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1. Apresentação 

 

 

 As 43 cartas transcritas neste volume encontram-se no Arquivo 

Público Mineiro, organizadas, juntamente com outros documentos, no 

Fundo João Pinheiro da Silva. 

 Para o trabalho de trascrição, foram adotadas as normas de 

transcrição de documentos manuscritos e impressos do Projeto Para a 

História do Português Brasileiro (PHPB). Os procedimentos que escapam 

às normas em questão seguem relacionados abaixo. 

 

 O sinal matemático “=” empregado pelo missivista para indicar 

separação de sílaba em final de linha foi substituído por hífen “-”, 

seguindo os parâmetros de língua escrita em português. 

   

 A mudança de folha, diferentemente do indicado no item 16, 

seguiu o seguinte formato: [2a pág.].  

 

 

 

As transcrições foram revisadas pela Profª Dra. Márcia Cristina de Brito 

Rumeu  (Poslin/UFMG). 

 

 

 

 2. Normas de Transcrição de Documentos Manuscritos e Impressos. 

Projeto Para a História do Português Brasileiro. Edição Semidiplomática. 

 

1. A transcrição será conservadora.  

 

2. As abreviaturas serão desenvolvidas, marcando-se - em itálico - as letras 

omitidas e observando-se os seguintes casos: 

 

a) A norma não se aplica às abreviaturas hoje em uso corrente ou 

fixadas em dicionários. Exemplos: “etc.”, “Sr.”, “Sr
a
.”, “ltda.”, “Cia”, 

“V. Ex” e “D.” permanecem inalteradas. 

 

b) Respeitar, sempre que possível, a grafia do documento, ainda que 

manifeste idiossincrasias ortográficas do escriba, como no caso da 

ocorrência “munto”, que leva a abreviatura “m.
to

” a ser transcrita 

“munto”.  

 

c) No caso de variação no próprio documento ou em coetâneos, a opção 

será para a forma atual ou mais próxima da atual, como no caso de 

ocorrências “Deos” e “Deus”, que levam a abreviatura “D.
s
” a ser 

transcrita “Deus”. 
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3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, 

nem se introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplos: “epor” 

“ser”; “aellas”; “daPiedade”; “omninino”; “dosertaõ”; “mostrandoselhe”; 

“achandose”; “sesegue”. 

 

4. A pontuação original será mantida. No caso de espaço maior intervalar 

deixado pelo escriba será marcado [espaço]. Exemplo: “que podem 

perjudicar. [espaço] Osdias passaõ eninguemcomparece”. Serão 

observados dois casos especiais: 

 

a) Em relação a trechos que demandem maior esforço para 

decodificação, seja pela ausência de sinais de pontuação, seja por 

estarem sob sistema diverso, o editor incluirá, em nota de rodapé, uma 

possível interpretação. Exemplo: Na edição teríamos, “Tenho uma 

criada que | dice que sabia fazer tudo | que eu mandace ella | fazer 

emtaõ perguntei | e Paõ doce voce sabe fazer | sei emtaõ mando todos | 

os sabados fazer.” Em nota teríamos, “Nota 1: Tenho uma criada que 

dice que sabia fazer tudo que eu mandace ella fazer. Emtaõ perguntei: 

fazer.”  

 

b) A sinalização [espaço] não se aplica aos espaços em cabeçalhos, 

títulos e/ou rótulos de seções de periódicos, fórmulas de 

saudação/encerramento ou na reprodução de diálogos, devendo o editor 

estabelecer o intervalo conforme o original.  

 

5. A acentuação original será mantida. Exemplos: “aRepublica”; 

“docommercio”; “edemarcando tambem lugar; “Rey D. Jose”; “oRio 

Pirahý”; “oexercicio”; “que hé munto conveniente”; “fomos a ele”; 

“fomos á ele”; “fomos à ele”. Os sinais de separação de sílaba ou de linha, 

usados pelos autores dos diversos documentos, serão mantidos como no 

original. Exemplos: “; “atira- | mos” e “atira= | mos”. 

 

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se 

apresentam no original. No caso de alguma variação física dos sinais 

gráficos resultar de fatores cursivos, não será considerada relevante. 

Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve propiciar a melhor 

solução.  

 

7. No caso dos impressos, eventuais erros de composição serão marcados 

com (sic) logo após o vocábulo e remetidos para nota de rodapé, onde se 

deixará registrada a lição por sua respectiva correção. Exemplo, “Nota 1:  

Acawado por acamado.”. Se for inevitável, por limites do editor de textos, 

o erro será descrito. Exemplo, “Nota 2: A letra <a> inicial de ‘affirma’ 

está invertida” 
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8. No caso dos manuscritos, eventuais grafias diferenciadas serão 

remetidas para nota de rodapé, onde se registrará(rão) sua(s) variante(s) 

mais comum(ns) e, quando possível, considerações sobre a variação em si. 

Exemplos, “Nota 1: ‘que eu afamado livro’ provavelmente ‘que meu 

afamado livro.’” Talvez a escrita de eu por meu possa indicar lapso de 

escritura ou erro de cópia; “Nota 2: Pirassocunda possível variante de 

Pirassununga: talvez a oscilação de grafia indique instabilidade para a 

escrita de termos Tupi”; 

 

9. Inserções do escriba ou do copista, para não conferir à mancha gráfica 

um aspecto demasiado denso, obedecem aos seguintes critérios: 

a) Se na entrelinha do documento original, entram na edição em 

alinhamento normal e entre os sinais: < >; <↑>, se na entrelinha 

superior; < >, se na entrelinha inferior. Por exemplo: “em dezembro 

recebi <↑todos> os senadores em casa”. Se houver palavra(s) riscada(s) 

abaixo da inserção, devera haver menção ou, conforme sua legibilidade, 

transcrição em nota de rodapé. Exemplos, “Nota 1: abaixo de <↑todos> 

há palavra suprimida”; “Nota 2: abaixo de <↑todos> foi riscado 

‘dentre’.” 

 

b) Se nas margens superior, laterais ou inferior, entram na edição entre 

os sinais <  >, na localização indicada. Exemplo: <fica definido que 

olugar convencionado é acasa dePedro nolargo damatriz>. Caso seja 

necessário, ficará em nota de rodapé a devida descrição da direção de 

escritura ou quaisquer outras especificidades. Exemplo: “nota 1: Escrito 

verticalmente de cima para baixo”. 

 

10. Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original serão 

tachadas. Exemplos: “todos ninguem dos presentes assignarom; sahiram 

sahiram aspressas para oadro”. No caso de repetição que o escriba ou 

copista não suprimiu, passa a ser suprimida pelo editor que a coloca entre 

colchetes duplos. Exemplo: fugi[[gi]]ram correndo [[correndo]] emdireçaõ 

opaço. 

 

11. Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer em 

nota de rodapé informando-se a localização. Exemplos, “Nota 1: À direita 

do título encontra-se escrito por outro punho: ‘copiado’”; “Nota 2: Na 

margem inferior encontra-se escrito por outro punho: ‘pág. 18’”; “Nota 3: 

Na margem superior encontra-se o carimbado ‘Arquivo Nacional’”. 

 

12. Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permitindo-se apenas em 

caso de extrema necessidade, desde que elucidativas a ponto de não 

deixarem margem à dúvida. Quando ocorrerem, devem vir entre colchetes. 

Exemplo: “naõ deixe passar neste [registro] de Areas”. Quando houver 

dúvida sobre a decifração de alguma letra, parte de ou vocábulo inteiro, o 

elemento em questão será posto entre colchetes e em itálico. Exemplos: 

ent[re]gue o [rapaz].; “faça venda a duas b[arric]as de vinho”. 
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13. Letra ou palavra(s) não legíveis por deterioração ou rasura justificam 

intervenção do editor com a indicação entre colchetes conforme o caso: [.] 

para letras, [ilegível] para vocábulos e [ilegível. + n linhas] para a extensão 

de trechos maiores. Exemplos: “É assim pe[.]r.”; “É assim [ilegível.] em 

Java”; “É assim [ilegível + 2 linhas] em Havana.” Caso suponha ser 

extremamente necessário, o editor indica em nota a causa da elegibilidade: 

corroído, furo, borrão, rasura, etc. 

 

14. Letra ou palavra(s) simplesmente não decifradas, sem deterioração do 

suporte, justificam intervenção do editor com a indicação entre colchetes 

conforme o caso: [?] para letras, [inint.] para vocábulos e [inint. + n linhas] 

para a extensão de trechos maiores. Exemplos: “É assim pe[?]r.”; “É assim 

[inint.] em Java”; “É assim [inint. + 2 linhas] em Havana.”  

 

15. A divisão das linhas do documento original será preservada, ao longo 

do texto, na edição, pela marca de uma barra vertical entre as linhas. A 

mudança de parágrafo será indicada pela marca de duas barras verticais. 

Exemplo: “Es- | taes pois muito atrazado, ponde-vos na | pira meu 

ignorantão. || Seria bonito que todas as.”  

 

16. A mudança de fólio ou pág. receberá a marcação entre colchetes 

conforme o caso: 

 

a) Se em documentos manuscritos, com o respectivo número e 

indicação de frente ou verso. Exemplos: [fol. 1r]; [fol. 1v]; [fol. 2r]; 

[fol. 2v]; [fol. 3r]; [fol. 3v]; [fol. 16r]. 

 

b) Se em documentos impressos, indicação de pág.. Exemplos: [p. 1]; 

[p. 2]; [p. 3]; [p. 19].  

 

17. Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco a partir da 

quinta. Essa numeração será encontrada à margem direita da mancha, à 

esquerda do leitor. Será feita de maneira contínua por documento. 

 

18. Os sinais públicos, diferentemente das assinaturas e rubricas simples, 

serão sublinhados e indicados entre colchetes. Exemplos: assinatura 

simples, Bernardo Jose de Lorena; sinal público, [Bernardo Jose de 

Lorena].  

 

19. Informações que o editor julgar significativas sobre a diagramação e 

layout do texto em impressos devem aparecer em nota de rodapé.  
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4. Ficha do informante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTE: JOÃO PINHEIRO DA SILVA 

 

Acervo: Arquivo Público Mineiro 

(Fundo João Pinheiro da Silva) 

Filiação: José Pinheiro da Silva* 

Carolina Augusta de Moraes 

Nacionalidade: Brasileiro. 

Natural de: Serro-MG 

Local e Data de Nascimento: Serro-MG, 16.12.1860. 

Local e Data de Falecimento: Belo Horizonte-MG, 25 de outubro de 

1908. 

Cargo/Profissão: Advogado, político, professor e industrial 

Cônjuge: Helena de Barros Pinheiro 

(Mogi-Mirim, 04.05.1871 – † Belo H
TE, 

25.07.1928.) 

Filhos: Paulo Pinheiro, Helena Pinheiro, Marta Pinheiro, Carolina 

Pinheiro, Israel Pinheiro, Lúcia Pinheiro, Amanda Pinheiro, Virgínia 

Pinheiro, João Pinheiro, José Pinheiro, Celeste Pinheiro, Ruth 

Pinheiro 

Escolaridade: Bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo. 

*Nome adotado pelo pai de João Pinheiro, Giuseppe Pignataro, 

quando emigrou da Itália para o Brasil, na segunda metade do século 

XIX. 

Obs.: A foto apresentada, nesta ficha biográfica, tem a seguinte 

referência: Arquivo Públlico Mineiro. Coleção Personalidades. 

Notação P-16.21. Sem data. 
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Século XIX – Carta 01. 
Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: sem local e data. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 6, documento 751. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 29. 
Conteúdo: João Pinheiro solicita ao tio que articule movimento político no Serro com os 
republicanos progressistas; discute os conflitos locais envolvendo o seu nome e a sua política 
de conciliação. 

[751]1                                                            Recebida á 8 de 8brº de 902 
      (Reservada)                                      
 
 Meo amigo e Tio Luiz Pinto.  
 
 Acompanhei [solicito] os nego-  
 cios do Serro, e, palavra! não 
 comprehendi, com[o] não com- 
5 prehendo até agora o que 
 vai por ahi. 
 [espaço] Qual o motivo da enorme 
 guerra pessoal que me-fazem? 
 [espaço] Questão Sabino? Mas o 
10 Congresso d. Juiz de Fora 
 foi convocado pelos republicanos 
 genuinos d´aquela cidade. Jus- 
 tamente para exclusão dos  
 ex-monarchistas que ja 
15 estavão na chapa. Ter   
 de reformar a chapa si 
 os genuinos vencessem lá 

                                                           
1 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “751”. Imediatamente abaixo, há 
a palavra “reservada”. 
2 Na margem superior, à direita do manuscrito, foi escrito por outro punho: “recebida à 8 | de 8brº de 90”. 
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[2ª pág.] 
 
 seria para a inclusão 
 dos republicanos velhos somente,  
20 com os puros estava até  
 membros da commissão per- 
 manente d´aqui; eu só 
 tinha o caminho da coherencia  
 a seguir; sustentei os ex- 
25 monarchistas que estavam  
 na chapa; sustentei a  
 politica d. conciliação; era  
 impossível incluir o Sabino 
 por que ja era uma cha- 
30 pa conhecida, ja estavam  
 publicados os 34 nomes 
 dos candidatos, e, este é  
 o ponto capital – si a  
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[3ª pág.] 

  
 annulação da chapa 
35 publicada fosse conseguida 
 era para formar outra  
 de Republicanos ditos 
 Puros. 
 – Por que não entrou  
40 o Sabino na indicação 
 do [inint.] [inint.]? Contei 
 ao meo tio a rasão: opposição 
 do Barão. Quando mandei-o  
 chamar a Ouro Preto me  
45 dice elle que não era  
 necessario a inclusão. 
 Entretanto resguardei sempre 
 muita circunstancia para salvar 
 a responsabilidade do Dr. 
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[4ª pág.] 

  
50 Rabello. Por que o  
 Thestemunho faz-me a  
 guerra velha e injusta que 
 está fazendo? Talvez 
 intrigas cuja origem conheça; 
55 mas a ultima eleição é 
 a prova da maior [geno]ridade 
 com que tracto a inimigos  
 que contra mim vibraram 
 golpes que me tem causado  
60 profunda amargura; entretanto 
 maior que todas estas luctas 
 pequeninas é horisonte largo 
 e limpo que eu encaro; 
 e o tempo é o melhor dos 
65 juises; e o tempo fará justiça 
 a todos; e eu de quem não  

 conseguirão nem o desanimo nem 
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[751]3
 

  

[5ª pág.] 

 o silencio, vou esperando  
 com calma [o] desdobrar 
70 dos acontecimentos a ver 
 quem afunda. E olhemos 
 a cousa do alto. [espaço] Me  
 importa pouquissimo  a guerra 
 que me-fizeram; cedo 
75 ou tarde voltarão ás bôas 
 fatalmente. O Sabino 
 é um rapaz aproveitavel; 
 mas cumpre que elle si 
 não julgue necessario  
80 por que [é] uma tolice 
 As eleições á Constituinte  
 do Estado serão feitas 
 pelo Estado ainda, e,  

 
 

 

 

 

 

                                                           
3 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “751”. 
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[6ª pág.] 
  
 o que val[e] o exforço 
85 isolado d. quem quer  
 que seja? E m[e]lhor  
 falar a verdade dura 
 das cousas. É o meu 
 [inint.], é brutal, mas 
90 é siguir com tudo quanto 
 é a verdade. Acredite  
 tambem que o governo não 
 fez esforço (com a intensidade 
 possivel para vencer) e 
95 o partido [cattolico]será  
 esmagado na proxima 
 eleição. [espaço] Fundada a  
 Republica, como está, nenhuma 
 necessidade mais temos 
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[7ª pág.] 
  
100 d. confusão. É a hora 
 d. por tudo a limpo. 
 [espaço] Faça agremiação 
 d. dedicados á Liberdade 
 e gente que não transija. 
105 [espaço] Peço ao meo tio 
 ir ao Serro, consultar o 
 que [commem] á política 
 da maioria se for possivel; 
 d. dedicados a Republica 
110 Progressista se for só  
 este o que si-obtenha 
 em minoria. Podes 
 reformar o Dirictorio 
 consulte o Dr Jose 
115 Pedro Araujo, consulte 
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[8ª pág.] 
 
 a quem quizer; ve si  
 o Sabino entra na rasã 
 tudo combinado me- 
 passe um telegramma 
120 pedindo as medidas  e 
 communicando [o] Dirictorio 

 criado. [espaço] F[a]z paralisar  

 todas as medidas para 

 o Serro. Fico a espera 

125 do que decidires. 

  amigo e [inint.] 

  João Pinheiro 

 

 A Helena manda recommen- 

 dação e a minha [[minha]] mai 

130 que aqui está 

 Tambem escrevo ao Dr. José 

 Pedro de Araújo.    [inint.] 

                                       João Pinheiro 
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Século XIX – Carta 02 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: sem local / sem data. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 8, documento 1085. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta):  
Conteúdo: João Pinheiro solicita a Eugênio de Sales permissão para publicar resposta às 
calúnias veiculadas pelo jornal Gazeta envolvendo o nome do remetente. 
 

64    65 

[1085]6  
   Excelentíssimo Senhor Tenente Coronel Eugenio 
 [d.] Sales. 
   
 
 Constando-me que [?] [V.Excia] tem 
 conhecimento da carta que consti- 
 tue o objecto da polemica levanta- 
 da na Gazeta d. Noticias pelo  
 Senhor Doutor Polycarpo Viotti; e 
 estando inteirado dos pormenores 
 de semelhante occurrencia eu 
 peço a finesa de d[i]zerdes a parte 
 que for mentira ou tenha [em] 
 tal incidente. [espaço] Pedindo por igual 
 permissão para a publicação da  
 resposta, subscrevo-me. 
   D. Vossa Excelência Amigo [inint.] 
          João Pinheiro 
   
   

 

 

 

                                                           
4 Na parte superior do documento, à sua esquerda e acima da inscrição “1085”, foi escrito por outro punho: “6”. 
5 Na parte superior do documento, ao centro, foi escrito por outro punho: “6”. 
6 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “1085”. 
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Século XIX – Não-oficiais/Carta 03. 

Edição: LUZ, Ricardo. 

Local e data: Nossa Senhora do Porto, 10 de janeiro de 1868.  

Fonte: Arquivo Público Mineiro  

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, documento 13, Caixa 2. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 8 anos. 
Conteúdo: Enviando saudações e notícias da família. 
 
18687       [13]8  

Meu Respeitavel Tio e Senhor 

 

Nossa Senhora do Porto 10 de Janeiro d[e] 68 

 

Grande prazer terei se esta vos encontrar na 

fruição de perfeita saude acompanhada sempre 

5 de ventura e felicidade.  

Meu tio. Depois que para este lugar 

vim[m] jamais tive a satisfação de vos ver, sem  

duvida é por que assim Vossa merce tem querido,  

pois não vos era difficil chegar Vossa merce té a- 

10 qui a fim de dar a mim e a todos os nos- 

sos muito prazer. Deos permitta que Vossa merce  

appareça por cá brevemente. 

Meus Pais Tia [H]iquinha Tia Poliana 

e sua familia estão todos boas digo bons 

15 e muito vos recom- 

mendão, e o mesmo faz este 

 
V[o]sso Sobrinho  

muito amante  

   e obediente criado 

20 Note bem 

Não repare aletra 

 e os erros, pois não 

tenho costumes de  

escrever.  João Pinheiro da Silva 

                                                           
7 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “1868”. 
8 Na margem superior, à direita do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[13]”. 
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Século XIX – Não-oficiais/Carta 04. 

Edição: LUZ, Ricardo. 

Local e data: Ouro Preto, 21 de dezembro de 1869.  

Fonte: Arquivo Público Mineiro 

Autor: João Pinheiro da Silva. 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, documento 15, caixa 2. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 9 anos. 
Conteúdo: Enviando saudações carinhosas. 
 

Meo Respeitável Tio do coração 

Ouro Preto 21 de dezembro9 1869. 

 

 

Muito heide estimar que estas tortas li= 

nha vá encontrar a Vossa merce; gozando perfeita 

5 saude pois é o que de coração lhedezejo. 

Dirijuli amado tio minhas felicitações, como 

a pessoa, que t[a]ntas vezes me há manifestado 

seo carinho. Dezejo-lhe completa ventura: ella  

constitui a minha. não julge Vossa merce [enterecei- 

10 [ras] estas exprecões, a franqueza hé quem as  

dita; Envieme outra de amizade e benevo- 

lencia e todos os meos dezejos ficarão satis- 

feitos. [inint.] 

Sou Seo Sobrinho 

15   q[ue] te ama de coração 

João Pinheiro [ilegível] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Abreviatura alfanumérica: 10 bro 
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Século XIX – Não-oficiais/Carta 05. 
Edição: LUZ, Ricardo. 

Local e data: Ouro Preto, 10 de fevereiro de 1882 (3). 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, documento 21, caixa 2. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 22 anos. 
Conteúdo: Carta de João Pinheiro ao tio Luís Antônio Pinto, na qual solicita o envio de 
certidão de batismo a fim de matricular-se na Faculdade de Direito São Paulo. 
     [21]10 Recebida à 19 e respondida 
      a 23 de Fevereiro 8311 
  12Tio Luiz13 

Desejo-vos bôa saude. Em nossa fa= 

milia não ha novidades felizmente.  

 [espaço] É o fim d’ esta pedir-vos a tirardes  

5 minha certidão de baptismo a fim  

de ser matriculado até o dia 15 de 

Março em S. Paulo. 

[espaço] Vossa merce naturalmente deve admirar-se de 

tal resolução visto estar eu matriculado  

 no 2º anno da Eschola de Minas;  

10 mas a incerteza do futuro de tal Es- 

chola, e o exemplo de estarem todos 

os ahi formados, com pouca excepção, 

desempregados, determinarão tal medida.  

[espaço] Tendo pois necessidade de ma- 

15 tricular-me até o dia 15 peço-vos 

 a brevidade possivel; e a certidão 

Vossa merce ha de tirar em duplicata.  

[espaço] Visito aos [inint.] com quem a[hi]  

estive, e as Exelentíssimas Senhoras cujos nomes, 

20 já não me-lembra.  

  [inint.] Vossa merce [Abraço] 

Ouro Preto 10 de 2º de 82 <↑(3)>. Obrigado e A[migo] 

João Pinheiro da Silva 

Por Esta 

25 As procurações, digo, certidões 
 Vossa merce as-enviará para Caethé. 

                                                           
10 Na margem superior, à direita, foi escrito por outro punho: “21”. 
11 Na margem superior, à direita, foi escrito por outro punho: “Recebida à 19 e respondida | a 23 de Fevereiro 83 
12 Na margem lateral esquerda, foi escrito por outro punho: “Pais J[osé] Pinheiro da Silva | Carolina Augusta de 
Moraes Pinto | nascido à 16 de [inint.] 60.”  
13 Na margem lateral esquerda, foi escrito por outro punho: Recebida à 23 em 2 cartas mandando as certidões uma 
registrada ambas para Cae[té].. 
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Século XIX – Carta 06. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: São Paulo, entre 08 e 09 de junho de 1884. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 2, documento 23. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 23 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro relata ao tio as dificuldades por que tem passado para prosseguir 
nos estudos. Solicita empréstimo e carta de apresentação ao Dr. Jacintho Moura. 
 

Meu Tio. 
 
 São Paulo 8 de Junho de 84. 
 
 [espaço] Desejo a sua bõa saude. 
 [espaço] Ao tempo de matricular-me n'esta faculdade,  

5 participei-lhe e juntamente fiz o pedido da remessa 

 de minha certidão. [espaço] Sahio tudo com desejava,  

 e o resultado de meu exame do primeiro anno tam- 

 bem enviei-lhe por meio d' um jornal que o co[n]- 

tinha. 

10 [espaço] Estou pois matriculado no 2º anno, depois de 

ter passado as ferias em companhia da minha 

pequena família directa – mae e irmaõ. 

 [espaço] Até aqui nada de mais simples e natural.  

[espaço] Mas a consecução d' isto, o desejo d' uma posi- 

15 ção menos má na sociedade, luctando com mil 

difficuldades, defficiencia de meios, de relações van- 

tajosas, trabalhando para manter-me, sempre 

 inquieto a jogar com propabilidades14, não co[n]- 

tando com mesada alguma – minima que seja; tu- 

20 do isto que constitue a lucta im[proba] de quem  

entra na vida pela porta estreita das privações  

                                                           
14

 Leia-se "propabilidade" por "probabilidade". 
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[2ª pág.] 
  
  

me-tem custado muitíssimo. 
 [espaço] Ha mister uma vontade tena[cissi]ma, quasi 
 impossivel, para não fraquear. 
25  [espaço] E no entanto, meu tio, até hoje, a ninguem devo 
 uma obrigação, d' estas que possão fazer corar a  
 um homem de brio.  
 [espaço] Em todos os meus exames, sempre aprovado plena- 
 mente e algumas vezes distinctamente, estas notas di- 
30 go-o com orgulho – devo-as ao estudo e á protecção 
 nunca. 

[espaço] Como estudante eu não tenho sustentado basofia que  

 não desejo, tenho vivido modesta mas decentemente,  

e nenhum individuo ha que se-possa vangloriar  

35 a minha custa com ares de protetor. 

[espaço] E o meu caracter, retemperado assim em duras 

provas, de quem traz um nome desconhecido, e   

 que se-torna o creador de si proprio, privado até  

de lembrar-se de seus paes sem muita dor... 

40 como consequencia inevitavel, despresa as prepo- 

tencias, odeia os privilegios, e tem nojo dos de  

berço feliz. [espaço] Um homem assim é completamente 

 livre, e bastantemente  honrado para, apesar de tudo,  

fallar sempre a verdade inteira: –  Sou republicano 
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[3ª pág.] 
  
 
45 convicto e confesso. 
 [espaço] Ahi tem a narração sincera e simples do meu 
 modo de pensar e sentir. 
 [espaço] Agora a triste verdade. 
 [espaço] Se até hoje me-tem sido possivel não encommodar 
50 a pessoa alguma, vejo-me, meu tio, na cruel 
 emergencia de ou deixar de estudar ou solicitar  
 um favor. [espaço] Se não lhe-for possível servir-me,  
 o que póde acontecer sem má vontade de sua par- 
 te, escolherei a primeira das alternativas.  
55 [espaço] As despesas, apesar de toda economia, tem sido 
 maiores que a receita. Devo alguma cousa 
 e venho pedir-lhe um sacrificio de emprestar- 
 me 200:000 reis mais ou menos, cujo juro e  
 capital pagarei , apenas formado.  
60 [espaço] Sendo isto possível, farás um acto de justiça e 
 muita justiça, protegendo a quem, sobre ser  
 seu sobrinho é muito trabalhador – do que ja tem dado  
 provas. [espaço] No caso contrario, não vos-[fica]rei 
 querendo menos e serei bastante rasoavel para  
65 por as cousas em seu lugar. 
 [espaço] Rogo-vos responder-me immediatamente para 
 tomar uma deliberação qualquer e a[s] respos- 
 ta espero-a nos primeiros dias de julho.   Sobrinho e Amigo 
 São Paulo. Rua do Imperador 13.   9.6.84     João Pinheiro da Silva 
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[4ª pág.] 
 
70 [espaço]Note Bem:  
 Rogo-lhe também mandar-me uma carta de 
 apresentação ao Dr. Jacintho Moura, pedindo-lhe in- 
 teressar-me por mim. 
                                   João Pinheiro. 
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Século XIX –  Carta 07. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Ouro Preto, 6 de janeiro de 1888. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.  

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 2, documento 35. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 27 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro informa ao tio a abertura de escritório de advocacia em Ouro Preto 
e solicita divulgação junto aos seus amigos. 

                  [35]15 
   

Meu Tio Luiz. 

  

 Ja uma vez me dice o meo tio ter 

 o custume de não responder as cartas 

 que se-lhe-enviavam. Em todo caso 

5 é uma franquesa [espaço] bem pode ser uma 

 medida positiva de praticas vantagens –  

 que isso de cartas metaphisicas sem fim  

 certo, vagas, qualquer que lhe seja o  

 genero é mesmo muito massante. 

10 [espaço] Mas tratando-se d. cousas reaes, para 

 o meu tio ser logico, deve immediatamente 

 dar-lhe os andamentos. Eu sei que  

 assim é. Ja tive no meo primeiro an- 

 no occasião d. experimentar com as 

15 certidões. [espaço] Pois agora – ahi vai um 

 negocio real e muitissimo positivo. 

 [espaço] É o caso que abri em Ouro Preto o meu 

 escriptorio de advogacia deixando em 

 São Paulo 400$00 mensaes seguros que  

20 era o que ganhava. É um golpe d.  

 estado e como todos parecendo temerario 

  

                                                           
15 Na margem superior, à direita do documento, foi escrito por outro punho “35”. 
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[2ª pág.]                  
   
  

e como todos tendo contra e a favor rasões 

 fortissimas. [espaço] Pois creia o meu tio 

 que sem o-saber andou influindo com 

25 moti[vo] poderoso do meu referido golpe. 

 E convido-o, para não me-fazer  abor- 

 tar os planos, a assumir nelles o papel 

 que lhe designei. [espaço] Precisamos levantar  

 a nossa familia. [espaço] Temos por ahi mui- 

30 to talento a aproveitar e muito primo  

 que occupar dignamente. [espaço] Audacia e  

 coragem tenho-a eu de sobra: é sangue 

 italiano e prudencia tambem: é o africano 

 que nos-corre um bocadinho, sejamos fran- 

35 cos, pelas veias. [espaço] Mas, batamos no 

 ponto: meo tio ha d. fazer o seguinte:  

 tomar a penna, escrever aos amigos, dizer 

 que ha em Ouro Preto um advogado por 

 quem se interessa, para me-man- 

40 darem serviço, apellações, procu[ratorios], 

 (é 2% somente uma miseria). Afianço-lhe 

 que se-mandarem a 1ª vez man- 

 darão todos. É a cousa que mais sei 

 neste mundo é trabalhar. Transpu[z] 
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[3ª pág.]                 
   
45 esta vida de preparatorios e academia 
 isolado e só, sem uma protecção, sem 
 um pedido, com-o meu trabalho unica- 
 mente mas felis desta bôa felicidade 
 que se-chama vencer na lucta. 
50 [espaço] E não é que la ia saindo um dis- 
 curso?! É preciso parar. A Vossa mercê 
 a minha visita d.  
        Amigo sobrinho 
                          João Pinheiro. 
55 Ouro Preto. Paulistas 21. [espaço] 6-1-88. 
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Século XIX – Carta 08. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Ouro Preto 31 de março de 1888. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 
Nacionalidade: Brasileiro.  
Naturalidade: Serro/MG. 
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 2, documento 37. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 27. 
Conteúdo: João Pinheiro agradece as cartas com incentivo enviadas pelo tio. Reafirma sua 
disposição para o trabalho e desmente notícia sobre suposto casamento com aluna em São 
Paulo. 

    
 
 Tio Luis. 
 
 Recebi duas cartas suas: a primeira 
 de parabens e animação, a segunda apresentan- 
 do o Senhor Feli[x] [G]eneroso. 
5 Agradecido e muitas vezes. [espaço] Somos tão  
 poucos nós os parentes e ja estando 
 mortos os que mais poderiam apreciar 
 a minha lucta – o meo infeliz e desgraçado  
 pai, o proletario desprotegido que a socieda- 
10 d[e] faz beber tanto fel e meo avô que  
 de certo ficou muito aquem do que  
 merecia – sendo assim poucos, repito,  
 alegra-me por muito o vosso parabens 
 de tio, irmão da santa e virtuosa mulher 
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[2ª pág.] 
  
 
 
15 que é minha mai – a quem devo a cora- 
 gem e resignação que me-ensinou, e  
 o exemplo da rectidão d. uma vida sem ma- 
 cula, tanto mais meritoria quanto foi vi- 
 vida bem pobre e bem custosamente: aben- 
20 çoada seja. [espaço] [Sim] é preciso que  
 meu tio trabalh[e] por mim e pode  
 trabalhar tranquilo; os tempos de pro- 
 vação foram bem largos e aprendi 
 a ser activo. [espaço] É o capital que tenho e 
25 precisamos chamar para a utilidade so- 
 cial alguns parentes que por ahi andão 
 cheios de  talento e de inercia. 
 [espaço] Pergunta pelo Araújo – é meu muito 
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[3ª pág.]    
 
  
 
 amigo. E sem uma [?]s excepção . os meus  
30 companheiros d. academia, e mesmo des- 
 d[e] o Seminario estimam-me: o Araújo 
 em particular. 
 [espaço] Ja tenha mais causas do que espe- 
 rava do que podia mesmo esperar 
35 na melhor das hypotteses. .  
 [espaço] Ja tinha alguns procuratorios. 
 [espaço] É possivel que ao meu tio chegue uma  
 noticia sobre casamento meu que, não 
 será a verdade por que ninguém a  
40 sabe. Eis o facto: ap[ai]xonei-me 
 por uma alunna em São Paulo, pelo 
 seu enorme talento e muita bondade 
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[4ª pág.]    

 
 
 pedi-a, o pai que morava no centro da 
 Provincia por não me-conhecer não de- 
45 cidio logo. Enquanto tirou indagações 
 eu reflecti e quando, satisfeito com ellas 
 procurou-me, ja tinha visto com justesa 
 o passo errado que ia dar. 
 E pedi-lhe tambem para reflectir; eis por 
50 que estou em Ouro Preto, e não absolutamente 
 pelos motivos assim [inint.]como lhe-commu= 
 niquei na primeira carta. 
 Não respondendo a elle d' aqui, e fazendo  
 elle  muito bem espalha naquella cidade 
55 que fui rejeitado. [espaço] Estimo isto. Salva 
 a minha responsabilidade moral e de mais 
 a recusa delle o publico que sabe calcular 
 vê que foi estupida. Não me-pretendo ca- 
 sar tão cedo; ou melhor não cogito disto. 
60 A minha paixão foi anormal. Rapida e in- 
 trusa d. mais para persistir foi assim 
 a maneira d. faisca electrica: apareceu estra- 
 gou muito mas apagou-se logo – antes isso. 
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[5ª pág.] 

       [5]16 
  
 A minha permanencia em São Paulo dar-me 
65 ia uma carreira mais brilhante, e mais 
 difficil tambem. [espaço] Aqui tambem não será  
 má. [espaço] Só sem um empecilho, espero fa- 
 zer muito, sim sejamos francos, espero 
 fazer muito, por que a isto tenho direito 
70 pois ja tenho dado provas d. trabalha- 
 dor. [espaço] Tenho um vasto programma 
 mas, como m[eu] tio não gosta 
 de antecipar as cousas, esperemos. 
 Ja procurei e fui procurado pelo  
75 Senhor Felix Generoso. Estimo muitis- 
 simo ter conhecido este patricio cu- 
 jas relações me-pareceram muito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Na margem superior, à esquerda do documento, foi escrito por outro punho: “5”. 
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[6ªpág.] 
 

  
 sympathicas. [espaço] E sempre seu  
   sobrinho e muito amigo 
80   João Pinheiro 
 Ouro Preto. 31.3.88 . 
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Século XIX – Carta 09 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Ouro Preto, 4 de março de 1890. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860 

Nacionalidade: Brasileiro. 

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 3, documento 353 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 29 
Conteúdo: Enviando notícias e anunciando casamento com Helena de Barros. 

[353]
17

 
   

Tio Luiz 

  

 Tenho recebido suas cartas 

 não as-respondendo por fal- 

 ta de tempo. A ultima se 

5 -refere ao senhor G. Lessa e 

 por elle como por outros já  

 tenho feito alguma cousa. 

 O seu [a]ffilhado e meu primo 

 não dará nada – seria para 

10 professor publico (Alfredo); o Chris- 

 tiam talvez seja homem. 

 Estou casado com uma moça 

 pobre d. São Paulo. Fil-o para  

 estabelecer na vida melhor logica. 

15 Gosto da lucta; eu rico ficava 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “353”. 
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[2ª pág.] 
 
 imprestável. Foi minha alu[m]- 
 na e aproximeime pelo talen- 
 to della. Hontem assim 
 o cargo d. secretario do governo 
20 tendo sido mais nomeado 1º 
 vice-governador. Helena  
 de Barros é o nome da sua  
 sobrinha. Desculpa a carta 
 escripta assim aos tram- 
25 bulhões. Esquecia-me: esti- 
 ve na Corte com ti Guilher- 
 me, pacato, burguez, pruden- 
 te de mais: – foi a impressão. 
  E adeos sobrinho amigo 
30   João Pinheiro 
 Ouro Preto 4-3-90 
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Século XIX – Carta 10 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Ouro Preto 13 de março de 1890. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 3, documento 367. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 29 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro comunica ao Sr. Domingos Francisco de Carvalho a 
impossibilidade de nomear a pessoa indicada pelo destinatário em função de ter atendido à 
sugestão do Dr. Lamounier. 
18 GABINETE     Ouro Preto, 13 de Março de 1890. 

 DA 

PRESIDÊNCIA DA PROVÍNCIA 

 DE 

MINAS GERAES 

[367]19          
 Meo Amigo Senhor Domingos Fran- 

 cisco de Carvalho 

    Dores da Bôa Esperança. 

 

5 O Doutor Lamounier aqui veio 

 e recommendou outro nome que 

 não o do Senhor Jose Augusto Maia. 

 [espaço] Se não fosse este incidente 

 [muito] me interessaria pela recom- 

10 mendação dos vossos amigos me- 

 recedores de toda a atenção  

 por parte desta adiministração 

    Amigo [inint.] [inint.] 

    João Pinheiro 

 

 

                                                           
18 O documento foi escrito em papel timbrado com as informações acerca, respectivamente, do cargo do escrevente 
(Presidente da Província de Minas Gerais), do local e do ano de escritura do texto (Ouro Preto, 18__ ).  
19  Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “367”. 
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Século XIX –  Carta 11. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Ouro Preto, 16 de junho de 1890. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860 
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 5, documento 593 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 29 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro manifesta admiração e respeito 

 [593]20  
          GABINETE     
    DO 
GOVERNADOR DO ESTADO 
    DE 

       MINAS GERAES21 
  
 Excelentíssimo Reverendísimo Senhor Bispo 
 Coadjuctor Monsenhor Sil- 
 verio Gomes Pimenta 
5    Marianna. 
 
 Meo Amigo e Mestre. 
 Se é possível que representantes 
 d. duas autoridades a espiritual 
 e temporal que á fina força 
10 se andam e[x]forçando por tor- 
 nal-as inconciliaveis na actuali- 
 dade – em tal caracter nos 
 não pudessemos entender, entretanto,  
 fora disto ha este outro [liame] 
15 de disci[p]ulo que fui de  
 Vossa Excelência e de amigo que o sou 

 

 

                                                           
20 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “593”. 
21 O documento foi escrito em papel timbrado com as informações acerca, respectivamente, do cargo do 

escrevente (Gabinete do Governador do Estado de Minas Geraes), do local e do ano de escritura do texto (Ouro 

Preto, 189__ ).  
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[2ª pág.] 

 

 

 e de respeitador de vossas virtudes 

 [espaço] e admirador d vossos altos  

 [espaço] meritos que o serei sempre, 

20 [espaço] estas ultimas relações não sei 

 [espaço] se me poderão autorisar a  

 [espaço] vos dirigir esta em nome 

 [espaço] da Patria que é d. todos 

 [espaço] nós. 
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Século XIX – Carta 12 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1890. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 1, pág. 9. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 29 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro comunica o envio da chave de uma caixa e manifesta preocupação 
com a esposa, com o filho e com a mãe. 
 

     
22

 JPCX01 DOC 9     1 
 Minha Helena.  
 
 Antes d. hontem te escrevi  
 por um cartão mandando a 

5 chave da caixinha que o Comendador-mor 

Attrayde levou com o serviço  

do chá. Hontem estando 

a ler deitado na cama jor- 

naes e com o pensamento de 

10 te-escrever, sempre te-escrevo na 

hora d. deitar, d[or]mi sem que  

 o tivesse feito. Vou passar-te  

telegrammas para que a minha  

negrinha não fique afflicta; por 

15 que eu não gosto d. saber que 

a minha negrinha esteve afflicta. 

[espaço] Recebeu o berço? Como é que 

você diz que eu não lembro  

                                                           
22

 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “JPCX01 DOC 9”.  Ao lado 

dessa inscrição, há o número “1” circulado. 
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[2ª pág.] 
 
 do nosso bemsinho? Tudo que 
20 eu digo para a minha negra 

também pertence a elle e por  
isso lembrando a todo o momento  
de ti, minha Helena, eu lem[bro] 
do nosso bemsinho. 

25 [espaço] Manda o Raymundo despachar 
o meu [clach] como encommenda 
pela estrada de ferro; veio a casa- 

 ca e elle não veio elle. [Vinha]  
 bem accondicionado. [espaço] Achou [bonito] 
30 o serviço para chá. [espaço] Diga a mai 
 que eu mando pedir a ella  

para não andar triste á toa. 
 seo João Pinheiro 
 
Rio 9-11-90 
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Século XIX – Não-oficial/Carta 13. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Rio de Janeiro 2 de dezembro de 1890. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 1, documento 18. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 29 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro manifesta saudades da esposa e informa a compra de um relógio e 
de uma pulseira para ela. 
 

     [JPCX01 DOC 18] 23      [1] 
   

 Helena, minha negra. 

  

  Não fica mal com- 

 migo não vir? Eu 

 comprei para meo bem 

5 hoje um relógio d.  

 ouro e uma pulseira 

 com brilhante. Minha 

 negra me-deo hoje muita 

 saudade e eu fui com- 

10 prei estas cousas para 

 ella. Quando for [ver]  

 vou comprar [inint.] 

 para ella tambem   

  Teo de Coração 

15  João Pinheiro 

 

 Rio 2-12-90 

 

 

 

                                                           
23 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “JPCX01 DOC 18”.  Ao lado dessa 
inscrição, há o número “1” circulado. 
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Século XIX – Carta 14. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Ouro Preto, 17 de janeiro de 1891. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 7, documento 862 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 30 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro solicita a Cupertino agilidade no atendimento à solicitação de José 
Brandão, requerente de licença para abertura de farmácia no município São Gonçalo da 
Ponte. 
[862]24 

 Ao Amigo Doutor Cupertino do Amaral 

   Rio 
 

< Ao Senhor Doutor Souza Li[ma]  

[pede] para habilitar. [inint.] a [responder]  

[espaço] o Cupertino >25 
 

 O Tenente José Brandão de Souza  

 Barros tem na Inspectoria 

5 de higgiene do Rio um re= 

 querimento documentado em 

 que pede licença para 

 abrir uma pharmacia em  

 São Gonçal da Ponte, Municipio 

10 do Bomfim. Peço ao Doutor 

 encaricidamente fazer que  

 os papeis tenham o mais 

 prompto andamento.   

   Amigo [inint.] 

15   João Pinheiro 

 Ouro Preto 17-1-91 

                                                           
24 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito, por outro punho, o seguinte: “862”. 
25 Informações escritas, por outro punho, na margem superior esquerda do manuscrito, entre a saudação inicial e o 

corpo do texto. 
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Século XIX – Carta 15. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Sem local, 29 de janeiro de 1891. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 7, documento 871 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 30 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro solicita a lista dos objetos necessários à tipografia. Comunica a 
aquisição de máquina e solicita providências para a distribuição do jornal “O Movimento”. 

      

[871]26                    Respondida: 29-01-9127  

 Illustríssimo Senhor Quirino. 

 

 Peço dizer-me si contractou 

 as impressões das leis. 

 [espaço] Manda com urgencia 

5 a lista dos objectos que 

 faltam para a tipographia. 

 [espaço] Hoje vou comprar a 

 machina liberty. Quando 

 começa o jornal diario? 

10 Não mando telegrammas 

 por ignorar. Quando  

 forem precisos peça. 

 [espaço] Faça o itinerario dos dous 

 viajantes que devem sahir 

15 cobrando as assignaturas 

 do Movimento. Mande 

 jornaes (collecção do Movimento 

                                                           
26 Na margem superior, à esquerda do documento, foi escrito por outro punho: “871”. 
27 Na margem superior, na parte central do documento, foi escrito por outro punho: 
“resp:29-1-91. 
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[2ª pág.] 

      
 desde 1 de janeiro a todos 

 os candidatos do governo 

20 que não forem assignantes: 

 esta é uma medida urgente. 

 [espaço] No dia 30 mandarei 

 ordem de um conto 

 para os pagamentos. 

25   Amigo [inint.] 

   João Pinheiro 
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Século XIX – Carta 16. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1891. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 7, documento 883. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 30 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro fala, com muita emoção, do amor que sente por Helena e do 
quanto é grato por tê-la como esposa. O missivista resgata as infelicidades do período em 
que era estudante e fala da felicidade de ter conhecido Helena e de ter se casado com ela. 

      

[883]28 

 
 Helena. 

 

 Ha dias como este de hoje 

 que tenho de ti muitas sauda- 

 des. E, neste pensamento que 

5 corre para jun[c]to d. minha  

 esposa saudosa, e que, horas  

 largas, fica a adoral-a de  

 longe ha uma amargura 

 infinitamente doce! [espaço] Hoje 

10 em dia, eu bem podia diser: 

 a unica verdade é amar. Não 

 fôras tu, minha terna compa- 

 nheira e a vida para mim  

 seria detestavel! [espaço] Ah! deixa, minha 

15 Helena, deixa que nestas paginas 

 

 

 

                                                           
28 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito, a lápis, por outro punho: 
“883” 
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[2ª pág.]   
   
 

 eu fale esta linguagem cheia 

 d. sentimento, que dizem ser 

 a loucura d. namorados; mas 

 que é a grande verdade, das 

20 grandes almas que tem a felici- 

 dade de um grande amor. 

 Eu soffri muito quando pequeno,  

 minha Helena, eu, criança 

 nunca soube o que era a felici- 

25 dade! [espaço] Eu sofri muito quando 

 estudante, nem um dia posso  

 dizer, eu senti a felicidade. 

 [espaço] Entretanto, eu sempre fui 

 bom, eu sempre trabalhei pelos  

30 outros, com um grande amor 

 por todos os infelises, e, nesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 
 

 

 
 

 

 
[3ª pág.]     

 

 

 vida que eu levava d. traba- 

 lhos e de soffrimentos, eu amava 

 os infelises, por ser tambem  

35 um infeliz. [espaço] Eu te-conheci,  

 minha esperança carinhosa, 

 eu te conheci em São Paulo! 

 Ah! Eu só é que sei a dor 

 funda, como tive a alma estran- 

40 gulada, naquelle meo Amor por 

 ti, minha Helena, amor tempes- 

 tuoso com t[o]das as tempestades 

 desta minha alma indomavel! 

 [espaço] Ah! que tempos, meo deos! 

45 que tempos! Entretanto a  

 tua imagem  apesar d. tudo 

 eu a-trouxe dentro d´alma 
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[4ª pág.]      

 

 

 para [lo]nge d. ti; e nas horas 

 das grandes afflições eu a evocava 

50 como uma esperança por ventura 

 va[ci]lante; mas s[ó] a tua lembrança 

 minha Helena era capaz de 

 consolar-me. Casamo-nos, e, hoje 

 eu abençoo a vida por que nella  

55 te encontrei; [ilegível] [hoje] [ilegível] 

 todos os meos soffrimentos por que  

 um so dos teos carinhos oh! minha  

 companheira querida paga-os d. sobra 

 com muita sobra! Recebe nesta 

60 carta o coração que neste mundo  

 só tem amado a você e a você 

 amará para sempre...Quanta 

 saudade d. ti, minha Helena, quan[d]o 

 te hei d. eu ver?! Adeos 

65   Teo de coração  

   João Pinheiro 

 Rio 14-2-91. 
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Século XIX – Carta 17. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Rio de Janeiro 15 de fevereiro de 1891. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860, 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 1, documento 22. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 30 anos. 
Conteúdo: O missivista fala do descontentamento com a política e com os homens, do amor 
que sente por Helena, e se queixa do fato de a esposa enviar a ele mais cartões do que cartas. 
Queixa-se de ter que hospedar dois senadores quando do seu retorno para casa. Informa a 
compra de presentes para a esposa e para mãe. 

     29JPCX01 DOC 22      1 
   
 Minha Helena. 

 

 Hoje é domingo. Aproveito estes  

 dias para meo descanço. Fico  

 em casa. Desde que vim hontem  

5 do Congresso não sahi a rua. 

[espaço] Tambem para que? Eu 

sou um triste, não acho graça 

em cousa nenhuma desde mundo.  

 [espaço] Não tivesse eu a você e talvez 

10 nem quisesse viver! Ando enojado 

da miséria dos homens, da ingratidão  

d. uns, da infamia d. outros.... 

boas no mundo ainda existe  

 a minha Helena. Pudesse  

15 eu viver isolado com tigo e  

 

 

 

                                                           
29 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “JPCX01 DOC 22”. Imediatamente 

ao lado foi escrito o número “1” circulado. 
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[2a pág.] 

 
 meu filho, bem longe d. tudo 

d. todos e eu teria uma im- 

mensa alegria. Fico pensando  

 em arranjar a minha casa! mas  

20 quando lembro que ha impor- 

 [inint.]! ha cacetes! e sobre tudo 

ha tanta gente falsa neste 

mundo, da uma vontade de ir 

 para um roça e para sempre. 

25 [espaço] Não tivesse eu a ti, e 

te digo de coração, daria por 

completa a minha tarefa. Muito 

nojo e muito ódio sobre tudo  

 da política! E entretanto a minha  

30 Helena sempre deixa para me  

escrever quando o Paulo não  
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[3a pág.] 

 

 

 a deixa escrever. Se soubesses a  

 a afflicção com que espero o correio 

 para ler as tuas cartas, me 

35 mandarias menos cartões! Mas 

as cartas assim pedidas não 

tem valor! Escreve mesmo os  

teos cartões! Vai dentro dous 

 conhecimentos d. trastes. Ha 

40 um caixão com pedra mármore 

para o [ataque] que tomarás 

cuidado para não porem em  

carroça, deve ser condusido 

 na cabeça si não quebra-si 

45 a pedra. Manda os trastes  

da Estação para a Casa das 

lages e manda um carpinteiro 
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[4a pág.] 

 

 <para tudo que> 

 

para armal-os. Penso que sabbado  

 está tudo terminado Quando eu  

50 te telegraphar você manda fazer  

a mudança; será uns dous dias 

antes de eu chegar. Desgraçadamente 

acho que levo dous hospedes de im- 

 portancia, dous senadores do Amasonas, 

55 digo isto por que desejava ficar 

ahi muito pouco tempo e sahirmos  

logo ou para São Paulo ou para  

qualquer [logo] d. passeio. Você 

 não quiz mandar medida para  

60 um vestido; mas comprei um corte  

d. seda para você; ahi mesmo elles  

farão por que você precisa d. um  

 bom vestido; comprei o fecho para 

 minha mai; chapéu d. sol para  

65 você meias [pretas] e sapatos. O 

calor está horrivel. Quasi não como mais 

adoentado do estomago                Teo 

Rio 15-2-91                João Pinheiro 
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Século XIX – Carta 18. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Ouro Preto, 14 de maio de 1891. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 7, documento 951. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 30 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro solicita, com urgência, que o Barão de Lucena providencie a 
promoção das pessoas relacionadas na carta ao corpo administrativo dos Correios do 
Estado. Para isso, pede que o Barão use sua influência sobre o Dr. Barbalho. 
 

[951]30 
   

Excelentíssimo Senhor Barão de Lucena 

  

 Muito me interesso para que  

 sejam feitas na administra- 

 ção dos correios [d]este Estado 

5 ás promoções abai[x]o especi- 

 ficadas, e assim peço a Vossa Excelência 

 todo seu valimento perant[e] <↑inint.>
 31

 

 32o Excelentíssimo Senhor Doutor Barbalho a quem 

 [inint.] escrevo nesta data para 

10 que com a maior urgencia  

 possivel tenha lugar essas 

 promoções. 

 Para a vaga de 1º official Francisco 

 de Paula Alves dos Santos 

15 que pedio apresentação  

 promover o 2º official Car- 

 los Antonio deSanta Ba[?]ão 

 para a vaga deste o 3º Tenente 

                                                           
30 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “951”. 
31 Acima da palavra "perante", há um vocábulo ininteligível escrito a lápis.  
32 Após o artigo “o”, há um vocábulo escrito a lápis, ininteligível, sobreposto às abreviaturas “Exmo”,“S.r” e "D.r" ao 
quais se emenda um traço, a lápis, sublinhando todo o seguinte trecho: “Exmo  S.r Dr. Barbalho”. 
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[2
a
 pág.] 

 
 Antonio Ribeiro de Toledo 
20 e para 3º opraticante de  
 1ªclasse Eugenio [inint.] 
 Varella e para praticante 
 de1ª, praticante de 2ª 
 João Garibalde Tavares Vi- 
25 anna. 
 [espaço] Mais uma ves muito agrade- 
 cido pela resposta ás minhas 
 cartas, e esperando que estes 
 pedidos sejam attendidos 
30 pelo seu alcance politico 
 subscrevo-me 
   De Vossa Excelência 
   Amigo [inint.] 
   João Pinheiro 
35 Ouro Preto 14-5-91 
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Século XIX – Carta 19. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Rio de Janeiro, 09 de outubro de 1891. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 8, documento 1024. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 30 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro comunica à esposa, Helena Pinheiro, o adiamento de seu retorno a 
Minas em virtude de uma votação importante no Congresso. Manifesta a intenção de buscá-
la na cidade de Juiz de Fora para que sigam a Ouro Preto para o casamento do Quirino. Pede 
que a esposa aguarde um telegrama com a cofirmação da data do retorno. O remetente 
manifesta ainda preocupação com a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro e comenta 
sobre um confronto entre a população e policiais, travado na rua do Ouvidor, no Rio. 
 
[1024]33 
   
  Helena 
  

 Queria partir amanhã para te levar 

 para Ouro Preto; pois não aceitei 

 nem ao menos que fizessem a hy- 

5 pothese da questã[o] ministeri[a]l. 

 [espaço] Os trabalhos do Congresso se-pro- 

 longarão por mais um mez talvez. 

 [espaço] As [bexigas] aqui continuam 

 cada vez [peior] e ja está aparecen- 

10 do casos d. febre amarella. E com  

 [e]pedemia assim é uma grande 

 imprudencia ficar-se no Rio de  

 Janeiro. [espaço] Por outro lado vocês ahi 

 no Juiz d. Fora não podem estar 

15 bem nesta vida assim no ar. 

 [espaço] Pelo que pretendia amanha ir  

 

                                                           
33 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “1024”. 
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[2ª pág.]   
    
 para Juiz d. Fora, depois seguiriamos 

 para Ouro Preto; tanto mais quanto 

 sabbado devo assistir o casamento do 

20 Quirino. [espaço] E por falar nisto recebi 

 delle carta dizendo que o Movimento 

 tem rendido alguma cousa. 

 Não pos[s]o ir amanha por causa d.  

 uma votação importante no Congresso 

25 que ficou adiada. 

 [espaço] Se se resolver amanhã irei sex- 

 ta feira e não poderei parar e 

 sexta feira mesmo seguiremos 

 para Ouro Preto por causa do ca- 

30 samento sabbado do Quirino. 

 [espaço] Amanhã receberás telegramma 

 disendo se sigo sexta feira. 

 [espaço] No mais tardar sigo sabbado 
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[3ª pág.]  
  
 sem parar ahi e então seguiremos 
35 para Ouro [espaço] Preto   
 [espaço] Podes despachar a bagagem 
 para Ouro Preto (e faça com dinhei[ro] 
 não po[sso] mandar o passe). 
 [espaço] O Rio hoje está em revolução 
40 la pela rua do Ouvidor, [briga] do  
 povo com a policia por causa 
 d. Lyrico. [espaço] Um beijo em nosso 
 filho e aceita saudades do  
   Teu esposo muito  amant[e] 
45    João Pinheiro 
 Rio 9-10-91 
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Século XIX – Carta 20. 
Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1891. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 8, documento 1033. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 30 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro pede a Quirino que tome providências no que diz respeito ao 
fornecimento de material para a impressão do periódico “O Movimento”, no ano de 1892, 
entre outras ordens administrativas. Comunica a compra de papel solicitada pelo destinatário 
e o informa sobre o envio de recibos. Informa também a contratação de João da Silva 
Barbosa para prestação de serviços n´O Movimento e pede que o destinatário não se esqueça 
– como ocorrera quando da solicitação de outra ordem – de tomar as providências 
necessárias para que Barbosa torne-se, além de seu nome, o representante d´O Movimento, 
no Rio de Janeiro. O remetente mostra-se hesitante em relação ao melhor turno para 
distribuição do periódico. Pede ao destinatário que resolva a questão e o informe para que 
possa deliberar com seu correspondente telegráfico. João Pinheiro queixa-se da falta de 
regularidade com que tem recebido o jornal. 
[1033]34      
  <Respondida 28-10-91>35 
 Quirino. 
 
 É preciso que te não descuides e 
 3ª feira mesmo, dia em [que] recebe- 
 rás esta, procures o Barcellos, 
5 o Doutor Ferreira [e] Costa, o Doutor Theo- 
 philo e o Doutor Cypriano para in- 
 cumbirem o “Movimento” do for- 
 necimento do material para o ex- 
 pediente do anno futuro. Por que  
10 a compra da machina Lyberty 
 que custou muito caro foi feita 
 para o fim de dentro do proprio  
 estado se poder fazer semelha[nte] 
 fornecimento para exped[i]ente. 
 [espaço] Quanto ao Thesouro do Estado 

                                                           
34  Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “1033”. 
35  Informação escrita, por outro punho, na margem superior, no centro do manuscrito, acima da saudação inicial. 
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[2ª pág.] 

 
15 fale ao Augusto d. Lima para 
 se entender com [o] Doutor Augustinho 
 Carneiro que eu não conheço 
 pessoalmente e nem sei que  
 relações você mantem com o  
20 mesmo: não descuides disto. 
 Recebida a encommenda, mande 
 -me com urgencia amostra do 
 papel e material necessario e 
 tambem a quantidade precisa 
25 para eu despachar logo. 
 – Recebi seo telegramma pe- 
 dindo papel; fui immediatamente ver 
 e comprei-o na primeira casa 
 que encontrei, pagando logo, e,  
30 este Rio d. Janeiro é um lugar 
 insuportavel pela má fé: –  foi 
 comprado o papel a 8:000 réis; mas 
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[3ª pág.] 
 
 tendo recebido o seo telegramma 
 dizendo que o Laemert vendia 
35 a 6:200, voltei ao homem que 
 fez o favór d. deixal-o por 
 7.000. [espaço] Ell[e] te-escreverá e 
 você extranhe na resposta que 
 o mesmo começasse a negociar 
40 assim. Dice-lhe que o Laemert 
 vendia o papel a 6.000. Esta 
 mesma casa é a incumbida d[a] 
 gravação dos retractos. Ficou 
 d. dar [o] do Alvim, Gama e Sabino 
45 esta semana. Peça tambem na 
 carta os [clhi]chés com urgencia 
 a 20$000 um, [o] Laemert pe- 
 dia 50$000 – resta ver o ser- 
 viço que faz. [espaço] Para as novas 
50 compras exami[na]rei os preços d.  
 differentes casas (fornecimento ás secre- 
 tarias) [se] você os conseguir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 
 

 

[4ª pág.] 

 
 – Em env[e]loppe separado man- 
 do diversos recibos em meo poder 
55 para se-fazerem os devidos assen- 
 tamentos, caso ainda não tenham  
 sido feitos: alguns são meio antigos. 
 São:  
 1º - d. 672$610 da Casa Laemert. 20  
60 d. setembro36 d. 90 por saldo d. conta até 
 aquella data. 
 2º - um d. 50$000 da Casa Laemert 
 31 d. Julho d. 91 incluido com outro 
 pagamento d. Livros: tomarás assento 
65 da quantia do “Movimento” somente. 
 3º - um d. 13 d. Agosto d. 91 da Casa  

 Laemert d. 334.000 pagamento do  

 assentamento da machina, devendo  

 se-dedusir o que você pagou ahi. 

70 4 - um d. 860$000 da Imprensa 

 Mont´Alverne d. 100 resmas d. 

 papel [e] 3 retractos. [espaço] Fica na 

 mesma casa 140$000 por conta 

 do Movimento a que se deve 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Abreviatura alfanumérica: 7 bro 
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[1033]37  
  
75 acrescentar mais 100$000 
 abatimento que f[e]z no papel ficando 
 a resma a 7$000. 
 – Estes recibos vão em  
 enveloppe separado. [espaço] Peço accu- 
80 sar por telegramma o recebi- 
 mento delles; pois uma vez se 
 extraviarão contas correntes  
 da mesma Casa Laemert que 
 eu te-enviei. 
85 – Quanto aos livros do Manual  
 do Vinicultor, deixe-os na typogra- 
 phia até que eu chegue. Per- 
 guntei por elles para saber ape- 
 nas se tinham d. facto sido 
90 remettidos para ahi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
37 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “1033”. 
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 – Quanto a telegrammas pa- 
 ra o Movimento, contractei o 
 Senhor João da Silva Barbosa, dire[ctor] 
 do serviço telegraphico do Paiz 
95 por 80$000 mensaes para fazer  
 o serviço para o “Movimento”. É 
 o correspondente do Estado d. São Pau- 
 lo” que tem o melhor serviço 
 possivel. [espaço] Recommendo que providen- 
100 cie ahi no telegrapho do Estado 
 para que sejam expedidas ordens  
 para ser elle [o] correspondente 
 do Movimento no Rio alem 
 do meo nome. [espaço] Uma vez pedi 
105 uma providencia neste sentido  
 para um outro e você esqueceu-[se] 
 d. dar-lhe expediente: fica sem 
 effeito a anterior recommendação 
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 mantidos como correspondentes 
110 eu e o Senhor Barbosa. 
 [espaço] Escrev[eu]-me o Doutor Alvim, julgando 
 que seria melhor, para este ser- 
 viço telegraphico que [o] jornal 
 sahissi d. tarde. É com efeito 
115 melhor para Ouro Preto; mas não 
 o é para o interior. E quanto 
 as conveniencias da administração  
 da empresa não sei a que mais  
 convirá se sahir o jornal d. ma- 
120 nhã ou d. tarde. [espaço] Peço resol- 
 ver neste sentido [e] me-commu- 
 nicar para eu conversar com  
 o nosso correspondente telegra- 
 phico. 
125 [espaço] Os telegrammas devem sahir 
 antes ou depois immediatament[e] 
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 do [a]rtigo d. fundo [ilegível] [no] typo 
 em que o “Paiz” os telegrammas 
 delle: isto é essencial. 
125 Quanto á remessa do jornal eu  
 o não tenho recebido regularmente: 
 ha muita queixa neste sentido. 
  Amigo [inint.] 
  João Pinheiro 
130 Minhas visitas respeit[o]sas á sua  
 senhora.  
 Rio 25-10-91        João Pinheiro 
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Século XIX – Carta 21. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Ouro Preto, 20 de novembro de 1891. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 8, documento 1046. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 30 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro lamenta a desconfiança política de seus amigos próximos e 
comunica afastamento. Declara, porém, que a amizade que tem por eles continuará. 
 
[1046]38 
   
 Lamounier. 
 
 As tuas cartas exprimem 
 apenas, em relação [a] mim, 
 ausencia d. confiança politica 
5 apesar d. transpirar delas 
 o sentimento de amigo pesaro- 
 so disto. Que fazer? Nestes 
 3 annos de tanta intensidade po- 
 litica, ja não digo a minha 
10 consci[e[ncia, os factos me conso- 
 lam  d. ter sempre acertado 
 com os melhores e mais hon- 
 rosos caminhos para a politica 
 d. Minas. [espaço] Entretanto como 
15 hoje a difficuldade não é o  
 luctar com os acontecimentos 
 ma[s] com os antigos e melho- 
 res companheiros, eu, que por 
 

 

                                                           
38 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “1046”. 
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 infelicidade ou felicidade, como [ilegível] 
20 [?] entre a rasão e o coração 
 o ultimo sempre me-vence, 
 eu estou com vontade de ensa- 
 rilhar as armas que nunca 
 deshonrei [e] que eu não quero 
25 ver ninguem achar que [são] 
 ingrat[a]s. [espaço] Apesar d. tudo,  
 se me não queres mais acom- 
 panhar, e o Paiva e tantos 
 companheiros bons, eu me eli- 
30 mino e serei d. vocês o amigo 
 que fui, que sou e que continu- 
 arei a ser. [espaço] O tempo que 
 vai correndo dirá quem teve 
 rasão. [espaço] E Minas, quem sabe, 
35 bem pode ser illusão minha,   
 sahindo eu da situação a 
 que fui levado pelos aconte- 
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 [ci]mentos, talvez caminh[e] melhor, 
 condusida, eu sei, por ninguem 
40 nem mais dedicado e nem  
 mais desinteressado do que  
 eu fui, mas talvez mais  
 habil e com certesa mais 
 feliz.  Seo sempre d. coração 
45   João Pinheiro 
 Ouro Preto 20-11-91 
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Século XIX – Carta 22. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Rio de Janeiro, 06 de setembro de 1892. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 8, documento 1170. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 31 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro comunica à esposa a prorrogação dos trabalhos do Congresso e 
pede que ela o escreva, sob qualquer pretexto, para justificar seu retorno a Minas. 
 

[1170]39 
 

Minha Helena. 

  

 Os trabalhos do 

 Congresso fora[õ] pro- 

 rogados por mais 

5 2 meses!!! 

 [espaço] Eu não posso,  

 continuar. [espaço] É 

 preciso que sexta feira 

 cedo me passes um  

10 telegramma chamando 

 sob qualquer pretexto 

 

  

                                                           
39 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1170]”. 
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 e com urgencia.  

 Eu irei pelo noctur- 

 no e darei isto 

15 por findo. Adeos. 

 [espaço] Que vida, minha 

 negra! Que vida! 

  Teo esposo 

  João Pinheiro 

20 Rio 6-09-92 
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Século XIX – Carta 23. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Ouro Preto, 07 de janeiro de 1892. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva. 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 8, documento 1080. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 31 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro informa a Eduardo a impossibilidade de nomear as pessoas 
indicadas. O missivista expõe as razões impeditivas e sugere que o destinatário procure José 
Alves a fim de entender-se com ele sobre as nomeações pleiteadas. 
 
40 GABINETE DO PRESIDENTE   Ouro Preto, 7 de 1 de 1892. 

          DO 

ESTADO DE MINAS GERAES 

[1080]41          
 Eduardo 

  

 Você pedio a nomeação  

 d. dous officiaes (Captam 

5 e alferes) para a S. N. 

 do Araguary: O Captam 

 <↑ Theophilo Godoy>42 é criminoso 

 pronunciado: veio a cer- 

 tidão. [espaço] O Alferes [Bento] 

10 Godoy não tem idade: 

 veio certidão. [espaço] O nosso 

 chefe no Araguary 

 José [Roes] Alves 

 pede a nomeação  

15 d. outros. [espaço] Cassada 

 

                                                           
40 O documento foi escrito em papel timbrado com as informações acerca, respectivamente, do cargo do escrevente 
(Presidente do Estado de Minas Gerais), do local e do ano de escritura do texto (Ouro Preto, 18__ ).  
41  Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1080]”. 
42 Abaixo de <↑ Theophilo Godoy>, foi riscado [Delascar]. 
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 as nomeações pelos mo- 

 tivos allegados; não se  

 fizeram as outra[s] nome- 

 ações esperando-se a  

20 sua resposta. Ach[o] 

 conveniente que te   

 entendas com o Alv[es] 

 do Araguar[y].  

  Amigo [inint.] 

25  João Pinheiro 

 Ouro Preto. 7-1-92 
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Século XIX – Carta 24. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Rio de Janeiro, 30 de maio de 1892. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 8, documento 1142. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 31 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro pede a Quirino que providencie com urgência o jornal que 
publicou o manifesto de Cesário Alvim quando este deixou o Governo de Minas. Solicita, 
ainda, que o destinatário providencie o exemplar d´O Movimento no qual foram relacionados 
os jornais mineiros que eram favoráveis à permanência de Alvim no Governo. 
 

[1142]43    //44 
  
 Quirino. 
  
 Peç[o] mandar-me com urgen- 
 cia: 
 1º o Manifesto do Doutor Alvim 
5 quando deixou o Governo de 
 Minas (o jornal que o publi- 
 cou);  
 2º “O Movimento” que resumio 
 o numero de jornaes mineiros  
10 que eram a favor da per- 
 manencia delle no governo. 
 [espaço] Basta o nome dos jor- 
 naes que os sutentavam e 
 o numero delles (me-parece 
15 que uns 24).  
 [espaço] É urgente 
  Amigo [inint.] 
  João Pinheiro 
 Rio 30-5- 92 

 

                                                           
43 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “1142”. 
44 Na margem superior do documento, ao centro, há dois riscos transversais. 
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Século XIX – Carta 25. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Ouro Preto, 18 de fevereiro de 1892. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 8, documento 1112. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 31 anos. 
Conteúdo: Em meio às complicações desencadeadas pela publicação antecipada de uma lista 
de nomes para ocupantes das Comarcas do interior de Minas Gerais, João Pinheiro 
encaminha ao Dr. Alvim, com o intuito de conciliar interesses diversos, nova lista de 
nomeações. 
 
[1112]45 
   
 Doutor Alvim. 
  

 O conhecimento da lista an- 

 tes das nomeações suscitou 

 difficuldades enormes. 

5 [espaço] Para comecar os de-  

 sembargadores estiveram qua-  

 si a representar officialmente 

 !! para a permanencia do 

 Juiz d. Direito d. São João d´ 

10 El-Rei, movidos pelo desembar- 

 gador Olinttio, e fizeram  

  [espaço] pedido particular neste sen- 

 tido ao Doutor Gama. Foi  

 o Chaves que representou o  

15 papel d. [calmante] para que 

 não fizessem representação 

 official. 

 [espaço] O Lana hoje ja tinha 

                                                           
45 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “1112”. 
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 feito, por conta propria 
20 uma classificaçã[o] d. com- 
 marcas impossível. 
 [espaço] Com diffi[c]uldade mette-[me] 
 na [historia] e f[e]z a clas- 
 sificação que vai; mas 
25 o Doutor v[e]rá si corresponde 
 a combinaçã[o] anterior. 
 [espaço]  O Chaves apaixonou-se 
 com a nomeação do Her- 
 menegildo e Jay[me] para 
30 Salinas e Arassuahy; pe- 
 de juises extranhos aí 
 lucta[s] do norte e ficou  
 o Olintt[io] para o Arass[u] 
 ahy e por interesse do 
35 Gama e aceitaçã[o] do 
 Cha[ves] o Pacifico Lima  
 para Salinas.  
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 O Badaró protesta con- 
 tra o Basilio Santiago 
40 para Minas Novas.  
 [espaço] E o Veiga, Lima e 
 Porto a proposito do 
 Caratinga e Manhuassú 
 inventaram mais dous  
45 cand[i]datos novos. 
 [espaço] Mando uma lista 
 pelo Ame[rico], podendo 
 mais ou menos conciliar 
 as cousas. [espaço] O certo é 
50 que depois d. muita 
 difficuldade o Gama de- 
 cidio-se a só fazer  
 nestas nomeações e 
 classificações o que o  
55 Doutor indicasse. [espaço] E como  
 vai tud[o] [c]orrer com 
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 a sua responsabilidade o 
 Doutor vera o que mais con- 
 vem. [espaço] Acho bom que 
60 o Doutor mand. a sua lista 
 assignada. 
 [espaço] O Livro do [inint.] 
 escreve[o] pedindo para ser 
 post[o] em disponibilidade. 
65  Amigo[inint.] 
  João Pinheiro 
 Ouro P[re]to 18-02-92. 
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Século XIX – /Carta 26. 
Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 26 de janeiro de 1893. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 9, documento 1193. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 32 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro informa a Eugênio Salles que o indicou para tratar da cobrança 
feita por José Pedro Fernandes Fraga a respeito dos ordenados da diretoria dos Correios. 
Também comunica o envio de documentos do Dr. Malta, a quem o remetente escrevera 
solicitando o envio de certidão ao destinatário ou ao Dr. Chaves. 

 [1193]46  [R. a 28]47 
   

Meo Amigo Eugenio Salles. 
  
 O Senhor José Pedro Fernan- 
 des Fraga, tem uma recla- 
 maça[õ] d. ordenados, da  
5 Directoria dos Correios de 
 Reis (69:900). [espaço] Cahio [em] 
 exercicio findo. Elle  
 pede para eu indicar  
 pessoa que com prompti- 
10 dão possa effectuar a 
 cobrança. Indiquei o  
 seo nome e peço ver  
 se é possivel a cobrança, 
 respondendo ao mesmo 
15 Senhor, para Roças Novas 
 deste munic[i]pio. Então  
 mandará a procuração. 
  [Seo] Amigo [inint.] 
 João Pinheiro 
20 Caethé 26-1-93 
 Vai jun[c]to um cartão  
 sobre [o] tal assumpto. 
  Vo[lte] a fo[lh]a. 

                                                           
46 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1193]”. 
47 Na margem superior, à direita do manuscrito, foi escrito por outro punho: “R. a 28” 



78 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2ª pág.]  

  
 Envio tambem [uns] papeis 
25 do Doutor Malta d. Catagua- 
 ses a quem escrevo para 
 te-mandar procuração 
 ou ao Doutor Chaves: 
  Amigo 
30         João Pinheiro  
 
 Se o substabelecimento não 
 poder ser em papel 
 separado, antigamente não  
 podia, escreva-lhe 
35 tambem.  
  João Pinheiro 
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Século XIX – Carta 27. 
Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 08 de fevereiro de 1893. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 9, documento 1199. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 32 anos. 
Conteúdo: Nesta carta ao tio, João Pinheiro queixa-se, muito amargurado, das calúnias em 
que fora envolvido e lamenta que aqueles que as propagavam, tanto em Minas quanto no 
Rio, valiam-se do episódio em que seu pai fora condenado injustamente por roubo. O 
missivista pede ao tio que providencie a documentação comprobatória da absolvição do pai 
com a maior brevidade possível, a fim de evitar que seus inimigos a eliminem. João Pinheiro 
relembra a pobreza na infância e na juventude, mas afirma ser da vida de privação que tirava 
sua energia. João Pinheiro diz encontrar-se em Caeté, em chácara recém-comprada. 
Comunica o envio de foto do filho Paulo juntamente com  a carta e a da filha Helena nos 
dias seguintes.  

[1199]48 
 

  Tio Luiz. (Reservada)49 
  
 Ha d. ser longa esta, a seu modo 
 dar intermittencias particulares, compen- 
 sadas na extinção de uma, equi- 
5 valente a muitas. E esta o é, a  
 muitas cartas e [a] muitos sentimentos 
 desencontrados, que me trabalhaõ 
 a alma, ha bom tempo, no qual  
 ando he[s]itando no que faça, e  
10 esta carta é um consolo; por 
 que é o primeir[o] acto de uma 
 decisão custosa. [espaço] Ora sabe o meo 
 tio que a fatalidade me co[l]lo cou 
 entre dous extremos imcomprehensiveis  
15 o grande infortunio d[o] meo pai, 

 e outro, me-parece[?] que não menor,  

                                                           
48 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1199]”. 
49 Na margem superior, à direita do manuscrito, parece ter sido escrito por outro punho o seguinte: “(Reservada)”. 
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 de ter de [a]ssistir a discussão 

 d. meo nome que muitos j[u]lgão 

 merecid[o] ou immerecidamente cheio 

20 d. glorias. Ora, o quanto me  

 tem custado <↑esta> [e]strada da vida, que  

 eu tenho percorrid[o] desamparado, 

 vivend[o] todos os viveres, até a 

 fome, [e]scondend[o]-me dos homens 

25 no trabalho, menino que em  

 seos primeiros dias [n]ão teve 

 o carinho dos felises, [orphão] aos 

 10 annos e acompanhando minha 

 mai para o pão d[?] [es]mola, 

30 moço sem dias de mocidade, 

 .... o quanto me tem [c]ustado, 

 sei-o eu, e, ainda que pareça 

 paradoxal, é esta a minha feli- 
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 cidade: - a attração infinita que 

35 eu sinto para a vida [obscura], 

 a sympathia immensa [q]ue me 

 inspirão os infortunios d. todo 

 o nome. Que sei eu..? [espaço] E 

 entretanto, foi por isso mesmo,  

40 pelo despreso das alegrias da vida,  

 pela submissa religião d. todos  

 os deveres; encontrava f[ei]chadas as  

 portas para a relação dos homens 

 e a Patria recebia immensas 

45 energias accumuladas que lhe 

 o meo coração dedicava; entrava  

 para a sociedade sem nem um 

 direito, e, a felicidade de cum- 

 prir todos os deveres compensava 

50 este vasio. [espaço] Va desculpand[o] o  
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 desalinhado destes diseres; não  

 os [e]screve a logica más o 

 proprio coração. E não serião  

 muitas paginas que bastassem  

55 ao seo desafogo. Tendo d. fazel-o  

 em poucas irá trun[c]ado o desabafar 

 [ilegível]50, por ventura incompre- 

 hensivel a outros, que não a  

 [ilegível] di[c]ta. 

60 Mas, ainda que não pareça, em bora 

 o não acreditem, si cheguei a  

 ter em minhas maõs os destinos 

 da [ilegível]51 terra d. minas, não  

 o procurei por glorias, a fatali- 

65 dade d. acontecimentos e de deve- 

 res impos-m´o. [espaço] Se bem [servi] 

 a estes destinos, [co]nfirmará o futu- 

 ro, e o presente a[t]testa que pro 
  

                                                           
50 Ilegível por rasura. 
51 Ilegível por rasura. 
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[1199]52     2 

 

 curei, para entregar-lh[e]s a <↑sua> geren- 

70 cia, todos os homens de merito 

 desta terra, e ahi est[á] o povo mi- 

 neiro, nem humilhado e nem abatido 

 no meio destes desatinos que  

 baptisão com o nome de Repu- 

75 blica, unico estado salv[o] no 

 sossobrar geral de todos os outros 

 estados irmãos... mas, para 

 que estou eu a diser isto? 

 Sim! para ser calculavel a 

80 amargura com que recebo o  

 calice da afronta [e]m nome de 

 ver que desenterrão um morto,  

 meo pai, para me-[atirarem]  

 estas [c]insas que [e]u beijo, e,  

85 fosse a fatalidade como elles 
  

                                                           
52 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1199]”. 
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 a disem, e, não me-seria um  

 crime eu penso; mas um in- 

 fortunio; ... infortunio ou [c]ri- 

 me, meo tio, ah! [o]u não rene- 

90 garia nunca o author de meos 

 dias e é para isto que lhe 

 está [s]endo esta [e]scripta. 

 [espaço] Quando sahi d[o] governo 

 d. Minas, mais ou menos [c]la- 

95 ramente foi feita esta allusão  

 em um jornal expressament[e] 

 criado para atacar-me, repre- 

 sentando indirectamente g[ru]po 

 que por mim chamado a  

100 collaborar não o quiz, deseja- 

 va e tinha saudades do do- 

 minio exclusivo que a Repu- 
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[7a pág.] 

  

 blica desfez: um re[s]to do partido 

 liberal; que a maioria assimilo[u]-a  

105 eu.  

 [espaço] Mais tarde, vi a m[e]sma allu- 

 são repetida, e desta vez na  

 imprensa do Rio: [e]ra de uma absur- 

 da pretensão individual ferida.  

110 [espaço] E por ultim[o] um deputado 

 qu eu fiz declinou-a mais 

 ou menos claramente. [espaço] Da  

 ultima ve[z] levantei com [ener]- 

 gia a injuria , e o imbecil 

115 recuou. Habilitarão-me a  

 retaliar com elle no mesmo as- 

 pero terreno; não o faria, não  

 o farei nunca. [espaço] No começo 

 desta carta dice que tinha he[s]itado 
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[8ª pág.] 

120 muito entre saber o que mais  

 cumpria: se a absoluta retirada 

 para a vida obscura, pelo preço 

 da paz de uma sepultura querida 

 e da minha propria felicidade, ou 

125 se, o dever de levantar eu mes- 

 mo, o veo ao misterio que al- 

 mas amaldiçoadas entenebrecem 

 na calunnia de um [m]orto para 

 o velependio de um filho. 

130 Calunnia sim, que meo tio o sabe 

 e duas sentenças de juises o confir- 

 mão. 

 Como esta carta vai indo larga, 

 [co]nsinta que não [trunque] muito 

140 a [serie] de sentimentos tempestuosos 

 que [o] aviltamento moral de 

 alguns prov[o]ca. 

 Sim! resolvi a aceitar a discussão 
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[9ª pág.] 

[1199]53     3 

 

 e acclarar[a]l-a, na primeira oppor- 

130 tunidade que se não demorará. 

 [espaço] O meo silencio agora, [seria] 

 a cumplicidade tacita da calum[n]ia 

 uma com[o] confissão do que ella 

 assoalha. 

135 Mas não! O filho d[o] humilde 

 proletario, saciado d. honras, ja 

 tendo ouvido a sua voz escutada 

 em horas solemnissimas pelos 

 seos concidadãos ha d. be[i]]jar 

140 em publico as mãos d. seo 

 pai, que o trabalho manual 

 tornou santas, disendo que  

 a sua força na l[u]cta vem 

 da lembrança agradecida da 

145 toada d´aquele trabalho de todos 

  

                                                           
53 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1199[”. 



88 

 
 

 

[10ª pág.]  

 

 os dias com que alimentava 

 pobremente a sua p[o]bre 

 familia; hei d. jurar, com 

150 a alma cheia dos sanctos 

 pensamentos das austeras vir- 

 tudes d. minha mai, pelo  

 amor d. minha esposa, pela  

 felicidade de meos pequeninos 

155 filhos que – postos de um 

 lado todas as honras e 

 glorias deste mundo, e do  

 outro [o] infortunio de meo 

 pai, <↑a este hei de>54  

160 [eu] abraçal-o..., sereno em  

 minha consciência, feliz dos 

 meos deveres de filho, e,  

 – eternos mediocres - cheio 

  

                                                           
54 Abaixo de <↑a este hei de>, por quase toda a extensão da linha, há trecho rasurado.  
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[11ª pág.] 

 

 de um infinito nojo e despre- 

165 so por elles! – Que abysmo  

 que é este coraçã[o] humano ?!   

 [espaço] Peço desculpar que eu 

 me commova; é de fri[e]sas [ilegível]55 

 [ilegível]56 o tempo que corre; mas 

170 o coração me costuma vencer ás 

 veses e esta falta, um tio deve  

 deve perdoar numa carta intensa como 

 esta é! [espaço] Peço desculpas. 

 [espaço] Ha de o tio Luiz com 

175 a maxima brevidade requerer 

 em cartorio certidão da sentença 

 que absolveo meo pai, do ter- 

 m[o] d. appellação, e do accordão 

 da relação (se houver <↑ ahi>) que con- 

180 firmou a sentença. E mais  

 certidão do depoimento das tes- 

 temunhas nos autos. É bom ver 
  

                                                           
55 Ilegível por rasura. 
56 Ilegível por rasura. 
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57[12ª pág.] 58 

 

 e c[e]rtificar-se da existencia dos  

 autos. Inimigos poderão lembrar-se 

185 de consumil-os. 

 [espaço] Agora comprida a 1ª parte da 

 resolução pass[e]mos a outros assumptos. 

 Acho-me no Caethé, onde comprei 

 a chacara do Tinoco, quero fazel-a 

190 o lugar d[o] meo desca[ns]o. 

 Ja tenha alem do Paulo, cujo re- 

 tracto envio, uma filhinha mais 

 com o nome da mai, é, realmente  

 uma lindissima criança, e, em ves- 

195 peras d[e] terceiro, e pobre, apesar 

 de todas as infamias das calumnias 

 que me disem riquissimo; e com 

 taes auspicios de tanto filho; mas, 

 serão elles a minha riqueza que  

200 os hei de educar para a lucta e 

 [transmmittir]-lh[o]s a minha experien- 

 cia desta <↑ vida>59 que tem sido curta 

 e tempestuosa. Muitas saudades da 

 Helena. [espaço] Sobrinho Amigo João Pinheiro 

205  Cae[t]hé 8-2-93 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Na margem lateral esquerda, verticalmente de cima para baixo, foi escrito pelo autor: “O retrato da Heleninha vai 
por estes dias: esta-se tirando.” 
58 Na margem lateral direita, verticalmente de cima para baixo, foi escrito pelo autor: “Desculpa que não passe a 
limpo a carta, e que va com palavras e pedaços de phrases riscadas por terem sido repetidas. Sahio tão grande que 
desanim[a] copial-a, e se o fisesse talvez a modificasse e seria menos verdadeira:  vai assim mesm[o]  Joao Pinheiro.” 
59 Abaixo de <↑ vida> há uma palavra riscada e ilegível. 
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Século XIX – Carta 28. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 29 de dezembro de 1896. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 10, documento 1371. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 36 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro envia condolências a Edmundo por ocasião da morte da esposa do 
amigo e, em função de cartas recebidas em que o amigo expressa pensamentos de morte, 
convida-o a passar uns dias consigo e família. 
 

  37º60  I61 

     
 Meo caro Edmundo 

  

 Nem sei, meo infeliz amigo, que 

 pala[v]ras d. consolação nesta hora 

 para Você t[a]õ e[s]cura, possa eu des[c]o- 

5 brir que te levas[s]em o conforto de 

 que precisas. Meo pobre Edm[u]ndo! 

 [espaço] E quem é que pod. [andar] 

 seguro neste mundo?! [espaço] Por que 

 havia esta desgra[ç]ada fatalidade d. 

10 te-ferir assim a Você a tua santa 

 esposa e aos teos filhinhos?! Quem 

 previa, quem poderia sonhar ao menos?! 

 [espaço] A gente em regra costuma 

 pensar na desgraça possível para os  

15 outros, e quando ella nos-fere, quando  

 

                                                           
60 Na margem superior, ao centro do documento, foi escrito o seguinte: “37º”.  
61 Na margem superior, à direita do documento, foi escrito por outro punho: “I” 
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[2ª pág.] 

262 

 

 ella cahi sobre os nossos intimos, enta[õ] 

 a consciencia da immensa fragilidade 

 enche-nos d. horror! Chorar! é bom  

 chorar meo amigo, chora o anjo 

20 da tua existencia que se-foi; para a 

 tua al[m]a não sei que grosseira 

 consolação inventaria senão esta, na 

 qual [eu] a Helena, aqui d. longe 

 te mandamos a nossa dôr, o nosso 

25 assombro, a nossa saudade d. amigos 

 para misturares com as tuas,  

 e mandal-as á [Mossaiha], em  nome 

 dos meos filhinhos aqui junctos  

 d. mim, no mesmo pensamento da 

30 infinita miseria deste mundo, na 

 mesma consciência da infinita fragili- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Na margem superior, à esquerda do documento, foi escrito por outro punho: “2”. 
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[3ª pág.] 

 

 dad. d. todas as cousas...chorando  

 com Você meo amigo! [espaço] a tua im- 

 mensa desgraça! [espaço] Ainda outro 

35 dia em tua casa, ella tão feliz 

 com seus filhinhos, juncto d. ti... 

 [espaço] Mas por que? por que 

 havia ella d. morrer?! [espaço] Quan- 

 do o anno passado [o] Barcellos foi 

40 fulminado da loucura, pela primeir[a]  

 vez, pode-se diser senti o golpe 

 da desgraça rapida e imprevista 

 com a impotencia d. remedial-a e 

 o sentimento da inutilidade do exforço 

45 humano ante a fatalidade... Agora 

 é a morte da esposa d. um amigo 

 na flôr dos annos! E nada neste 
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[4ª pág.] 

463 

 mundo é ta[õ] irremed.avel como a  

 morte?! [espaço] Que fazer? 

50 [espaço] Mas para Você, meo infeliz ami- 

 go, ella vive d. certo, na tua lem- 

 brança, nas tuas saudades, nos teos 

 filhinhos, d.' ond. ella está, ella 

 te-continúa amar, no culto que 

55 [lhe]-prestas das tuas lagrimas; 

 na puresa do teu amor sublima- 

 do hoje pela morte; ella quer d. 

 certo que t[en]has della muita sau- 

 dade, mas ella quer que vivas 

60 e cuides dos filhinhos della e 

 teos, que sejas forte, que [m]antenhas 

 na tua casa o respeito e aquella  

 atmosphera bemfaseja e santa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Na margem superior, à esquerda do documento, foi escrito por outro punho: “4”. 
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[5ª pág.] 

 

 d. que ella soube encher o teo  

65 lar [espaço] A morte phisica é sem 

 remedio; mas ha a ressurreição 

 moral. [espaço] A saudade é um culto 

 e o amor desinteressado dos que 

 se forão uma [r]eligião. Clama 

70 aos que amão por que as almas 

 eleitas somente [podem] amar assim; 

 honra aos que nos deixarão por 

 que só as al[mas] eleitas ainda 

 podem inspirar esta ansiedade.  

75 O teo consolo é faseres-te digno 

 do culto da memoria da santa 

 esposa que tiveste; e ella quer 

 que vivas para amp[a]rdes os 

 teos e os filhos della. Entre- 
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[6ª pág.] 

664 

 

80 tanto, m[e]o bom amigo, só a [ridesa] 

 do golpe soffrido pod. explicar o teo 

 desanimo da vida, com os pensamentos 

 d. morte que vem na tua carta 

 e susto pela sorte d. teus filhos. 

85 [espaço] [espaço] É sem d[u]vida d. um peso 

 que esmaga este sentimento do des- 

 moronar das co[i]sas que pareciam 

 mais seguras, e então estas vertigens 

 d. vácuo como [são] as que sentes se 

90 tradusem em medos exagerados. 

 [espaço] [espaço] Ha entretanto a amisade 

 meo bom Edmundo. [espaço] O teo velho 

 amigo, agora, amanha, em qual- 

 quer tempo, se soubesse um teo  

95 filho desamparado, se soubesse-o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Na margem superior, à esquerda do documento, foi escrito por outro punho: “6”. 
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[7ª pág.] 

765 

 

 precisando d. qualquer cousa, elle 

 estaria juncto d. teo filho, defen- 

 dendo-o como um leão, como tu, 

 com a alma cheia dos [san]ctos  

100 pensamentos da tua amisade, da 

 veneração por t[u]a esposa, da 

 consciência da fragilidad. deste mundo 

 e que Você não [deixaria] tambem 

 soffrer nunca um filho meo... 

105 olha as tuas crianças, beija-as, 

 podes misturar o nome dos  

 meos filhos como irmãos dellas; 

 ensinas-lhes bem o meo nome 

 diz-lhes que eu vivo nunca 
110 rejeitei o cumprimento d. deve- 
 res austeros que fossem, e que 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “7”. 
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[8ª pág.] 

866 

 

 os d. amisad. sei-os cumprir nã[o] 

 sei com que praser sem nome.. 

 [espaço] Vai indo esta carta des- 

115 conexa, mas vai sendo escripta 

 com o coração. Precisas viv[er]; 

 acho conveniente que a Dona Nicota 

 e o [Neusinho] venhão ficar uns- 

 tempos em [tua] ca[s]a cuidando dos 

120 meninos e que Você venha passar 

 uns tempos commigo. A [cri]an- 

 cinha d. poucos d[i]as não deve  

 viajar. E por amor d. [teos] 

 filhos, com o teo temperamento 

125 nervoso precisas sahir. Adeos 

 [meo] Edmundo, recebe o coração d.  

 teo amigo e a solidariedade na tua dor 

 d. minha mai, minha mulher e meos filhinho[s] 

 Caethé 29-12-96  Teo [Amigo] 

130    João Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “8”. 
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Século XIX – Carta 29. 
Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 8 de dezembro de 1899. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 10, documento 1412. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 38 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro revela a Pimentel como o surpreendera o fechamento do Diário. Diz ao 
destinatário não se tratar do momento adequado para lançar a candidatura de Azevedo. Trata de 
questões relativas às divisas de Minas com os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.  
67 CERAMICA NACIONAL    Caethé, ..... de ......................... de 189 

           Estabelecimento 
         de primeira ordem  Illm. Snr. 

      PROPRIEDADE DO DR. 
         João Pinheiro da Silva 
                  Caethé - Minas 
 

 Pimentel 
 É resposta da tua carta d. 5. Podias e  
 devias contar commigo para o negocio. 
 [espaço] Para janeiro mando entregar os meos 
5 500$000. [espaço] Nem calculas [meo] [velho] o 
 abatimento d. que fui accomettido ao verifi- 
 car realmente o falecimento do [Diario]; mas 
 [ainda] bem que elle ressu[ci]ta no “Jornal  
 do Povo”. [espaço] O Azevedo tudo merece e Você 
10 e o [ilegível] [espaço] Não se illudão; é um apost[u] 
 lado; mas apostulado soberbo. [espaço] A desgra[ça] 
 do paiz foi que a “propaganda” que 
 vinha da monarchia desse a missão por 
 finda ao inaugurar-se a Republica. 
15 [espaço] É preciso retomar a propaganda – superi[or] 
 a ell[e] no desinteresse, superior na capacidade 
 d. [inint.]; que se-lembrem que algu[ns]  
 existem, [poucos] que importa? capases da  
 [loucura] d. amar o [ideial], por elles ridicula- 
20 risados mas respeitados no fundo d' alma. 
 [espaço] A minha eterna lamuria, bem [sa]bes, 
 é a falta do cobre; mas diabos o levem 
 [se] não é para estas cousas, para auxiliar 
 as [grandes] [independencias] moraes, que  
25 elle deva servir. Não será nada. Fogo  

                                                           
67 O documento foi escrito em papel timbrado com as informações acerca, respectivamente, do nome da indústria 
de cerâmica, do tipo de estabelecimento, da sua propriedade e do local em que está sediada. O timbre traz ainda o 
local da escritura do texto, espaços em branco para preenchimento da data e, imediatamente abaixo, o vocativo 
“Illmo. Snr.” 
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[2ª pág.] 

1412]68 

 

 na canjica. E contem com apenas, mas 

 contem tambem com os patriotas. 

 [espaço] Declaro-te que o desaparecimento do “Diario” 

 e os primeiros artigos que li na 2ª phase, me  

30 acaçapa[rão]; estou d. novo moralisado com o 

 jornal que botarão na rua, [inint.] O teu pensa-  

 mento da eleição do Azevedo é inviável; é cedo 

 para pensarmos nisto. Foi o laivo politico que 

 [diminuio] da sua excepcional grandesa o [bello] 

35 [movimento] agrario de Minas. A hora é de [a]postu- 

 lar com a bella liberdade dominad[ô]ra dos 

 que nada pretendem. [espaço] E quanta [coisa] bonita 

 a pedir-te artigos d. fundos. Duas questões 

 d. limites com o Rio d. Janeiro e São Paulo. No 

40 Rio sacrificarão a questão d. facto (missão Costa [Reis]) 

 e atirarão-se para a d. [Direito], deslumbrados que [uma] 

 sentença a favor d. Minas, no pleito do Rio d. Janeiro 

 é a perda da questão em relação a São Paulo [e] que  

 <provavelmente intentará a questão>  

45 Suprimirão as comissões d. limites. [espaço] E o em- 

 prestimo [mineiro] do ano passado? Que bello 

 estudo para o momento que vamos atravessando 

 Capacidade administrativa < [inint.] rescisões de contractos?> E as [sentenças]? 

 que o governo vai tendo contra < [inint.] rescisões de contractos?> [P]erguntem 

50 pela estrada Gua[inint.], são 3 mil contos sahidos 

 dos cofres mineiros em pura perda. Como  

 tudo isto se f[e]z aqui em Minas sem [decencia] 

 e ainda atraí uma [porção] d. desaforos nos 

 que não tomão parte nos desastres. Fe[lis]mente 

55 ac[a]bou-se o papel. Teo Amigo 

 8-12-99 8-12-99     João Pinheiro 

 

 

 

                                                           
68 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “1412]”. 
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Século XX – Carta 30. 
Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Sem local, 24 de abril de 1900. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 10, documento 1422. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 39 anos. 
Conteúdo: O conteúdo da carta sugere que João Pinheiro teria se comprometido a empregar 
em sua fábrica um rapaz indicado por um amigo em comum com o tio Luís Pinto. Diante da 
impossibilidade de atender à solicitação, ao que parece, em decorrência de o indicado 
merecer melhor ocupação, João Pinheiro manifesta o interesse de conversar pessoalmente 
com o tio para decidir de que maneira poderia atender àquilo que lhe fora solicitado. 

[1422]69 
 

Tio Luiz 
  
 Com a Helena, minha mai,  
 tia Maria, tio Joaquim, meninos 
 e mais parentes nos recommen- 
5 damos. [espaço] Fiz o Ernesto 
 demorar aqui um dia para 
 ver todo o serviço da fabrica 
 ond. não ha mister que possa 
 servir [per] seu desempenho 
10 d. um futuro a que deve ter 
 direito um recommendado seu 
 e um [filho] d´aquelle amigo.  
 [espaço] Aventei uma hyphotese 
 que lhe-será verbalmente expos- 
15 ta e decidirão o que eu  
 [devo] fazer para cumprir-lh[e]s a  
 ordem  Amigo [inint.] 
 24.04.1900  João Pinheiro 

                                                           
69 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1422]”. 
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Século XX – Carta 31. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 13 de julho de 1900. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 10, documento 1425. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 39 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro acusa o recebimento de cartas enviadas pelo tio, por meio das 
quais, entre outros pedidos, Luís Pinto solicita colocação para um tropeiro recém-chegado. 
João Pinheiro informa o tio sobre o andamento da fábrica de cerâmica e comunica o 
atendimento à solicitação de emprego para o tropeiro indicado. 
 

[1425]70 

 
Tio Luiz 

  

 Tenho em meo poder suas car- 

 tas sobre a vinda d. um moço 

 para aqui nas condições do filho 

5 do Ernesto, sobre um deposito  

 d. louças nessa cidade, e sobr[e] 

 serviço para um tropeiro che- 

 gado hontem. [espaço] As condições dos 

 negocios na fabrica vão se [mu-] 

10 dando tão rapidamente que nem 

 eu sei como condusil-as. A 

 producção d. material sanitario 

 está toda tomada até o fim do 

 anno, d. modo que o negocio 

15 d. instalações ou d. abastecimento 

  

 

                                                           
70 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1425]”. 
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[2ª pág.] 

  

 d' agua em cidades freguesias 

 d. Minas que reputo um 

 alto negocio e para o qual in- 

 dicava o filho do Ernesto, sí 

20 poderá ser tentado d. janeiro 

 em d.ante. Neste momento 

 estão sendo dobradas as insta- 

 lações d. tubos. 

 [espaço] Quanto á louça, parece 

25 mesmo brincadeira, o enttusias- 

 mo que vai despertando, por  

 que algumas ainda sahem 

 bem defeituosas e tortas; 

 mas deixão dinheiro adianta- 

30 do para garantia d. compra. 

 [espaço] Está-se tambem dupli- 
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[3ª pág.] 

 

 cando a instalação. Vê 

 que não é possível deposito. 

 [espaço] E eu não sei se será 

35 isto fogo d. palha, para  

 acreditando nelle, fazer instala- 

 ções pesadissimas e, depois, 

 ficarem sem emprego. 

 [espaço] É preciso metter um pouco 

40 d. prudencia em cousas d. 

 raça latina sempre impressionante 

 e impulsiva. 

 [espaço] Muitas lembranças d. 

 todos e dos meninos que 

45 até ja lhe conhecem as 

 cartas pela letra. Est[ão] 

 bem os parentes. 

 O seu tropeiro foi attendido 

   Amigo e [inint.] 

50 Caetté 13-7-1900 João Pinheiro 
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Século XX – Carta 32. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 28 de janeiro de 1901. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 10, documento 1441. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 40 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro fala animado sobre o andamento da fábrica, mas lamenta que para 
fazer indústria no Brasil seja indispensável mão de obra estrangeira. Queixa-se do pouco 
tempo de permanência no país de empregados vindos de exterior e da falta de persistência 
do trabalhador brasileiro. Empolgado com a instalação de um monorail na fábrica, João 
Pinheiro convida o destinatário para presenciar o primeiro dia de funcionamento do 
equipamento.  

[1441]71 
 
 Meo ca[ro] Campista 
 
 [espaço] Funccionou hontem na carpintaria 
 como experiencia o monorail a 
 nivel do solo. É uma ideia estupen- 
5 da. O carro foi feito para servir 
 dentro da fabrica dos que são 
 condusidos a mão. Os trilhos 
 vão ser feitos d. [páo]. [espaço] Esta 
 semana mesma se começará a fabri-  
10 car um carro para ser puchado 
 a burro, destino-o á conducção 
 do barro do barreiro. [espaço] A ideia 
 constitue um destes problemas 
 que para se-imporem basta o  
15 enunciado. É tão simples, tão 
  
 

                                                           
71 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1441]”. 
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 barato, d. tão facil conservação 

 que o que espanta no systema 

 é justamente este conjuncto d. tan-  

 ta coisa bôa. [espaço] Dentro d. 15 

20 dias a experiencia em grande 

 com um carro para o barreiro 

 puchado a burro estará feita. 

 [espaço] E então, para as lavras, pa- 

 ra a extração do manganez 

25 e para o meo caso para Sabará 

 terá sido achado a solução 

 ultra. [espaço] Ora, o brasileiro tem 

 cousas muito edificantes – ou o ca[m]inho 

 calamitoso, cheio d. atoleiros, [innar- 

30 ravel], para o burro d. cangalha, ou  

 uma estrada d. ferro d. bitola 
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 larga como a central! [espaço] E eu que 

 ja me contentava com um bondinho, 

 calcula vel-o redusido a um 

35 trilho, levando mais carga, em 

 estrada d. leito mais estreito, 

 é realmenente sober[bo].. [espaço] Todas 

 as dificuldades tem sido resolvidas 

 aqui; vou levar productos tanto 

40 para os Estados do norte como do 

 sul; mas quando vejo como agora 

 as tropas ali arranchadas, na  

 frente da fabrica, uns pobres 

 burrecos magros, a 8 arrobas cada 

45 um, elles quasi mortos d. trabalho 

 e eu quase exhausto d[e] dinheiro 

 nos fretes, fico quasi desanimado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 
 

 

 

 

[4ª pág.] 

  

 Não posso mudar a fabrica. Não 

 só não encontro materia prima egual, 

50 como tambem, umas outras exigencias 

 que formão como que uma vida com- 

 plicada e necessaria em torno da 

 fabrica, os que terão lenha, os que  

 a condusem, os operarios ja educa-  

55 dos que não se podem mudar, as 

 difficuldades de educar um operario 

 e o tempo que isto leva, a instala- 

 ção ja feita dispendiosissima, e assim 

60 mesmo incompleta; [a] urgência do  

 cumprimento dos contractos feitos, tudo 

 isto me amarra solidamente no  

 Caetté. 

 Você em sua carta teve a habili- 

 dade d. bulir com todos os pontos 

65 fracos da minha industria. 

 Operario extrangeiro. Sem operario ex- 

 trangeiro o Brasil não progride, como 

 educação para o trabalho, como persistencia 

 nelle, como respeito para com o patrão 
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70 sem o qual é impossivel a ordem 

 moral nos estabelecimentos d. trabalho, 

 como organização superior, digamos, mais 

 instruidos e mais ambiciosos, e esta 

 mesma ambição que os-faz prospe- 

75 rar, faz [e]gualmente a prosperidade  

 do patrão, tudo isto, torna o opera- 

 rio extrangeiro uma condição [im]prescin- 

 divel do progresso brasileiro. 

 [espaço] Mas o operario extrangeiro tem 

80 o coração na patria. Se no primeiro 

 ano chega a ganhar o seu conto  

 d. reis, volta, por que este dinheiro 

 é a libertação no meio dos seus 

 [espaço] Então, apenas chega aqui um 

85 bom operario estrangeiro, eu que  

 já sei a psycologia do [mano], pespego-lhe 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Na margem superior, ao centro do manuscrito, parece ter sido escrito por outro punho: “2”. 
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 no cangote um capadocio brasileiro, 

 [nésses] 3 meses o brasileiro já 

 faz alguma cousa, acontece entre- 

90 tanto, que um a[n]no depois, este 

 brasileiro volta a reclamar outro 

 serviço, por exp. deixa d. decorar 

 vasos com flores, para ir 

 tocar burro por que gosta  

95 d. puchar pelo corpo no serviço. 

 [espaço] Ahi está a synthese das diffi- 

 culdades em materia d. operarios:  

 o extrangeiro custa a ficar e o na-  

 cional a persistir. [espaço] Depois d. 2 ou 

100 3 annos se o patrão persiste, uns 

 poucos d. um e outro lado sempre 

 vão ficando. Agora, sem extran- 

 geiro, é que seria absolutamente impossi- 

 vel faser industria.  
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105 Tambem foram logo aproveitadas 

 as photographias dos vasos que 

 Você mandou. [espaço] Já estão feitos 

 alguns typos que estarão es- 

 maltados nestes 10 dias. São 

110 cousas d. grande effeito e relati- 

 vamente faceis. [espaço] Uma ideia: 

 queres vir assistir a puchada 

 do primeiro bond em monorail 

 nestes 15 dias? Ponho animal 

115 na estação d. Sabará e no mesmo 

 dia em que sahires d. Belo Horison- 

 te ás 11 horas, ás 5 estarás 

 aqui. Se quiseres poderás voltar 

 no outro dia. Eu avisarei por 

120 telegramma. [espaço] Desculpa o  
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 cumprimento da carta. Ao 

 menos verás que as ideias aqui 

 fructificão logo, e não se-transfor- 

 mão em conversa fiada. 

110  Amigo [inint.] 

 Caetté 28-1-901  João Pinheiro 
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Século XX – Carta 33. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 03 de maio de 1903. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 11, documento 1493. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 42 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro agradece ao destinatário e à esposa dele os votos que lhe fizeram. 
Informa Feca sobre a conversa que teve com o Dr Alvim sobre o ensino técnico em Juiz de 
Fora e com Salles sobre a competência administrativa do destinatário. Sugere que Feca 
cultive arroz na própria fazenda para que possa maximizar os lucros com essa cultura. 
Queixa-se da política do livre câmbio. Sugere que o destinatário siga para Belo Horizonte para 
que possam conversar sobre a política local. Relaciona preços de alguns materiais de 
construção e se disponibiliza a enviar uma lista maior, posteriormente. 
 
[1493]73      174 
 
 Feca 
 
 Agradeço [e] retribuo a Você e a Dona Emili- 
 nha o[s] [ventos] que me-fases. 
 [espaço] Sobre o assumpto da tua carta, me  
5 escre[veo] o Doutor Alvim, mas falando 
 no estabelecimento do ensino [technico] 
 d. agricultura em Juiz d. Fora; tam- 
 bem conversei com o Salles a teo 
 respeito, ond. teve occasiao d. faser 
10 justiça aos teos meritos d. adminis- 
 trador, estando naturalmente indicado para 
 gerir um desses institutos. 
 [espaço] É minha opinião que para 
 conveniencia tua e proveito do Estado 
15 a tentativa se faça na tua propria 
 fazenda. [espaço] Alli a iniciativa parti- 
 cular (a tua) encontra o estimulo d. 
 trabalhar uma propriedad. d. familia; 
 nos premios com a tua competencia 
20 [e]ncontrarás d. certo uma remuneração 
 muito compensa[ô]ra do esforço, e, [se] 
 como me-informou o Doutor Alvim 
 [o] acredit[o] ser a verdade 

                                                           
73 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho, a lápis, o seguinte: “[1493]”. 
74 Na margem superior, à direita do manuscrito, foi escrito por outro punho, o seguinte: “1”.  
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 compoe-se as tuas d. Ubá d. 
25 [belas] baixadas irrigaveis – dados 
 os impostos proteccionistas á pro- 
 ducção nacional – crei[a], meo amigo 
 que terás na cultura do arroz, por 
 exemplo, uma fonte d. brilhante 
30 fortuna ra[pi]da. 
 [espaço] Com imposto proteccionista, dice 
 eu; por que luctarmos no principio 
 com a mercadoria similar extrangeira 
 que encontre francos os nossos por- 
35 tos é simplesmente um absurdo. 
 [espaço] Este negocio d. Livre Cambio 
 e theoria d. bacharel desocupado, 
 que na sua qualidade d. consum- 
 midor parasita, tem horror ao  
40 levantamento d. preços da nossa pro- 
 ducção – que entretanto constitue a  
 salvação dos que trabalhão. E 
 d. mais, é largarem de ser consum- 
 midores, passando para a classe dos  
45 productores, que temos ahi <↑inint.> muita 
 terra precisando ser trabalhada 
 [espaço] Por que não vais a Bello 
 Horisonte em 13 d. Maio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
75 Na margem superior, à direita do manuscrito, foi escrita pelo mesmo punho, a seguinte sequencialização das pág.s 

da missiva através do número “2”. 
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[1493]76       
      377 
 

 conversariamos melhor. [espaço] ficavas  

50 mais a par da lucta d. san[e]a- 

 mento moral que estamos empre- 

 hendendo, contra a [torpe] politiquei- 

 ra que tem aviltado a nossa 

 terra até ás ultimas miserias. 

55 [espaço] Darias muito praser com o 

 Marcia[no], a visita d. Vocês aqui 

 [espaço] Não [sei] para que queres os 

 tubos: – Na Es.[inint.] d. Sabará, em- 

 barcados os d. 0m,60 cumprimento 

60 util e diametro 0m,10 interno, custão 

 um 1:200; imagino que são os que  

 te-convem. [espaço]  Se quiseres lista com- 

 pleta d. preços mandarei depois 

 [espaço] Ladrilhos 200 reis um em Sabará. 

65 Sempre muito seu 

    Amigo Velho 

    João Pinheiro 

 Caetthé 3-5-903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho, a lápis, o seguinte: “[1493]”. 
77 Na margem superior, à direita do manuscrito, foi escrita pelo mesmo punho, a seguinte sequencialização das pág.s 

da missiva através do número “3”.  
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Século XX – Carta 34 
Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 03 de maio de 1903. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 11, documento 1494. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 42 anos. 
Conteúdo: Joao Pinheiro comunica a postagem de carta ao destinatário e acusa o 
recebimento de carta enviada por Feca em que o assunto era a Escola Agrícola. Pede a ele 
que vá a Belo Horizonte inteirar-se sobre os trabalhos no Congresso e coloca-se à disposição 
para ajudá-lo como amigo. 
[1494]78       
 Feca 
 
 Puz no correio d. hoje uma carta 
 a Você. [espaço] Recebi depois uma [t]ua extensa 
 sob[re] o assumpto da E. agricola. 
5 [espaço] Seria bom que fosses a Bello  
 Horisonte para ver-[se] que rumo 
 levarão os trabalhos do Congresso. 
 [espaço] O que estiver em mim como 
 Amigo e como quem sabe fazer 
10 justiça ao m[e]recimento é tudo 
 [t]eu, já tendo fallado ao [Paulo] 
 conforme te-escrevi com louvo-  
 res a tua capacidade o que 
 não foi mais do que cumprir 
15 o [meo] dever. [espaço] O teo desejo 
 d. ficar em Ubá ja o-tinha, 
 adivinhado antes da 2ª carta; é 
 prova d. bom coração, e d. es- 
 pirito conservador. [espaço] O amor 
20 a agricultura [é] outra prova 
 d. espirito recto e entendimento [são]. 
 [espaço] Mas tudo com a politica protecci- 
 onista; nesta terra livre-cambista é 
 synonimo d. vagabundo.  Amigo 
25 Caetthé 3-5-903   João Pinheiro 
  
 

                                                           
78 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho, a lápis: “[1494]”. 
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Século XX – Carta 35. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 24 de dezembro de 1904. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 11, documento 1599. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 44 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro manifesta seu desagrado pela escritura de cartas, mas diz sentir-se 
bem escrevendo a Juscelino. Estabelece uma comparação jocosa entre a carreira política e o 
casamento. 

[1599]79       
 Meo Caro Juscelino. 
 
 [espaço] Para o meo temperamento 
 estou no maior dos sacrificios 
 que é para mim a escripta 
5 d. cartas. E a carta banal 
 meo Deos! que horror! 
 [espaço] V[i]ngo-me d. vez em quan- 
 do ao encontrar entre as não 
 respondidas, algumas que eu 
10 sei escriptas de coração. A  
 sua é uma dellas e por isso 
 vou descançar um bocadinho neste 
 agradavel terreno aberto no chapadão 
 arido. [espaço] Esta questão da Senatoria 
15 me-encabulou. A impressão que 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
79 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho, a lápis, o seguinte: “[1599]”. 
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 tenho é a d. viuvo serio em 

 vesperas d. noivado com 

 uma dona d. reputação 

 má, incerta, caprichosa e até 

20 batedeira . [espaço] E [um] viuvo que 

 ja experimentou pancadaria 

 no primeiro casamento! 

 [espaço] E demais em politica  

 para continuar o simile, da-se 

25 a mesma cousa que nos casa- 

 mentos. [espaço] Como o moço solteiro 

 antes d. tractar casamento 

 é geralmente querido [das] moças? 

 Tractou? A cousa muda-se; 

30 as preteridas discutem-lhe os 

 defeitos um por um. 
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 Quando não se tem pretenções 

 politicas é a gente a melhor 

 cousa deste mundo; arranja-se 

35 uma e a berlinda começa a  

 destruição. [espaço] Em meio do tu- 

 multo para compensar surgem 

 legitimas sympa[ttias], [amisades] 

 muito boas e a revelação d. purissi- 

40 mos caracteres que são o alento 

 dos que entrão na refrega por 

 amor d. alguma cousa superior 

 ás conveniencias pessoaes.  O 

 meo agradecimento é dirigido agora 

45 a um amigo destes.  

   Muito seu 

   João Pinheiro 

 24-12-904 
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Século XX – Carta 36. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 30 de dezembro de 1904. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 11, documento 1602. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 44 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro acusa o recebimento de carta em que o destinatário comunica a ida 

do Dr. Gorceix à fábrica do missivista. Em função do nascimento de seu décimo filho, diz 

não poder acompanhar o Dr. Gorceix durante a visita. João Pinheiro pede a Calógeras que 

transmita ao visitante francês a satisfação por sua visita à fábrica de cerâmica e pede que o 

destinatário o avise com antecedência sobre a chegada dele, de modo que possa providenciar 

uma recepção mais adequada. 
 
[1602]80 
Respondida. 2-1o-0581       
 Calogeras 
  
 As minhas visitas. Accuso o 
 recebimento d. sua carta anterior 
 sobre a vinda d. Doutor Gorceix e 
5 desejos d. visitar a minha fabrica 
 e tambem ultimamente o seu [livro] sobre 
 Minas. [espaço] Percorri-o ligeiramente, ja 
 tendo lido no jornal do Commercio 
 distincta referencia ao mesmo, e voltarei 
10 a me-instruir nelle que é certamente 
 trabalho consciencioso vindo, sem 
 lisonja, d'onde vem. Era o meo 
 dever ir pessoalmente visitar o Dr Gouceix, 
 um motivo pouderoso o-tem impedido: 
15 - estou a cada hora esperando em 
 casa o 10º filho. Admira[vel] heim? 
  
 

                                                           
80 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho, a lápis: “[1602]”. 
81 Na margem superior, à esquerda do suporte, foi escrito perpendicularmente ao vocativo, por outro punho, o 

seguinte: "Resp.a | 2-1o-05."  
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 É sorte, meo caro, e bem triste 

 sorte. [espaço] É excusado diser que 

 desejo muito a honra da visita 

20 do Doutor Gorceix e que seja feita 

 durante dias. [espaço] Teria tido o praser 

 em que elle que vem d. Limoges 

 que, pelas minhas cartas ao irmão  

 calcula mais ou menos o que 

25 esta seja, com o seu adiantado 

 espirito d[e] sa[ber], poudesse acom- 

 panhar aqui a fabricação da 

 porcelana, do granito e da louça 

 commum, desde ás primeiras 

30 operações até á queima, e ver 

 os pontos fracos da industria 

 e tambem os pontos fortes que 
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 existem e me-parecem em abundan- 
 cia. [espaço] Ora uma visita rapida 
35 nada adiantaria. [espaço] As pinturas 
 e os dourados já estão feitos com  
 grande espanto do velho Antonio 
 Gorceix e por isso: – é que na 
 França o problema nunca se apre-  
40 sentaria assim; mas se se apresen- 
 tasse também lá seria resolvido. 
 [espaço] Quanto ao Ludolf, a opiniao 
 delle é muito natural; pois não é 
 official do mesmo officio? Em questã[o] 
45 d. material sanitario a qualidade delle 
 deixa d. ser uma questão d. apreciaça[o] 
 opinativa para [se]-tornar realidade 
 sujeita a medida d. machinas d[e]  
 pressão e embebimento, e, ahi, em 
50 tal terreno, o material d. Caetthé está 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

 
 

  
[4ª pág.] 
 
 amplamente julgado, nos exames publicos 

 das machinas d. experiencias da Repar- 

 tiça[o] d. exgostos d. São Paulo, das da E. Ferro 

 Central, das da Inspecçao d. Obras Publi-  

55 cas do Rio, no Rio Grande do Sul 

 [inint.] industria acreditada por 8 annos 

 d. tirocinio e que francamente, nesse gene- 

 ro d. fabricação, não teme confrontos. 

 [espaço] Recebo agora chamado urgente 

60 ao Rio e para negocios que vou ver 

 se resolvo por telegrammas. Queira 

 você por mim transmittir a[o] Doutor 

 Gorceix o meu desvanecimento pela sua 

 visita á fabrica que eu desejo tão 

65 demorada quanto seja possível. 

 [espaço] Preciso ser avisado com anteceden- 

 cia para mandar-lhe cond[u]cção raso- 

 avel; com alguns dias d. sol, po- 

 derá mesmo vir d. carro que 

70 mandarei a Sabará. Au[j]urando a 

 si e Excelentíssima família todas as venturas 

 no Anno que se inicia subscrevo-me 

    Amigo velho 

 Caetthé 30-12-904 João Pinheiro 
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Século XX – Carta 37. 
Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 25 de fevereiro de 1905. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 11, documento 1620. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 44 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro comunica o recebimento do cartão que lhe fora enviado pelo 
destinatário, por meio do qual este parabeniza o missivista, informa o resultado das eleições 
no município mineiro de Piranga e noticia a visita do Dr. Gorceix à fábrica de cerâmica do 
remetente. João Pinheiro mostra-se especialmente satisfeito pela visita do engenheiro francês 
a sua indústria e pelos conselhos que lhe foram dados. Queixa-se do quadro político de então 
e das dificuldades que enfrentava enquanto empresário, entre as quais destaca aquelas 
enfrentadas na venda da produção. João Pinheiro aponta a pobreza no país e em Minas 
como um problema importante. Para o desenvolvimento do país, o missivista acredita que 
seria necessário investir no ensino técnico, na construção de ferrovias e no cultivo de batatas. 
Diz a Calógeras que seria interessante que o país pudesse contar com a experiência de 
profissionais como o Dr. Gorceix. João Pinheiro lamenta que o quadro de miséria do qual se 
queixava era fomentado pelo próprio Governo. Sugere o fortalecimento da República para 
reversão do quadro e manifesta o desejo de poder deixar à geração futura melhores 
condições de vida. Comunica o envio de um balaio de louças ao destinatário e manifesta 
grande surpresa com o advento da indústria automobilística. Por fim, pede a Calógeras que 
envie recomendações ao Dr. Gorceix. 
[1620]82 
Respondida. 28-2-0583      
 
 Calogeras 
 
 [espaço] Recebi o teu cartão d. para- 
 bens e o resultado da eleiç[ão] 
 no [Piranga], muito obrigado por 
5 tudo. [espaço] Mas o que mais me 
 lisongeou foi a noticia d. que  
 o Doutor Gorceix sahio bem impres- 
 sionado da visita feita á fabrica. 
 [espaço] A opinião d. um homem do valor 
10 delle, para quem tem trabalhado ás 
 escuras, muito desconfiado e muito descon- 
 tente dos processos d. puro [impiris-] 
 [mo] que forão empregados – é o que 
 pode haver d. mais profundamente consolador. 
15 [espaço] E me confirmou que os resultados  
                                                           
82 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho, a lápis: “[1620]”. 
83 Na margem superior, à esquerda do suporte, foi escrito perpendicularmente ao vocativo, por outro punho, o 
seguinte: "Resp.a | 28-2-05."  
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 na Europa se obtem pelo mesmo 
 caminho, e eu a suppor que erão 
 filhos da mais alta analyse sci[e]n 
 tifica! [espaço] É uma opinião para  
20 mim do mais alto valor e ao  
 mesmo tempo geradora de uma  
 grande tranquilidade que eu 
 agradeço de coração. Seguirei 
 os conselhos delle para continuar 
25 a caminhar com lentidão para 
 caminhar com segurança. 
 [espaço] Esta política é um grande 
 mal para a minha fabrica; in- 
 felismente aqui está quase tudo 
30 dependendo d. minha direcção 
 pessoal a me custar quasi 
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 todas as horas disponiveis do 
 dia. [espaço] Entretanto h[a] d. parecer 
 um paradoxo que seja a fabrica 
35 que me-empurra com mais 
 violencia para a ingratidao da 
 lucta partidaria. [espaço] Por que? 
 Muito simples. Fazer indus- 
 tria nova, produsir, custa sacri- 
40 ficios inauditos, e, ainda ha  
 uma difficuldade superior a todas 
 estas: – é a de vender a mercado- 
 ria feita. [espaço] Ah! meo caro  
 amigo, nunca plantaste batatas! 
45 Cahi uma vez nessa asneira, cul- 
 tivei uma quarta d. chão, obtive 
 uma colheita estupenda, [inint.] 
 [meus] balaios e fui pessoalmente 
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[4ª pág.] 
 
 ao Rio d. Janeiro, vender [os] 

50 meos formosos tu[r]beculos84 (salvo 
 seja!) É ainda com odio, que  
 me lembro da peregrinação humi- 
 lhante, de portuguez em por- 
 tuguez, batateiros de profissão e  
55 com o cerebro tambem entupido 
 d. batatas e me dicerão desaforos 
 e me não quiserão comprar a 
 minha linda mercadoria e offere- 
 cerão um preço vil e afinal 
60 me obrigarão á entregar a colheita 
 quasi [n]ada. Ah bestas! No silen- 
 cio do meo quarto do hotel, impotente  
 e vencido, por mais que [im]agines 
 não chegarás a calcular a quantidade 
65 d. punhos cerrados que eu julgava 
 necessarios para quebrar a cara 
 a todos elles. Era [pura] raiva e 
 pura imaginação improficuas! 
 [espaço] E o Prote[c]cionismo nasceo como 
70 a solução salvad[ô]ra dos que trabalhão 
 dos que querem aproveitar as nossas 
 terras desertas e os nossos braços 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
84 

Leia-se “tu[r]berculos" por "tubéculos". Segundo Houaiss (2009), o verbete "tubérculo" é um substantivo 

masculino que, em sua quarta acepção, carrega a "Rubrica: morfologia botânica. porção caulinar espessada em 
maior ou menor grau, rica em reservas nutritivas, ger. subterrânea, oblonga ou arredondada, como a batata, e 

que apresenta escamas e gemas das quais nascem novas plantas." (grifo nosso). 
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[5ª pág.]85  2
86 

 
 desoccupados, dos que sendo donos 
 do seu paiz devem tambem ser 
75 senhores do seu mercado, e, para 
 vender os [tubos] foi a mesma lucta 
 para a louça será a mesma 
 humilhação e de novo vês agora 
 claramente como o plantador d. bata- 
80 tas [e] fasedor d. panelas foi  
 empurrado para a lucta ingrata 
 da politica. 
 [espaço] Olha Calogeras, isso d. codigos 
 d. autonomias, d. leis eleitora[e]s 
85 d. grossa discurseira com soberbas 
 figuras d. rettorica, não vale dous 
 [caroções]. [espaço] O que mata o paiz é 
 a pobresa, o que esta aniquilando 
 Minas é a nossa miseria inquali- 
90 ficavel. [espaço] É preciso reagir re- 
 solutamente, criar o ensino techini- 
 co, fazer guerra ao burro de 
 cangalhas, b[o]tar carroça onde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
85 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1620]”. 
86 Na margem superior, ao centro do manuscrito, parece ter sido escrito pelo próprio autor da carta, o número 

“2”.  
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[6ª pág.] 
 
 na[õ] se possa botar automovel 
95 para mercadorias, estradas d. 
 ferro d. bitola estreita onde 
 na[o] [s]ejam p[o]ssiveis os d. 
 bitola larga, ensinar [o] povo 
 a [p]lantar batatas mas garan-  
100 tir-lhes a [venda] [inint.] [inint.] o proble- 
 ma.. economia [emfim]. Collo- 
 car no paiz homens como o  
 Doutor Gorceix, o Derley, man-  
 dar vir outros d. experim[e]ntada 
105 competencia como fes o [Japão!] 
 A [his]toria do levantamento eco- 
 nomico do Mexico é para 
 nós muitissimo instructiva. 
 [espaço] E lembrar um homem 
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[7ª pág.] 
 
110 que este Brazil e estas 
 Minas, andão a brigar por 
 causa dos [penhachos] d. coroneis 
 da guarda nacional e das nome- 
 ações d. subdelegados d. policia! 
115 [espaço] O peior d. tudo é que 
 o mal vem d. cima para 
 bai[xo], dos governos; agora 
 carecemos metter o [inint.]  
 em nome da Republica para 
120 faser o movimento d. baixo para 
 cima. [espaço] Voce tem-[no] largo 
 e forte; pois é metter esta 
 envergadura muito propria d. 
 puchar no coice para [desatolar] 
125 o progresso que no Brazil  

 anda em burros d. cangalha <preciso é repetir sempre> 
 prepararmos á geração futura 
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[8ª pág.] 
 
 vida e sorte melhores. 
 [espaço] Receberás um balaio com 
130 as minhas louças. [Demorou] por 
 que não foi accondicionada pelo 
 especialista [doente] desse serviço: e 
 serão possiveis quebras; mas nã[o] 
 quiz demor[ar] [mais] a remessa. 
135 [espaço] Estou as[sober]bado [com] 
 a inauguração do automovel: –  
 o que houver te-direi. 
 Peço dar ao Doutor Gorceix os 
 meos respeitos e os meos agra-  
140 decimentos em me[o] e no nome 
 d. minha familia. 
 
   Amigo grato 
   João Pinheiro 
 Caetthé 25-2-905  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 
 

 

 

 
 

 

Século XX – Carta 38 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 05 de março de 1905. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 12, documento 1623. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 44 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro manifesta sua gratidão pelo interesse do Dr. Gorceix na 
indústria de cerâmica do missivista. Comunica o envio de um jogo de louças a 
Calogeras. Diz que a maior dificuldade vista pelo engenheiro francês diz respeito ao 
transporte da produção de Caeté para Sabará.  João Pinheiro diz ter encontrado a 
solução no automovel para mercadorias. Informa os resultados positivos obtidos 
nos testes. Saudosista, manifesta interesse pela reunião da velha guarda.  
 

[1623]87      

 Calogeras 
 
 Cada vez mais grato ao 
 Doutor Gorceix pelo interesse 
 tomado pela minha industria 
5 [espaço] A 26 sahio d´aqui 

 o [gogo]88 com as loucas89 que 
 estou com medo cheguem quebradas 
 em grand[e] parte, pela inexperien-  
 cia do accondicionador. Avisa 
10 -me do desastre. [espaço] O [fonte] [inint.] 
 [inint.] d. tuas que o Doutor Gorceix 
 vio é a difficuldade do transpor- 
 te d' aqui para Sabará. E como 
 mera solução lembrei-me do 
15 automovel para mercadorias.  

                                                           
87 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1623]”. 
88 Leia-se "gogo" por "jogo". 
89 Leia-se "loucas" por "louças". 
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[2ª pág.] 
 
 Depois d. uma lucta [epica] 
 para trasel-o um c[a]rro 
 d. bois até uma legoa 
 d. Sabará, começou-se a 
20 montagem e hontem 
 fez-se a primeira ex- 
 periencia muito satisfactoria. 
 [espaço] Correo uns 200 metros 
 em terra m[o]lle e com 
25 curvas muito apertadas. 
 [espaço] Não ha duvida nenhu- 

 ma o [Samos]90 d. uns 18  
 annos atrás, precisa ser  
 [bebido] n'uma reconciliação 
30 dos veteranos no sacrificio 
 pela Republica, e na licção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
90 Leia-se "o Samos" por "o Samo". Segundo Houaiss (2009), tem-se para o verbete 'samo' a seguinte 

acepção que, por sua vez, remete ao verbete 'entrecasca': " substantivo masculino m.q. entrecasca  
substantivo feminino a parte mais interna da casca da árvore; alburno, entrecasco, entreforro, samo. 
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[3ª pág.] 
 
 d. alto valôr moral que  
 têm dado da coragem e  
 da dignidade no ostracismo. 
35 [espaço] Seria um dos dias 
 d. maior alegria da minha 
 existencia ver d. novo reunida 
 a velha guarda, onde o 
 [olintho] éra chefe. Ás 
40 tuas ordens. 
   Muito Amigo 
   João Pinheiro 
 Caetthé 5-3-905 
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Século XX – Carta 39 
Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Caeté, 04 de abril de 1906. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860.  
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 13, documento 1875. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 45 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro pede desculpas ao destinatário pela demora, justificada 
pelo falecimento da mãe do missivista, no retorno da correspondência em que 
Joaquim Seixas lhe enviara um plano de reforma penitenciária. Elogia o trabalho recebido 
e destaca sua importância. Tece algumas considerações sobre aquilo que chamou de 
fenômeno interessante, que era, para João Pinheiro, a vadiagem, tanto no campo como na 
cidade. Segundo o remetente, esse fenômeno consiste no descomprometimento e 
mesmo da má-fé dos trabalhadores brasileiros, aos quais os empregadores eram 
obrigados a remunerar sem garantia da prestação do serviço ou da qualidade dele. 
Para João Pinheiro, o estudo da repressão da vadiagem poderia ser subsidiado pelo 
desenvolvimento das Ciências Sociais, a partir do qual poderiam emergir algumas 
soluções. 
[1875]91   Copia92  P93  
 Illustrissimo Presado Amigo [e] Collega 
 Doutor Joaquim Rodrigues Seixas  
  
 Ha d. o amigo desculpar a  
 demora d' esta resposta 
 5 sobre sua carta d. 14 
 d. [março] que acompanhou 
 [o] seu Plano d. uma reforma 
 penitenciaria, pelos motivos 
 faceis d. se-advinharem  
10 com o infortunio d. ter 
 perdido minha mãe [o] 
 mes passado. [espaço] Só agora 
 me é possivel, voltando á   

correspondencia anterior 

                                                           
91 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[1875]”. 
92 Na margem superior, ao centro do manuscrito, foi escrito por outro punho: “Copia”. 
93  Na margem superior, à direita do manuscrito, foi escrito por outro punho, a lápis, o seguinte: “P”. 
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[2ª pág.] 
 
15 bem grande, ir dando conta 
 das respostas que [são] [devidas] 
 [espaço] Aproveito a opportunidade 
 para agradecer-lhe as referencias de 
 grand. gentilesa feitas a meo 
20 nome e tambem  para protes-  
 tar contra a excessiva mo- 
 de[stia] do meo collega, desabona- 
 da pelo proprio trabalho que 
 enviou. [espaço] Li-o attentamente 
25 e a impressão recebida foi 
 bôa, tractando um assumpto 
 d. extraordinaria actualidade, 
 revelando grand. estudo, mani- 
 festando observações proprias 
30 e principalmente tendo cogitado 
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[3ª pág.] 
 
 da feição financeira d[o] problema 
 parecendo que poderá ser 
 estabelecida a reforma sem 
 grandes despendeos que as 
35 actuais condições financeiras 
 do Estado não comportão.  
 [espaço] As reformas que se 
 devem estudar para [este] 
 Estado, comportão na sua 
40 praticabilidade duas feições 
 distinctas. [espaço] Uma completa 
 na parte geral da concepçã[o] 
 feita d. modo que se possa 
 aos poucos e na medida 
45 dos nossos ming[u]ado recursos 
 ir-se fasendo alguma cousa 
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[4ª pág.] 
 
 todos os annos, e essa alguma 
 cousa podendo ser utilisada 
 immediatamente [e] 
50 [espaço] [O] outro modo d encarar 
 o problema pratico consisti[ndo] 

 em apresental-o <estudar o problema> tendo em vista 
 a os recursos actuaes (o que se 
 dispende com o serviço c[on]genere 

55 actual); <no momento>; b  recursos um pouco  
 maiores que a previsão dos 
 acontecimentos nos autorisa 
 esperar; c grandes recursos  
 muito pouco provaveis. 
60 [espaço] É sem duvida alguma 
 um grand. serviço que o  
 [meo] colega presta estudando 
 assumptos d. tal magnitude, para 
 o que tem  vocação, occupando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[5ª pág.] 
 
65 assim com lustre para seu 
 nome e vantagens para a 

 causa <publica> os laseres d. sua 
 vida d. magistrado. Estudando 
 a vida d[o] Japão li, em ligeira 
70 referencia, grandes elogios 
 ao sy[s]tema penitenciario d' aquelle 
 póvo. Elle tem por tal [maneira] 
 solicitado a attenção do mundo 
 que não é possivel esquecel-o 
75 em assumptos d' esta naturesa. 
 [espaço] Chamo a attenção do 
 amigo para [o] estudo d. um 
 phenomeno nosso muito in- 
 teressante que entrava ex- 
80 traordinariamente a vida econo- 
 mica do paiz:  – o da Vadiagem 
 [espaço] Ella deve ser estudada 
 sob dous aspectos: a vadiagem 
 nas cidades e a vadiagem 
85 do campo. 
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[6ª pág.] 
 
 A primeira tão ou mais 
 immoral que a segunda, não 
 tem, entretanto, o mesmo alcance 
 social e economico que a ultima 
90 apresenta. 
 [espaço] O fasendeiro ou agricultor 
 que [é] obrigado a assalariar 
 o trabalhador nacional – pri- 
 meiro não pode contar com  
95 a promessa [feita] pelo assalaria- 
 do d. vir para o trabalho 
 no dia que ajustarão; segundo 
 não pod. contar com a effeti- 
 vidad. do trabalho que nor- 
100 malmente se deve esperar d´elle; 
 3º não pod.  contar com 
 a sua permanencia no  
 tempo preciso; 4º não tem 
 meios para tornar effectiva 
105 a cobrança d. adiantamento 
 feitos, e feitos quase sempre 
 na esperança d. obter [o] [trabalhador] 
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[7ª pág.] 
 
 Resultados: – O empresario tem 
 a sua producção perturbada; 
110 perturbada a solução dos seus 
 compromissos; a sua fortuna 

 paga por [inteiro] uma culpa < que em muitos casos não> 
 é d´elle e o trabalhadôr, com- 
 continúa levemente esta acçã[o] 
115 profundamente perturbadôra 
 da economia particular e 
 publica. [espaço] O estudo da 
 repressão da vadiagem  
 do Campo é sem duvida  
120 alguma um assumpto in- 
 teressantissimo d. ser tracta-  
 do. [espaço] A moderna [sciencia] 
 social d. que é  illustre 
 representante Edmundo Desmou- 
125 lin, no modo geral  de 
 encarar problemas d. 
 semelhante naturesa 
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[8ª pág.] 
 
 pod. offerecer um mettodo adequado 
 para o exame e solução das 
130 nossas difficuldades. Conviria  
 a respeito e principalmente conversar 
 com os agricultores, e, sempre 
 receberei com muito desvanecimento 
 estudos da ordem do que o amigo 
135 fez. Tenho recebido outros 
 a todos tenho [amado] como é 
 o meo dever, e, em tempo oppor- 
 tuno terei todo o empenho e  
 praser d. reunidos, conversarmos 
140 sobre tão importante materia. 
 Queira o meo amigo colle- 
 ga, com os protestos d. meo 
 agradecimento e sympattia aceitar 
 a saudaç[ão] do 
145   Amigo Collega o[bri]gado 
   João Pinheiro 
  Caetthé 4-4-906 
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Século XX – Carta 40. 
Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Belo Horizonte, 08 de junho de 1907. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 19, documento 2601. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 46 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro aceita o pedido de exoneração do Dr. Theóphilo e lhe agradece 
pelos serviços prestados ao Estado com dedicação e competência. 
 
94 GABINETE DO PRESIDENTE   Bello Horizonte, 8 de junho de 
1907 
          DO 
ESTADO DE MINAS GERAES 

[2601]95          
 Illustríssimo Collega e Amigo, Doutor Theo- 
 philo Ribeiro. 
  
 [espaço] Meus affectuosos cumprimentos. 
 [espaço] Ao conceder-lhe a exoneração pe- 
5 dida, cumpre-me agradecer-lhe os i- 
 nestimaveis serviços que acaba de  
 prestar ao meu governo e os que, du- 
 rante dezeseis annos, com dedicação 
 e competência inexcediveis, prestou 
10 ao nosso Estado. 
 [espaço] Não annuiria ao seu pedido, si 
 não tivesse certeza de que, na indus- 
 tria que tão competentemente vai 
 dirigir, prestará ao Estado de  
15 Minas serviços tão relevantes, como 
  

                                                           
94 O documento foi escrito em papel timbrado com as informações acerca, respectivamente, do cargo do escrevente 

(Presidente do Estado de Minas Gerais), do local e do ano de escritura do texto (Bello Horizonte, 190__ ).  
95  Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “[2601]”. 
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[2ª pág.] 

 

 os de que elle já lhe é devedor. 

 [espaço] Com subida estima e considera- 

 ção, subscrevo-me. 

    Muito Amigo 

20    João Pinheiro 
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Século XX – Carta 41. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Belo Horizonte, 20 de agosto de 1907. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro  

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, documento 2780, caixa 20. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 46 anos. 
Conteúdo: Apresentando Augusto Calmon, representante do governo do Espírito Santo na 
discussão da questão dos limites entre esse Estado e Minas Gerais. 
 

[2780]96
  

97 GABINETE DO PRESIDENTE   Bello Horizonte, 20 de agosto 

de 1907. 

          DO 

ESTADO DE MINAS GERAES 

 
Illustríssimo e Presado A[migo] [D.e] 

Augusto d[e] Lima. 

 

Esta lhe será apresenta- 

da [pelo] 2o Coronel Augusto  

5 [Cal]mon que, por par- 

te do Governo do E[spirito]  

Santo vem tractar da  

questão dos limites deste  

com aquele Estado  

10 [espaço] Como verá pelos 

termos da carta ao 

 Presidente do E[spirito] 

Santo, a missão tem 

um caracter intei- 

                                                           
96 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “2780” 
97 O documento foi escrito em papel timbrado com as informações acerca, respectivamente, do cargo do escrevente 

(Presidente do Estado de Minas Gerais), do local e do ano de escritura do texto (Belo horizonte, 190__ ).  



146 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2a pág.] 
 

ramente reservado, e  

assim deverá ser estuda- 

15 do. Com franquesa  

disse ao Coronel Augusto  

de Calmon que a  

solução que me – pare- 

ce mais eficaz é a 

da arbitragem. Em  

20 todo caso convem ler  

o memorial que apre- 

sento e dar-me a 

sua opinião. 

[espaço] Quanto ás condi- 

ções para arbitra- 

25  

 
98gem, pela dificuldade 

de serem postas estas  

mesmas condições, me- 

recem muita reflexão 

e p[eço] sugerir a  

respeito algum [inint.] 

30 Insisto sobre a conveniencia de 

inteira reserva so- 

bre o assumpto 

Um abraço 

João Pinheiro 

35 

 

 

 

                                                           
98 Deste ponto em diante, o autor dividiu o texto em colunas, iniciando aqui a 2a coluna 
nessa mesma pág., cf. se observa no fac-símile. 
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Século XX - Carta 42. 

Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Belo Horizonte, 17 de novembro de 1907. 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Autor: João Pinheiro da Silva 

Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 

Nacionalidade: Brasileiro.   

Naturalidade: Serro/MG.   

Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, documento 2947, caixa 22. 

Idade (na ocasião da escritura desta carta): 46 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro informa o Conselheiro Penna sobre a ida do Dr. Aureliano ao seu 
encontro, levando os papéis da Companhia Leopoldina para seu exame. 
 
99

[2947]       [inint.] 
Copia. 
  Bello Horizonte 17 - Novembro 1907 
  

Illustríssimo eExcelentíssimo Amigo Conselheiro Penna  

 

[espaço] O dr. Aureliano segue hoje para  

ahy com os papeis da Leopoldina para 

 Vossa Excelência examinal-os. [espaço] As bases foram  

5 ajustadas com a Companhia, revis- 

tas e informadas pela Directoria de  

Obras aqui, examinadas depois pelo dr  

Aureliano, que segue para ahy  

para mostral-os a Vossa Excelência Mais  

10 experimentado em administração, com 

a couza pratica dos serviços publicos  

julguei de meu dever pedir a Vossa Excelência o seu  

parecer em uma questão importantís- 

sima para a nossa terra. A  

15  
  

                                                           
99

 Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “2947”. Ainda na margem 

esquerda, abaixo da informação numérica “2947” há a indicação de que a carta em questão é uma cópia. 
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[2a pág.] 

 

Leopoldina anda muito afflicta pela  

assignatura do contracto, tendo resultado 

a demora da necessidade dos estudos 

que por sua natureza não podiam 

ser muito rapidos.  

20    Amigo Obrigadíssimo 

João Pinheiro. 
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Século XX – Carta 43. 
Edição: LUZ, Ricardo 

Local e data: Belo Horizonte, 23 de maio de 1908. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro. 
Autor: João Pinheiro da Silva 
Local e Data de Nascimento: Serro/MG, 16 de dezembro de 1860. 
Nacionalidade: Brasileiro.   
Naturalidade: Serro/MG.   
Referência: Fundo João Pinheiro da Silva, caixa 24, documento 3265. 
Idade (na ocasião da escritura desta carta): 47 anos. 
Conteúdo: João Pinheiro faz várias perguntas ao destinatário, à época na Europa, sobre a 
fabricação de vidros. O então governador planejava instalar uma fábrica de vidros em Minas, 
mas reconhece que, a princípio, seria necessário recorrer à mão de obra estrangeira. Também 
admite a impossibilidade de as instalações em Minas acompanharem às da Europa. O 
missivista tece longos comentários em que se opõe veementemente à ciência acadêmica e livresca. 
Para ele, um verdadeiro industrial não se forma na Academia. É preciso que tenha montado 
e dirigido com sucesso uma fábrica. João Pinheiro expõe as qualidades de suas inovações no 
ensino, na agricultura e na construção de estradas. Pede que o destinatário estenda sua 
permanência na Europa e que diga o valor de que precisará para estendê-la. Comunica ter 
adoecido em função do excesso de trabalho. 
100 GABINETE DO PRESIDENTE   Bello Horizonte, 23 de maio de 
1908. 
          DO 
ESTADO DE MINAS GERAES 
[3265]101    
    
  Braulio 
  
 [espaço] Visitas affetuosas. Desejo muito 
 que [e]stejas restabelecido e com 
5 a Companheira passem bem. [espaço] Sua fa- 
 milia aqui e na Campanha 
 está sem novidades; ainda hon- 
 tem estive na Gameleira com 
 um seu irmão e outra pessoa 
10 vinda da Campanha que [sei] 
 o informaram. [espaço] Esta carta 
 está muito demorada e segue 
 absolutamente incompleta. Vejo 
 que não podes demorar longe 
15 dos seus e me foi impossivel  
 recolher todos os dados neces- 

                                                           
100 O documento foi escrito em papel timbrado com as informações acerca, respectivamente, do cargo do 

escrevente (Presidente do Estado de Minas Gerais), do local e do ano de escritura do texto (Bello Horizonte, 
190_ ).  
101  Na margem superior, à esquerda do manuscrito, foi escrito por outro punho: “3265”. 
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 sarios. 

 [espaço] Fabrica de Vidros. Queria 

 mandar-te a analyse das ar[eias]; 

20 é provavel que nas proximidades 

 das pedreiras haja feldspa[tto], o  

 que diminuiria, talvez, na fabri- 

 cação a quantidade de alcalis; 

 mas tudo isso não chegou a 

25 tempo como desejava. [espaço] É 

 provavel que em Lambary ou 

 Caxambu haja barro refracta-  

 rio para os cadinhos; tam- 

 bem não o pude tirar a 

30 limpo. Em todo o caso em 

 Caetthé existe e de primeira 

 ordem. [espaço] A palha de arroz 
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 se prestará para [o] fabrico 

 dos encapados das garrafas? 

35 [espaço] Éra necessario [m]andar  

 um pouco para as fabricas 

 d' ahi experimentarem-lhe o 

 prestimo. 

 [espaço] É possível montar uma 

40 fabrica, exclusivamente para 

 producção d. garrafas de agoas 

 minaraes, dando lucro indus- 

 trial, contando somente 

 com a actual exportação 

45 das agoas de Lambary, Ca[xam] 

 bu e São Lourenço? 

 [espaço] Ou por outro modo: é 

 industrial o fabrico de 

 vidro, com pequena produção? 
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50 Existem ahi fabricas produsindo  

 pouco? Qual o minimo? 

 [espaço] Nota. Em Paiz novo querer 

 começar uma industria em 

 grande escala é querer o nau- 

55 fragio. [espaço] Entretanto, é preciso 

 saber o minimo industrial de 

 producção. 

 [espaço] Como são feitas as capas 

 d. palhas que envolvem as 

60 garrafas? Em grandes fabri- 

 cas separadas? Na mesma 

 fabrica d. vidros? Em machinas 

 á vapor? Ha machinas á 

 mão podendo produsil-as? 

65 [espaço] Qual o minimo d. producção 

 industrial para esta instala- 

 ção? Em Minas ella tem  
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 forçosamente que ser uma 

 dependencia da fabrica d. 

70 vidros. 

 [espaço] Tendo-se d. montar uma 

 fabrica d. vidro em Minas 

 é preciso que no principio, ve- 

 nha do extrangeiro, todo o pesso[al] 

75 exigindo uma certa aptidão ma- 

 nufactôra. Isto d. pensar que 

 por ser facil a operação ma- 

 nual, os nacionaes aprendem 

 logo, é um erro; aprenderão 

80 mas lhes-faltará o habito que 

 em industria e para a pro- 

 du[c]ção barato [é] tudo, barata  

 e perfeita. [espaço] Esta fabrica 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Na margem superior, ao centro do manuscrito, parece ter sido escrito pelo mesmo punho do missivista, o 

seguinte número: “2”.  
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 tua d. ser dirigida por um 

85 competente vindo d' ahi. 

 [espaço] Chama-se competente um 

 homem que tenha dirigido fa- 

 brica ahi. [espaço] É um ponto de 

 capital importancia. [espaço] Tambem 

90 na Europa e talvez mais do 

 que aqui ha a sciencia aca- 

 demica e livresca: formão uma 

 calamidade para se começar, or- 

 ganisar ou manter mesmo uma 

95 industria existente. [espaço] São pedantes 

 andão á cata d. colocação, ás 

 veses mesmo forão aprovados 

 com distincção na respectiva 

 academia, e são absolutamente 

100 incapases d. condusir um ne- 

 gocio industrial que não é 
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 discussão d. theorias, nem muito 

 dos d. exposição, nem habilidades 

 d. laboratorios, mas negocio em 

105 que todo o dia se gasta muito 

 dinheiro, precisando ser gasto in- 

 dustrialmente, por que o gastar 

 scientificamente não livra o 

 empresario da falencia. [espaço] Tudo 

110 para ficar bem [colado] em 

 sua memoria que o competente 

 é um homem que ja montou 

 e dirigio fabrica com successo 

 e por isso  mesmo não é um 

115 homem barato. [espaço] Este homem 

 se for achado, concordará com 

 tudo quanto estou disendo e elle 

 mesmo verá os operarios neces- 

 sarios que devem vêr côm 

120 elle, responderá ás perguntas 
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 que eu fiz e te-dara os es- 

 clarecimentos precisos. 

 [espaço] A fonte natural para 

 se inquirir do sujeito a que 

125 me-refiro é a dos fabricantes 

 d. machinas e utensilios para  

 vidrarias. 

 [espaço] Os fabricantes d. machinas 

 sabem que fabricas andão bem 

130 ou mal, quaes são ou quaes 

 foram os seus gerentes e faz-se 

 a procura com relativa seguran- 

 ça. 

 [espaço] Achado este homem, postar pa- 

135 ra elle as questões como acabo 

 d. formular, se fôr exequivel 

 o problema somente para 

 garrafas – penso que o Gover- 

 no montaria em Lambary ou 

140 Caxambú uma fabrica de  

 garrafas.  
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 Penso em reunir em uma só 

 como falei-te antes as ad[mini]s- 

 trações das ag[o]as d. Lambary 

145 Caxambú e Caldas. [espaço] Todos 

 os contractos estão sem cum- 

 primento por parte dos arren- 

 datarios e elles sabem que 

 se está á espera d. sua vol- 

150 ta para estudar-se o assumpto. 

 [espaço] Em taes condições ficão 

 bem grandes a sua e [a] minha 

 responsabilidade em tal assumpto. 

 [espaço] Impossivel querermos 

155 acompanhar a Europa nas 
 Instalações como ellas ahi  

se fazem. [espaço] Mas, uma obser- 
  
  

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                           
103 

Na margem superior, ao centro do manuscrito, parece ter sido escrito pelo mesmo punho do missivista, o seguinte 

número: “3”. 
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 vação demorada da vida economi- 

 ca d' estes estabelecimentos, é 

160 muito necessaria e esclarecerá 

 o que [se] pod. fazer em  

 Minas. 

 [espaço] Questões. [espaço] Quaes são 

 as fontes d. rendimento, espe- 

165 cificadamente para uma em- 

 presa d' estas? Entradas, ho- 

 tel, d[e]reitos, exportação d. 

 [a]goas, & & quanto rende 

 e por verbas, cada uma 

170 d' estas variantes do negocio? 

 [espaço] São d. empresas par- 

 ticulares? O Estado dellas? 

 São do Estado? Qual a  

 receita ou o deficit? 

175 [espaço] Como está organisada a 
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 administração d' ellas? 

 [espaço] Esta questão d. como está 

 organisada a administração não 

 é uma questão sem importancia. 

180 [espaço] Saber como os serviços 

 differentes são organisados, que 

 pessoal occupa, quanto ganha 

 o pessoal, como a fiscalisação 

 está organisada, como é feita 

185 a escripturação, muitas cousas 

 d. detalhes que aos espiritos 

 superficiaes parecem nada e 

 que, entretanto, para o home[m] 

 d. negocios e o industrial tem  

190 uma seria importancia, 

 tudo isto eu desejaria  que 

 você examinasse bem, não 

 para faser um relatorio, 
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 mas para ficar sabendo bem 

195 nitidamente e poder dar 

 uma opiniao industrial sobre 

 o valor economico das agoas 

 mineraes d. Minas e de 

 como o Governo deve re- 

200 tomar este problema sem-  

 pre recomendado e sempre 

 encravado. 

 = Até hoje, modestia á parte 

 todas as minhas innovações 

205 estao certas – relativas ao en- 

 sino, á agricultura, á mechanica 

 agricola, ao cafe ao seu com- 

 mercio, e, agora ao fabrico d. 

 estradas d. rodagem pelo systema 

210 norte americano. [espaço] Assim teria 

 immensa satisfação e se presta- 

 ria a Minas grand. serviço 

 resolvendo d. modo seguro a 
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 questão d. suas agoas que 

215 tem custado muito dinheiro 

 e produsido muito mais 

 decepções. 

 = [espaço] Dir-me-á apenas rece- 

 ba esta, por Telegramma, 

220 que quantidade d. dinheiro 

 precisa, para prolongar a  

 sua estada na Europa, deven- 

 do estes estudos serem muito 

 minuciosos: por telegramma 

225 irá ordem para a entrega da 

 quantia. 

 = [espaço] A minha saude não tem 

 andado bôa; tambem estou 

 pagando excesso d. trabalho 

  

   

  

 

 

  

  

 

 

                                                           
104 Na margem superior, ao centro do manuscrito, parece ter sido escrito pelo mesmo punho do missivista, o 

seguinte número: “4”. 
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230 as glandulas enfartaram d. 

 novo, dores d. cabeça depois 

 do primeiro [sonno], [enfim] 

 não ando bom. 

 [espaço] É realmente uma lastima 

235 e um dó não mandar d' aqui 

 todas as materias primas com 

 especificaçã[o] d. dados indus-  

 triaes. [espaço] Bem me-exforcei; mas 

 diante da indiferença univer- 

240 sal e do descaso mesmo de 

 auxiliares, o que se quer 

 não chega a tempo, quando 

 chega, [se] [é] que não chega 

 errado. E nesta lucta vai  

245 a vida da gente se gastando 

 e um homem adoecendo. 

 [espaço] Deixemos d. assumptos 
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 tristes e receba com esta  

 as visitas minhas e da 

250 Helena a Você e a Companheira  

  Amigo e Companheiro 

  João Pinheiro 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


