Companhia 

de Jesus  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Manuel Nunes da Silva  Clássico na Música  Francisco José Freire  

Manuel Rodrigues Leitão  hombrea com os da primeira 

auctoridade  

Francisco José Freire  

Manuel Severim de Faria  bastante pureza no fallar  Francisco José Freire  

Manuel Severim de Faria  nosso famoso antiquario  Francisco José Freire  

Marco Fabio Quintiliano  podem fazer autoridade  Frei Luiz de Mote Carmelo  

Marco Fabio Quintiliano  Grande mestre de fallar  Duarte Nunes de Leão  

Marcos de Lisboa  Dom Frei; muito eloquente  Francisco José Freire  

Marcus Tullius Cicero  podem fazer autoridade  Frei Luiz de Mote Carmelo  

Marcus Tullius Cicero  Celebre Filologo da idade 

aurea da lingua Latina  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Moises  primeiro escritor do mundo e 

da religião  

Jeronimo Soares Barbosa  

nc  para quem tiver por auctor de 

boa classe  

Francisco José Freire  

Nigidio Figulo  podem fazer autoridade  Frei Luiz de Mote Carmelo  

Pereira  Padre; Autor, a quem os 

Jesuitas veneravão por oraculo 

em algumas sciencias. E o que 

mais admira he ver, que já 

Estando-se elle de ter composto 

a Prosodia Latina, em que nos 

offereceo hum thesouro da 

lingua Portugueza, sem ter 

ainda trinta annos de idade.  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Platão  foi o primeiro entre os gregos 

que indagou a natureza da Arte 

da Grammatica  

Jeronimo Soares Barbosa  
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Raphael Bluteau  Padre, a quem seguiu 

Madureira  

Tristão da Cunha Portugal  

Raphael Bluteau  Padre Doutíssimo  João de Moraes Madureyra 

Feijó 

Raphael Bluteau  Padre; a quem muito seguimos 

nesta obra; sempre será um 

Escriptor de immortal fama 

entre os Portuguezes, por lhes 

dar um Diccionario, que elles 

não tinham, e de que tanto 

necessitavam.  

Francisco José Freire  

Roboredo  [...] que soubera mais 

Grammatica Latina, que o 

mesmo Cicero, e Varrão.  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Sciopio  Autor da primeira ordem entre 

os Grammaticos  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Sciopio  [...] por excederem estes 

célebres Grammaticos aos 

antigos em examinarem 

filosoficamente as materias; 

pois he certo, que sem o 

soccorro da Filosofia se não 

pode conhecer perfeitamente a 

natureza das partes da oração.  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Seneca  Dizia Belamente  Frei Luiz de Mote Carmelo  

Suetonio  De Illstr. Gramm.  Jeronimo Soares Barbosa  

Varrão  Celebre Filologo da idade 

aurea da lingua Latina  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Vasco de Quevedo Mousinho  Insigne  Antonio Jose dos Reis Lobato  

Vossio  insigne  Antonio Jose dos Reis Lobato  

Vossio  Autor da primeira ordem entre 

os Grammaticos  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

Vossio  [...] por excederem estes 

célebres Grammaticos aos 

antigos em examinarem 

filosoficamente as materias; 

pois he certo, que sem o 

soccorro da Filosofia se não 

pode conhecer perfeitamente a 

natureza das partes da oração.  

Antonio Jose dos Reis Lobato  

 



358 

 

 

 

ANEXO 06 

Quadro de Referências Negativas aos Autores Citados nas Gramáticas 

Analisadas 

Autor Citado Observações sobre o autor Citado Gramático 

Amaro de Roboredo  [...] trata da Grammatica Portugueza para 

melhor intelligencia da Latina; porém não dá a 

necessaria noticia das diversas declinações dos 

Nomes, e Conjugações dos Verbos, assim 

regulares, como irregulares; admittindo 

tambem por prepsições muitas palavras que o 

não são. No tratado da Syntaxe tem muitos 

defeitos por querer regular quase em tudo a 

Syntaxe Portugueza pela Latina.  

Antonio Jose dos Reis 

Lobato  

Antonio das Chagas  Frei; tem penna ingenua, indagadora, e 

verdadeira, mas falta daquella propriedade, e 

pureza, que sobressahe em seu antecessor  

Francisco José Freire  

Antonio Jose dos Reis 

Lobato  

Se pode ver a Falsidade no autor  Jeronimo Soares 

Barbosa  

Antonio Jose dos Reis 

Lobato  

Caiu em erro  Jeronimo Soares 

Barbosa  

Antonio Jose dos Reis 

Lobato  

Imita João de Barros  Jeronimo Soares 

Barbosa  

Antonio Vieira  O mesmo Erro comete Vieira; Padre  Jeronimo Soares 

Barbosa  

Antonio Vieira  Padre, mas sempre é preciso advertir-lhe que 

Vieria com a suprema auctoridade de Mestre 

usou de alguns termos plebeos, e fez algumas 

descripções, que o principiante não deve imitar, 

porque aquellas liberdades, que não desdizem 

na boca de um velho, na de um moço são 

justamente censuradas.  

Francisco José Freire  

Bartholomeu de 

Quental  

Padre; fallou com grande propriedade  Francisco José Freire  

Bento Pereira  Padre, Não deve ser imitado  João de Moraes 

Madureyra Feijó 

Brachyolog  Este auctor por querer nesta palavra ser 

nimiamente portuguez, deixou de o ser  

Francisco José Freire  

Duarte Nunes de Leão  Não deve ser imitado  João de Moraes 

Madureyra Feijó 

Francisco Brandão  Frei; tem penna ingenua, indagadora, e 

verdadeira, mas falta daquella propriedade, e 

pureza, que sobressahe em seu antecessor  

Francisco José Freire  

Francisco Manuel de 

Melo  

affectou mais os archaismos, e por isso tem 

sido censurado por muitos  

Francisco José Freire  

Francisco Xavier dos 

Serafins Pitarra  

Religioso Franciscano de Xabregas, Defendeu 

mal uma má causa, começando pela 

infelicidade de commetter erros grammaticaes 

logo no titulo da obra  

Francisco José Freire  

Jacintho de Deus  Frei; é de pouco peso a autoridade desse 

escriptor  

Francisco José Freire  

Jacinto Freire de 

Andrade  

Comete erro  Jeronimo Soares 

Barbosa  

João de Barros  Confunde Ante, que é preposição com Ante 

adverbio  

Antonio de Morais Silva  

João de Barros  Confunde Ante, que é preposição com Ante Antonio de Morais Silva  
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adverbio  

João de Barros  Imperfeito  Jeronimo Soares 

Barbosa  

João de Barros  Imperfeito  Jeronimo Soares 

Barbosa  

João de Barros  Imperfeito  Jeronimo Soares 

Barbosa  

João de Barros  Imperfeito  Jeronimo Soares 

Barbosa  

João de Barros  Imperfeito  Jeronimo Soares 

Barbosa  

João de Barros  é incorreta a expressão de Barros  Jeronimo Soares 

Barbosa  

João de Barros  Equivoca-se  Antonio de Morais Silva  

João de Morais 

Madureira Feijó  

Não concorda com a Ortografia. Reverendo 

Padre  

Frei Luiz de Mote 

Carmelo  

João de Morais 

Madureira Feijó  

Não concorda com a Ortografia. Reverendo 

Padre  

Frei Luiz de Mote 

Carmelo  

João de Morais 

Madureira Feijó  

ainda que repugne inutilmente o R. P. 

Madureira, e os feus Sequazes Nefta Materia 

tudo depende do coftume, e efte do beneplacito 

dos Cortezãos eruditos, mas particularmente 

dos Principes; porque os Vocabulos fam como 

as moedas, as quaes com diverfos cunhos, ou 

figuras, e tambem com diverfas quantidades, 

ou fubstancias, (fe forem de metaes differentes) 

tem fempre igual valor.  

Frei Luiz de Mote 

Carmelo  

João Franco Barreto  Não deve ser imitado  João de Moraes 

Madureyra Feijó 

Luigi Giuglaris  autor não clássico  Francisco José Freire  

Manuel Antonio 

Pinheiro Fernandes  

Padre, Escriptor de baixa anctoridade, como é 

em materia de pureza da Língua  

Francisco José Freire  

Manuel Antonio 

Pinheiro Fernandes  

Padre, Escriptor de baixa anctoridade, como é 

em materia de pureza da Língua  

Francisco José Freire  

Manuel Leal de Barros  autor não clássico  Francisco José Freire  

Manuel Leal de Barros  Este livro é uma abundante sementeira de joio 

de vozes Latinas sem necessidade 

aportuguezadas, como claramente mostraremos  

Francisco José Freire  

Manuel Severim de 

Faria  

Seria necessário Auctor mais Clássico  Francisco José Freire  

nc  É auctor de levissima auctoridade  Francisco José Freire  

Raphael Bluteau  Padre, Bluteau usa o termo mas Feijó Critica  João de Moraes 

Madureyra Feijó 

Raphael Bluteau  Padre, Bluteau usa o termo mas Feijó Critica  João de Moraes 

Madureyra Feijó 

Raphael Bluteau  Padre, Bluteau usa o termo mas Feijó Critica  João de Moraes 

Madureyra Feijó 

Raphael Bluteau  Padre, Bluteau usa o termo mas Feijó Critica  João de Moraes 

Madureyra Feijó 

Raphael Bluteau  Padre, Bluteau usa o termo mas Feijó Critica  João de Moraes 

Madureyra Feijó 

Raphael Bluteau  Padre, Bluteau usa o termo mas Feijó Critica  João de Moraes 

Madureyra Feijó 

Raphael Bluteau  Padre, Bluteau usa o termo mas Feijó Critica  João de Moraes 

Madureyra Feijó 

Raphael Bluteau  Padre, Bluteau usa o termo mas Feijó Critica  João de Moraes 

Madureyra Feijó 
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Raphael de Jesus 

(Rafael de Jesus)  

Frei; que morreu sem saber o como devia fallar 

a sua Lingua um correcto Escripto Portuguez  

Francisco José Freire  

S. T. Ferreira  guiado por outra gamática  Jeronimo Soares 

Barbosa  

S. T. Ferreira  Errou ao discordade de Camões  Jeronimo Soares 

Barbosa  

Varella  Este auctor não é como outros, costumado a 

usar de taes liberdades  

Francisco José Freire  
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ANEXO 07 

Lista de Referências e Função dos Professores Levantados ao Longo da 

Pesquisa 

REFERÊNCIAS: NOME: FUNÇÃO: 

SILVA 2004 p. 81; AHU/CX 62/Doc. 

11 

Agostinho Matos Gramática Latina 

AHCMM/165/105f. Agostinho Resende 

Assumpção 

Professor Retórica 

 SILVA 2004. Andre Souza Bernardes Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22; Antônio Alves Diniz Mestre 1ª Letras 

 SILVA 2004. Antônio Assis Diniz Mestre 1ª Letras 

Lista Nominativa 1838/1840 Antônio Augusto Professor 

AHCMM/701/62f; AHCMM/727/144f; 

Testador em: ACSM/1º/291/5583; 

Degenere: Curia Arm. 11 pasta 63 

Antônio Bernardino dos Reis Mestre 1ª Letras 

Livro de Registros de Casamentos de 

Antônio Dias, Foto 03838, códice 503, 

folha 244-244v; Livro de Registros de 

Casamentos de Antônio Dias, Foto 

03859, códice 503, folha 255v-256 

Antônio Costa Oliveira  Mestre de Gramática 

Lista Nominativa 1838/1840; 

AHCMM/733/246 Antônio Ermínio Herculano 

Professor 

AHCMM/701/108f. Antônio Felicio Miranda 

Ribeiro 

Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1831-40 Antônio Felício Nascimento  Professor 

 SILVA 2004. Antônio Fermino Herculano Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22 Antônio Fernandes  Professor 

 SILVA 2004; Inventariante em 

ACSM/2º/123/2475. 

Antônio Ferreira Souza Mestre 1ª Letras 

Lista Nominativa 1838/1840 Antônio Ferreira Viçoso  Professor 

AHCMM/752/268f-v Antonio Ferreira Viveiros Educador 

AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 138, Doc.: 35; AHU – Cons. 

Ultram. – Brasil/MG – Cx.: 164, Doc.: 

58; AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG 

– Cx.: 164, Doc.: 70 

António Gonçalves Gomide professor de 

Gramática 

SILVA 2004 p. 102 Antônio Gonçalves Nunes 1ª Letras 

Listas Nominativas 1831-40 Antônio Ilegível Carlos  Professor 

 SILVA 2004. Antônio João Gonçalves 

Nunes 

Padre e Mestre 1ª 

Letras 

AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 148, Doc.: 34 

António José Coelho Fortes professor régio de 

Gramática Latina e de 

Escola 

AHCMM/206/43f; Inventariado em: 

ACSM/1º/44/1023; Testador em: 

ACSM/1º/291/5600; Testador em: 

ACSM/1º/250/4607 

Antônio José Ribeiro Bhering professor Retórica e 

Filosofia 
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AHCMM/222/72v; Testador em: 

ACSM/1º/291/5571 ou Testador em: 

ACSM/1º/291/5572 ou Testador em: 

ACSM/1º/211/3994; Lista Nominativa 

1838 

Antônio José Souza professor 

CECO/APM CC/Rolo 103/ vol. 

608/fl.36v 

Antônio José Vieira Cadeira de Lente de 

Anatomia, e Arte da 

obstetricia 

RAPM/ano 7/p. 990-995/ Testamento 

em: ACSM//Lv15/f6v 

Antônio Leonardo Fonseca 1ª Letras 

Lista Nominativa 1831/1840 Antônio Luis Professor 

Lista Nominativa 1838/1840 Antônio Martins Machado Professor 

AHCMM/733/75 Antônio Pereira Ribeiro Menino de escola 

Listas Nominativas 1819-22 Apolinário Moreira  Professor 

Listas Nominativas 1831-40 Bento  Professor 

Listas Nominativas 1819-22 Bernardo Fernandes  Professor 

Testamento em: ACSM/1/Lv.20/f151v Caetano Gomes Santa Rita professor no seminário 

 SILVA 2004. Caetano Pontes S. R. Mestre 1ª Letras 

AHCMM/431/9f. Caetano Rodrigues Coura Mestre 

AHCMM/733/75 Camilo Pereira Ribeiro Menino de escola 

 SILVA 2004; Inventariado em: 

ACSM/1/52/1161; Testador em: 

ACSM/1º/166/3393; AHCMM/729/49; 

AHCMM/729/108; AHCMM/733/712; 

AHCMM/733/126f 

Cândido Joaquim Rocha Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1831-40 Cipriano Celestino Augusto 

Figueredo 

Professor 

AHCMM/640/29-30v; Listas 

Nominativas 1819-22; 

AHCMM/640/67f; AHCMM/221/62f; 

AHCMM/729/65; AHCMM/729/87; 

AHCMM/729/127; Testamenteiro em: 

AHCSM/Livro 31/fl.45; AHCSM/Livro 

24/fl.116; AHCSM/1º/280/5052; Lista 

Nominativa de 1838/1840; 

Testamenteiro em: ACSM/1/L24/116 

Cipriano Celestino Augusto 

Figueredo 

Mestre 

 SILVA 2004. Domingues Souza Vieira 

Silva 

Mestre 1ª Letras 

AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 123, Doc.: 22 

Fabião Costa Pereira Professor de 

Gramática Latina 

APM/SG/CX 88/DOC. 14; APM 

CC/Rolo 103/ Vol. 608/ fl. 219v; 

RAPM/ vol. 7/ p. 990-995 

Felipe Meri Castro Professor de Latim 

 SILVA 2004; Lista Nominativa de 

1838 

Floriano José Oliveira Mestre 1ª Letras 

AHCMM/165/21f. Frances Henrique Brestus 

Fhiland 

Professor Público 

 SILVA 2004; AHCMM/221/26f; Lista 

Nominativa de 1838 

Francisca Paula Egina Mestre 1ª Letras 

AHCMM/729/65; Lista Nominativa de 

1838/1840 

Francisco Abreu Silva Professor 

Listas Nominativas 1819-22; 

ACSM/2º/94/2012. 

Francisco Fernandes  Professor 

Listas Nominativas 1819-22 Francisco José Machado  Professor 
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AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 173, Doc.: 63 

Francisco José Pereira 

Sampaio 

professor 

AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 139, Doc.: 26 

Francisco José Sampaio professor de 

Gramática Latina 

AHCMM/733/71v Francisco José Silva Professor de Música 

APM CC/ Rolo 4100/ Documento 

avulso. 

Francisco Luis Saturnino 

Veiga 

1ª Letras 

 SILVA 2004. Francisco Luis Souza Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22; pode ser 

Francisco de Paula Oliveira e Silva: 

ACSM/2 º/120/2426. 

Francisco Paula  Professor 

 SILVA 2004. Francisco Paula Duarte 

Castro 

Mestre 1ª Letras 

Testamento em: ACSM/1/Lv.42/f1f; 

Testador em: ACSM/1º/215/4043 

Francisco Paula Meireles Professor de Filosofia 

AHCMM/641/84v Francisco Ribeiro e Souza Gramática Francesa 

 AHCMM/221/87f. Francisco Sirillo Ribeiro e 

Souza 

Gramática Francesa 

RAPM/ vol. 7/ p. 990-995; Inventariado 

em: ACSM/1º of./151/3176; 

AHCMM/651/97f 

Francisco Xavier Augusto 

França 

Mestre 1ª Letras 

RAPM/ vol. 7/ p. 990-995; Inventariado 

em: ACSM/1º of./151/3176; 

AHCMM/651/97f 

Francisco Xavier Augusto 

França 

Gramática Latina 

 SILVA 2004. Francisco Xavier Gonçalves 

Mendonça 

Mestre 1ª Letras 

 SILVA 2004. Francisco Xavier Souza   

AHCMM/221/135v. Gabriel Gomes Pinheiro professor 1ª Letras 

AHCMM/586/fl91 Henrique Brutos Thiobautte Professor de Francês 

AHCMM/214/56v-57f Inacio Alves Silva aulas públicas 

Listas Nominativas 1819-22 Jacinto Soares  Professor 

Listas Nominativas 1831-40; 

AHCMM/729/67v; 

João Alves Almeida França Professor 

RAPM/ vol. 7/ p. 990-995 João Batista Teixeira 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22 João Carvalho Aguiar  Professor 

Listas Nominativas 1819-22 João Fernandes  Professor 

Listas Nominativas 1819-22 João Francisco Albuquerque  Professor 

APM CC/ Rolo 103/vol.: 608/fl.187v. João Gaspar Esteves 

Rodrigues 

Professor 

Listas Nominativas 1819-22; 

ACSM/2º/34/800. 

João Gonçalves Pereira  Professor 

Listas Nominativas 1819-22 João Januário Fernandes  Professor 

APM CC/Rolo 103/Vol. 608/folha 76v João Manço Pereira Professor Matallurgia 

e Docimatica 

 SILVA 2004; Listas Nominativas 1831-

40; Inventariante em: 

ACSM/2º/45/1011; AHCMM/729/37; 

João Maria Martins Estrela  Mestre 1ª Letras 
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AHCMM/729/103; Lista Nominativa de 

1838 

Listas Nominativas 1819-22; Lista 

Nominativa de 1838/1840 

João Moreira Garcês  Professor 

 SILVA 2004. João Nunes Cruz Professor 

 SILVA 2004. João Pedro Almeida Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22 João Santos Batista Professor 

Listas Nominativas 1819-22 Joaquim Antão  Professor 

RAPM/ano 7/p. 990-995 Joaquim José Benevides 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22; RAPM/ 

vol. 7/ p. 990-995;  

Joaquim José Pereira  Professor 

Livro de Registros de Casamentos de 

Antônio Dias, Foto 03251, códice 482, 

folha 053. 

Joaquim José Pereira  Mestre 

AHCMM/95/10v. Joaquim José Souza Ferreira Mestre 

AHCMM/701/50v. Joaquim Romão Moreira 

Castro 

Mestre 1ª Letras 

RAPM/ vol. 7/ p. 990-995 José Antônio Freire 1ª Letras 

AHCMM/165/2v. José Antônio Marinho Professor Filosofia 

Listas Nominativas 1819-22 José Antunes Siqueira  Professor 

APM CC/Rolo 103/Vol. 608/folha 70v; 

Ibidem, fl. 235v; RAPM/ vol. 7/ p. 990-

995 

José Caetano Costa professor Gramática 

Latina, 1ª Letras 

Listas Nominativas 1831-40 José Custódio  Professor 

 SILVA 2004. José Custódio Ferreira 

Brandão 

Mestre 1ª Letras 

AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 144, Doc.: 11; APM CC/Rolos 48-

49/vol.333/fl.232f. 

José Elói Otoni professor régio de 

Gramática Latina 

Listas Nominativas 1819-22. José Ferreira  Professor 

Listas Nominativas 1819-22 José Goulart  Professor 

Listas Nominativas 1819-22 José Joaquim Álvares  Professor 

 SILVA 2004. José Joaquim Silva Mestre 1ª Letras 

AHCMM/729/103 José Lopes Cruz Professor público 1ª 

Letras 

AHCMM/Cód.731/63v José Luis Boitoco Professor 

AHCMM/639/154f. José Manuel Fonseca Professor 

ACSM/2/262/6985; 

ACSM/2/601/22973 

José Mateus Escudeiro Professor Primário 

AHCMM/752/54f; AHCMM/729/35 José Miguel Martins Chaves Magistério 

AHCMM/165/133v. José Pacífico Peregrinação Retórica 

Listas Nominativas 1819-22 José Pedro Dias  Professor 

AHCMM/431/9f. José Pereira Bacelar Mestre 

? José Ponsino Possegreiro e 

Silva 

professor retórica 

Lista Nominativa 1838/1840 José Rebelo Santa Rita Professor 
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AHCMM/729/104 José Silva Lana Professor Particular 

AHADM-CURIA/Livro de 

Devassas/1733/f.143f 

José Soares de Abreu ensina rapazes 

AHCMM/221/16f. José Souza Professor 1ª Letras 

AHCMM/641/87f; AHCMM/214/142v. José Souza Silva Roussin professor Filosofia e 

Retórica 

 SILVA 2004.; APM CC/ Rolo 103/vol.: 

608/fl.188; RAPM/ vol. 7/ p. 990-995; 

Inventariado em: ACSM/1º of./58/1277; 

Testamento em: ACSM/1/Lv20/96v 

José Teixeira Romão Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22 José Tomas Sousa  Professor 

AHCMM/221/12v. José Venâncio Godoy Professor 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22 Justino Pinto Ferreira  Professor 

AHCMM/733/128v Juvenato ensina meninos 

AHCMM/625/f. 1v; AHCMM/711/30 Licinio Jose Carvalho Professor 

AHCMM/701/116v. Lourencio Antônio Pereira Professor 1ª Letras 

AHCMM/222/19v. Lucio José Circuncizão Professor 1ª Letras 

APM CC/Rolo 103/Vol.: 608/fl.244v. Luis Alvaro dos Santos 

Bueno 

Professor Régio 

 SILVA 2004. Luis Joaquim Varela França Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22; 

AHCMM/651/86f. 

Luís Soares Ferreira  Mestre de 1ª Letras 

Listas Nominativas 1831-40 Manuel Abreu Lima  Professor 

ACSM/2/445/13934 Manuel Alves Cunha Ozório Professor 

 SILVA 2004. Manuel Antônio Brandão Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22 Manuel Bibiano  Professor 

AHCMM/641/83f. Manuel Bitencur Godinho Professor 1ª Letras 

 SILVA 2004; Inventariante em: 

ACSM/2º/126/2529; 

ACSM/1º/149/3118. 

Manuel Correia Burgos Mestre 1ª Letras 

 SILVA 2004. Manuel Correia Burgos 

Júnior 

Mestre 1ª Letras 

APM CC/Rolo 103/Vol. 608/folha 95v Manuel Cunha Matos professor gramática 

latina 

 SILVA 2004. Manuel Dias Lima Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22 Manuel Dias Silva  Professor 

AHCMM/165/13f Manuel Duarte Ferreira Mestre 1ª Letras 

AHCMM/165/134v. Manuel Ferreira Costa Professor 1ª Letras 

AHCMM/701/52v. Manuel Ferreira Silva professor 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22; 

Inventariado em: ACSM/1º/61/1328. 

Manuel Ferreira Silva Professor 

 SILVA 2004; Listas Nominativas 1831-

40; Inventariado em: ACSM/1/22/578. 

Manuel Ferreira Trindade Mestre 1ª Letras 

 SILVA 2004; RAPM/ vol. 7/ p. 990-

995; inventariado em: 

ACSM/1º/117/2415 

Manuel Ferreira Velho Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22 Manuel Francisco Xavier  Professor 
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Lista Nominativa 1838/1840 Manuel Gonçalves Chaves Professor 

AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 157, Doc.: 53 

Manuel Jacinto Nogueira 

Gama 

professor de 

Matemática da 

Academia da Marinha 

 SILVA 2004. Manuel Jesus Maria Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22 Manuel Joaquim Ferreira  Professor 

AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 173, Doc.: 63 

Manuel Joaquim Pereira 

Coimbra 

professor 

APM CC/Rolo 103/Vol. 608/folha 98v; 

RAPM/ vol. 7/ p. 990-995 

Manuel Joaquim Ribeiro Mestre filosofia 

Racional 

AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 175, Doc.: 50, AHU – Cons. 

Ultram. – Brasil/MG – Cx.: 180, Doc.: 

14; AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG 

– Cx.: 180, Doc.: 9; AHU – Cons. 

Ultram. – Brasil/MG – Cx.: 183, Doc.: 

17 

Manuel Joaquim Ribeiro professor de Filosofia 

 SILVA 2004; Listas Nominativas 1831-

40; Inventariante em: 

ACSM/2º/129/2601. 

Manuel José Cunha Mestre 1ª Letras 

Listas Nominativas 1819-22 Manuel José Valente Professor 

AHADM-CURIA/Livro de 

Devassas/1722-1723/f.117f 

Manuel Leite da Silva Ensina Gramática 

Listas Nominativas 1819-22 Manuel Maria Lacerda  Professor 

AHCMM/641/109f; AHCMM/221/24f; 

AHCMM/701/64f (9ª numeração). 

Inventariante em: ACSM/1º/95/1994; 

ACSM/1º/31/736; Lista Nominativa de 

1838 

Manuel Miguel Arcanjo 

Encarnação 

Mestre 1ª Letras 

AHCMM/222/40f. Manuel Pedro Alcantra Professor 

Listas Nominativas 1819-22; 

Inventariante em: ACSM/2º/24/600. 

Manuel Preto Rodrigues  Professor 

Lista Nominativa 1838/1840 Manuel Ribeiro Professor 

AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 160, Doc.: 23 

Manuel Rodrigues Cordeiro mestre professor de 

Latinidade 

AHCMM/214/56v-57f Manuel Silva Lessa aulas públicas 

Listas Nominativas 1819-22 Manuel Sousa  Professor 

Listas Nominativas 1819-22 Manuel Zeferino Gonçalves  Professor 

Listas Nominativas 1831-40 Maximiano Abreu Lima  Professor 

AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 130, Doc.: 4 

Miguel Teodoro Ferreira Professor Público 

Listas Nominativas 1819-22 Quintiliano Fernandes  Professor 

Listas Nominativas 1819-22 Raimundo Nonato  Professor 

Lista Nominativa 1838/1840 Ribeiro Professor 

Lista Nominativa 1838/1840 Roberto Fernandes Santiago Professor 

AHCMM/651/99v; Listas Nominativas 

1819-22 

Salvador Peregrino Aarão Professor e Mestre 

Retorica 
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APM CC/Rolo 103/Vol. 608/folha 68v; 

RAPM/ ano 7/ p. 990-995 

Silverio Teixeira Gouveia Professor Gramática 

Latina 

AHU – Cons. Ultram. – Brasil/MG – 

Cx.: 170, Doc.: 45 

Silvério Teixeira Gouveia professor de 

Gramática Latina 

AHCMM/752/268f-v Venâncio José Silva Tinoco Mestre 1ª Letras 

Inventariante em: ACSM/1/70/1503 Vitorino Martins Machado Professor 
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ANEXO 08 

Lista Completa dos Livros Arrolados no Inventário do Professor Augusto de 

França
612

 
Nome do Livro Autor Vols.  Avaliação  Obs. 

Calmet de Sacra Script nc 11  11.000,00  

Duhamel de Script nc 2  2.400,00   

Concordatia Bibliorum nc 1  640,00   

Concordatia Bibliorum nc 1  320,00  mais usado 

Moral Evangelica nc 6  3.600,00   

nc Bordalve 16  12.000,00   

Elementos da Historia Universal 

Antiga e Moderna 

Claude Fran Ois 

Xavier Millot 

8  6.000,00   

Teologia [Concina] 10  9.600,00   

Teologia Besombi nc 2  1.200,00   

Teologia Genuense nc 2  1.280,00   

Teologia Patuzi nc 2  2.000,00   

Firino de Escrito nc 2  1.920,00   

Catesismo Pouged 2  1.200,00   

A New and copious lexicon of 

the Latin language 

Egidio Forcellini 4  6.000,00   

nc Tito Livio 6  3.600,00   

nc Horácio 8  4.000,00   

Filosofia João Adão 3  1.200,00   

Recreacion filosófica, ó Diálogo 

sobre la filosofía natural 

Teodoro de Almeida 7  4.800,00   

nc Bruciario Romano 4  4.800,00   

nc Bruciario Romano 1  900,00  muito velho 

nc Virgílio 1  3.600,00   

Elementos da Mathematica Euclides   960,00   

Dicionario Português e Latino nc   4.000,00   

Vida de São Francisco de Sales nc 2  1.500,00   

Camões, obras todas Luiz de Camões 1  1.200,00   

Collecção ou Diccionario das 

particulas da Oração latina 

Joaquim José da 

Costa e Sá 

1  640,00   

Vida de Cristo nc 1  200,00  velho 

Elementos da Arithimetica  Etienne Bézout 1  600,00   

Comentarios de Ovídio Ovídio 1  600,00   

Comento de Concelio nc 1  150,00  muito usado 

Western Minerva Constantine Samuel 

Rafinesque 

1  280,00   

Obrigações Eclesiásticas nc 1  640,00   

De Latinitale  Metelli 1  1.280,00   

                                                 
612

 Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana, 1º Ofício, Cód. 151, Auto 3176. 
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Geografia Moderna nc 8  3.600,00   

Compendio de la Historia 

Eclesiastica 

Julio Lorenzo Berti 2  960,00   

Poliantea, Miscelanea moral y 

politica , Apologia del fíer 

Bartolomeu Garcia 

Rabadan 

7  1.400,00   

Nova escola para aprender a ler, 

escrever, e contar 

Manuel de Andrade 

de Figueiredo 

1  640,00   

Compendio de Doutrina Christan nc   600,00   

nc Montpellier 1  600,00   

Novo Metodo Francês nc 1  400,00   

Arte da Gramatica Portuguesa Antonio José dos 

Reis Lobato / ou o / 

P. José de 

Figueiredo 

1  300,00   

Gramatica Grega nc 1  320,00   

Quinto Cura nc 2  900,00   

Revolução da Republica Romana nc 2  400,00   

nc Possina 1  400,00   

nc Pedro Tavares 1  200,00   

Seleta nc 1  200,00   

nc Eutropio 1  200,00   

Dicionario Mel. Fonseca 1  900,00   

[Procedimento de Retórica] Crucier 1  900,00   

Doutrina Eclesiástica Valente 1  100,00   

Do Direito Natural Burlem 2  640,00   

Dom Quixote Miguel de Cervantes 1  100,00   

Friet  Ovídio 1  100,00   

nc Horácio   2.000,00  Tomo II 

Compendio de Ortografia nc 1  450,00   

Sintaxe Antonio Pereira 1  100,00   

nc Gradus 1  80,00   

Arte Latina Manoel Alves 1  80,00   

Heroid. Ovídio 1  640,00   

Lexicon Antebard. 1  900,00   

Retorica Quintiliano 1  640,00  reSem 

Julio Cesar nc 1  900,00  Com ment. 

Santos Novos nc 1  400,00  Cadernos 

Catecismos do Conselhor 

Tridentino 

nc 1  600,00   

Catecismo nc 1  400,00  velho 

Hymnodia LuSetana nc 1  200,00   

nc Gaius Sallustius 

Crispus 

1  600,00   
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Secretario grande nc 1  2.000,00   

Pratica de Penitencia Verdadeira nc 1  450,00   

BraSilia Pont. nc 1  600,00   

nc Cornelio Nepote 1  600,00   

Costume dos Romanos nc 1  640,00   

Novo Metodo da Gramatica 

Latina 

nc 1  640,00   

Dicionario da Tab. nc 1  600,00   

Arim Vieira 1  320,00   

Novo Metodo Antonio Pereira 1  200,00   

Catecismo ad. Ordin. nc 1  640,00   

Tratado da Sublime Dionísio Longino 1  800,00   

Descripçam do tormentoso cabo 

da enganosa esperança 

Nicolao Fernandes 

Collares 

1  40,00  transcrito 

Analise aos Cone. Tomasini 1  760,00   

nc Campelo Cerim 1  100,00   

Etica ou Ciencia do Costume nc 1  640,00  1º volume 

[Vigant] Tribunalis nc 1  300,00   

nc Salmaticenses 1  1.920,00   

In Bullam Cruciato Nogueira 1  900,00   

Nova Flor nc 2  150,00   

Compendio de Teologia Concina 1  900,00   

[Him] no dia Sagrado  nc 2  200,00   

Secretario Portugues Candido Lusitano 1  200,00   

Teologia Seol. Collit 2  200,00  muito usado 

Logica [GencenSes] 1  640,00   

Pecador Convertido nc 1  150,00   

Sintaxe Antonio Rodrigues 

Dantas 

1  200,00   

As Ultimas despedidas de 

Marcale 

nc 1  150,00   

Divina nc 1  100,00   

Orthographia ou Arte de 

Escrever, e Pronunciar com 

Acerto a lingua portugueza 

João de Morais 

Madureira Feijó 

1  80,00   

Dicionario Teologico nc 1  600,00   

Ceo de Graça e Inferno Custoso nc 1  80,00   

De Imitatione Clevuti Kempes 1  100,00   

nc Kempes 1  80,00  mais usado 

Historia Universal Bossuet 2  640,00  em frances 

Historia Universal Bossuet 4  2.560,00  em Português 

Ciceronem de Oratore Marcus Tullius 

Cicero 

1  100,00   

Coleção de Palavras Familiares nc 1  80,00   

Louvores de Maria Santissima nc 1  600,00   
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Verdadeiro Méthodo de Estudar, 

para ser util á republica e á 

igreja: proporcionado ao estilo e 

necessidade de Portugal 

Luis Antonio Verney 1  80,00  truncado 

Gebert Retor nc 1  200,00   

Menelei Virgílio 1  100,00  muito usado 

nc Suctnio 1  150,00   

Epigramata Martialis 1  80,00   

Arte Latina Dantas 1  200,00   

Ortografia da Lingua Latina nc 1  80,00   

Metodo Para Ajudar a Bem 

Morrer 

nc 1  80,00   

nc Bernardes Opera 2  160,00  muito usados 

e trucados  

Hora Mariana nc 1  100,00  muito usado 

Doutrima Cristã nc 1  80,00   

Seleta Velha nc 1  100,00   

nc Pomei Rept. 1  100,00  muito usado 

Tratado Sobre Relogios de Sol nc 1  80,00  muito usado 

Costunce des Irraelitas nc 1  450,00   

nc Montpellier 5  4.800,00   

Segundo de Officio Marcus Tullius 

Cicero 

1  640,00   

Arte de Pintura nc 1  200,00   

Teologia Anfine 1 640,00   

Verdadeiro Méthodo de Estudar, 

para ser util á republica e á 

igreja: proporcionado ao estilo e 

necessidade de Portugal 

Luis Antonio Verney 1  600,00   
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ANEXO 09 

Discussões na Câmara de Mariana Relativas à Educação (1829 – 1842) 
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20 

 

5.
a
 Sessaõ Ordinr.

a
 a 18 de Dezbr

o
 

d’1829
613

  

[...] 

Foi prezente huma Suplica dos- 

habitantes do Arraial eFreg.
a
 de S. Se 

bastiao deste Termo, pedindo a creaçao 

de Cadeira e Mestre de 1.
as

 Letras: ere 

zolvendose levar se aSuplica ao Ex.
mo

 

Prezid.
e
 da Prov.

a
 Propos oSenhor Car- 

v.
o
 egual neceSsid.

e
 do Arraial de 

Ant.
o
 Per.

a
 por ser tambem Freg.

a
 epro- 

xima ade Camargos ambas desti- 

tui das de Mestre Publico edistantes 

da do Inf.
o
 = Assim foi ReSolvido.  

[...] //fl. 003f. 

[...] 

O Senhor Prezid
e
 p

r
 nao haver mais 

q. tratar levantou aSessao depois das 

des horas dando p.
a
 Ordem do dia Se- 

g.
e
 atratarse Sobre os Docum.

tos
 dos Credores 

e engeita dos, ea Organizaçao do Officio 

ao Ex.
mo

 P. Sobre as Cadeiras das 1. 
as

 Letras 

Ep.
a
 constar. //fl. 003v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

6.
a
 Sessaõ Ordinr.

a
 a 19 de Dezbr.

o
 d’1829

614
 

[...] 

Omesmo S.
r
 [Presidente] apresentou 

o Off.
o
 q’. se dirigi ao Ex.

mo
 P. da P. Sobre 

as Cadeiras das 1.
as

 Letras: ESendo appro 

vado foi aSsignado.  

[...] //fl. 005f. 

 

 1.ª Sessaõ Ordin.
a
 de a 22 de M

ço
 d’1830

615
 

                                                 
613

. AHCMM. “5ª Sessão Ordinária de 18 de Dezembro de 1829 na qual se delibera sobre a criação 

de Cadeira de primeiras letras na freguesia de São Sebastião e Antonio Pereira; ainda discute-se 

sobre a organização do ofício do Excelentíssimo Presidente da Província sobre a criação de 

cadeiras de 1
as

 Letras”. Mariana, 18 de Dezembro de 1829. C dice 701. Miscelânea. Folhas 003 

frente e 003 verso. Transcrito em 18 de Fevereiro de 2008 e revisado em 11 de Março de 2008. (9ª 

numeração) 
614

. AHCMM. “6ª Sessão Ordinária de 19 de Dezembro de 1829 na qual se apresenta um ofício à 

Presidência da Província, sobre a criação de Cadeira de primeiras letras”. Mariana, 19 de 

Dezembro de 1829. Códice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 005 frente. Transcrito em 18 

de Fevereiro de 2008 e revisado em 12 de Março de 2008. (9ª numeração). 
615

. AHCMM. “1ª Sessaõ Ordinária a 22 de Março de 1830 na qual se recebe ofícios do secretário 

do Conselho Geral da Província sobre a criação de escolas de 1
as

 Letras no Arraial de São Caetano 

e São José do Xapot ”. Mariana, 22 de Março de 1830. C dice 640. Misselânia. Folha 074 frente. 

Transcrito em 4 de março de 2008 e revisado em 11 de Março de 2008. 
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10 

 

[...] 

Foraõ prezentes tres Officios do Secre– 

tario do Ex.
mo

 Conselho Geral da Prov.
a
 o pri- 

meiro com ofeixo do dia hum de Fevr.
o
 ex- 

pondo o enserram.
to

 dom.
mo

, o Segundo dedois 

de Março de se haverem creado as Escollas 

de Primeiras Letras no Arraial deSao Cae- 

-tano, e S. J.
e
 do Xopoto, eo terceiro de 12 do 

m.
mo

 mes corr.
e
 p.

a
 creaçao da Escolla dePri- 

meiras letras no Arraial de Ant.
o
 Per.

a
, de q. 

fi cou aCamr
a
 inteirada.  

[...] //fl. 74f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

4ª Sessao Ordin.
a
 a 26 Fevr

o 
Ma

ço
 d’1830

616
 

[...] 

Foi pres.
e
 hum reque- 

rim.
to

 do P.
e
 Ant

o
  lz’. Nunes, ProfeSsor das Pri 

meiras Letras da Parochia da Pomba com 

aSua Prov.
m

 q. se mandou cumprir e Regis- 

-tar, bem como outro de J.
e
 Custodio Per.

a
 Br.

m
 

pedin do attestado p.
a
 Mestre de Primeiras 

Letras o q. se attendeo. 

[...] //fl. 78f. 
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Ilmos Snr
es

 Vereadores
617

  

 

Em comprimento da Lei venho pela primeira vez a_ 

prezentar á esta Camara o estado da administraçaõ do– 

Destricto daTapera, comfiado pella m
ma

 Camara ameo 

Coidado. 

Munto melizongeico, Snr.
es

 depoder escrever aV.V.S.S. que 

oDestricto seacha emperfeito socego, eque sedescobre em se 

os abitantes sentimentos Constitucionae, cujos fructos come 

çaõ acolher. 

Nada prezentemente comonico a V.V.S.S. relativo aobservan- 

cia das Posturas desta Ill.
ma

 Camera, porque avinda dos segundos 

empediraõ amarxa dos primeiras, e aquelas agora hé que vaõ 

chegando ao conhecimento dos Povos. 

Persuado-me que as poucas vendas existentes neste Destricto, 

seachaõ licitadas p.
r
 esta Ill.

ma
 Camara, e eu fis p.

r
 Edital si 

ente a os Taberneiros, que sem licença naõ poderaõ vender, e_ 

algumas meforaõ aprezentadas. 

As Estradas, Snr.
es

 naõ seachaõ em muito bom estado, há seo 

                                                 
616

. AHCMM. “4ª Sessão Ordinária de 26 de Março de 1830 na qual se manda cumprir a provisão 

do professor de 1
as

 Letras da Par quia da Pomba”. Mariana, 26 de Março de 1830. C dice 640. 

Miscelânea. Folha 078 frente. Transcrito em 4 de março de 2008 e revisado em 11 de Março de 

2008. 
617

. AHCMM. “Relat rio apresentado pelo Fiscal de Tapera, Jos  Antonio de Araújo Silva”. 

Tapera, 1º de Julho de 1830. Códice 693. Misselânea. Folhas 425 frente e 425 verso. Transcrito 

em 3 de Março de 2008. 
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descoido em alguns Proprietarios, e para conseguir-se, este bem 

taõ sumo, primeiro movel da flicid.
e
 Publica será neceSsario 

proceder-se com o vigor daLei. 

Tambem vosparticipa, Snr.
es

 que os Povos concurrentes para 

o concerto daPonte do Rio Piranga neste lugar, contenuaõ 

comvigor no corte das madeiras, epara estas dispezas vaõ 

gradualm.
te
 concorrendo segundo cada hum subscreveo, 

cujas quantias seraõ oseo tempo aprezentadas a esta 

Ill.
ma

 Camra. Esta paSsagem Snr.
es

 taõ chorada dos Po_ 

vos fará sem duvida huma grande parte daflicidade do  

Termo pela facilidade do ceo Comercio. 

Agora Ill
mos

 Senhores imploro as attençoens, e reconheci_ 

do patrio tismo de V.V.S.S. sobre o deploravel estado de idu 

caçaõ damocid
e
 deste Destricto, achaõ-se Snr.

es
 dentro do mesmo 

mais dequarenta meninos deidade desette, a doze annos sem 

conhecim.
to

 algum das primeiras letras, hé impoSsivel Se= //fl.425f. 

Senhores haver bom regimen no meio de tanta igno_ 

rancia. Naõ existe no Destricto huã só Escolla, e esta 

mocidade quase toda m
to

 pobre, em.
mo

 pela grd.
e
 falta da 

educaçaõ naõ seaprezentaõ á aSsistir aos officios Divinos 

nesta Capella o que julgo que havendo huã Caza de e_ 

ducaçaõ será tavez mais promptos p.
a
 á aSsistencia dos  

sobreditos Officios, porque prezentem.
e
 será mais certo 

designarem os dias dedevoçaõ para praticarem coizas m.
to

 

improprias a estes dias, eque devemos esperar Snr.
es

 de Ci_ 

dadaõns educados p.
r
cimillante maneira. Deixo as priden_ 

tes concideraçoens de V.V.S.S. Lembra-me Senhores, que o_ 

unico meio deos atrair aos bons costumes, eracriar aqui 

huã Escolla deprimeiras letras, eattendendo apriquenez do_ 

Destricto, poderá esta ser temporaria, isto hé, dequatro em 

coatro annos, enaõ deve oconhecimento que tem esta 

Ill.
ma

 Camara dafala de Edificio no lugar para este 

es tabelicim.
to

 p.
r
 Ser depropriid.

e
 particular, servir de_ 

embaraço; p.
r
 que Senhores, oPatriotismo, ebons dezejos 

que tem os Proprietarios do terreno de serem uteis á se 

os similhantes, removerá q.
l
 q.

r
 duvida aeste respeito, 

eseja qual for arezoluçaõ desta Ill.
ma

 Camara, fico 

es perançado desocorro para amocidade deste Destricto, e 

esta esperança mais sefortifica affentas as recomendaço– 

ens donoSso Chefe Augusto na Abertura daprezente se_ 

çaõ da Assemblea Geral. 

Hequanto prezentemente mepareceo digno delevar ao 

Conhecimento de VV.S.S. eo continuarei afazer detudo 

o mais q’ for decorrendo, e digno de atençaõ, econcluo 

suplicando aindulgente bondade, esabedoria de VV.S.S. 

para suprir as faltas desta minha partecipaçaõ, como tb.
m

 

adenaõ ter comparecido no primeiro dia daprezente Seçaõ. 

Tapera 1 deJulho de1830 

oFiscal 

Jozé Antonio deAraujo Silva //fl.425v. 



375 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

1.
a
 Sessaõ Ordinaria a 1 de Julho 

de’1830
618

 

 

Foi prezente hum officio do Exelentissimo Presidente 

da Provincia com ofeixo de 5 deJunho, para que aos Mestres 

das 1.
as

 Letras se prestem os auxilios para os Men 

nos orfãos eneceSsitados conforme asPosturas 

exigindose as laminas do Governo, e em 

cumprimento deste officio foi resolvido que
~
 oSe 

cretario comuni que a deliberaçao das 

Posturas e do Officio aos Mestres que
~
 ha no Termo 

para que
~
 estes relacionando os Meninos que esti 

verem em tais circunstancias, aouthoriza 

da a Relaçao pelo Juiz de Paz, ou Fiscal, in 

dique onceSsario para se lhe mandar  

por estar.  

[...] 

Foi prezente outro officio do mesmo Exelentissimo 

Presidente do dia 8 de Junho relativamente as Cadeiras 

vagas de 1.
as

 Letras deste termo efoi ReSolvido que
~
 

oSenhor Presidente fizeSse publico por Edital a Resoluçao 

do Conselho. Foi prezente outro officio do mesmo Exelentissimo 

Presidente 

com ofeixo do dia 8 de Junho sobre os ProfeSsores de 

1.
as

 Letras que pedirao tempo para se habilitarem 

nas doutrinas da Lei, de que
~
 ficou aCamara 

inteirada.  

[...] //fl. 16f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

4.ª Sessao Ordin.
a
 a 5 de Julho d’1830

619
 

[...] 

O Fiscal da Tapera 

Cap
m

 Jose Ant.
o
 de Ar.

o
 eS.

a
 aprezentou oseu 

Relatorio, e depois de lido sendolhe louvado 

ozelo q’. mostra pela cauza Publica se Re 

Solveo recomendar selhe energia para 

aperfeiçao das Estradas provindose 

nao só da persuazao p.
a
 com os Proprie 

tarios como da impoziçao das penas 

das novas Posturas qd.
o
 aiSso seja mister= 

                                                 
618

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 1 de Julho de 1830 na qual a presidencia da Província 

remete um ofício sobre a criação de Cadeira de primeiras letras na freguesia de São Sabastião e 

Antonio Pereira”. Mariana, 1 de Julho de 1830. C dice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 

16 frente. Transcrito em 18 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
619

. AHCMM. “4ª Sessaõ Ordinária de 5 de Julho de 1830 na qual se discute o relatório enviado 

pel Fiscal de Tapera, Capitão Jos  Antonio de Araújo e Silva”. Mariana, 5 de Julho de 1830. 

Códice 640. Misselânia. Folhas 091 frente e 91 verso. Transcrito em 4 de março de 2008. (o 

relaório está transcrito em: Códice 693. Misselânea. Folhas 425 frente e 425 verso, Tapera, 1 de 

julho de 1830). 
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10 

 

Quanto a Licenças heur
o
 o inspetor se as 

ha nas Cazas de negocio do Destrito bem 

como os pezos ebalanças aferidas e certas 

tendo attençao as Posturas = Ultimam.
te
  

sobre a proposta de escolla de 1
as

 Letras 

q’. ê indispensavel o esclarecimento Se- //fl. 91f. 

Seguinte = Hum Mappa tirado do Destrito 

e lugares Vizinhos donumero dos meninos 

efeitas idades que poderao concorrer aCasa 

de educaçao = Indicar a propried.
e
 que 

sera designada p
a
 a Residencia do Mestre 

e Discipulos, eSendo ella [obtergada] p.
r
 seuPro 

prietario obter e apresentar o papel da doa- 

çao = Devendo na Sessao Ordinr.
a
 de 7br.

o
 

ser presente p.
a
 aCamara poder propor 

ao Ex.
mo

 Conselho Geral da Prov.
a
 sua creaçao. 

[...] //fl. 91v. 
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6ª Sessão Ordin
a
  

a 28 de Setembro de 

1830
620

 

[...] 

Sendo presente Joaquim Jose da S.
a
 ProfeSsor de 

1.
as

 Letras de Catas Altas apresentou legalvia do 

oseu Mappa do 2.º e 3º 3.
me

 deste anno pedindo 

seu attestado; elhe foi mandado paSsar.   

[...] 

Omesmo S.
r
 Leo o parecer dad.

a
 C. sobre o off.

o
 

doP
e
 Ant

o
 Glz Nunes prof. de 1.

as
 Letras daPonta 

e do P.
e
 Candido Joaquim da Rocha do Forquim 

p.
a
 q. se cumpra a Ordem ReSoluçao do Ex.

mo
 

Conselho sobre o q pertendem os mesmos Pro 

feSsores: deq. ficou aCamr.
a
 inteirada.  

[...] //fl. 68v. 

 

 

 

 

 

 

05 

1.ª Sessaõ Ordinara a 13 

de Dezembro de 1830.
621

 

[...] 

Foi prezente hum Officio do ProfeSsor de 

Rhethorica desta Cidade o Padre Antonio 

Jose Ribeiro Bhering, expondo que como Com 

                                                 
620

. AHCMM. “6ª Sessaõ Ordinária de 28 de Setembro de 1830 na qual o professor de 1as Letras 

de Catas Altas, Joaquim José da Silva, apresentou os mapas do 2º e 3º trimestres deste ano; além 

disso, discutiu-se a forma do cumprimento da resolução do Presiente de Província sobre os 

professores”. Mariana, 28 de Setembro de 1830. C dice 640. Misselânia. Folha 068 verso. 

Transcrito em 4 de março de 2008. 
621

. AHCMM. “1
a
 Sessão Ordinaria de Dezembro de 1830 na qual se manifesta o professor 

Bhering pedindo para ir ao Conselho Geral; pede-se a entrega de uma casa para o ensino mútuo; 

pede-se a criação de escola de 1ª
s
 Letras em Remédios. Mariana, 13 de dezembro de 1830. Códice 

206. Atas das Sessões da Câmara. Folha 43 frente a 44 frente. 
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05 

se lheiro Suplente, hia para os trabalhos do 

Conselho Geral da Provincia, eque ficou a Ca 

mara inteirada. 
(1)

 

[...] 

(1) O Senhor Gomes Pereira pedindo 

a palavra diSse que a instruçao nesta Prov.
a
 

hera hum dos objectos de primeira neceSsi- 

dade, eque ficando parada a Aula pare 

cia que nao devia vencer Ordenado o Pro- 

feSsor neste tempo, por iSso que a Provincia 

Soffre esta falta de instrucçao. Depois 

de dizerem os Senhores Bernardino dos Reis, 

e Campos , que a Lei nao despensa a Cidadaõ 

algum de tal ocupaçaõ, se conformavaõ 

com a expoziçaõ deste ProfeSsor: e aSsim foi 

reconhecido pelos mais Senhores. // fl. 43f. 

[...] 

Foi prezente 

hua reprezentaçaõ do Padre Antonio Gonçalvez 

Nunes, ProfeSsor das Primeiras Letras daPom 

ba, pedin do para que esta Camara interpo- 

nha oSeu Parecer sobre a entrega da Caza 

chamada dos Indios poSsuida por hum 

particular para o exercicio da Aula do Em- 

-sino Mutuo; esse ReSolveo que quando esta Cama- 

ra organizar este de hir ao ExcellentiSsimo Com- 

selho do Governo, se inclua a informaçaõ 

exigida, por ser verda deira a expoziçaõ des- 

te ProfoSsor. // fl. 43v. 

[...] 

 Foi lido o do dos Remedios, eporque 

de novo insiste o Suplicarse escolla de pri- 

meiras Letras, para aquelle Destricto por 

haverem cento eonze meninos em idade 

propria de aprender, se reSolveo que o Se 

cretario lhe officie que mande quanto 

antes relaçao nominal expecfican 

do tao bem as idades, e feliciaçoens. // fl. 44f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

2.ª Sessaõ Ordinaria 

a 14 de Dezbr.
o
 d’1830

622
 

[...] 

Om.
mo

 S.
r
 leo oparecer da m.

ma
 sobre a repre 

zentaçaõ d Juiz dePas de Guarap.
a
 em q. 

pede Cadeira de Gramatica Latina p.
a
 a 

Parochia, q’ se officie ao Ex
mo

 P. p
a
 em Com 

                                                 
622

. AHCMM. “2ª Sessão Ordinária de 14 de Dezembro de 1830 na qual discute a representação do 

Juiz de Paz de  uarapiranga para a criação de uma cadeira de  ramática Latina em sua Par quia”. 

Mariana, 14 de Dezembro de 1830. Códice 640. Misselânia. Folha 070 verso. Transcrito em 4 de 

março de 2008. 
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 selho atendida aSuplica como for 

justo: Assim foi Resolvido. 

[...] //fl. 70v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

3ª Sessão Ordinaria de 14 de Desbr.
o
 

de 1831
623

 

[...] 

O S.
r
 Prezid.

e
 indicou q’ visto haver denuncia em Peri 

odicos de q’ o Professir das 1
as

 letras do Prezidio não cum 

pre comseu dever se off pelo Secretario ao Fis. P.
a
 q’ 

informe circunstanciadamente sobre oseu preceder, e 

ainda reprezente ao J. de P. de q.
m

 depende o Prof. O attes 

tado para seu pagamento.  

 [...] //fl. 37f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

2ª SeSãp Ordinaria em o 1º de Março de 

1831
624

 

[...] 

Leo se hum Off.
o
 Profe.

r
 de 1

as
 Letras daBarra Longa ap 

prezentando omapa dos alunnos q’ eitaõ nas circunstancia 

de receber os utencihos, ese rezolveo q’ o Secr
do

 avistâ das mais 

rellaçoens dos outros Mestres faça hum resumo dos [Pasei 

pulos], e utencelios q’ pedem p
a
 se deregir requeziçaõ ao Go 

r
o
 da Prov.

a
 

 [...] //fl. 15f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

 

SeSsão Extraordinaria de 9 de Março de 1831.
625

 

 

[...] Leose hum Off.
o
 do Ex

mo
 

Prezidente mandando a Camara informar sobre o requerimento 

do ProfeSsor de 1
as

 Letras do Ificionado, em que pedia pagamentos 

de Ordenados constando ao mesmo  overno q’ elle se achava 

a tempos ausente do emprego q’ exercia, resolveose officiarse ao mesmo 

estar na Serra do Caraça q
m

 lhe a concedeo, e q
to

 tempo tem ali es 

se ao P
e
 Suprerior da Serra rogando lhe q’ se dique informar a 

esta Camara q.
d
 entrou p

a
 eSse Seminario M

el
 Correa Burgo, e q

do
 

delle Sahio. Leou huã Portaria do Ex
mo

 Prezidente ordinando 

q’ a Camara informasse sobre s capacid
e
 do substituto appresenta 

                                                 
623

. AHCMM. “3ª Sessaõ Ordinária de 14 de Dezembro de 1831 na qual o pofessor de 1
as

 Letras do 

Prezidio   acusado de não cumprir com seus deveres”. Mariana, 14 de Dezembro de 1831. Códice 

701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 037 frente. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª 

numeração) 
624

. AHCMM. “Sessaõ Ordinária de 1º de Março de 1831 na qual o pofessor de 1
as

 Letras da Barra 

Longa apresenta o mapa de seus alunos”. Mariana, 1º de Março de 1831. C dice 701. Atas das 

Sessões da Câmara. Folha 015 frente. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
625

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 9 de Março de 1831 na qual o pofessor de 1
as

 Letras do 

Inficionado pedia pagamento de seus ordenados; leu-se uma portara do Presidente da Província 

sobre a capacidade de substituir o professor Manoel Correa Burgo; leu-se outra do mesmo 

Presidente pedindo informações sobre o Professor de Ret rica de Mariana”. Mariana, 9 de Março 

de 1831. Códice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 029 verso. Transcrito em 25 de 

Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
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do pelo ProfeSsor de Rhetorica desta Cid.
e
 resolveou approvalo, e q’ 

se officaSse neste sentido. O Snr’ Miranda appresentando a redaçaõ 

do Off
o
 q’ se devia dirigir ao Ex

mo
Prezid

e
 foi aprovado. //fl. 29v. 
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10 

Sessaõ Extraordinária de 21 de Março de 1831
626

 

 

[...] Foi prezenten outro 

Off.
o
 do mesmo Secretario do Conse. G. com o feixo do dia dezoito do 

corren 

te enviando a resoluçaõ do Conc. p.
a
 a criaçaõ de uma cadeira de 

medicina 

com preferencia da Arte Obstriticia, e a de Gramatica latina para 

de Arraial de Guara=Piranga pelo denaõ poder concordar com a pro 

posta desta Cam.
a
 para a criaçaõ de uma cadeira de Medicina com prefe 

rencia da Arte Obstriticia, e a de Gramatica Latina p.
a
 o Arraial de Gua 

ra Piranga, e pela insufficiente quantia decretada na Lei do Orça 

mento, deq.
~
 ficou a Camara inteirada. [...] //fl. 67f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

Sessaõ Extraordinária de 21 de Março de 1831
627

 

 

[...] Foi prezente a Provisaõ obtida p.
r
 Seprianno Selesti 

no Augusto da Figrd.
o
 p.

a
 Mestrede 1.

as
 letras do Arraial de Cattas 

Altas, e a Cam.
a
 ahouve por cumprida, e mandou q’ regeita da se entre 

gasSe aporte. 

[...] //fl. 67f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

1ª SeSsão Ordinaria de 27 de Junho de 1831~
628

 

[...] 

Foi prezente um officio do Exm.
o
 Prez. do dia 25 de 

Abril sobre escolas de 1.
as

 Letras e se mandou cumprir 

eq
’, 

sepaSsem editaes pelo S.
r
 Pr. com oitogra dooff da rezo 

lução p.
a
 o conhecimento geral. 

 [...] //fl. 108f. 

 

 

 
2ª SeSsão Ordinaria de 28 de Junho de 

1831~
629

 

                                                 
626

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 21 de Março de 1831 na qual o Conselho  eral regeita 

um pedido da Câmara para a criação das cadeiras de  ramática Latina e Medicina Obstetrícia”. 

Mariana, 21 de Março de 1831. Códice 640. Atas das Sessões da Câmara. Folha 67 frente. 

Transcrito em 12 de Fevereiro de 2007. 
627

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 21 de Março de 1831 na qual o Conselho  eral regeita 

um pedido da Câmara para a criação das cadeiras de  ramática Latina e Medicina Obstetrícia”. 

Mariana, 21 de Março de 1831. Códice 640. Atas das Sessões da Câmara. Folha 67 frente. 

Transcrito em 12 de Fevereiro de 2007. 
628

. AHCMM. “1ª Sessaõ Ordinária de 27 de Junho de 1831 na qual se oficia as escolas de 1
as

 

Letras sobre resolução do Presidente da Província”. Mariana, 27 de Junho de 1831. C dice 640. 

Atas das Sessões da Câmara. Folha 108 frente. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª 

numeração) 
629

. AHCMM. “2ª Sessaõ Ordinária de 28 de Junho de 1831 na qual se discute a calúnia feita pelo 

peri dico Estrellla contra o professor João Maria Martins”. Mariana, 27 de Junho de 1831. C dice 
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15 

 

[...] 

Foi prezente uma reprezentação de João Ma 

ria Maz’ Profesor publico das 1.
as

 Letras desta 

Cid.
e
 expondo acalunia q’. lhe foi feita pelo Pe 

riodico Estrella sobre o modo de ensinar quan 

do elle cumpre aLei, e conhecendo a Cam.
a
 q’. 

tem boa nota de Mestre procedendo talves 

a Calunia de não haver annuncio para se 

saber o dia do exame a q’. aSsiste o Juis de Pas 

resolveu q’. o Secretario lheresponda estar 

a Cam.
a
 inteirada dos seus bons serviços, ezelo 

mas q’. espera q’. elle faça anuncio do dia do seu 

exame p.
a
 q’. os Paes di famillia, e os mais Ci 

dadaõs q’. quizerem poSsaõ aSsistir, e q’. quren 

do servir se da Caza da Cam.
a
 lhe sera esta 

franqueada.  

 [...] //fl. 109f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

6 SeSsão Ordinaria de 4 de Julho de1831
630

 

[...] 

Ordem do dia 

O S
r
 Costa como membro da C

a
 de papeis expos q’.   ne 

ciSario q’. o Secretario envie aos Fiscaes, e aonde os não houver 

aos Mestres publicos diretam.
te
 a copia da resoluçaõ do Ex.

mo
 

Conselho de 13 de Abril do Corrente anno e a outro nesta 

referia para q’. ate omesde Outubro impreterivelm
te
 cum 

prão a ordem p.
a
 ser remettida em tempo p.

a
 Ex P. semandase 

as q’. vierem vindo ao relatorio do Fiscal afim foi resolvdo 

 [...] //fl. 111v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

Sessaõ extraordinariade 23 de Agosto  

de 1831
631

 

[...] 

Foi prezente Officio do Cidadão Tenente Manoel 

Suares do Couto, enviando oitenta exemplares de um 

folheto intitulado = Sciencia do Bom Homem Ricar 

do = utillissima a mocidade Brazilleira, para se destrei 

buirem pelas escolas de 1.
as

 Letras, eo Senhor Prezidente 

fazendo ver que ja para ellas enviara, foi resolvido que 

o mesmo lhe agradeça sua offerta, e lhe comunique há 

                                                                                                                                      
640. Atas das Sessões da Câmara. Folha 109 frente. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª 

numeração) 
630

. AHCMM. “6 Sessaõ Ordinária de 4 de Julho de 1831 na qual se informa ao secretário para que 

este envie aos mestres públicos a resolução do Excelentíssimo Presidente da Província datado de 

13 de abril de 1831”. Mariana, 4 de Julho de 1831. Códice 640. Atas das Sessões da Câmara. 

Folha 111 verso. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
631

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 23 de Agosto de 1831 na qual le-se um oficio do cidadão 

Tenente Manoel Suares d Couto enviando exemplares da ciência do bom homem Ricardo”. 

Mariana, 23 de Agosto de 1831. Códice 214. Atas das Sessões da Câmara. Folha 1 verso. 

Transcrito em 21 de Fevereiro de 2008. 
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ver repartido como indicou.  

 [...] //fl. 1v. 
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Sessaõ extraordinariade 26 de 9bro de 1831
632

 

[...] 

Foi prezente uma Suplica do Mestre das pri 

meiras Letras do Sumidouro expondo a pobreza 

de seus Discipulos, epedindo socorro desta Camara 

efoi resolvido que’ o Procurador avista da attesta 

çaõ do Juis de Pas Suplente lhe mande uma reis 

ma de papel, cem pedras de escrever e quatro 

duzias de pennas de lapis.  

[...] //fl. 12f. 

Osenhor Duarte propós que’ se officie a Sua Excelencia pedindo a 

remossão da Cadeira d Filosophia para esta Cidade 

a quem pertence des da sua criação não tendo havido 

Lei que’ des aposse, eainda tendose concidera ção de já não 

haver no Sumiduro esta Cadeira, e affluirem para 

ella os Jovens que’ se querem habilitar para o estado 

Sacerdotal aSsim foi resolvido.  

 [...] //fl. 13f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

Sessão Extraordinaria de 1.º de Dezembro 

de 1831
633

 

[...] 

O Senhor Prezidente apresentou os esboços de sette Officios 

a saber = quatro para a Excelentissima Prezidencia, e tres para 

o Conselho Geral, e sendo lidos, e aprovados forão pos 

tos a limpo e aSsignados a saber um sobre Correios, 

segundo sobre a Cadeira de Filosophia, terceiro, so 

bre-pontes, ees tradas, quarro so bre o Juizado de 

Paz da Caxoeira do Brumado = [...] //fl. 12f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

3ª SeSsaõ Ordinariade 14 de Dezembro 

de 1831
634

 

[...] 

O Senhor Prezidente indicou que visto haver denuncia 

em Periodicos de que’ o Professor das 1
as

 Letras do Prezi 

dio não cumpre com seu dever se officie pelo Secre 

tario ao Fiscal para que’ informe circuntanciadamente 

                                                 
632

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 26 de Novembro de 1831 na qual le-se uma suplica do 

professor do Sumidouro sobre a pobreza de seus discípulos”. Mariana, 26 de Novembro de 1831. 

Códice 214. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 12 frente e 13 frente. Transcrito em 21 de 

Fevereiro de 2008. 
633

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 26 de Novembro de 1831 na qual se escreve à presidencia 

da Província a respeito da Cadeira de Flosofia desta cidade”. Mariana, 1º de Dezembro de 1831. 

Códice 214. Atas das Sessões da Câmara. Folha 15 frente. Transcrito em 21 de Fevereiro de 2008. 
634

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 14 de Dezembro de 1831 na qual le-se denúncia sobre o 

professor de 1
as

 letras do Prezidio”. Mariana, 14 de Dezembro de 1831. C dice 214. Atas das 

Sessões da Câmara. Folha 20 frente. Transcrito em 21 de Fevereiro de 2008. 
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 dequem depende o Professor o attestado para seu pa 

gamento.  

[...] //fl. 20f. 
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6ª Sessaõ Ordinariade 17 de Dezembro 

de 1831
635

 

[...] 

Sobre Relatorio do Fiscal 

de Arrepiados resolveu a Camara que’ o Secetario lhe Offi 

cie que’ ja houve informaçaõ della sobre a criaçaõ de Mes 

ter das primeiras Letras, eque’   decrer esteja creada, de 

pendente de Oppositor, e que’ como para o anno futuro 

hade haver administrador das Aferiçoens, será instru 

ido de obrar sem prejuizo dos Povos, e que’ outro sim o 

mesmo Secretario envie copia da parte, que’   relativa 

ao= //fl. 24f. 

ao Juis de Pas, eseguindo que’este responda; evisto que’ parece haver 

infraçaõ de Lei. [...] //fl. 24v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

SeSsao extraordinaria de 1º de 

Março de 1832
636

 

[...] 

Foi presente uma representação do Pro 

fessor de primeiras letras desta Cidade João Maria 

Martins expondo a neceSsidade de socorro para me 

ninos pobres da sua Aula, e a Camara attendendo 

as Posturas resolveu que’ o Procurador lhe preste 

ums Reisma de papel duas duzias de pennas 

de lapis e dous mil e quatro centos para tinta  

[...] //fl. 34f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

SeSsao extraordinaria de 12 de Maio de 1832
637

 

[...] 

Foi prezente um Officio do Fiscal do Prezídio 

prestando informação de que’ o ProfeSsor de primeiras 

Letras esteve auzente a medicarse por muito infer 

mo porem que’ ja estava no seu exercicio  

[...] //fl. 54f. 

 

 SeSsao extraordinaria de 22 de Maio de 1832
638

 

                                                 
635

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 17 de Dezembro de 1831 na qual se delibera sobre 

criação de mestre de primeiras letras”. Mariana, 17 de Dezembro de 1831. C dice 214. Atas das 

Sessões da Câmara. Folha 20 frente. Transcrito em 21 de Fevereiro de 2008. 
636

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 1º de Março de 1832 na qual le-se uma representação do 

professor João Maria Martins sobre a necessidade de seus alunos pobres”. Mariana, 1º de Março 

de 1832. Códice 214. Atas das Sessões da Câmara. Folha 34 frente. Transcrito em 22 de Fevereiro 

de 2008. 
637

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 12 de Maio de 1832 na qual se informa que o professor 

do Presídio esteve doente”. Mariana, 12 de Maio de 1832. C dice 214. Atas das Sessões da 

Câmara. Folha 54 frente. Transcrito em 22 de Fevereiro de 2008. 
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05 

 

[...] 

Foi prezen 

te um Officio do Excelentíssimo Prezidente da Provincia para que’ 

os Professores publicos das diferentes Deciplinas façaõ ex 

ames publicos como os das 1.
as

 Letras, ea Camara resolveu 

que’ o Secretario a todos Officie para sua inteligencia, e 

execução. 

[...] //fl. 54v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

SeSsao ex traordinaria de 2 de Junho de 1832
639

 

[...] 

Foi prezente um Officio do Excelentíssimo Prezidente 

da Provincia com o feixo de 28 do paSsado communican 

do que’ o Conselho do  overno reflectindo novamente sobre as 

circunstancias dos Cidadaõs comprehendidos na lista da 

rezerva pelo Conselho de qualificação desta Cidade; rezol 

veu que’ os Cidadaõs Joze Venancio de  odoy, Ignacio Alves da 

Silva, e Manoel da Silva LeSsa prezistaõ na men 

cionada lista uma ves que’ o primeiros exerce actual 

mente o Emprego de Escrivão da Camara, e aos //fl.56v. 

mais por estudantes de aulas publicas, e a Camara re 

zolveu que’ o Señhor Prezidente trans mitta copia deste Offi 

cio ao Juis de Pas para sua inteligencia e execuçaõ. 

[...] //fl. 54v. 
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6ª SeSsão Ordinaria de 7 de Julhoo de 

1832
640

 

[...] 

Foi prezente uma Reprezentação do Professor de 

primeiras letras desta Cidade sobre Cadernos, e Lou 

sas, que’ são necessarias para os meninos, esse remetteu á 

ComiSsaõ para interpor seu Parecer avista das Postu 

ras, eresoluçoens do Conse lho Geral, edo Governo. 

[...] //fl. 73v. 

 

 SeSsão estraordinaria de 11 de Agosto de 1832
641

 

                                                                                                                                      
638

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 22 de Maio de 1832 na qual o Presidente da Província 

pede que se faça exames em todas as disciplinas do ensino público”. Mariana, 12 de Maio de 1832. 

Códice 214. Atas das Sessões da Câmara. Folha 54 verso. Transcrito em 22 de Fevereiro de 2008. 
639

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 2 de Junho de 1832 na qual o Presidente da Província 

oficia a Camara sobre a permanência dos Cidadãos Joze Venancio de Godoy, Ignacio Alves da 

Silva e Manoel da Silva Lessa na reserva do Conselho do  overno”. Mariana, 2 de Junho de 1832. 

Códice 214. Atas das Sessões da Câmara. Folha 56 verso e 57 frente. Transcrito em 22 de 

Fevereiro de 2008. 
640

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 7 de Julho de 1832 na qual se fez presente uma 

representaçã do professor de 1
as

 Letras desta Cidade pedindo cadernos e lousas”. Mariana, 7 de 

Julho de 1832. Códice 214. Atas das Sessões da Câmara. Folha 73 verso. Transcrito em 22 de 

Fevereiro de 2008. 
641

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 11 de Agosto de 1832 na qual delibera-se sobre denúncia 

contra o professor de 1
as

 Letras da Barra do Bacalhau”. Mariana, 7 de Julho de 1832. C dice 214. 

Atas das Sessões da Câmara. Folha 81 frente. Transcrito em 22 de Fevereiro de 2008. 



384 

 

 

 

 

 

 

05 

 

[...] 

Foi presente um Officio do Fiscal Suplente da Bar 

ra do Bacalhão dando resposta as que’ esta Camara 

exigio sobre a denuncia dada contra o Professor das pri 

meiras Letras, e a Camara resolveu que o Señhor Presi 

dente Officie ao Juis de Paz pedindo lhe informação 

sobre este ofjecto com copia dos dous Officios.  

[...] //fl. 81f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

1ª Sessaõ Ordinaria de 1º de Outubro de 

1832
642

 

[...] 

Leuse uma Suplica do Professor das primeiras Le 

tras da Barra do Bacalhaõ Francisco de Paula 

Duarte, e Castro, em que’ nomeava paraSubstitu //fl.87v. 

tuto a Joaquim Romão Moreira de Castro epe = 

dindo aprovação avista do Despacho que’ obtive da Excelentíssima 

Presidencia, e a Camara approvando, rezolveu que 

se lhe deSse Documento para ser prezente ao Juis de Pas.  

[...] //fl. 88f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

1.
a
 Sessaõ Ordinaria de 1º de Otubro 

de 1832
643

  

[...] 

Leuse uma Suplica do ProfeSsor F[rancisco]. de P
a
. D[uarte]. C[astro]. pu 

blico da B[arra]. do B[acalhau] nomeando para seu substituto a Joaqu.
m

  

Romaõ Moreira de Castro vista a licença q’ se 

lhe deSse docum.
to

 p.
a
 ser presente ao Juiz de Paz  

[...] //fl.50v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

2.ª SeSsaõ Ordinaria de 2 de Outubro 

de 1832
644

 

[...] 

Leuse um Officio do Juis de Pas de Catas altas fazendo 

ver que naõ aceita a Reciliçaõ para o quatrienio fu 

turo por encontrar incompatibilidade com o seu 

exercicio de Professor Publico; mas que’ para mostrar que’ 

o seu fim naõ é subtrahirse a trabalhos esta prom 

pto a inspecionar o Agueducto do Arraial de que 

                                                 
642

. AHCMM. “1ª Sessaõ Ordinária de 1º de Outubro de 1832 na qual leu-se uma suplica do 

prfessor de 1
as

 Letras da Barra do Bacalhau nomeando substituto”. Mariana, 1º de Outubro de 

1832. Códice 214. Atas das Sessões da Câmara. Folha 87 verso e 88 frente. Transcrito em 22 de 

Fevereiro de 2008. 
643

. AHCMM. “1º Sessão Ordinária de 1 de Outubro de 1832 na qual lê-se uma súplica do 

professor da Barra do Bacalhau nomeando para seu substituto o senhor Joaquim Romão Moreira”. 

Mariana, 1 de Outubro de 1832. Códice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 50 verso. 

Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
644

. AHCMM. “2ª Sessaõ Ordinária de 2 de Outubro de 1832 na qual o Juz de Paz de Catas Altas 

recusa a reeleição por já possuir o cargo de professor público”. Mariana, 2 de Outubro de 1832. 

Códice 214. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 88 verso e 89 frente. Transcrito em 22 de 

Fevereiro de 2008. 
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25 

 

 

esta encarregado = ACamara reconhecendo o 

Patriotismo, zelo e probidade deste Juis de Paz 

Sente que’ elle não poSsa continuar no exercicio, pa 

ra que fora reeleito, acabando comtudo o tem 

po de sua poSse, e resolveu que o Señhor Prezidente 

lhe transmitta o sentimento desta Corporação //fl.88v. 

e que’ aceita sua promeSsa de continuar na tarefa do Agueducto. 

[...] 

Leuse uma Suplica do Professor das primeiras Le 

tras do Inficionado pedindo aprovação do Substi 

tuto, que’ nomeava, para poder fazer uma viagem 

de urgencia, e a Camara approvando rezolveu que’ 

se lhe deSse um documento para fazer constar ao 

Juis de Pas. 

[...] 

Entende a ComiSsão que o intento do ProfeSsor de pri 

meiras letras João Maria Martins é diametralmente 

opposto ao Artigo 229 das Posturas, eque por iSso não 

tem lugar. Salla das Sessoens dous de Outubro de 1832 

Magalhaens Barrozo = Oliveira Pinto. 

[...] //fl. 89f. 
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10 

2.
a
 Sessaõ Ordinaria a 2 de 8br.

o
 de 1832

645
  

[...] 

Louse um Officio do juis de Pas de Cattas altas fazen do 

ver q’. naõ aceita o Reeleiçaõ para o quatrienio futuro p.
r
 en 

contrar incompatibilid.
e
 com oseu exercicio de Prof. P. mas 

q’. p.
a
 mostrar q’. oseu [feito] não é subtrair se atrabalhos 

esta prompto a inspecionar o Aqueducto do Arraial 

deq’. esta encarregad = a Cam
a
 reconhecendo o 

Patriotismo Zelo, e probid.
e
 deste Juis de P. sente 

q’. elle naõ possa continuar no exercicio p.
a
 q’. fora 

reeleito acabando com tudo o tempo de sua poSse e 

rezolveu q’. o Snr’ P. lhe transmitta de continuar 

na tarefa do Aqueducto = 

[...] 

Leuse uma Suplica do Professor do Inficionado pe 

dindo aprovaçaõ do //fl.51f. 

 

 

 
3.ª Sessaõ Ordinaria de 3 de Outubro 

de 1832 
.
/.

646
 

                                                 
645

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 2 de Outubro de 1832 na qual o Juiz de Paz de Catas 

Altas não aceita a sua reeleição por seus afazeres de professor público”. Mariana, 8 de Outubro de 

1832. Códice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 51 frente. Transcrito em 25 de Fevereiro de 

2008. (9ª numeração) 
646

. AHCMM. “3ª Sessaõ Ordinária de 3 de Outubro de 1832 na qual o professor de ret rica desta 

cidade envia relação de alunos que freqüêntam suas aulas”. Mariana, 2 de Outubro de 1832. 

Códice 214. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 90 frente. Transcrito em 22 de Fevereiro de 

2008. 
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05 

 

 

 

 

 

[...] 

Leuse um Officio do Professor de Retorica desta 

Cidade enviando inclusza a Relaçaõ dos Alunos 

que frequentaõ sua aula, epedindo attestaçaõ pa 

ra poder cobrar o seu Ordenado, nesta ocasiaõ in 

dicando o Señhor Providente o paSsarse iguaes ao 

Vigario do Inficionado, e São Caetano, aSsim se 

resolveu.  

[...] //fl. 90f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

3.
a
 Sessaõ Ordinaria a 1 de 8br.

o
 de’1832 

Presidencia do Senhor’ Fonceca
647

 [...] //fl. 51v. 

 

Foi prezente um Officio do Professor publico depri 

meiras letras desta Cidade aceitando o Cargo deSecre 

tario da Guarda Nacional deste Municipio de que’ ficava Camara 

inteirada 

[...] //fl. 52f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

4.
a
 Sessaõ Ordinaria a 1 de 8br.

o
  

de1832 

Presidencia do Senhor’ Fonceca
648

 

[...] 

Igualmente foraõ aSsignados tres attestaçoes a 1.
a
 do Pro 

feSsor de Retorica desta Cidade a 2ª do Vigario da Cidade 3ª 

do de São Caetano. 

 [...] //fl. 52v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

Sessaõ Ordinaria a 6 de 8br.
o
 de1832

649
 

[...] 

O Senhor’ Magalhaes Barrozo como Membro 

da ComiSsaõ de Papeis leu oseguinte Parecer sobre 

o Professor das 1.
as

 Letras da Barra do Bacalhau efoi desce 

tido sufficientemente epor adiçaõ do Senhor Damasceno para ser 

demittido o tal Fiscal Suplente por ter dado uma 

parte falço vista informaçaõ do Juiz de Paz e Su 

mario que’ enviou, e attestado do Fiscal Proprieta 

rio foi unanimente resolvido que’ o Senhor Pre 

zidente lhe Officie estranhandolhe o ter da 

                                                 
647

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 3 de Outubro de 1832 na qual o professor municipal 

aceita o cargo de Secretário da  uarda Nacional”. Mariana, 3 de Outubro de 1832. C dice 701. 

Atas das Sessões da Câmara. Folha 52 frente. Transcrito em 18 de Fevereiro de 2008. (9ª 

numeração) 
648

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 5 de Outubro de 1832 na qual le-se um oficio do 

professor de ret rica de Mariana”. Mariana, 5 de Outubro de 1832. C dice 701. Atas das Sessões 

da Câmara. Folha 52 verso. Transcrito em 18 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
649

. AHCMM. “Sessaõ Extraordinária de 6 de Outubro de 1832 na qual se estranha o relatório do 

fiscal sobre o professor de primeiras letras da Barra do Bacalhau”. Mariana, 6 de Outubro de 1832. 

Códice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 54 verso. Transcrito em 18 de Fevereiro de 2008. 

(9ª numeração) 
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 do aquella parte falça epor pestar os Senhores 

Damasceno, = Carvalho = Magalhães = Costa = e Pinto [...] //fl. 54v. 
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Sessaõ extraordinaria de 9 de 9bro de 1832
650

 

[...] 

O Señhor Prezidente 

indicou opaSsarse attestado ao Professor de Cattas 

altas emvista do que’ paSsou o Fiscal Mapa dos Alu 

nos. aSsim foi resolvido 

[...] //fl. 100v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

SeSsaõ extraordr.
a
 de 7 de Fevr.

o
 

Presidencia do Snr’ Miranda
651

  

[...] 

OSnr Presid.
e
 propós que achando-se na Salla o P.

e
 Antonio Ber 

nardino dos Reis, Secretario eleito e aprovado para servir nesta 

Camara, seja demitido do emprego publico deMestre das 1.
as

  

letras que ocupava no Oiro Preto, julgava deurgencia dar 

se-lhe posse juramento p
a
 continuar nos trabalhos, esendo 

aSsim acordado, prestou juramanto etomou posse e foi 

ocupar o lugar que lhe está destinado.   

[...] //fl.62f. 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1.ª – Sessaõ Ordinaria de 15 de Abril de 

1833.
652

 

[...] 

Leose hum requeri– 

mento de Antonio Felicio de Miranda Ribeiro, em– 

que pede huma attestaçaõ destaCamara em que declara 

que em outro tempo se apelidava Antonio Felicio do – 

Nascimento, Professor das primeiras letras naCapella  

das Mesces daPomba, ser oproprio Antonio Felicio 

de Miranda Ribeiro, fazendo esta mudança por 

haver outro denome Antonio Felicio do Nascimen– 

to nas Merces daPomba onde reside o Suplican – 

te , eposto amateria a discuçaõ, depois defa– 

larem alguns Snr.
s
, foi resolvido que sepassace a 

attestaçaõ com as declaraçoens exigidas = 

[...] //fl.107v. 

                                                 
650

. AHCMM. “Sessaõ extraordinária de 9 de Novembro de 1832 na se oficia ao professor de Catas 

Altas em vista do mapa que passou o fiscal”. Mariana, 9 de Novembro de 1832. C dice 214. Atas 

das Sessões da Câmara. Folhas 100 verso. Transcrito em 22 de Fevereiro de 2008. 
651

. AHCMM. “7 Sessão extraordinária de 7 de fevereiro de 1833 na informa-se que o Mestre de 

1
as

 Letras, o padre Antonio Bernardino dos Reis, já se encontra demitido de sue cargo e podendo 

ocupar o cargo de secretário”. Mariana, 7 de fevereiro de 1833. C dice 701. Atas das Sessões da 

Câmara. Folha 62 frente. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
652

. AHCMM. Ata da 1ª Sessão Ordinária de 15 de Abril de 1833, na ual se discute o requerimento 

do professor das primeiras letras da Capela de Nossa Senhora das Mercês da Pomba pedindo que 

lhe passe atestação sobre a mudança que houve em seu nome. Mariana, 15 de Abril de 1833. 

Códice 701, Misselânia,folha107v. (9ª numeração). 
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20 

Ill.
mos

 Snr
es

 do Senado
653

 

 

Diz Antonio Felicio deMiranda 

Ribr
o
 Profecor das primeiras Letras do- 

Lugar da Capella da Snr
a
; das Merces daPom 

ba q’ por encontrar no m
mo

 Lugar hum homem 

do nome Antonio Felicio do Nascimento; mudou 

o Seo Sobre nome q’. Supra se v . Ep
r
. q’ agora. 

ha dever da requerendo o Seo pagamento. 

Selhe São precizo q’ VV. SS. Sedignem 

Mandarem passar huma Att
am

 em como 

oSupp
te
 he o proprio Antonio Felicio de― 

Miranda Ribeiro. q’ outra hora se aSignava 

Antonio Felicio do Nascimento, afim de q
e
. 

em Vertude daAtt
am

 Seja pago na Com 

petente Thezouraria daProvincia. 

  

Pa V
a
S Sedignem 

Mandalla paSsarce 

Antonio Felicio de Miz d
a
 Ribr

o
   ERM 
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Sessaõ Extraordinaria de 25 de Abril 

de1833
654

  

[...] 

Leo-se outro 

officio do Padre Miguel Archanjo com data de 20 de 

Abril do corrente emque se escusa detomar assim 

to pello Emprego de Mestre Publico de Latinidade, 

que exerce nesta Cidade, e posto a discução foire- 

solvido unanimemente, que attenta a Lei do- 

1.º de 8br.
o
 de1828 paragrafo 19 fosse escuzo= 

[...] //fl.2v. 

 

 

 

 

 

 

Sessaõ Extraordinaria de 4 de Julho 

d’1833.
655

  

[...] 

Compareceraõ osCidadãos Joze Ve 

nancio deGodoy com seo deploma deProfessor de 

                                                 
653

. AHCMM. Correspondência anexa a rascunho da ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara de 

Mariana Comunicado do professor das primeiras letras da Capela de Nossa Senhora das Mercês da 

Pomba anunciando que mudara o seu sobrenome. [Mariana], s/d. Códice 701, 

Misselânia,folha108r. (9ª numeração). 
654

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 25 de Abril de 1833 na qual o professor público de 

latinidades, padre Miguel Archanjo da Enunciação em que se recusa a tomar acento na Câmara 

pelo emprego que tem”. Mariana, 25 de Abril de 1833. C dice 221. Atas das Sessões da Câmara. 

Folha 2 verso. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
655

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 4 de Julho de 1833 na qual os professores de 1as Letras, 

José Venâncio de Godoy e Manoel Bitencurt Godinho apresentaram diploma e tomaram posse de 

seus cargos”. Mariana, 4 de Julho de 1833. C dice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 12 

verso. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
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05 

 

 

 

primeiras Letras do Pinheiro eo Reverendo 

Manoel Bitancour Godinho daPiranga por seos 

Procuradres o Advogado Capitão LucindoPe- 

reira dos Passos, eo Alferes Bernardo Pinto Monteiro 

prestaraõ juramento esse lhes deo posse e que se 

registraSsem. 

[...] //fl.12v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

1ª Sessaõ Ordinaria de 8 de Julho de 1833.
656

  

[...] 

Foi presente aRelação do Proffessor Publico deRe- 

torica destaCidade, fazendo ver onumero dos – 

seos Alunnos, exegindo acompetente attestaçaõ; e 

retirando-se por ser membro destaCamara, se 

mandou passar =, etornou atomar assento. 

[...] //fl.14f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

2ª Sessaõ Ordinaria de 9 de Julho de 1833.
657

  

[...] 

Leose hum requerimento do Professor de 

primeiras Letras do Arraial deCattas Altas Cipri- 

anno Celestno Augusto de Figueiredo, que seretirou 

exigindo approvação de Jose de Souza para Substitu- 

to daCadeira de primeiras Letras deCattas Altas em 

conformidade do Despacho do Ex.
mo

 Snr’ Presidente 

de 28 domes passado; foi approvado, tendo prendi 

do informaçoens dasua suficiencia = 

[...] //fl.16f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

2.ª Sessão Ordinaria de 9 de Junho de 1833.
658

 

[...] 

Foi presente aiformação do Fis- 

cal destaCidade contendo varios objectos ea 

companhando aeste hum Officio do Professor 

de 1.
as

 Letras, foi aComissaõ deparecer=  

 [...] //fl. 3f. 

Leo se hum requeri 

mento doProfessor dePrimeiras Letras do 

Arraial de Cattas Altas Ceprianno Celes 

                                                 
656

. AHCMM. “1ª Sessão Ordinária de 8 de Julho de 1833 na qual o professor de ret rica de 

Mariana passa a relação de alunos que tem à Camara”. Mariana, 8 de Julho de 1833. Códice 221. 

Atas das Sessões da Câmara. Folha 14 frente. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª 

numeração) 
657

. AHCMM. “2ª Sessão Ordinária de 9 de Julho de 1833 na qual o professor de 1.
as

 Letras em 

Catas Altas, Cipriano Augusto de Figueredo pede a aprovação do suplente Jose da Souza”. 

Mariana, 9 de Julho de 1833. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 16 frente. 

Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. 
658

. AHCMM. “2ª Sessaõ Ordinária de 28 de Junho de 1831 na qual se discute a calúnia feita pelo 

peri dico Estrellla contra o professor João Maria Martins”. Mariana, 27 de Junho de 1831. C dice 

640. Atas das Sessões da Câmara. Folha 109 frente. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª 

numeração) 
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tino Augusto de Figueredo, que Seretirou 

exegindo aprovaçaõ de José de Sous a para 

substituto daCadeira de primeiras Letras 

de Cattas Altas em conformidade doDes 

p.
o
 do Ex.

mo
 Snr.’ Presidente de28 domes 

pPassado, foi aprovado tendo precedido 
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3.ª Sessaõ Ordinaria de 10 de Julho de 1833
659

 

[...] 

Leose hum Officio 

do Juis dePas daPonte Nova em datade 

de 6 do Corrente apresentando oestado 

actual daEscolad e1.
as

 Letras daquelle Ar– 

raial, eposto adiscussaõ se achordou 

fose officalmente remetido ao Ex.
mo

 

Snr’ Presid.
te
 p.

a
 em Conselho deliberar= 

[...] //fl. 1f. 
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2ª Sessaõ Ordinaria de 9 de Julho de 1833.
660

  

[...] 

Leose oparecer 

daComissaõ sobre arepresentaçaõ do Professor 

Pulico de1.
as

 Letras desta Cidade em que pede 

Ser endennisado do que despendeo com os 

utencilios para asua Escola mostrando ser de 

parecer, que seofficie ao Fiscal remetendo-se- 

lhe apropria representaçaõ, paraque com 

dous Peritos v á amesma Escola, e de’ seo laudo 

Sobre o valor dos utencilios indicados, afim de //fl.21f. 

desepoder dar guia para poder odito Professor receber da 

Fazenda Publica o que despender e quanto arequisi 

ção deCartas elementares impressas aComissaõ 

era de proceder, que o Fiscal de intelligencia com 

o mesmo Proffessor indique a esta Camara 

quantas Seraõ precisas com calculo da depeza que 

deva custar, para esta Camara Seresolver a- 

vista das suas vendas, eposto adescuçaõ foi ap- 

provado com adiçaõ do Snr’ Rosario, que daquelles 

utencilios, que naõ fazem suceptiveis de conSsumo, 

eviera pelo uso seria omesmo Professor respon 

savel por elles como bens do Publico, equando deixe 

                                                 
659

. AHCMM. “3ª Sessão Ordinária de 10 de Julho de 1833 na qual leu-se um oficio do Juiz de Paz 

de Ponte Nova sobre o estado da escola de 1
as

 Letras daquele lugar”. Mariana, 10 de Julho de 

1833. Códice 640. Misselânia. Folha 001 frente. Transcrito em 4 de março de 2008. 
660

. AHCMM. “6ª Sessão Ordinária de 13 de Julho de 1833 na qual o professor de 1
as

 Letras de 

Mariana solicita a Câmara utencílios para sua escola”. Mariana, 13 de Julho de 1833. C dice 221. 

Atas das Sessões da Câmara. Folhas 21 frente e 21 verso. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. 

(9ª numeração) 
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 de exercer ~ esse Magisterio= 

[...] //fl.21v. 
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Sessaõ Extraordinaria de 27 de Julho de 1833.
661

  

[...] 

Foi aprezentado 

mapados Alunos que frequentaõ aAula 

de gramatica Latina desta Cidade de que he 

Professor Publico o Reverendo Miguel Archanjo da 

Encarnação, e se lhe mandou paSsar a attestaçaõ 

do costume.  

[...] //fl.24f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

Sessaõ Extraordr.
a
 de 27 de Julho de 1833

662
  

[...] 

=Foi apresentadoo 

O mapados Alunnos que freuquentaõ 

asAulas de gramatica Latina desta Cid.
e
 

de que he Professor Publico oRd.
o
 Miguel 

Archanjo daEncarnaçaõ eselhe man- 

dou paSsar aattestaçaõ docostume =  

[...] //fl.64v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

Sessaõ Extraordinaria de 5 de Agosto de 1833.
663

  

[...] 

Foi prezente omapa das 

Alunas de primeiras letras daEscola publi- 

ca desta Cidade D. Francisca de Paula Hes- 

gina daSilva exegindo attestaçaõ d costu 

me para haver manda se passar. 

[...] //fl.26f. 

 

 

 
1ª Sessaõ Ordinaria e continuaçaõ daenter – 

Rompida = 7 de 8br.
o
 de 1833’

664
  

                                                 
661

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 27 de Julho de 1833 na qual o professor de Lingua 

Latinas desta cidade, Reverendo Miguel Archanjo da Encarnaçaõ apresenta mapa de seus alunos”. 

Mariana, 27 de Julho de 1833. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 24 frente. 

Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
662

. AHCMM. “Sessão extraordinária de 27 de Julho de 1833 na qual foi apresentado o mapa das 

aulas de gramática latina ministradas pelo Reverendo Miguel Archanjo da Enunciação”. Mariana, 

27 de Julho de 1833. Códice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 64 frente. Transcrito em 25 

de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
663

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 5 de Agosto de 1833 na qual a professora de primeiras 

letras de Mariana, Dona Fransica de Paula Hegina da Silva remete mapa de suas alunas”. Mariana, 

5 de Agosto de 1833. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 26 frente. Transcrito em 25 

de Fevereiro de 2008. 
664

. AHCMM. “1ª Sessão Ordinária de e coninuaçaõ da interrompida 7 de outubro de 1833 na qual 

se transfere a cadeira de 1
as

 Letras de São Jose do Chapoto para Arrepiados; o prfessor de 

Gramática de Mariana, padre mestre Miguel Archanjo da Incarnaçaõ entrega o mapa de seus 

alunos”. Mariana, 7 de outubro de 1833. C dice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 35 

frente e 36 frente. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. 
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05 

 

 

 

 

 

10 

 

 

[...] 

O 6.º participando ter-se transferi– 

do aCadeira de Professor Publico de 1.
as

 Letras 

de Saõ Jose do Chapoto, para Arrepiados, 

inteirada e que se passe Edital para Ar 

repiados fazendo constar= [...] //fl.35f. 

[...] 

Foi presente 

o mappa dos Alunnos do professor de Gramati– 

ca Latina desta Cidade P.
e
 M.

e
 Miguel 

Archanjo da Incarnaçaõ, requerendo aesta 

Camara a attestaçaõ do costume, esse accor 

dou que se lhe passace aattestaçaõ. 

[...] //fl.36f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5ª Sessaõ Ordinaria de 11 de 8br.
o
 de1833

665
  

[...] 

Leo-se hum requerimento de 

Manoel Correa Burgos Proffessor de 1.
as

 

Letras do Inficionado pedindo aesta Cama_ 

ra faculdade denomear hum Substitu–  

to para asua Cadeira, em quanto vai es– 

tudar na Serra do Carassa, resolveose de– 

clarar ao Supplicante, que naõ compete 

aesta Camara odeferimento deseore– 

querimento, e que se pessa ao Fiscal infor– 

maçaõ digo ao Fiscal do lugar informa– 

çaõ Sobre arezidencia, e frequencia deste 

Professor, e egualmente ao Parocho do lu– 

gar=  

[...] //fl.43f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

6.ª Sessaõ Ordinaria de 12 de 8br.
o
 1833

666
  

[...] 

Leo se hum officio do Juis 

de Pas do Sumidouro, comunicando aboa 

ordem, e desciplina da Aula de 1.
as

 Letras 

do Arraial; ao Fiscal= 

[...] //fl.79f. 

 

 Sessaõ Extraordinaria de 26 de Outubro de1833.
667

  

                                                 
665

. AHCMM. “5ª Sessão Ordinária de 11 de Outubro de 1833 na qual o professor de 1.
as

 Letras do 

Inficionado pede licença para ir estudar no Carassa”. Mariana, 11 de Outubro de 1833. Códice 

221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 43 frente. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. 
666

. AHCMM. “6ª Sessão Ordinária de 12 de outubro de 1833 na qual se informa sobre a boa 

ordem das aulas de 1
as

 Letras no Arraial do Sumidouro”. Mariana, 12 de Outubro de 1833. C dice 

701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 79 frente. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª 

numeração) 
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05 

 

 

[...] 

Leo-se 

outro officio daPrezidencia datado de 11 

de 8br.
o
, exigindo circunstanciada infor 

maçaõ se ainda em abandono a 

Cadeira de 1.
as

 Letras daPonte Nova, re– 

solveo-se officiar denovo ao Juis de Pás 

e o Fiscal domesmo Districto digo do– 

mencionado Districto.  

[...] //fl.46v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

Sessaõ Extraordinaria de 26 de8br.
o
 1833

668
  

[...] 

Leo se outro of- 

ficio daPrezidencia datado de 11 de 

8br.
o
 exigindo circunstanciadas infor 

maçaõ se ainda existe em abandono 

aCadeira de 1.
as

 Letras dePonte Nova, 

resolveo-se officiar denovo ao juis de 

Pas, eo Fiscal domencionado Destricto.  

[...] //fl.122v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

Sessaõ Extraord.
a
 de 29 de Novembro de1833/

669
 

[...] 

Leose 

Hum Officio do Vigario Lourenço 

Antonio Pereira informando 

sobre a faltadaresidencia do Pro 

ffessor do Inficionado, eresolveo-se 

remeter oproprio officio aPre- 

zid.
a
 paraSer tomado nadevida 

concideraçaõ.  

[...] //fl.116v. 

 

 

 

 

Sessaõ Extraordinaria de 30 de Dez.
o
 de 1833

670
  

[...] 

Leose hum Off.
o
 do juis de 

                                                                                                                                      
667

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 26 de Outubro de 1833 na qual sediscute o abandono da 

cadeira de 1
as

 Letras no Distrito de Ponte Nova”. Mariana, 26 de Outubro de 1833. C dice 221. 

Atas das Sessões da Câmara. Folha 46 verso. Transcrito em 26 de Fevereiro de 2008. 
668

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 26 de Outubro de 1833 na qual o Presidente da Provincia 

pede informações sobre se ainda encontra-se abandonada a cadeira de 1
as

 Letras em Ponte Nova”. 

Mariana, 26 de Outubro de 1833. Códice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 122 verso. 

Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
669

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 29 de Novembro de 1833 na qual informa-se sobre a falta 

de residencia do professor do Inficionado”. Mariana, 29 de novembro de 1833. C dice 701. Atas 

das Sessões da Câmara. Folha 116 verso. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
670

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 30 de Dezembro de 1833 na qual o Juiz de Paz de Ponte 

Nova informa ao fiscal sobre a conduta do professor de 1
as

 Letras daquele mesmo distrito”. 

Mariana, 7 de fevereiro de 1833. Códice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 105 verso. 

Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
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05 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

Pas da Ponte Nova informando sobre 

Aconducta do professor de1.
as

 Letras deste 

Arraial com huma inquerição detes- 

temunhas aque procedeo, eoutro do Fis 

cal domesmo Destricto aomesmo Res- 

peito; quanto ao primeiro resolveo-se  

Officiar-se lhe denovo exigindo circuns- 

tanciada informação independente de 

inquirição detestemunhas visto ser o juis 

de Páz Autoridade legitima para expe- 

cionar aconducta dos Professores, Quanto 

ao segundo resolveo-se Officiar-se nomesmo 

Sentido.  

[...] //fl.105v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

2.ª Sessaõ, Ordinaria de 8 de Janr
o
 de1834

671
 

[...] 

Sendo pres.
e
 

Gabriel Gomes Pinheiro para dar provas 

de suficincia para o Emprego de Aun- 

tario, oSnr’ Presid.
te
 por concenso da 

Camara lhe ordenou redegisse hum 

Officio a Assemblea Geral sobre as Bases 

pelo mesmo apreSentadas; escolhen- 

do Se a Secretaria apresentou o esboço 

que nao agradou a Camara, tanto 

pela pecima redação, como pela 

falta de Ortografia, e ruim letra, e 

por isso foi regeitado, mandando- 

Se officiar ao Proprietario, para q.’ 

na Sessao de manham apreSente 

peSsoa habil para o Emprego, e q.
do

 s- 

esaõ faça aCamara provera o lu- 

gar. [...] //fl. 141f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

4ª SeSsaõ Ordinaria de 10 de Janeiro de 1834
672

  

[...] 

O Snr’ Prezidente propoz q’ 

se passam Atestação ao Professor Publico de Cattas Al 

tas Cprianno Celestino Augusto de Figueredo sobre seo bom 

serviço, e preparatorios da aula segundo o methodo de 

Lencaster esse resolveo q’ se passam a Attestaçaõ, retirando 

se o Snr’ Figueredo por ser parte intereSsada   

                                                 
671

. AHCMM. “2ª Sessão Ordinária de 8 de Janeiro de 1834 na qual se rejeita um esboço de ofício 

a ser enviado à Assembl ia  eral por conter muitos erros de ortografia”. Mariana, 8 de janeiro de 

1834. Códice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 140 e 141 frente. 
672

. AHCMM. “4ª Sessão Ordinária de 10 de Janeiro de 1834 na qual se manda atestar ao professor 

público de Catas Altas, Celestino Augusto de Figueredo, pela boa aplicação do método de 

Lancaster”. Mariana, 10 de Janeiro de 1834. C dice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 62 

frente. Transcrito em 26 de Fevereiro de 2008. 
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[...] //fl.62f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

3 4.ª SeSsao Ordin.
a
 a 10de Janr

o
 de1834

673
 

[...] 

O Snr’ Presid.
e
 propos que se passase Attestaçaõ 

ao Professor Publico deCatas Altas Ciprianno Celestino 

Augusto deFigueredo sobre seo bom serviço a prepa 

ratorio daAula segundo o Ensino de Lancaster, e 

se resolveo que se passase aAttestaçaõ, retendo-se 

oSnr’. Figueredo por ser parte entereSsada. 

[...] //fl. 29v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

1ª SeSsaõ Ordinaria de 14 de Abril de 1834
674

  

[...] 

Leose huã Reprezentação dos Habitantes de S
ta 

Cruz do Escalvado fazendo ver a neceSsid
e
 que havia na quelle 

lugar de hua Aula deprimeiras Letras por se achar em gran 

de distancia a unica que ha com o Rio Piranga de permeio 

e outras defficuld.
es

 o que posto a discuSsaõ rezolveose quese levaSse 

ao conhecim
to

 do Ex
mo

 Prezid.
e
 a mesma Reprezentaçaõ.  

[...] //fl.77f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

1ª SeSsaõ Ordinaria de14 deAbril de 1834
675

  

[...] 

Leose huã Representacaõ dos Habitantes de S
ta
 Cruz 

do Escalvado fasendo ver a neceSsid
e
 q’ havia na quelle 

lugar de hua aula de primeiras letras, por se acharem 

em grandes distancias da q’ há com o Rio Piranga de  

pormeio, e outras difficuldades: o q’ posto a discuSsaõ resolveoSe 

q’ se levaSse ao Conhecimento do Ex.
mo

 Conselho do Governo 

a mesma Reprezentaçaõ.  

[...] //fl.130v. 

 

 

 

 

 

2ª Sessaõ Ordinaria de15 de Abril de 1834
676

  

[...] 

Leose hum Officio d Proffessor Publico 

de 1
as

 Letras do Inficionado em resposta ao que esta Cama 

                                                 
673

. AHCMM. “4ª Sessão Ordinária de 10 de Janeiro de 1834 na qual envia-se atestação ao 

professor público de Catas Altas, Cipriano CelestinoAugusto de Figueredo pelos bons serviços 

com o m todo Lancasteriano”. Mariana, 10 de Janeiro de 1830. C dice 640. Misselânia. Folha 029 

verso. Transcrito em 4 de março de 2008. 
674

. AHCMM. “1ª Sessão Ordinária de 14 de Abril de 1834 na qual lê-se uma representação dos 

habitantes de Santa Cruz para a criação de escola naquele lugar”. Mariana, 14 de Abril de 1834. 

Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 77 frente. Transcrito em 26 de Fevereiro de 2008. 
675

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 14 de Abril de 1834 na qual leu-se uma representação dos 

habitantes de Santa Cruz do Escalvado fazndo saber das dificulades de distância para freqüentarem 

as aulas”. Mariana, 14 de Abril de 1834. C dice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 130 

verso. Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
676

. AHCMM. “2ª Sessão Ordinária de 15 de Abril de 1834 na qual o professor público do 

Inficionado responde a um ofício d Câmara”. Mariana, 15 de Abril de 1834. C dice 221. Atas das 

Sessões da Câmara. Folha 78 frente. Transcrito em 27 de Fevereiro de 2008. 
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05 

 

 

lhe tinha enviado exigindo delle esclarecim
tos

 sobre varios que 

zitos q’ lhe fizera sobre ocumprimento dos deveres do seo empre 

go o q’ posto a discuSsão o Snr Damasceno q’ era de parecer que 

ficasse adiantado visto terse tambem Officiado ao Superior da Serra 

do Caraça, relativam
e
 ao mesmo ProffeSsor ainda não tinha 

elle respondido e aSsim se venveo. 

[...] //fl.78f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

3ª Sessaõ Ordinaria de 16 de Abril de 1834
677

  

[...] 

Leose hua Portaria do Inspector do Thezoureiro Pu 

blico reenviando a esta Camara a conta do imorte dos 

utencilios feitos pelo Proffessor Publico destaCid
e
 Joaõ Maria 

Miz’ p
a
 asua aula deprimeiras letras= a Commissaõ do Snr’ 

Carneiro. 

[...] //fl.80v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

6ª Sessaõ Ordinaria de 19 de Abril de 1834
678

  

[...] 

Compareceo tambem o Snr’ Antonio Marianno 

como Pro
cor

 do P
e
 M

e
 Manoel deBitancour Godinho 

p
a
 prestar juramento p

a
 M

e
 de 1

as
 Letras do Arraial 

da Piranga, e se resolveo o porse na sua Patente o 

cumprase, e q’ fosse registrado no Livro competente 

[...] //fl.86f. 

 

6ª SeSsaõ Ordinaria de 19 de Abril de 1834.
679

  

[...] 

O Snr’ Silva tomou posse eprestou juram
o
 pelo M

e
 

de1
as

 Letras do Piranga o P
e
 M

el
 Bitancour Godinho, e serecolheo q<

pasaSse
> mandaSse 

na sua pa[?] e q’ foSse registrado no Livro comp
e
. 

[...] //fl.83f. 

 

 

 

 

SeSsaõ Extraordinaria de 12 de Maio de 1834
680

  

[...] 

Leose hum 

                                                 
677

. AHCMM. “3ª Sessão Ordinária de 16 de Abril de 1834 na qual o professor público de 

Mariana, senhor João Maria Martins, sobre o importe dos utencílios para ministrar suas aulas”. 

Mariana, 16 de Abril de 1834. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 80 verso. 

Transcrito em 27 de Fevereiro de 2008. Cf. a resposta na folha 37f do códice 729. 
678

. AHCMM. “6ª Sessão Ordinária de 19 de Abril de 1834 na qual o procurador do Padre Mestre 

Manoel de Bitancur Godinho presta juramento para Mestre de 1
as

 Letras”. Mariana, 19 de Abril de 

1834. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 86 frente. Transcrito em 27 de Fevereiro de 

2008. 
679

. AHCMM. “6ª SeSsão Ordinária de 19 de Abril de 1834 na qual toma posse o professor de 1
as

 

Letras o Padre Manoel Bitancour  odinho”. Mariana, 19 de Abril de 1834. C dice 641. Atas das 

Sessões da Câmara. Folha 83 frente. Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
680

. AHCMM. “Sessão Extrardinária de 12 de Maio de 1834 na qual se discute sobre a ida do 

professor do Inficionado ao Caraça e entrega-se diploma de professor de gramática francesa para o 

senhor Francisco Sirillo Ribeiro e Souza”. Mariana, 12 de Maio de 1834. C dice 221. Atas das 

Sessões da Câmara. Folha 87 frente. Transcrito em 27 de Fevereiro de 2008. 
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05 

 

 

 

 

 

Officio do P
e
 Superior daSerra sobre o M

e
 de 1

as
 Letras 

do Inficionado informando a esta Camara o tempo em q’ 

entrou e sahio da quelle Collegio o referido M
e
, o qual era 

de hum anno, hum mez, e quinze dias, o que posto a descus 

saõ, se resolveo enviar ao Governo todos os do cumentos a res 

peito do mencionado M.
e
 p

a
 cumprir se com a determina 

ção do mesmo  overno, q’ exegia informaçoens sobre a frequen 

cia da quelle Proffessor no esxercicio do seo Emprego. Leose hum 

Officio do Juiz de Paz do Sumidouro, fazendo ver q’ aSsistira 

aos exames do Alunnos q’ frequentão a AulaPublica da 

quelle Arraial, e que achava grande aproveitam
to

 nos meSmos 

por terem feito bem os seos exames = inteirada [...] //fl.86v. 

[...] 

Sendo 

Prezentes os Senrs’ Francisco Ribeiro eSouza, e Jose 

da Cunha Vianna, aquelle p
a
 prestar Juramento de Proffes 

sor Publico de Grammatica Franceza, apprezentando oseo 

Diploma, e este como Procurador de Bento Jozeda Silva 

eCota p
a
 tomar poSse e jutam

to
 de Inspector de quarteiraõ 

do Destricto do Pinheiro foraõ juramentados, e se resolveo q’ 

se expedissem os Titulos do Costume, e q’ se registrasse o Di 

ploma do mencionado Proffessor. [...] //fl.87f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

 

 

SeSsaõ Extraordinaria de 12 de Maio de 1834
681

  

[...] 

Leose hum Officio do P
e
 Superior da Serra sobre 

o M
e
 de 1

as
 Letras de Inficionado informando a esta Camara o tempo 

em q’ entrou, e sahio da quelle Collegio o mencionado M.
e
 <

oqual era
> o que 

<
de 1 anno, hu’ mes e 15 dias

>  

posto a discussão resolveose enviar ao Governo todos os p
r
oexclarecimentos 

a 

orespeito do mencionado Mestre p
a
 darse cumprimento a determiniaçaõ 

do mesmo  overno, q’ exegia informaçoens desta Camara sobre a fre 

quencia do mesmo daquelle Proffessor no exercicio do seo emprego. 

[...] //fl.84f. 

[...] 

Sendo presentes os Snrs’ Francisco Serillo Ribeiro 

Sousa e 

Francisco Jose da Cunha Vianna, a qude p
a
 prestar juram

to
 de Proffessor 

Publico 

de Grammatica Franceza apprezentando o dito seo Diploma, eeste como 

Pro
co

 de Bento J
e
 da Silva Costap

o
 tomar posse e juram

to
 de Inspector 

de Quarteiraõ do Destricto do Pinheiro: foraõ admitidos e juramentados 

esse resolveo q’ se expediSsem os titulos do costume e q’ se registrasse o 

Diploma do mescionado ProffeSsor. O Snr’ Miranda indicou q’ senaõ se 

pagaSsem as custas no ProceSso sobre Posturas, entre o Fiscal, e Pro  

                                                 
681

. AHCMM. “6ª SeSsão Ordinária de 19 de Abril de 1834 na qual toma posse o professor de 1
as

 

Letras o Padre Manoel Bitancour  odinho”. Mariana, 19 de Abril de 1834. C dice 641. Atas das 

Sessões da Câmara. Folhas 84 frente a 84 verso. Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
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15 

 

<emq’ fora condennado pela junta de Pas [achado] porter ella achado> 

HenriqueLebet posSsa <sobre scretario> de [?] do ProceSso e assim se resolveo. 

O Snr’ 

Miranda indicou q’ se officiasse ao Juiz de Paz da Passagem fo
a
zendo lhe 

ver q’ existe entulhado o cam
o
 q’ vem de Bento Leitep.

o
 d Passagem eq’  

na Xacara do Francez An
o
 Bollen, e q’ se repussera na forma da Postura 

no seo [a---] estado por ser da servidaõ Publica, e q’ posto a discussaõ 

assim se resolveo. OSnr’ Miranda indicou q’ se por Editaes a exis 

tencia das aulas no Seminario desta Cid.
e
 eaSsim se resolveo. [...] //fl.84v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

SeSsaõ Extraordinaria de 2 de Junho de1834
682

  

[...] 

Leose hum Requerimento do Proffessor de 1
as

 Letras da Barra 

do Bacalhão apprezentando hum Despacho da Ex
ma

 Prezi 

dencia, authorizando a Camara p
a
 approvar o Substituto 

por elle nomeado. = a ComiSsão do Snr’ Novaes p
a
 informar 

sobre o mencionado Substituto. 

[...] //fl.88v. 
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SeSsaõ Extraordinaria de 22 de Junho de 1834
683

  

[...] 

Aberta a 

SeSsaõ o Snr’ Prezid
e
 diSse q’ o objecto principal de convocar 

a Camara era juramentarse ao P
e
 Jose deSouza RouSen 

nomeando Substituto p
a
 a aula de Filosofia desta Cid

e
 

apprezentando o mesmo a Camara hum Despacho do Ex
mo

 

Vice Prezid
e
 q’ o approvava, e estando prezente foi lhe defferido 

o Juramento na forma da Lei e resolveose q’ fosse registrado 

o Despacho e q’ se passasse o Edital q’ fizem constar nesta 

Cid
e
 asua posse ejuramento. 

[...] 

O Snr’ Novaes encarregado //fl. 

89v. 

de dar o seo parecer – sobre a nomeação do Substituto feita pe 

lo Proffessor da Barra do Bacalhão deSse ser o nomeado 

digno de toda a Consideraçaõ e mui capaz p
a
 o emprego p

a
 

o q
l
 fora apprezentado, e sendo este parecer posto a discussão 

foi approvado, eresolveose q’ foSse chamado a juramento o 

Substituto.  

[...] //fl.90f. 

 

5ª SeSsaõ Ordinaria de 11 de Julho de 1834
684

  

                                                 
682

. AHCMM. “Sessão Extrardinária de 2 de Junho de 1834 na qual lê-se um requerimento do 

professor de 1
as

 Letras da Barra do Bacalhau para lhe aprovarem suplente”. Mariana, 2 de Junho 

de 1834. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 88 verso. Transcrito em 27 de Fevereiro 

de 2008. 
683

. AHCMM. “Sessão Extrardinária de 22 de Junho de 1834 na qual se nomeia o professor de 

Filosofia padre Jose de Souza Roussin como vereador e discuti-se a nomeação de professor 

substituto para a Barra do Bacalhau”. Mariana, 22 de Junho de 1834. C dice 221. Atas das Sessões 

da Câmara. Folhas 89 verso e 90 frente. Transcrito em 27 de Fevereiro de 2008. 
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[...] 

Quanto ao de S
m

 J
e
 do Xapoto 

o 1º de 1
as

 Letras não esta pro 

vida foi por naõ haver q
r
 a ella se oppuzesse [...] //fl.89f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

2ª SeSsaõ Ordinaria de 8 de Julho de 1834
685

  

[...] 

Leose Outro Officio da mesma Prezidencia determinando o tempo 

em q’ se deveriaõ fazer os exames Publicos dos Alunnos de1
as

 Le 

tras e ordenando o Camara fizeSse constar aos Juizes dePaz 

e Proffessores do seo Termo os tempos designados p
a
 os referidos 

exames e posto a discuSsão resolveo Officiarse aos Juizes de Paz 

p
a
 se entenderem com os Proffessores Publicos 

[...] //fl.93v. 
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SeSsaõ Extraordinaria de 22 de Junho de 1834
686

  

[...] 

Prezid
e
 declarou aberta aSeSsaõ e disse q’ o objecto prenci 

pal de convo car a Camara era o juramentarse ao 

Reverendo Joze de Souza Roussin nomeado Substituto p
a
 a 

aula de Fhilosofia desta Cid.
e
 e lendose o Requerim

to
 do 

Proffessor da mencionada cadeira de Fhilosophia feito ao 

Ex
mo

 Vice Prezid
e
 da Provincia propondo p

a
 Substituto ao referi 

do P
e
 J

e
 de S

a
 Roussin se resolveo q’ selhe desse o juram

to
 e 

poSse, e estando prezente tomou poSse, juram
to

 <
e q’ se expedisse Edital

> 

[...] 

O Snr’ Vereador Novaes encarregado de dar oseo parecer sobre 

a nomeaçaõ do Substituto feita pelo Professor da Barra do 

Bacalho, disse q’ sabia ser o nomeado digno de toda a consi 

deraçaõ e mim capas p
a
 o Cargo já se q’ fui nomeado, e esto 

posto a discussaõ foi approvado o se vencio q’ foSse chamado 

o Substituto p
a
 prestar juram

to
 de poSse. 

[...] //fl.87f. 

 

 

 

 

 

1ª Sessaõ Ordinaria de 10 de 9br
o
 de 1834

687
  

[...] 

Leose hum Officio 

do Cidadaõ Ciprianno Celestino de Figueredo, participando a 

                                                                                                                                      
684

. AHCMM. “5ª SeSsão Ordinária de 11 de Julho de 1834 na qual se discute a falta de professor 

em São Sebastião do Xapot ”. Mariana, 11 de Julho de 1834. C dice 641. Atas das Sessões da 

Câmara. Folha 89 frente. Transcrito em 29 de Fevereiro de 2008. 
685

. AHCMM. “2ª Sessão Ordinária de 8 de Julho de 1834 na qual se discute os exames de 

professores públicos deste Termo”. Mariana, 8 de Julho de 1834. C dice 221. Atas das Sessões da 

Câmara. Folha 92 verso. Transcrito em 27 de Fevereiro de 2008. 
686

. AHCMM. “SeSsão Extraordinária de 22 de Junho de 1834 na qual toma posse o professor de 

1
as

 Letras o reverendo Jose e Souza Roussin”. Mariana, 22 de Julho de 1834. C dice 641. Atas das 

Sessões da Câmara. Folha 87 frente. Transcrito em 29 de Fevereiro de 2008. 
687

. AHCMM. “1ª Sessão Ordinária de 10 de Novembro de 1834 na qual o vereador Cipriano 

Celestino de Figueredo justifica sua ausência nesta sessão por não encontrar substituto para suas 

aulas de 1
as

 Letras”. Mariana, 10 de Novembro de 1834. C dice 641. Atas das Sessões da Câmara. 

Folha 107 frente. Transcrito em 29 de Fevereiro de 2008. 



400 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

Camara 1º que naõ podia aSsistir aSeSsaõ Ordinaria 

d’Agora por naõ ter quem o substituiSse no seo Emprego 

de M
e
 de 1

as
 Letras. [...] //fl.107f. 

[...] 

O Snr’ Bhering indicou que se nomeaSse a CommSsaõ 

de revista da Prizoens conforme a Lei, e foraõ nomeados //fl.108v. 

oSnr’ Cap
m

 Lucindo Per
a
 dos PaSsos Cap

m
 Vicente Moutinho 

Moraes P
e
 M

e
 Miguel Archanjo da FEncarnaçaõ 

Manoel Duarte Firmino, e Cirurgiaõ Mor Caetano J
e
 

Cardoso esse lhes marcou o dia 11 p
a
 amencionada [E---] 

[...] 

3ª= que o Secr
o
 revendo o Livro dos Juram

tos
 

informaSse quantas escollas das 1
as

 Letras ha providas 

no Municipio o nome dos Mestres, eo aSsento das Escollas 

[...] //fl.109v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

2
a
 SeSsaõ Ordinr

a
 de 11 de 9br

o
 de 1834.

688
  

[...] 

Outro Off.
o
 do Ex

ma
 Vice Prezidencia em resposta a hum des 

ta Camara, em que pedia mandaSse satisfazer as des 

pezas feitas pelo Proffessor de 1
as

 Letras desta Cid
e
 com os 

utencilios p
a
 a mesma escolla, fazendo ver que se expe 

dio ao Thezourero Provincial a comp
e
 ordem p

a
 este fim 

= Inteirada  

[...] //fl.104v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

05 

5ª Sessaõ ordinaria de14 de 9br
o
 de 1834

689
  

[...] 

Outro do Juis de Pas de Inficionado do fazendo ver a 

Camara, que em virtude do Officio da mesma, e do 

Vice Presidente da Provincia tinha feito ver ao Prof 

feSsor de 1
as

 Letras da quelle lugar, que naõ devia 

demorar-se com os exames, comforme a Ley de 

tirrada 

[...] //fl.118v. 

8º appro 

vado com o [ad ditam ento] doS
r
 Bhering 

para que o Fiscal desta Cidade seija Sa 

ber do Proffessor de 1
as

 Letras da mesma 

qual a rasaõ por que des dias aesta par 

te naõ tem dado Aula, devendo em seo 

impedimento ter Substituto. 

                                                 
688

. AHCMM. “2ª Sessão Ordinária de 11 de Novembro de 1834 na qual manda-se comprar os 

utencílios solicitados pelo prefessor e 1
as

 Letras de Mariana”. Mariana, 11 de Novembro de 1834. 

Códice 641. Atas das Sessões da Câmara. Folha 104 verso. Transcrito em 29 de Fevereiro de 

2008. 
689

. AHCMM. “5ª Sessão Ordinária de 14 de Novembro de 1834 na qual o professor de 1
as

 Letras 

do Inficionado é advertido para não se demorar em seus exames e para colocar substituto em seu 

lugar”. Mariana, 14 de Novembro de 1834. C dice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 118 

verso e 120 frente. Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
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[...] //fl.120f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

5ª Sessaõ Ordinaria de 14 de 9br.
o
 de 1834

690
  

[...] 

Outro do Juis de Pas 

do Inficionado fazendo ver aCamara, q’ em virtude doOffi- 

cio do mesmo mes, e do Vice Presidente da Prov.
cia

 tinha feito ver 

ao ProffeSsor de1.
as

 Letras da quelle lugar, q’ naõ devia de-mo 

rar-se com os Exames / conforme a Lei: Inteirada 

[...] //fl.134f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

Sessaõ extraordinaria de 2 de 10br.
o
 de 1834

691
  

[...] 

− Outro da Ex.
ma

 Presidencia ordenando aCa 

mara p
a
 que appresente té fim de Janeiro huma 

Rellaçaõ de todas as Aulas particulares de 1.
as

 

Letras, ou de Estudos maiores, que se acharem aber 

tos neste Municipio, com declaraçaõ do numero= 

de alumnos, q’ as frequentaõ, de ambos os sexos, p
a
 

ser presente aAssemblea Provincial; ReSolveo-se q’ 

se pidiSse adita Relaçaõ aos Juises de Paz, e Fiscaes. 

[...] //fl.126f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

Sessaõ extraordinaria de 2 de 10br.
o
 de 1834.

692
  

[...] 

– Outro do 

Ex.
ma

 Prezidencia ordenando aCam
a
 p

a
 que appresente té 

fim de Janr
o
 do futuro huma Rellaçaõ de todas as Au 

las partuculares de 1
as

 Letras, oude Estudos maiores, q’ 

se acharem abertas neste Municipio com adeclaraçaõ 

dos mumeros dos Alunnos deambos os Sexos, q’ as fequen 

taõ p
r
 ser presente a Assemblea Provincial e Re 

[?], e q’ se pediSse ad
a
 Relaçaõ aos Juises de Pas, e Fis 

caes  

[...] //fl.91f. 

 

 Sessaõ extraordinaria de16 de Desembro de 1834
693

  

                                                 
690

. AHCMM. “5ª Sessão Ordinária de 14 de Novembro de 1833 na qual o Juiz de Paz do 

Inficionado informa ao professor do mesmo destrito que não se demore nos exames”. Mariana, 14 

de Novembro de 1833. Códice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 134 frente. Transcrito em 

25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
691

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 2 de Dezembro de 1834 na qual a Câmara solicita aos 

fiscais informações sbre aulas particulares de 1
as

 Letras e Estudos Maiores”. Mariana, 2 de 

Dezembro de 1834. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 126 frente. Transcrito em 28 

de Fevereiro de 2008. 
692

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 2 de Dezembro de 1834 na qual a presidencia da 

província pede a relação da aulas particulares de 1
as

 Letras de de Ensino Secundário de Mariana”. 

Mariana, 2 de Dezembro de 1834. Códice 641. Atas das Sessões da Câmara. Folha 90 frente. 

Transcrito em 29 de Fevereiro de 2008. 
693

. AHCMM. “Sessão extraordinária de 1 de Dezembro de 1834 na qual o professor de Francês e 

o de Ret rica, de Mariana, enviam seus respectivos Mapas com atestação do Juiz de Paz”. 



402 

 

 

 

 

 

 

05 

 

[...] 

Leraõ=se duas Petições, uma do Professor de Francez 

Desta Cidade, e outro do de Retorica da mesma, a 

acompanhado do Mapa de seos Alunos, e cor 

ruborados com os Attestados respectivos do Juis dePas 

desta Cidade – 

[...] //fl.130f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

Sessaõ Extraordinaria de 16 de 10br
o
 de 1834

694
  

[...] 

Leraõ-se duas petições, uma do Proffessor de Frances des 

ta Cidade, eoutra do de Retorica, acompanhados dos 

Mappas de seos Alunnos, corroboradas com os Attestados 

Respectivos do Juis dePas desta Cidade – Ao Fiscal– 

[...] //fl.112f. 
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1ª Sessaõ Ordinaria de12 de Janeiro de1835.
695

 

[...] 

Outro do Juis dePas desta Cidade sobre o exame dos alunnos 

das Cadr
as

 de Retorica – Francez – Fhilosophia desta //fl. 1f. 

Cidade acompanhado de huma participaçaõ do Pro 

fessor de 1
as

 Letras dam
ma

 = Resolvese q
to

 ao 1º, q’ fosse ao 

S
r
 Rosario = quanto ao 2º, q’ o Fiscal innformasse, haver 

de-se pr
e
 como Odito Professoe de1

as
 Letras – 

[...] //fl. 1v. 

[...] 

O S
r
 Novaes indicou p

a
 q’ se fisesse ver a Providencia, q’ alicença 

concidida ao Professor de Fhilosophia desta Cid.
e
 P

e
 José An 

tonio Marinho tinha se findado – foi aprovado. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

1ª Sessaõ Ordinaria de12 de Janeiro de 1835
696

  

[...] 

= Outro do Juis de Pas 

desta Cidade, sobre exame dos Professores das Cadr.
as

 

de Retorica, Francez, e Fhilosophia, desta Cidade, 

acompanhado de huma participaçaõ do Profes– 

sor de 1.
as

 Letras desta Cidade e resolveo s equan 

                                                                                                                                      
Mariana, 16 de Dezembro de 1834. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 130 frente. 

Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
694

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 16 de Dezembro de 1834 na qual os prfessores de 

Francês e Retórica desta cidade envia as mapas de seus alunos junto com os atestados do Juiz de 

Paz”. Mariana, 16 de Dezembro de 1834. C dice 641. Atas das Sessões da Câmara. Folha 112 

frente. Transcrito em 29 de Fevereiro de 2008. 
695

. AHCMM. “1ª Sessão Ordinária de 12 de Janeiro de 1835 na qual o Juiz de Paz de Mariana 

informa sobre os exames de Retórica, Francês e Filosofia; ainda é posto em pauta, o vencimento 

da licença do professor de Filosofia de Mariana, Padre Jos  Antonio Marinho”. Mariana, 12 de 

Janeiro de 1835. Códice 165. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 001 frente a 002 verso. 

Transcrito em 4 de Março de 2008. 
696

. AHCMM. “1ª Sessão Ordinária de 12 de Janeiro de 1835 na qual se discute sobre os 

professores de Filosofia, Francês e Ret rica de Mariana”. Mariana, 12 de Janeiro de 1835. C dice 

221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 131 verso. Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 



403 

 

 

 

 

 

to aos 1
os

, que fosse remettido ao S
r
 Rosario, q

to
 

ao 2º, que o Fiscal informasse, havendo-se 1º, 

com o dito Professor de 1.
as

 Letras= 

[...] //fl.131v. 
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3.ª Sessaõ Ordinaria de14 de Janeiro de 1835.
697

  

[...] 

Leo-s ehum Officio do Juis dePas do Sumidor re 

mettendo a rellaçaõ da escolla de1.
as

 Letras da 

quelle Destr.
o
 ealunos, q’ afrequentaõ, bem como 

uma Rellaçaõ donº de seos Officiaes de Justiça 

nos [anunte] propositos, e participando, que fica 

vaõ avisados porem Tomar posse, e Titulo, epe 

dindo asua escusa de Juis dePas dom
mo

 Distr.
o
  

[...] //fl.135f. 

Leo se oparecer do Fiscal desta 

Camara , em que commonicara amesma, quein 

do aCasa do Profissor de 1.
as

 Letras desta Cidade Joaõ 

M.
a
 Miz’, econvencendo o p

r
 maneira dovir, [eper 

Tuaria] as, q’ om
mo

 continuasse com a escolla 

ainda p
r
 meio de hum Substituto, naõ foi pos 

sivel convencello, respondendo-lhe decididamente 

q’ queria asua demiSsaõ, pela q’ já tinha Reque 

rido ao Ex
mo

 Presidente no dia sabado passado 

resolveose que fosse remettido a Ex
ma

 Presidencia 

 

Leos e um Requerimento do Professor, acima referido par 

ticipando os eo estado deSaude, epedindo aCam
a
 p

a
 con 

ceder-lhe um Substituto, durante asua infermi 

dade, p
a
 oq’ offerecia ao Ten

e
 Gabriel Gomes Pinhr

o
, 

resolveose que tivesse om
mo

 destino, naõ sendoapp 

os sibs tituto pela sua inneficiencia – Dous 

dos Professores de Retorica, e Frances desta Cidade 

paritcipando terem aberto as suas respecti 

vas aulas no dia 12do corr
e
, eremettendo o Mapa 

de seos alunos. q
to

 a1ª p
te
, rezolveo, e q’ ficava in 

tr
a
, q

to
 a 2.ª q’ fosse a Presidencia  

 

 

 

4ª Sessaõ Ordinaria de 15 de Janr.
o
 de1835

698
 

[...] 

                                                 
697

. AHCMM. “3ª Sessão Ordinária de 14 de Janeiro de 1835 na qual se pede a relação das escolas 

de 1
as

 Letras do Sumidouro; na qual o mesmo participa a camara sobre seu estado de saúde e pede 

substtuto”. Mariana, 14 de Janeiro de 1835. C dice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 135 

frente e 135 verso. Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
698

. AHCMM. “4ª Sessão Ordinária de 15 de Janeiro de 1835 na qual o Juiz de Paz de Passagem 

informa sobre a existência de aulas particulares de 1
as

 Letras em seu Distrito; ainda é posto em 

pauta, o ofício do Juiz de Paz de Antonio Pereira sobre a ausência de professor para as aulas 

públicas de 1
as

 Letras em seu Districo”. Mariana, 15 de Janeiro de 1835. C dice 165. Atas das 

Sessões da Câmara. Folhas 005 frente a 005 verso. Transcrito em 4 de Março de 2008. 
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05 

 

 

 

 

Outro do Juis de Pas da PaSsagem participando 

existir uma aula particular de 1
as

 Letras no seo 

Destr
o
, com 12 alunos enomiando para Officiaes 

de Justiça do seo Destr.
o
 aos seg

ues
 = Thomas daFrança 

Francisco Luis Pacheco Pae, dito filho, Agostinho 

Ferr
a
 dos Santos, e Bento José Suares, ep

r
 Escr

m
 dono 

Juiz a Jos  Miz’ Fre’ Coelho _ resolveo se q
to

 ao 1º, 

fosse oSecr
o
 p

r
 seguir adestino deSim

es
, aq

ta
 a 2ª, q’ 

fuavaõ app
o
, eq’ o Juis os mandaSse vir p

r
 prestarem 

juram
to

 [...] fl. 5f. 

[...] 

Leose hu’ officio do Juis dePas deAntonio 

Per
a
 participando haver no Seo Destr

o
 uma Aula Pu 

blica de 1
as

 Letras porem que desde oanno de1832 se 

achar sem a [--]tencia do Mestre, enomando p
r
 officiais 

da J.
ta
 a Joaõ da S.

a
 Aguiar Francisco Dias Carioca, e 

Francisco José da Silva, e participando telos avisado p
r
 vi 

rem se juramentar, resolveo-se q
to

 a Aula, q’ fosse o Officio 

guardado na Secr
a
, eq

to
 aos Officiaes, q’ ficavaõ app

s
, tendo 

o Segundo pcomparecido, e prest
o
 od

o
 juram

to
. 

[...] //fl.5v. 
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4ª Sessaõ Ordinaria de 15 de Janeiro de1835/
699

  

[...] 

Outro do Juis 

de Pas da Passagem, par ticipando existir huma 

Aula p.
ar

 de 1
as

 letras no Seo Distr.
o
 com12 alunos, eno 

meando para officiaes de Justiça do m.
mo

 Distr
o
 aos se 

guintes = Justino Suares deMenezes – Ildefonço de 

Oliveira Leite – Thomas da França – Francisco 

Luis Pacheco, dito, filho. Agostinho Ferreira dos San 

tos, e Bento José Suares, epara Escrivaõ do m.
mo

 Jui= 

zo a Jaci
o
 Miz’ Frz’ Coelho; resolveose e quan 

to a 1ª parte, q’ fosse oSecr
o
 p

a
 seguir om

mo
– destino 

de Sem
es

, eq
ta
 a 2ª, q’ prestaram Juramento, p

r
 officio, ten= 

do os dous primeiros comparecendo, e prestando  

juramento. 

[...] 

Leose hum offi 

cio do Juis de Pas de Antonio Pereira, par 

ticipando haver no seo Destr.
o
 huma Aula //fl.136v. 

Aula Publica de 1
as

 Letras, porem q’ desde oanno de 

1832 sem assistencia= do Mestre; enomeandopara 

officiaes de Justiça a joaõ da Silva Aguiar, Fran 

cisco Dias Carioca, eFrancisco Jose daSilva e fasendo 

ver q’ os avisara p
r
 virem prestar juramento; resol- 

veraõ app
s
, tendo osegundo comparecido, e prestado 

                                                 
699

. AHCMM. “4ª Sessão Ordinária de 15 de Janeiro de 1835 na qual se discute sobre aulas 

particulares de 1
as

 Letras em Passagem”. Mariana, 15 de Janeiro de 1835. C dice 221. Atas das 

Sessões da Câmara. Folhas 136 verso e 137 frente. Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
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Juramento - [...] //fl.137f. 

 

 

 

 

 

6ª Sessaõ Ordinaria de 17 de Janr.
o
 de 1835

700
 

[...] 

Hu’ Officio do Substituto de Fhilosophia desta Cidade, 

pedindo apa digo acompanhado do Mappa de seos 

Alunnos = aomesmo destino deoutros Sim
es

= 

[...] //fl. 9f. 
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10 

7ªSessaõ Ordinaria de 18 de Janeiro de1835/
701

  

[...] 

Leose hum officio do Ex
mo

 Presidente datado de 16 

do corrente, acompanhado de hum do Substi 

tuto de Fhilosophia desta Cidade, mandando 

informar sobre este, eos demando, q’ se declare se os 

estudantes que actualmente freuquentaõ 

adita Aula mostaõ aproveitamento – pos 

to em discuSsaõ oS
r
 Bhering appresentou 

oesboço de hum officio que deve ser dirigido 

em Resposta ao mesmo, partcipando o citado da 

mesma Aula – foi approvado, e envista 

do L
vo

 deRegistros 

[...] //fl.140v. 

 

 6ªSessaõ Ordinaria de 17 de Janeiro de1835.
702

  

[...] 

− AoS
r
 Souza //fl. 139v. 

Hum officio doProfessor Substituto de Fhilosophia des 

ta Cidade, acompanhado do Mappa deseos alunos= 

[...] //fl.140f. 

 

 

 

 

 

7ª Sessaõ Ordinaria de 18 de Janeiro de 1835
703

 

[...] 

Leo se um Officio, datado de 136 de Janeiro <
corr.e

>, do Ex
mo

 Presid
e
 

deProv
a
 

                                                 
700

. AHCMM. “6ª Sessão Ordinária de 17 de Janeiro de 1835 na qual o professor substituto de 

Fhloophia desta Cidade apresentou o Mapa de seus alunos”. Mariana, 17 de Janeiro de 1835. 

Códice 165. Atas das Sessões da Câmara. Folha 009 frente. Transcrito em 4 de Março de 2008. 
701

. AHCMM. “6ª Sessão Ordinária de 17 de Janeiro de 1835 na qual se pede ao professor de 

Filosofia de Mariana envia à Câmara mapa de seus alunos que mostrem maior aproveitamento”. 

Mariana, 17 de Janeiro de 1835. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 140 verso. 

Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
702

. AHCMM. “6ª Sessão Ordinária de 17 de Janeiro de 1835 na qual o professor de Filosofia de 

Mariana envia à Câmara mapa de seus alunos”. Mariana, 17 de Janeiro de 1835. Códice 221. Atas 

das Sessões da Câmara. Folhas 140 frente. Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
703

. AHCMM. “7ª Sessão Ordinária de 18 de Janeiro de 1835 na qual o professor substituto de 

Fhilosophia desta Cidade apresentou a Câmara o estado em que andam duas aulas; Bhering 

apresenta um esboço do que deve ser enviado ao Presidente de Província a este respeito”. Mariana, 

18 de Janeiro de 1835. Códice 165. Atas das Sessões da Câmara. Folha 011 frente. Transcrito em 

4 de Março de 2008. 
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acompanhado de hum do Substituto de Fhilosophia desta Ci 

dade mandando informar sobre omesmo, declarando se 

os Estudantes, q’ actualmente frequentaõ adita aula 

mostraõ aproveitamento <
posto em discuSsão

> – eoSenr’ Bhering apresentou 

oesboço de hum officio q’ dee ser dirigido em Resp.
to

 

mo participando o estado dam
ma

 aula 

aom
m

 o q
l
 foi app– //fl. 11f. 
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Sexta Sessaõ Ordinaria de 18 de Janeiro de 1835
704

  

[...] 

Outra do Reverendo Candido Joaquim da 

Rocha, pedindo aCamar
a
, p

r
 que esta atteste so 

bre otempo em que om
mo

 tem exercido o Em 

prego de Professor de 1
as

 Letras do Arr
al
 do //fl.195v. 

Forquim foi deferido 

[...] //fl.196f. 
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Officio dirigido a Prudencia sobre 

oSubtichito
 destaula de Fhiloso

 

phia desta Cidade= datado de19 

de Janeiro de1835 /
705

 

[...] 

Em Satisfação a Portariadattada de16 d corrente – ACamara Municipal, 

da Leal Cidade deMarianna – tem ahonra de informar a Vossa 

Excelença 

que’ a Aula Publica deFhilosophia desta Cidade estabe- 

lecida no Seminario Episcopal não tem [?] 

pro dusir os beneficios, que’ della se esperaõ, por iSso mesmo, que’ os 

muito pouco tempo foi instaurada nesta Cidade, Ser 

vindo de base a esta Assersaõ o nº de 13 Alunnos, que 

se achaõ matriculados, para este anno, quando nos //fl.14f. 

quando nos Seis mezes ultimos só existiraõ 3= accreSsendo 

que’ o Padre José deSouza e Silva RouSsim promotte des impenhar 

este Emprego, pela Sua actividade, Zello, e intelligencia 

Por esta ouasão Cena aCamara aoconhecimento de Vossa Excelenca 

as meSmas rellaçoes, que’ lhe foraõ remettidas pelos 

Professores de Latim – Francez – Retorica – eFhilosophia 

contendo onumero dos Alunnos, que’ se achaõ Ma 

triculados para este anno Deos guarde aVossaExcelença Marianna em 

Sessão 

Ordinaria de19 deJaneiro de1835 = Illustrissimo, e Excelentissimo 

Senhor An 

toneo Panheiro Limpo deAbreu, Presidente desta Provincia 

                                                 
704

. AHCMM. “Sexta Sessão Ordinária de 18 de Janeiro de 1836 na qual o Reverendo Candido 

joaquim da Rocha, pedia Câmara atestação do tempo em que foi professor de 1
as

 Letras em 

Furquim”. Mariana, 18 de Janeiro de 1836. C dice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 195 

frente e 195 verso. Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
705

. AHCMM. “Officio dirigido a Prudencia sobre o[Subtichito]
 destaula de Fhiloso

phia desta Cidade 

datado de 19 de Janeiro de1835”. Mariana, 19 de Janeiro de 1835. C dice 223. Registo de 

ofícios expedidos pela Câmara. Folhas 14 frente. Transcrito em 22 de Fevereiro de 2008. 



407 

 

 

[...] //fl. 14v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

Sessaõ Extraordinaria de 24 de Janeiro de1835.
706

  

[...] 

Outro do Professor Publico de 1.
as

 Letras desta Cidade offerecen 

do para osubstituir na respectiva Cadeira ao P
e
Joze 

Lopes da Crus, pelo tempo de sua enfermidade, com 

hum Despacho do Ex.
mo

 Presidente, no qual ordena a 

Cam.
a
 que informe atal resp

to
 rezolveo se aprovar oSubs 

Tituto oferecido, eque se officiasse a Ex
ma

 Prezid.
a
 partici 

pando lhe cito m.
mo

 

[...] //fl.143f. 

 

Officio a Excelentissima Prezidencia, informando-a da indoneidade 

do Padre Joze Lopes da Cruz para o Cargo de Substituto do 

Professor de 1
as Letras

 desta Cidade.    Joaõ Maria Martinz’
707

 

 

ACamara Municipal da Leal Cidade de Marianna em cumprimento 

ao respeitavel Despacho de Vossa Excelencia exarado no requerimento de Joaõ 

Maria Martins Professor Publico de 1
as

 Letras desta Cidade, em 

que offerece para o substituir durante a sua infermidade na re 

ferida Cadeira ao Padre Joze Lopes da Cruz, tem ahonra de informar a 

Vossa Excelencia que o Substituto offerecido tem as qualidades necessarias para 

o bom dezempenho do mesmo Magisterio. Deos Guarde aVossaEx.
a
 Mn

a
 aos 28 de 

Janeiro de 1835 = Illustrissimo Senhor Antonio Paulino Limpo de Abreu Prez
e
 desta 

Provincia //fl. 17f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

Sessaõ Extraordinaria de 31 de Janeiro de1835
708

  

[...] 

Leo se hum Requerimento do Professor Publico de 1.
as

 

Letras do InfiS.
o
 dirigido a Ex.

ma
 Presidencia offerecendo p

r
 

oSubstituir na quella Cadeira á Manoel Corr
a
 Burgos, 

e em comprimento ao Desp.
o
 da Ex.

ma
 Presidencia no 

mesmo exarado; resolveoSe approvar ao Substituto 

afferindo, eque isto m.
mo

 se comunicasse aoPresid
e
  

[...] //fl.144f. 

 

 Sessaõ Extraordinaria de 9 de Fevereiro de1835
709

  

                                                 
706

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 24 de Janeiro de 1835 na qualo professor público de 1
as

 

Letras, Jos  Lopes da Cruz pede substituto para o tempo em que ficará ausente”. Mariana, 24 de 

Janeiro de 1835. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 143 frente. Transcrito em 28 de 

Fevereiro de 2008. 
707

. AHCMM. “Ofício a Excelentíssima Presidencia, informando-a da indoneidade do Padre 

Joze Lopes da Cruz para o Cargo de Substituto do Professor de 1
as

 Letras desta Cidade”. 

Mariana, 28 de Janeiro de 1835. Códice 223. Registo de ofícios da Câmara. Folhas 17 frente. 

Transcrito em 22 de Fevereiro de 2008. 

708
. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 31 de Janeiro de 1835 na qual se nomeia o senhor 

Manoel Correia Burgo como substituto do professor de 1
as

 Letras do Inficionado”. Mariana, 31 de 

Janeiro de 1835. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 144 frente. Transcrito em 28 de 

Fevereiro de 2008. 



408 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

[...] 

Compareceo o Cidadão P
e
 José Lopes daCruz, e pres 

tou Juramento na qualidade de substituto 

do Professor P. de1.
as

 Letras desta Cid
e
, na Com 

formidade do Despacho da Ex.
ma

 Presidencia 

de 21 de Janeiro do corrente, eresolveo- se que 

se fizesse publico, na forma do costume 

[...] //fl.144f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

Sessaõ Extraordinaria de 17 de M.
ço

 de 1835.
710

 

[...] 

2º M
e
 

M.
el
 Duarte Ferreira, que prestou Jur am

to
 p

a
 ser 

vir naõ só nesta, como em todas as causas daCa 

m
a
 em q’ e’mpedido o actual S

r
 Juis M.

al
 

[...] //fl. 13f. 
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20 

 

Officio ao Prezidente da Provincia informando-o do 

Númenro de alunnos que frequentaõ as Aulas de 

Francez, Latim, Rethorica, e Filosofia, suas idades 

Naturalidades [?] e que os Professores que tem cum 

prido Seus deveres.
711

 

 

A Camara Municipal da Leal Cidade de Marianna, acuza //fl.26v. 

o recebimento da Portaria de Sua Excelencia datado do 

corrente, em a qual ordena a mesma informe; 1º Quantos Alun 

nos Se matricularaõ no prezente anno nas Aulas de Latim 

Francez Filosofia, e Rethorica, estabelecidas no Seminario desta 

Cidade, com eclaraçaõ de Seus nomes, idades, e naturalidades= 

2º Se os respectivos Professores tem cumprido Seus deveres 

ACamara em cumprimento ao Artigo 1º envia aVossa Excelencia os Map- 

pas, que exigio dos 4 Professores, dos quaes Se college o numero 

de Alunnos, Seus nomes, idades, e naturalidades, e quanto ao 2º 

informa aVossa Excelencia qe os respectivos Professores tem dezempenhado 

seus deveres = Hé o quanto aCamara tem a honra de levar 

ao conhecimento de Vossa Excelencia, o que naõ cumprio prontamente por 

ser retardada a entrega da Portaria referida. 

Deus Guarde aVossa Excelencia por muitos annos. Paço daCamara Municipal 

                                                                                                                                      
709

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 9 de Fevereiro de 1835 na qual toma posse o senhor 

Manoel Correia Burgo como substituto do professor de 1
as

 Letras do Inficionado”. Mariana, 9 de 

Fevereiro de 1835. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 144 verso. Transcrito em 28 

de Fevereiro de 2008. 
710

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 17 de Março de 1835 na qual o Mestre Manoel Duarte 

ferreira   nomeado para servir de Juiz Municipal sempre que este estiver empedido”. Mariana, 17 

de Março de 1835. Códice 165. Atas das Sessões da Câmara. Folha 013 frente. Transcrito em 4 de 

Março de 2008. 
711

. AHCMM. “Ofício Ofício ao Presidente da Província informando-o do Número de alunos que 

freqüêntão as Aulas de Francez, Latim, Rethorica,e Filosofia, suas idades naturalidades [?] e que 

os Professores que tem cumprido seus deveres”. Mariana, 31 de Março de 1835. C dice 223. 

Registo de ofícios da Câmara. Folhas 27 frente. Transcrito em 22 de Fevereiro de 2008. 



409 

 

 

 

 

 

 

25 

de Marianna aos 31 de Março de1835 

Ao Illustrissimo e Excelentissimo Senhor Antonio Paulino Limpo de Abreu : Vice 

Prezidente desta Provincia = Honorio Joze Ferreira Armande = Joze 

Carvalho de Souza = Manoel Francisco Damasceno = Agostinho 

Izidoro do Rozario = Antonio Julio de Souza Novaes = Custodio Joze 

Coelho Pinto. 

[...] //fl. 27f. 
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1ªSessaõ Ordinaria de 11 de Maio de1835
712

  

[...] 

Hu’ Off.
o
 do Professor 

P. de 1.
as

 Letras desta Cidade participando, que ha 

vendo se restabelicido dos incomodos, q’ ocasio 

naraõ asubstituçaõ da cadr
a
 referida, pertendia 

continuar no exercicio da mesma, em odia 6 

do corr
e
= inteirada.  

[...] //fl.150f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

1ªSessaõ Ordinaria de 11 de Maio de1835.
713

  

[...] 

Outro do Professor de1.
as

 Letras desta Cid
e
 João M

a
 Miz’ participan 

do aesta Cam
a
, q’ tendo se reestabelecido dos seos encomodos, que 

anunciaraõ aSubstituiçaõ daCadr.
a
 pretendida conformar 

no exercicio da mesma em o dia 6 do corr.
e
 – Inteirada  

[...] //fl.143f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

4ª Sessaõ Ordinaria de 14 de Maio de 1835.
714

 

[...] 

Outro do Juis de Pas deCatas com data de 25 de Janeiro do corr.
e
 

accuzan– 

do orecebim.
to

 de tres Off
os

 desta Camara, e em comprim
to

 aos mesmo 

participa, q’ q
to

 ao [...] 

2º, q’ s  existe uma Aula de1
as

 Letras em seo Destr
o
 

[...] //fl. 15f. 

[...] 

Hum Reg
to

 de Joaõ M
a
 Miz’ apresentando aduvida [?] q’ 

<sustentaraõ> occorreraõ na Thezouraria sobre o pagam
to

 dos moveis 

con 

utencilios p
r
 organisaçaõ da Escola de 1

as
 Letras desta Cid.

e
 

                                                 
712

. AHCMM. “1ª Sessão Ordinária de 11 de Maio de 1835 na qual foi presente um ofício do 

professor píblico de 1
as

 Letras de Mariana dizendo que já havia se reestabelecido de seus 

incomodos e voltara a suas funções desde o dia 6.”. Mariana, 11 de Maio de 1835. C dice 221. 

Atas das Sessões da Câmara. Folhas 150 frente. Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
713

. AHCMM. “1ª Sessão Ordinária de 11 de Maio de 1835 na qual o professor José Maria Martins 

informa que já se recuperou de seus encomodos e pede a substituição da cadeira de 1
as

 Letras”. 

Mariana, 11 de Maio de 1835. Códice 701. Atas das Sessões da Câmara. Folha 143 frente. 

Transcrito em 25 de Fevereiro de 2008. (9ª numeração) 
714

. AHCMM. “4ª Sessão Ordinária de 14 de Maio de 1835 na qual o professor João Maria Martins 

apresenta adívida com o pagamento dos moveis e utencílios para sua escola de 1
as

 Letras”. 

Mariana, 14 de Maio de 1835. Códice 165. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 015 frente a 016 

frente. Transcrito em 4 de Março de 2008. 



410 

 

 

epi //fl.15v. 

dindo aCam
a
 p

a
 p

r
 meio de seo Pro

cor
 exiga este pagam

to
: 

resolveo-se que se participasse ao Pro
cor

 ordenando – Ne 

esta exigencia. 

[...] //fl. 16f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

5ª Sessaõ Ordinaria de 15 deMaio de1835
715

  

[...] 

Outra do Juz de Pas do 

Mello expondo anecessidade de huma Aula de 1
as

 

Letras no seo Districto, cuja falta occasiona não ter 

nem q
m

 sirva de Escrivão no Juizo , eque ser 

ves-se com vir interinamente – resolveose que  

Se lhe officie para mandar esse m.
mo

 interino pres 

tar Juramento –  

[...] //fl.158f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Copia do Officio dirigido aoProcurador daCamara 

acerca do pa 

Gamento ao Professor Publico de 1
as

 Letras 

desta Ci 

dade dos moveis, e outencilhos
716

 

 

ACamara Municipal desta Cidade em Sessão Ordinaria de 14 de 

Maio do mez proximopassado resolveo, que se autorizasse aVossa merce 

para exigir do Senhor Inspector da Thezouraria desta 

Provincia aquantia de  71:620Reis para Serem entregues 

ao Professor Publico de 1
as

 Letras desta Cidade João Maria Martinz 

que este desfundio com os moveis e outencilhos para a 

ditta Aula, podendo Vossa merce dar acompetente Licita 

ção Deos Guarde aVossa merce Paço daCamara Municipal 1º de Junho 

de 

1835. Illustrissimo Senhor Procurador da Camara Bernardo 

Pinto Monteiro – O Presidente Armande, o Secretario Pinto  

[...] //fl. 27f. 

 

 

 

 

 

 

Sessaõ Extraordinaria de 20 de Junho de1835
717

 

[...] 

Leraõ-se dous off
s
 do Delegado do 2º Circulo Leterario 

desta Provincia exigindo daCam.
a
 huma Rellaçaõ das Escollas de 

1.
as

 Letras particulares deste Municipio – reSolveo-se que 

                                                 
715

. AHCMM. “5ª Sessão Ordinária de 15 de Maio de 1835 na qual o Juiz de Paz de Mello solicita 

a criação de aulas de 1
as

 Letras em seu Destrito”. Mariana, 15 de Maio de 1835. C dice 221. Atas 

das Sessões da Câmara. Folhas 158 frente. Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
716

. AHCMM. “C pia do ofício ao Prcurador da Camara acerca do pagamento ao professor público 

de 1
as

 Letras desta Cidade dos moveis e autencilhos”. Mariana, 1º de Junho de 1835. C dice 223. 

Registo de ofícios da Câmara. Folhas 30 verso. Transcrito em 22 de Fevereiro de 2008. 

717
. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 20 de Julho de 1835 na qual o delegado do 2º Circulo 

Literário pede informações à Câmara sobre o número de escolas”. Mariana, 20 de Julho de 1835. 

Códice 165. Atas das Sessões da Câmara. Folha 070 frente. Transcrito em 4 de Março de 2008. 



411 

 

 

05 

 

 

o Secretario satisfizesse aestas exigencias, com o q’ houver na 

Secretaria, 

eq’ havendo falta departicipaçaõ do n.º das Escolas , apurar deSer 

pedido p
r
 veses aos Fiscaes, aSsim se lhe comunnicasse, p

r
 officio. 

[...] //fl. 70f. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

Sessaõ extraordinária de 20 de Julho de 1835.
718

 

[...] 

Leraõ-se dous off.
os

 

do Delegado do 2.
o
 Circulo Leterario desta Provencia 

exigindo daCam.
a
 huma Rellaçaõ das Escolas de 1.

as
 

Letras particulares deste Municipeo Resolveo-se // fl. 169f. 

que oSecretario satisfaça outas exigencias com o que hou 

ver na Secretaria, e q
~
 apenas de se haver pudido hm

~
 

quatro das custas nos Finais-lhes naõ tem conferi- 

do, e que isto m.
mo

 se lhe communicasse [...] // fl. 169v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

Sessaõ Extraordinaria de 21 deSetembro de1835
719

  

[...] 

Outro trans 

mettindo o Edital em que se communica o Con 

curso e duas Cadeiras de 1
as

 Letras q’ se achaõ 

vagas, p
r
 se lhe ar acompetente publicaçaõ – as 

sim se resolveo – [...] //fl.175v. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

Sessaõ extraordinaria de 9 de 9br
o
 de1835

720
 

[...] 

Outro do Vereador Cipryanno Celestino Augusto de Figueredo 

communicando naõ poder comparecer na m
ma

 Sessaõ p
r
 ser aSua 

ausencia prejudicial aoadiantamento dos alunnos aseo Cargo, 

como Proffessor Publico, em conceq
ça

 do q’ pedia asua demiSsaõ 

daquelle cargo – Ao S
r
 Damasceno 

[...] //fl. 31f. 

 

 

 

1ªSessaõ Ordinaria de 5 de Outubro de1835
721

  

[...] 

                                                 
718

. AHCMM. “Sessão extraordinária de 20 de Julho de 1835 na qual se registra o pedido do 

delegado do 2º distrito litarário para o envio de relação das escolas de 1ª Letras”. Mariana, 20 de 

julho de 1835. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folha 169 frente. e 169 verso. 
719

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 21 de Setembro de 1835 na qual se transmite o Edital 

para duas cadeiras de 1
as

 Letras que se acham vagas e prede-se para fazer a devida publicação”. 

Mariana, 21 de Setembro de 1835. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 175 verso. 

Transcrito em 28 de Fevereiro de 2008. 
720

. AHCMM. “1ª Sessão Ordinária de 5 de Outubro de 1835 na qual o professor Cipriano 

Celestino Augusto de Figueredo justifica sua ausência à Câmara pelos encargos de seu emprego de 

professor”. Mariana, 5 de Outubro de 1835. C dice 165. Atas das Sessões da Câmara. Folha 031 

frente. Transcrito em 4 de Março de 2008. 
721

. AHCMM. “Sessão Ordinária de 5 de outubro de 1835 na qual o professor público Cipriano 

Custodio Celestino pede escusa deste cargo para exercer o de vereador”. Mariana, 5 de outubro de 

1835. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 176 verso. Transcrito em 28 de Fevereiro 

de 2008. 
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05 

 

Outro do Ciprianno Celestino Augusto deFigueredo 

Communicando naõ poder comparecer na 

m
ma

 Sessão p
r
 ser a sua auzencia prejudicial 

ao adiantamento dos Alunnos aseo Cargo, 

como Professor Publico, em confeas única 

do que pedia a demiSsão daquelle Cargo.–  

[...] //fl.176v. 

 

Sessaõ extraordinaria de 9 de 9br
o
 de1835

722
 

[...] 

Compareceo o Cidadaõ Francez Henrique Brestus Fhiland’. Apresentou 

Juram
to

 doEmprego de Prfessor Publico daCadr
a
 deFrances desta Ci 

dade. 

[...] //fl. 21f. 

 

SeSsaõ Extraordinaria de 9 de 9br.
o
 de 1835

723
  

[...] 

Compareceo oCidadaõ Francez Henrique Brotus Fhiebem 

eprestou Juramen
to

 p
r
 o Emprego de Professor Publico da 

Cadeira de Francez desta Cidade. 

[...] //fl.181v. 

 

Officio a Excelentissima Prezidencia informando-a da 

Idoneidade do Tenente Manoel Correia Burgos para 

o Emprego de Substituto do Professor de 1
as Letra

s de 

Inficionado Manoel Correia Burgos Junior
724

 

 

ACamara Municipal daCidade de Marianna em cumprimento ao 

Reputavel Despacho de Vossa Excelencia exarado no requerimento de Ma- 

noel Correia Burgos Junior Prfessor publico de 1
as

 Letras da Arre- 

ial de Inficionado deste Municipio, em que pede para o Subs- 

tituir na mesma Cadeira pelos tempos apontados no mesmo Reque- 

rimento ao Tenente Manoel Correia Burgos, tem a informar aVossaExcelencia 

que o mesmo tem as qualidades neceSsarias para o bom dezempenho 

da quelle Magistrado = DeusGuarde aVossaExcelencia Marianna   de 

de 1835= Illustrissimo [?] Excelentissimo Senhor Antonio Paulino Limpo de 

Abreu Prezidente 

desta Provincia ( Assigada aCamara ) 

                                                 
722

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 9 de Novembro de 1835 na qual o professorHenrique 

Brestes Fhiland juramenta-se no emprego de Professor Público de Francês de Mariana”. Mariana, 

9 de Novembro de 1835. Códice 165. Atas das Sessões da Câmara. Folha 021 frente. Transcrito 

em 4 de Março de 2008. 
723

. AHCMM. “Sessão Extraordinária de 9 de Novembro de 1835 na qual o cidadão Francez 

Henrique Brotus Fhiebem toma acento como professor público de Francês”. Mariana, 9 de 

Novembro de 1835. Códice 221. Atas das Sessões da Câmara. Folhas 181 verso. Transcrito em 28 

de Fevereiro de 2008. 
724

. AHCMM. “Ofício a Excelentíssima Presidência informando-a da indoneidade do Tenente 

Manoel Correia Burgos para o emprego de Substituto do Professor de 1
as

 Letras de Inficionado 

Manoel Correia Burgos Júnior”. Mariana, ? de ? de 1835. C dice 223. Registo de ofícios da 

Câmara. Folhas 17 verso. Transcrito em 22 de Fevereiro de 2008. 
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[...] //fl. 17v. 
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20 

Copia do Officio que a Excelentissima Presidencia 

Dirigio a Camara Municipal desta Cidade 

sobre a proposta de hum substituto 

aoProfessor de Rethorica desta Cidade
725

 

 

Ill.
mo

, e Excelentissimo Senhor ACamara Municipal da Cidade de Ma
na

 

accuza arecepçaõ da Portaria deSua Excelencia de 20 do 

mez proximo passado em que SuaExcelencia Ordena 

amesma, que proponha hum individuo 

na circunstancias de reger a Cadeira Publica 

de Rhetorica desta Cidade no impedmento 

do actual substituto oPadre José PonSsino Pose 

greiro eSilva: ao que a Camara tem a 

honra de Responder a VossaExcelencia, que ella naõ 

conhece pessoa idonea para exercer este 

Emprego; mas VossaExcelencia ordenou oque 

for servido.  Deos Guarde a VossaExcelencia m
s
 

a
os

 Paço daC amara Mun
al
 em 9 de 

Junho de 1836. = Illustrissimo, e Excelentissimo Senhor Doutor 

Na 

tonio da Costa Pinto – Vice Presidente desta 

Provincia = (Assignado aCamara)   

[...] //fl. 66v. 
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Art.
o
 1.º // 

 

26 // 

225// 

 

Pontes 

Relatorio
726

 

 
Nada tenho adiser  Não tenho visto enfraçaõ deCons- 

tituiçaõ  Os empregados, cumprem seus deveres. 

Esta Freg
a
 sendo populoza naõ sei q’ má estrada apreSeque: naõ 

sendo habil haver hu’ Profeçor que faça felis a imencidade 

deAlmas que há, eporiSso que seacha Suprimida 

Aqui tem neste Arraial seacha nasmesmas circunstancias 

que tenho, participado; Quinto a doB
o
 Casca ficou entregue sua 

construçaõ, aurearó de T
e
C’ Joaq

m
 Joze daS

a
 peloG

al
 Andre a 

quando Presid.
e
 da Prov

a
: este Cidadaõ tem procurado pelos povos 

aquadjuvarem esta obra, eaSua custa ja consertou aponte velha, 

emquanto melhore o tempo, p.
a
 começar a obra novamt.

e
 eme 

parecia justo que a Ill.
ma

 Camara a este respeito seentendenSse 

com aquele Cidadaõ, que por seu Patriotismo desentereSsado, pode 

concluir, sem despender algum das rendas do Municipio, relevando 

m a Ill.
ma

 Camara este meu modo depençar. 

Ponte nova 24 de 7br.
o
 de1844 

                                                 
725

. AHCMM. “C pia do ofício que a Excelentíssima Presidência da Província dirigio a Câmara 

Municipal desta Cidade sobre a proposta de um substituto ao professor de Ret rica desta Cidade”. 

Mariana, 9 de Junho de 1836. Códice 223. Registo de ofícios da Câmara. Folhas 66 verso. 

Transcrito em 22 de Fevereiro de 2008. 

726
. AHCMM. “Relat rio do fiscal da Ponte Nova, Joaquim dos Santos Fernandes sobre a situação 

em que se encontra o seu Distrito”. Mariana, 24 de Setembro de 1844. Códice 640. Misselânia. 

Folha 58 frente. Transcrito em 4 de Março de 2008. 
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Joaq
m
 dosS.

tos
 Fer

e
 

Fiscal 

Estradas seachá tranzitaveis 

Santos Fer
e
 //fl. 58f. 

 

 




