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6 ASPECTOS PALEOGRÁFICOS 

 ‘O escrever bem não consiste em fazer a letra bem talhada, senão em 
escrever certo’, dizia frei Pedro de Santa Clara (ADÃO, 1998, p. 20). 
 

Originária do grego, a Paleografia (palaios = antigo e graphien = escrita) é o 

estudo da escrita feita sobre material brando ou macio, como as tábuas enceradas, o 

papiro, o pergaminho e o papel, segundo a definição de Acioli (1994, p. 5). Como 

ciência auxiliar da Filologia, a Paleografia ensina a ler corretamente documentos 

manuscritos ou impressos, visando à decodificação formal dos caracteres extrínsecos 

do texto, tais como as formas alfabéticas, os números, as abreviaturas, as fronteiras 

de palavras e outros sinais gráficos. Os conhecimentos paleográficos fornecem 

subsídios para a distinção entre os documentos verdadeiros e autênticos dos falsos, 

deturpados, apócrifos ou adulterados, por permitirem a reconstrução da escrita pelo 

mapeamento dos traços gráficos. A descrição desses traços auxilia na tarefa de 

compreensão da gênese textual acerca da autoria, do tempo e do lugar da produção 

de um documento. O labor paleográfico pode conduzir também à identificação da 

autoria material de um manuscrito, pela atribuição de uma ortografia a um dado 

escriba. Embora nem sempre seja possível, o reconhecimento dos “punhos” tem 

grande utilidade aos estudos linguísticos. Afinal, além do conhecimento de seu autor 

intelectual, um manuscrito conta com os modelos mentais  e com fatores socioculturais 

e linguísticos daquele que o redigiu.   

Segundo Cambraia (2005, p. 23), modernamente, a Paleografia282 apresenta 

duas finalidades: a teórica, que se preocupa em entender como os sistemas de escrita 

se constituem sócio historicamente, e a pragmática, que se detém na capacitação de 

leitores modernos para interpretarem adequadamente as escritas do passado e, em 

última instância, avaliarem a autenticidade de um documento. De acordo com Blanco 

(1987, p. 13), os conhecimentos paleográficos continuam a ajudar atualmente na 

                                                             
282 A necessidade de analisar a veracidade dos documentos para se acatar ou não o seu conteúdo 
surgiu no início da Idade Média. Nesse período, organizou-se, por exemplo, um sistema de abreviar 
palavras a fim de se copiarem mais rapidamente os discursos pronunciados no Senado Romano282. 
Posteriormente, houve a necessidade de se estudarem minuciosamente documentos de comprovação 
de posse de propriedades abandonadas durante a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), ocorrida entre 
protestantes e católicos na Alemanha. Desde então, emprega-se a Paleografia como instrumento de 
perícia forense, ciência auxiliar da Justiça. A primeira cadeira de Paleografia surgiu na Universidade de 
Bolonha em 1765. No Brasil, no início do século XX, os estudos paleográficos desenvolveram-se graças 
à iniciativa particular de historiadores. Apenas em 1952 a Paleografia foi introduzida na Universidade 
de São Paulo como disciplina no curso de História. 
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resolução de questões ligadas à falsificação de documentos, à codificação e 

decifração de documentos, às peritagens criminais, científicas etc. 

A finalidade teórica da Paleografia é estudar a produção de textos manuscritos 

no final do século XVIII a fim de “reconhecer-se nas escritas não apenas um meio de 

transmissão de saberes, mas uma fonte de conhecimentos em si mesmas” (SANTOS, 

2000, p. 92).  

Adotam-se nesta tese os conhecimentos paleográficos dentro das finalidades de 

ordem prática, como ferramentas indispensáveis para a leitura e transcrição 

semidiplomática do corpus. Conforme descritas por Dias e Bivar (1986 apud Blanco, 

1987, p. 16), as técnicas paleográficas contribuem para ensinar a ler corretamente e 

sem erros todo tipo de documento; dar a conhecer a evolução da escrita (através dos 

tempos, das nações e dos indivíduos); determinar o autor, o tempo e o lugar em que 

o documento foi escrito; descrever as letras (forma, traçado, ângulo, módulo, peso); 

descrever os sinais braquigráficos (abreviaturas), atribuindo-lhes significado exato e 

completo; descrever os sinais estigmológicos (pontuação). Assim elencadas suas 

contribuições à leitura de manuscritos, demonstra-se o quanto a função da Paleografia 

é decisiva para o trabalho de transcrição do corpus. Os conhecimentos paleográficos 

foram, portanto, essenciais para o cumprimento da primeira etapa desta pesquisa, 

baseada na função substantiva da Filologia, de estabelecimento textual fidedigno.  

Em acréscimo à fixação textual por meio da manutenção exata dos traços 

linguísticos usados do período, a Paleografia permite comprovar a autenticidade 

documental. Tal comprovação parece desnecessária aos documentos do corpus, uma 

vez que são comprovadamente autênticos. Feitos pela vontade direta dos autores e 

conservados na matéria e forma genuínas nas quais foram originariamente emitidos, 

segundo Bellotto (2006, p. 106), toda a documentação do corpus é certificada tanto 

pela chancela das Secretarias de gênese quanto pela pertença aos atuais Arquivos 

de guarda. Apesar de não demandarem comprovação de sua autenticidade, a 

Paleografia pode contribuir para uma compreensão mais aprofundada desse material. 

Por exemplo, o reconhecimento das vias dos manuscritos define com mais clareza 

sua circulação e valor no período, orientando as análises acerca da ingenuidade 

documental283. O conceito de testemunhos originais também é trabalhado a partir da 

                                                             
283 A ingenuidade documental trabalha as diferentes lições de um documento, nas vias dos originais e 
suas cópias, de acordo com Spaggiari e Perugi (2004, p. 19). Conta-se, para isso, com a colação de 
alguns exemplares do corpus com mais de um testemunho. 
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atribuição gráfica a um dado autor material. Diante disso, esta tese serviu-se dos 

conhecimentos paleográficos tanto para cumprir a edição dos textos do corpus, na 

função substantiva da Filologia, quanto para melhor compreender desse conjunto, nas 

funções filológicas adjetiva e transcendente.  

 

6.1 Identificação de punhos 

O modo de escrever dos diversos amanuenses responsáveis pela grafia do 

corpus apresenta-se como relativamente homogêneo, com hábitos gramaticais e 

estilísticos característicos da época, com considerável nível de regularidade do 

sistema ortográfico, mesmo sem a existência de uma ortografia oficial da Língua 

Portuguesa, conforme Fachin (2011, p. 15).  

Todos os fólios que compõem o corpus apresentam escrita cursiva, 

caracterizada, segundo Acioli (1994, p. 13), por letras corridas, traçadas de um só 

lance e sem descanso da mão, com palavras conectadas entre si por nexos ou 

ligações, com mais ou menos definição de fronteiras de palavras.  

Nesse período, seguia-se o modelo caligráfico estabelecido por manuais de 

caligrafia, dos quais se destaca a obra de Manoel de Andrade Figueiredo, Nova escola 

para ler, escrever e contar, publicada em 1722. Segundo Moraes (1979, p. 138), “A 

caligrafia ensinada por Figueiredo foi usada em Portugal até os tempos de Dom José, 

quando os mestres-escolas começaram a ensinar a escrever no estilo dos calígrafos 

ingleses e franceses.” Como os documentos do corpus contam com punhos que 

reproduziram com precisão e erudição o modelo vigente, podem ser analisados como 

fontes dos modelos caligráficos à formação caligráfica dos colonos e colonizadores 

do século XVIII.  

Sendo os autores intelectuais do corpus os representantes da mais alta 

hierarquia do governo português, seus registros escritos contaram com profissionais 

habilitados à técnica da escrita, com punhos habituados à caligrafia canônica vigente 

e com conhecimento das regras do que pode ser considerado o “português padrão” 

da segunda metade do século XVIII. A dinâmica da padronização da escrita seria uma 

tendência mesmo em período anterior: 

Por meio de minucioso processo de ordenação, pode-se observar mais 
claramente, nos casos de variação gráfica estudados, as preferências por 
formas-padrão em vez das formas-variantes, o que indica, já nesta época 
[acerca do português arcaico], uma forte tendência à uniformização gráfica, 
mais do que à confusão, como se pode pensar em princípio (TOLEDO NETO, 
1999, p. 62).  
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Mesmo existindo textos em francês nos cartulários284 estudados, prepondera a 

língua portuguesa. 

Quanto à língua em que eram escritas as cartas, latim, português ou francês, 
a tendência era usar do português, dando-lhe primazia. Ao Papa, que 
escrevia em latim, respondiam os nossos soberanos em português. A uma 
carta do próprio punho de Luís XV, Dom José respondia em português. Mas 
ao regente, escrevia em francês (SAMPAIO, 1984, p. 182). 
 

Conforme aponta Acioli (1994, p. 55), a documentação brasileira setecentista 

manteve, a exemplo de Portugal, a tradição da caligrafia humanística cursiva. Essa 

tradição escrita, de acordo com Higounet (2003, p. 143), surgiu a partir da escrita 

carolíngia, por obra dos humanistas italianos. Caracteriza-se por ser “suave, traçada 

com penas pontudas, fortemente inclinada para a direita e com todas as letras de uma 

mesma palavra unidas” (HIGOUNET, 2003, p. 144). Destarte, além do padrão 

ortográfico, todas as caligrafias apresentam-se legíveis e bastante regulares, feitas 

por mãos hábeis, indicativos que seus amanuenses eram detentores de certo grau de 

instrução e conhecedores da língua e da caligrafia da época.  

Diferente da letra impressa, que se manteve praticamente inalterável se 

comparada ao gótico librário dos fins da Idade Média, a escrita manuscrita permanece 

em processo de evolução, o que permite observar a proximidade ou distanciamento 

do modelo caligráfico vigente por meio da análise das características extrínsecas dos 

documentos manuscritos, ou seja, os aspectos gráficos da escrita, conforme 

Berwanger e Leal (2008, p. 57). 

Para a observação das caligrafias relacionadas ao corpus, emprega-se a 

metodologia de análise proposta por Cambraia (2005, p. 24 apud Mallon, 1952) por 

meio de sucinta especificação dos aspectos que compõem a escrita. Em primeira 

instância, a visão panorâmica de um texto demonstra a morfologia da letras, com 

traçado mais ou menos bem desenhado, e o respeito às margens. De maneira mais 

detida, considera-se a sucessão e o sentido dos traços das letras, a comporem o 

traçado (ou ductus). Pormenorizando a observação, notam-se os aspetos do ângulo 

(encadeamento entre os traços verticais e a pauta horizontal), do módulo (dimensão 

das letras em relação à pauta) e ao peso (correspondência entre o traçado fino e mais 

grosso).  

                                                             
284 Cartulário 169 do APESP, COO420, fólios 10r a 13v. 
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Todos os punhos estudados representam o que Marquilhas (2000, p. 239) 

nomeia, por meio de seu corpus do século XVII, como “mão hábil”. A exemplo de Neto 

(2008, p. 2826), que afirma não existirem mãos inábeis no Roteyro da viagem para as 

Minas do Cuyaba, não se observam neste corpus a ausência do regramento ideal dos 

fólios, tampouco o uso de módulo desproporcional por traçado inseguro.  

Por terem sido todos lavrados na segunda metade do século XVIII, pode-se 

inferir que os escribas responsáveis pelo corpus tenham recebido sua instrução 

escolar em período anterior à lei pombalina de 6 de novembro de 1772. Essa lei dividiu 

o ensino da escrita em duas fases: a primeira, segundo Adão (1998, p. 18), consistia 

em ensinar a criança a desenhar as letras e a treinar-se na escrita de palavras, 

enquanto a segunda deveria abranger o ensino da ortografia sem erros na prática dos 

textos. Antes da lei, o ensino da escrita costumava ser desenvolvido em uma única 

etapa, por meio de cópias de documentos. Ao mesmo tempo em que se desenvolvia 

a prática do desenho das letras, memorizava-se a grafia das palavras. Infere-se, pois, 

que a fragmentação do ensino em duas etapas visava a formar escritores com 

habilidade caligráfica, mas, sobretudo, ortográfica.   

No período, a política pombalina adotou o catecismo de Montpellier como 

compêndio oficial de Doutrina Cristã (1770), a fim de “abolir para sempre [da 

educação] um abuso tão prejudicial de maus documentos manuscritos do foro judicial, 

que só serviam para os alunos perderem tempo e acostumá-los ao orgulho do Foro” 

(ADÃO, 1998, p. 17). Essa proposta fora elaborada no século XVI e se encontrava 

inserida em uma das Constituições diocesanas.  

Embora contasse com esses recursos adaptados à prática pedagógica, a 

educação do século XVIII adotava compêndios que orientavam a aprendizagem por 

meio de diversas técnicas. Iniciava-se pelo posicionamento da mão e dos dedos e 

pelo talhe da pena. “A pena, em posição vertical, devia ser agarrada pelo dedo 

polegar, um pouco curvado, e pelo indicador e médio. Os dedos da mão esquerda 

mantinham o papel firme para não entortar as regras. O tinteiro era colocado do lado 

direito do aluno” (ADÃO, 1998, p. 19)285. A postura do corpo deveria manter a cabeça 

                                                             
285 O detalhamento do manuseio no instrumento da escrita foi descrito da seguinte forma: “A primeira 
cousa em que os Mestres devem instruir aos principiantes, he o pegarem bem na penna; porque nisto 
está o tomarem bem o córte das letras, e disposição para escreverem [...] Que o tinteiro esteja à parte, 
e não fora; como também o largar da penna não seja emcima do bofete, nem metendoa na boca, mas 
em o tinteiro. Que o papel esteja com o braço, porque assim se escreve direito: a costa da mão não 
esteja deitada, mas a palma della inclinada ao papel, para que a penna fique direita. Que assentando-
se a mão com a penna para escrever, não ha de ser com os dedos de todo estendidos, nem de todo 
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um pouco inclinada para evitar que a vista enfraquecesse286, com os braços sobre a 

mesa. Barbosa (1866) propunha a “posição inglesa”, com o corpo e a cabeça 

inclinados, para que o aluno lesse o que escrevia com os olhos no bico da pena. É 

provável que a aprendizagem dos escribas do corpus ainda tenha contado com “cartas 

manuscritas conseguidas por diligências fortuitas que eram pela sua contrariedade no 

argumento, e na escritura, de um prejuízo funesto à mocidade” (ADÃO, 1998, p. 17).  

Como exemplo das publicações contemporâneas do corpus sobre regras do bem 

escrever, cita-se Freire (1746287) que em sua introdução assegura sobre a escrita de 

cartas que “só he proprio de pessoas intelligentes o compollas com methodo, e boa 

fórma”. Nessa perspectiva, o manual considera inadmissíveis à prática de um bom 

“Secretário” imperfeições como a demora, a prolixidade, a aspereza, a ignorância e a 

escuridade. Um bom Secretário teria de saber guardar os segredos que recebia “da 

boca de seu Amo, para os comunicar, e naõ para os divulgar.”  

O fato de serem os detentores dos “segredos”288 do governo fazia com os 

Secretários ocupassem posição de destaque e tivessem de ser alguém de confiança 

do governante. O Morgado de Mateus retrata isso ao assumir que não poderia 

escrever as todas as vias das correspondências oficiais, tendo de ‘fialas descre | tario 

aquemdei ojuramento dos Santos Evangelhos, e delleterei todo ode | vido cuidado 

alemdisso paraque denhum modopossahaver ominimopre | juizo no Segredo taõ 

necessario aoRealServicodeSuaMagestade que Deos guarde’ (6, 9). Nesse sentido, 

o Secretario era visto como “hum Jano289 com duas caras: com huma deve olhar para 

seu Amo, e com outra para o sujeito, a quem escreve por mandado do mesmo” 

(FREIRE, 1746). O manual de Freire (1746) trata da responsabilidade de os 

Secretários não divulgarem os segredos, matéria de seu trabalho, como prova de 

respeito ao amo, às pessoas a quem escrevia e aos assuntos sobre os quais se 

referia.  

                                                             
curvados, mas entre estes dous extremos; porque para se fazerem as hastes posteriores se estendem, 
e para as inferiores se curvão.” (FIGUEIREDO, 1722, p. 13). 
286 Muitos manuais retratam a prática da escrita como uma atividade que exigia muito esforço, de acordo 
com o conceito de que “Scribere exige um esforço muscular considerável: dos dedos, do punho, da 
vista, das costas: o corpo inteiro participa, até a língua, pois tudo parece pronunciar-se” (ZUMTHOR, 
1993, p. 100). 
287 Informações contidas nas páginas não numeradas, destinadas à “Instrucção Preliminar” do Manual 
O Secretario Portuguez. 
288  “O secretário, ao possuir o domínio do discurso escrito e dos segredos era considerado um dos 
principais serventes.” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 94). 
289 A figura do deus romano de Jano é também associada ao princípio das decisões e escolhas, 
característica fundamental à prática escrita exercida por um Secretário. 
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Como conhecedor e divulgador dos conhecimentos por meio da grafia, acredita-se 

que o Secretário tenha importância capital a um governo, pois “detém os segredos de 

Estado, a começar por esse da técnica da escrita, ligada às técnicas divinatórias. 

Aquele que domina as contas e os arquivos domina tanto seu segredo quanto o 

Estado o domina” (DEBRAY, 1983, p. 31). 

Como representante de um cargo de tamanha importância, esperava-se também 

que um Secretário tivesse erudição para “de pintar a palavra, fallar aos olhos, e dar 

côr e alma aos pensamentos” (FREIRE, 1746). Conforme Freire (1746290), seria 

próprio apenas a pessoas inteligentes a composição de correspondências com 

método e boa forma. Acrescenta ainda que  

mui pouco confio nas minhas instrucçoens, se o novo Secretario naõ for 

dotado de hum vivo engenho, e naõ tiver hum inteiro conhecimento das 

linguas Latina, e materna, e huma larga liçaõ dos melhores Authores, que 

escreveraõ cartas, e trataraõ do modo como se devem formar (FREIRE, 

1746). 

Detentores de todas essas características, os três interlocutores do Morgado de 

Mateus no reino, além do próprio Rei, o Conde de Oeiras, Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado e Martinho de Melo e Castro tinham o cargo de Secretários. Dentre 

outras funções de gerenciamento dos órgãos vinculados às Secretarias por que eram 

responsáveis estava a produção documental, função à qual se detém esta pesquisa. 

A produção de próprio punho não estaria atrelada à função desses Secretários, como 

comprovam os documentos passivos do corpus, dos quais nenhum é autógrafo. 

Mesmo as primeiras vias são sempre idiógrafas, redigidas pelo punho de terceiros. 

De maneira ilustrativa, apresentam-se a seguir fragmentos autógrafos de cada um dos 

três Secretários autores dos documentos passivos do corpus: 

 
Figura 69: Fragmento291 autógrafo do Conde de Oeiras.  
 

                                                             
290 Informações contidas nas páginas não numeradas, destinadas à “Instrucção Preliminar” do Manual 
O Secretario Portuguez. 
291 Fragmento retirado do documento 55, linha 17 “Mayor amigo e mais fiel Captivo de VossaSenhoria”. 
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Figura 70: Fragmento292 autógrafo do Francisco Xavier de Mendonça Furtado.  
 

 

Figura 71: Fragmento293 autógrafo do Martinho de Melo e Castro.  
 

As três caligrafias apresentadas retratam traçado irregular se comparadas às 

representadas na redação dos documentos do corpus. A morfologia dos três punhos 

pode ser considerada pouco trabalhada, com formatos de letras de desenho pouco 

cuidado. As duas primeiras reproduções, da autoria material do Conde de Oeiras e de 

seu irmão, demonstram ângulo bastante desarmônico em relação às pautas 

imaginárias. Retratam também uma escrita menos corrente, se comparadas à terceira.  

Apesar das funções políticas de destaque, essas personagens históricas podem 

ser consideradas portadoras de punhos menos hábeis à prática da escrita do que os 

                                                             
292 Fragmento retirado do documento 90 A, linha 26 “Mais fiel amigo e Captiuo de VossaSenhoria”. 
293 Fragmento retirado do documento datado de 29 de junho de 1762, número 358, Manuscritos da 
Livraria, do Arquivo da Torre do Tombo. 
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escribas profissionais. Evidencia-se, com isso, o fato já conhecido de a produção 

documental pública e oficial dos governos ser reservada aos profissionais da escrita.  

Representante do alto cargo de maior influência política junto ao Rei, o Conde 

de Oeiras deixou pouca documentação autógrafa. Os testemunhos de seu próprio 

punho restringiram-se, via de regra, à esfera das comunicações privadas. Nessas 

correspondências, sua grafia pode ser caracterizada de maneira mais detalhada, 

retratando as mesmas características já mencionadas, de uma mão pouco afeita à 

grafia bem trabalhada: 

 
Figura 72: Fragmento de uma carta294 autógrafa do Conde de Oeiras ao filho. 
 

Do mesmo modo que os três Secretários responsáveis pelo envio das 

correspondências passivas do corpus, Tomás Pinto da Silva, o “Secretário de Governo 

                                                             
294 Fac-símile da carta do Conde de Oeiras ao filho sobre as 8 inspecções que realizara no tempo de 

Dom José I, escrita em Pombal, em 12 de julho de 1777. Biblioteca Nacional de Lisboa. Seção de 

Reservados, Manuscritos, n. 40. PBA 695, p. 230-231. Publicada por Barreto (1982, p. 34). 
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da Capitania de São Paulo” no governo do Morgado de Mateus,  não redigia 

documentos de próprio punho. Sua grafia, retratada a seguir, apresenta traçado 

menos regular do que os punhos dos escribas com quem trabalhou, os responsáveis 

pela produção dos documentos ativos do corpus: 

 
Figura 73: Punho295 do Secretário Tomás Pinto da Silva. 

 

A caligrafia de Tomás Pinto da Silva evidencia o aspecto do peso, que denota 

extrema força aplicada à pena, o que, por vezes, chegava a manchar o suporte com 

o excesso de tinta aplicada. Apesar da regularidade do módulo, o ângulo inclinado à 

direita confere apresentação visual mais distante do modelo. Desse modo que os três 

Secretários supracitados, Tomás Pinto da Silva, figura de destaque nas ações 

governamentais, grafou de próprio punho seu nome em documentação oficial como 

aquele que conferia os documentos redigidos por escribas. Por exemplo, em todas as 

cartas de sesmaria, há breve nota e sua assinatura autógrafa: 

                                                             
295 Certidão autógrafa do Secretário Tomás Pinto da Silva, datada de 8 de outubro de 1772, 

comprovando a autenticidade e fidedignidade das cópias feitas a partir de documentos 

originais na Secretaria da capitania de São Paulo. Cartulário 169, fólio 3v, COO420, APESP. 
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Figura 74: Carta patente296 controlada por Tomás Pinto da Silva. 

 

Quando havia necessidade de grafar diretamente em um documento oficial, seu 

traçado apresentava caligrafia muito apurada: 

                                                             
296 Carta patente redigida pelo escrivão Pedro Martins Coimbra, sob o controle do Secretário Tomás 
Pinto da Silva. Anexa ao documento 2340 (ARRUDA, 2002, p. 368). 
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Figura 75: Nota autógrafa de Tomás Pinto da Silva após texto tipográfico297. 

 
O o traço apurado mantinha, no entanto, as marcas de sua caligrafia corrente, 

por exemplo com o uso de U por V e de caixa alta no interior de palavras.  

Outro exemplo que corrobora o fato de os Secretários não desempenharem 

funções de escrita constantemente em seus cargos é o Secretário do Conselho 

Ultramarino em Lisboa, Joaquim Miguel Lopes de Lavre: 

  

Figura 76: Exemplos de caligrafias de escrivães. 
 

Observa-se, mais uma vez, por meio da nota autógrafa do Secretário do 

Conselho Ultramarino em Lisboa, que o punho do escriba, como profissional da 

escrita, apresenta-se mais legível do que a daquele que ditara e gerenciara o 

documento. Apesar de seus traçados apresentarem marcas da rapidez da com que, 

provavelmente, escreviam, os Secretários, a exemplo de Tomás Pinto da Silva, 

demonstravam-se conhecedores dos cânones de uma boa caligrafia setecentista.  

Durante o governo do Morgado de Mateus, Tomás Pinto da Silva298 foi o 

responsável por acompanhar a produção documental, atestando a intensa escrita da 

                                                             
297 Fragmento de carta patente feita em tipografia em Lisboa no ano de 1769, anexa ao documento 
2474 (ARRUDA, 2002, p. 389), em que se encontra a nota autógrafa do Secretário Tomás Pinto da 
Silva “Thomas Pinto da | Silua SeCretario do Gouerno a fes esCreuer”. 
298 Caligrafia do escrivão Estevão Luiz Corrêa e, à direita do leitor, caligrafia do escrivão Francisco 
Monteiro da Silva e nota autógrafa do Secretário Joaquim Miguel Lopes de Lavre. Tomás Pinto da Silva 
acompanhou os dez anos do governo do Morgado de Mateus e, após esse período, permaneceu no 
Brasil e recebeu a mercê de “Secretário do Estado do Rio de Janeiro” em setembro de 1775. Tomou 
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Secretaria, conforme mencionado nos aspectos codicológicos. A abundância de 

documentos que são redigidos e circulam na capitania de São Paulo é tópico comum 

em diversas correspondências ascendentes do Morgado de Mateus, como 

comprovação de sua atuação profícua como administrador: ‘basta dizer 

aVossaExcellencia, que naSecretaria doGoverno, comoat- | testaoSecretario, Setêm 

escripto trinta ecinco resmas depapel, e | na minhaSecretaria particular onze, ou doze, 

tudodictado da minha voz; os Li- | vros emque tenho destribuido aSecretaria Saõ os 

que constaõ da Rela- | Çaõ junta.’ (23, 31). 

Como reforço a seus dizeres, Tomás Pinto da Silva atesta que a escrita fazia 

parte da rotina diária do Governador. Antes do jantar, cuida dos despachos ao correio: 

 

Figura 77: Atestado299 da presença do Morgado de Mateus (na produção das correspondências de sua) 
Secretaria.  
 

O labor do Morgado de Mateus não se encerra no acompanhamento e 

conferência dos documentos sob sua tutela. Em oposição aos seus interlocutores e 

                                                             
posse do cargo em 21 de junho de 1776 para trabalhar junto ao então Vice-Rei, Dom Luís de Almeida, 
o Marquês do Lavradio. Segundo Conceição (2013, p. 132), o Vice-Rei desaprovou o novo Secretário, 
escrevendo ao Marquês de Pombal que além da idade avançada de 72 anos, Tomás Pinto da Silva 
não tinha instrução e nem inteligência para um emprego tão importante (Fragmento transcrito a partir 
de Conceição (2013, p. 132) “Devo porem pôr na prezença de VossaExcellencia | que este homem 
alem de ter a idade de 72 annos naõ tem nem ins | truçaõ, nem aquella inteligencia preciza para hum 
emprego taõ importante.”, retirado da carta ao 2° Marquês do Lavradio ao Marquês de Pombal, Rio de 
Janeiro, 18 de junho de 1776. AHU_ACL_CU_017, Cx. 100, D. 8579).  
299 Atestado idiógrafo do Secretário Tomás Pinto da Silva, grafado pelo escrivão Pedro Martins 
Coimbra. Anexo ao documento 2422 (ARRUDA, 2002, p. 381). 
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ao seu Secretário, ele redigiu de próprio punho grande parte das correspondências 

oficiais de seu governo. O corpus conta com 16 documentos de sua autoria material, 

dentre os quais um deles é uma cópia300 feita para registro no cartulário. Conforme 

mencionado no contexto histórico, o Morgado de Mateus reconhece a utilidade de sua 

caligrafia para registrar e comunicar com precisão os trâmites documentais de seu 

governo. Por isso, em correspondência particular, pede que a esposa não se esqueça 

de mandar ensinar ao filho primogênito a arte de debuxar, que lhe estaria sendo mais 

útil que todas as outras na administração da capitania. A destreza caligráfica com que 

grafou seus tantos documentos autógrafos indica sua prática escrita, bem como sua 

desenvolvida coordenação motora fina301, talento bastante peculiar no momento 

histórico tendo em vista os demais traçados apresentados neste capítulo. 

 
 

Figura 78: Exemplos302 de documentos autógrafos do Morgado de Mateus. 
 

A regularidade de seu traçado atribui à composição evidente legibilidade, como 

se o autor levasse em conta “a pautação de um tetragrama, semelhante a um caderno 

de caligrafia” (FACHIN, 2008, p. 46). Sua caligrafia sempre simétrica e bem 

desenhada, teria servido de modelo ao que exigia dos escribas em sua Secretaria. 

                                                             
300 Por se tratar de correspondência passiva, apresenta a situação de ter o Morgado de Mateus como 
destinatário e, ao mesmo tempo, autor material. 
301 De acordo com Capellini et al. (2008, p. 56), a coordenação motora fina seria a função empregada 
para cumprirem-se atividades minuciosas, coordenando-se os olhos e as mãos, por exemplo. Em 
oposição, a coordenação motora grossa seria a que exige o uso dos músculos maiores do corpo. 
302 O fólio à esquerda do leitor é o documento 8 do corpus e o à esquerda, o primeiro fólio do doc. 84.  
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Por esse motivo, somado ao fato de ser o punho de autoria material de maior 

recorrência no corpus, produto da personagem central desta tese, montou-se um 

alfabeto descritivo, como proposto por Fachin (2008, p. 26). No alfabeto exemplificam-

se com os grafemas de maior frequência no traçado, em detrimento dos alógrafos: 

Letra Representação 
gráfica 

Palavra de que foi 
retirada 

Documento, 
linha de 
origem 

A 

  

2,21 

B 
 

 

2,6 

C 
  

1,10 

D 

 
 

1,30 

E 

  

1,1 

F 

 
 

2,24 

G 

 
 

1,46 

H 

  

1,4 

I 

  

1,1 

L 

 
 

1,10 

M 

  

4,17 

N 

  

7,2 

O 

  

1,17 

P 
 

 

1,21 

R 

  

1,20 

S 

 
 

1,1 

T 
  

1,32 

V 

 
 

1,46 
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X 

  

3,38 

Y 

  

3,3 

Quadro 12: Alfabeto303 dos grafemas maiúsculos do punho do Morgado de Mateus. 

 
A evidente regularidade do traçado (com base em pautação imaginária) do 

Morgado de Mateus, observada no conjunto de um documento, torna-se relativa 

quando se analisam os grafemas isoladamente. As letras maiúsculas apresentam 

modelos com poucos alógrafos e módulos regulares. No entanto, variam entre si 

quanto ao ângulo, com diferentes inclinações de letras, tendendo ao traçado 

dextrogiro. As alterações mais significativas dizem respeito ao peso, com espessuras 

distintas indicando maior ou menor concentração de tinta por reforço do instrumento 

de escrita.  

A grafia humanística legível e muito próxima do cânone caligráfico da época do 

Morgado de Mateus demonstra-se com mais clareza por meio dos grafemas 

minúsculos: 

 
 

Gra-
fema 

 
Representações gráficas 

 
 

Inicial 

Palavra de 
que foi 

retirada (Doc, 
linha) 

 
 

Medial 

Palavra de que 
foi retirada 
(Doc, linha) 

 
 

Final 

Palavra de 
que foi 
retirada 

(Doc, linha) 

a  
 

(1, 4) 

 
 

(1, 5) 
 

(1, 5) 

b 
   

(2, 15) 

 
 

(1, 12) 

- - 

c   
(1, 6) 

 

  
(1, 5) 

 

- - 

d 

  
(5, 3) 

 
 

(5, 3) 

- - 

e   
(5, 3) 

 

 
 (1, 3) 

 
 

(5, 20) 

                                                             
303 Além da ausência de algumas letras maiúsculas, J e Q, não há ocorrências de letras K e 

W nos documentos analisados, por isso não constam no alfabeto. 
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f 

  
(1, 22) 

 
  

(1, 42) 

- - 

g 

 
 

(3, 5)  
  

(1, 35) 

- - 

h 

  
(1, 4) 

 
 

(1, 5) 

- - 

i  
  

(1, 43) 

 
(1,20) 

 

 
 (1, 28) 

j 

 
  

(1, 16)   
(1,24) 

- - 

l 

  
(2, 12) 

 

(1, 9) 

  
(1, 3) 

m 
 

 
(1, 3) 

 
 

(1, 6) 

 

 
(1, 19) 

n 
  

(1, 3) 

  
(1, 13) 

- - 

o   
(1, 18) 

 

(1, 5) 

 

 
(5, 3) 

p 

   
(1, 8) 

  
(1, 17) 

- - 

q 
  

(1, 10)   
(1, 21) 

- - 

r  
 

(1, 5) 

 

(1, 6) 

 
 

 (1, 21) 

s  

 
(1, 6) 

  
(1, 4) 

 

(1, 8) 

t  
 

(1, 7) 
  

(1, 4) 

- - 

u  

(1, 11) 

 
 

(1, 18) 

  
(5, 3) 

v  
 

(3, 22) 

 
  

(1, 11) 

- - 
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x - -  

 
(1, 27) 

- - 

y - - 
  

(1, 49) 
 

 
(7, 10) 

z - -  
 

(1, 9) 

 
  

(4, 8) 
Quadro 13: Alfabeto dos grafemas minúsculos do punho do Morgado de Mateus. 

 
Considerou-se o contexto de ocorrência dos grafemas em suas posições iniciais, 

mediais e finais como fator de influência no traçado. Embora a intenção não seja 

descrever o traçado de cada letra como propõe Fachin (2008), nota-se que o traçado 

da maioria das letras segue o modelo proposto por Figueiredo (1722, p. 7). A 

aparência de clareza da caligrafia em nada lembra o “aspecto garranchoso” (FACHIN, 

2008, p. 77) comum às correspondências do Conselho Ultramarino. A forma visual 

deve-se à constate observação do regramento imaginário do suporte e o uso 

cuidadoso da pena. Esse instrumento de escrita não permanecia em contato com o 

suporte até que se acabasse a tinta. Infere-se, diante disso, que o traçado do Morgado 

de Mateus configure-se como modelar às grafias produzidas pelo instrumento pena. 

Afinal, nota-se que a execução de cada grafema é bem trabalhada, por vezes com 

mais de um “tempo” (FACHIN, 2008, p. 84), cada qual com o seu traço distinto.  

Apesar da distinção do desenho de cada letra, trata-se de uma caligrafia cursiva, 

contudo os nexos entre as letras de uma mesma palavra por vezes inexistem. Infere-

se que a aparente leveza que denota a habilidade do traçado deva-se também a essa 

característica, de evitarem-se nexos que deixariam a grafia mais encadeada e mais 

distante do modelo caligráfico. Empenhava-se para alcançar aquilo que cobrava de 

seus escribas: que o debuxo fosse melodioso, uma vez que os caracteres substituíam 

na escrita as vozes das cantorias304. 

Todo o empenho na realização da própria grafia demonstra o quanto o Morgado 

de Mateus valorizava a prática da escrita305. O reconhecimento demasiado à atitude 

                                                             
304 Esses eram os dizeres que aplicava como treinamento ortográfico a seus escribas, conforme anexo 
ao documento 2408 (ARRUDA, 2002, p. 379). 
305 Mesmo em correspondência particular, refere-se a isso: “Aqui se não faz outra coisa mais que 
escrever e ver papéis. O despacho que é grande não me fica de um dia para o outro: tudo corre pela 
minha mão, porque não me fio de ninguém, nem tenho pessoas hábeis, exceto o Secretário que me 
parece bem intencionado, e o Ouvidor, com quem me dou bem, um Ministro prudente, reto, 
desinteressado e zeloso do serviço d’El-Rei, visto pelo que até agora tem mostrado.” Carta de Dom 
Luís, de 2 de Janeiro de 1766 (BELLOTTO, 2007b, p. 219). 
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de redigir por si mesmo pode ser comprovado por um registro documental. Mediante 

a impossibilidade306 de permanecer redigindo com sua própria mão as duas vias a 

serem enviadas a seus superiores no Reino, o Governador da capitania de São Paulo 

escreveu ao Conde de Oeiras solicitando ‘meperdoe emedispense de eu naõ poder 

tambem escrever as segun | das vias pela minha maõ’ (6, 8). O pedido, datado de 3 

de setembro de 1765, atesta o fato de o próprio Morgado de Mateus ter redigido de 

próprio punho as duas vias da documentação oficial enviada ao Reino até então.  

 

 

VilladeSantos 3. deSetembro de1765. 
CartaFamiliar deDom Luiz Antonio 
deSouza para o Illustrissimo, eExcelentissimo Senhor 
Conde deOeyras. 

Respondidas 
                    Reposta familliar 
queSentemuito queaSuaquedaSe 
façaaindataõ Lembrada. que espera Se tenha 
inteiramenterestablecido: Equepeloque 
pertence aosdocumentos quepede oConde de 
Vimieirolhedeveresponder: queestando no 
Governo naõ pode Sollicitar  per Si mesmoos 
taes documentos: Porem queconstituindoelle 
    qual 

quer Procurador queo requeira, econstando 
deauttos, oup[r]opus queparem 
nosCartorios dessa 
Capitania, naõ havera duvida 
emSelhepassa 
remtodasasCartas quepedir. 
Edevedizerselhe 
que naõ tome otrabalho deescrever pela 
Sua 
propria maõ, porque hé melhor empregar 
esse 
tempo commais utilidade aoRealServiço, de 
que Seaplicataõ Louvaveleafectuozamente 

 

Figura 79: Borrão307 da resposta308 dada pelo Conde de Oeiras ao pedido do Morgado de Mateus. 

 

                                                             
306 A justificativa do impedimento antecede o pedido: ‘Como Vossa Excellencia MeuSenhor. sabemuito 
| bem a grande queda que eu dei agora fas hum anno vindo a cava | Lo naSerrado Maraõ, na qual 
espedacei todo o cotovello ejogo do | pulsso damaõ direita; em cujos Lugares naõ ficoutudo reduzido 
a | suaprimeira perfeiçaõ, eem muitos dias padeçodores naquellas partes que | só com 
muitamortificaçaõ posso escrever. Por isso pecoaVossaExcellencia’ (6, 2). 
307 Ainda que sejam produções burocráticas, visando precipuamente à transmissão do conteúdo, a 
grafia empregada nos documentos do corpus é sempre bastante regular e legível. Além da garantia de 
transmissão eficiente da informação, o traçado regular legitima o conteúdo que propaga. Dessa forma, 
no conjunto do corpus não se observa a escrita rápida e descuidada encontrada em minutas e borrões 
do período, a exemplo dessas figuras.  
308 Anexo ao documento 6 do corpus. Fac-símiles seguidos da respectiva transcrição justalinear. 
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O retorno dado à solicitação reitera o fato de não ser exigido que o governante, 

enquanto autor intelectual, grafasse pessoalmente o conteúdo dos documentos. A 

escrita de próprio punho foi considerada uma tarefa de menor valia pelo Conde de 

Oeiras, ao aconselhar que o Morgado de Mateus empregasse seu tempo com outras 

ações de maior relevância ao Real Serviço. Duas possibilidades podem motivar essa 

postura do Conde de Oeiras. A primeira decorreria do fato de haver profissionais 

qualificados e contratados para a redação oficial nas Secretarias de governo, 

tornando-se dispensável a ação do próprio Governador nesse sentido. A segunda, de 

caráter mais pessoal, estaria subjacente à primeira e se deveria à atitude de 

desqualificar como imprópria uma tarefa que ele próprio não realizava. Infere-se que 

esse desvalorização da prática da escrita decorresse do estatuto inferior309 que os 

trabalhos manuais tinham na época.  

Como não seria função do próprio Governador, havia diversos escrivães 

contratados na capitania de São Paulo. Para cumprir todas as etapas dos trâmites 

administrativos em uma área territorial tão dilatada, o Conde de Oeiras recomendou 

que se contratassem ‘os Amanuences que lhe | forem necessarios, os quaes naõ 

sendo mais precizos se | devem despedir depois de satisfeitos do seu trabalho.’ (93, 

15).  

Deriva dessa diversidade de funcionários a variedade de punhos existente nas 

correspondências que compõem o corpus. Mesmo que a proposta central desta tese 

seja a de trabalhar o nível discursivo, comumente atribuído apenas ao autor 

intelectual, deve-se também registrar o devido crédito à autoria material.  

A dificuldade de se conhecer a identidade de cada um dos autores materiais não 

invalida a influência exercida por esses escribas no produto final de cada documento. 

Não se pode desconsiderar que a mão que grafa o texto imprime, em conjunto com o 

traçado das letras, seus traços dialetais e culturais. Ao passar pelo crivo do autor 

intelectual, um documento idiógrafo pode ser considerado o amálgama do discurso, 

proposto pela mente do autor intelectual, e das particularidades linguísticas (de ordem 

gráfica, morfológica e sintática) da materialização executada pelas mãos do escriba. 

Nota-se que todas as caligrafias apresentam traçado bastante regular, com 

ângulo, módulo e peso equilibrados. A estética regrada do punho parece ter sido o 

                                                             
309 De acordo com Villalta (1999, p. 29), a representação medieval de sociedade contava com a divisão 
de três estados dentro do povo, os chamados “estados limpos” diferiam-se dos “estados vis”, composto 
por aqueles que exerciam ofícios mecânicos. 
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critério de seleção aos escrivães autorizados a redigirem documentação oficial a ser 

enviada aos superiores da Coroa portuguesa. Pelo estudo de documentos do período 

notadamente autógrafos de alguns escribas, foi possível inferir a autoria material de 

determinados traçados retratados no corpus. 

O Oficial da Secretaria, Pedro Martins Coimbra, seria o autor do punho mais 

representado no corpus, depois do Morgado de Mateus. Em seguida, pela quantidade 

de documentos atribuídos a sua autoria material no corpus, estaria o Escrivão da 

Junta, Clemente José Gomes Camponeses. Com uma possível ocorrência cada, 

estariam representados os Escrivães João de Oliveira Cardoso e Inácio Pedroso de 

Aveiro. 

Autor material Fragmento representativo de sua 

caligrafia 

Pedro Martins Coimbra310 

 

Clemente José Gomes 

Camponeses311 

 

João de Oliveira Cardoso312 

 

                                                             
310 O Oficial da Secretaria, Pedro Martins Coimbra, teve sua caligrafia observada por meio de seu 
documento autógrafo anexo ao 2346 (ARRUDA, 2002, p. 368), do qual se apresenta um fragmento.  
311 O Escrivão interino da Junta da Fazenda, Clemente José Gomes Camponeses, teve sua caligrafia 
observada por meio de seu documento autógrafo anexo ao 378 (ARRUDA, 2000, p. 98), do qual se 
apresenta um fragmento. 
312 O Escrivão, João de Oliveira Cardoso, teve sua caligrafia observada por meio de seu documento 
autógrafo anexo ao 338 (ARRUDA, 2000, p. 92), do qual se apresenta um fragmento. 
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Inácio Pedroso de Aveiro313 

 

Quadro 14: Autores materiais do corpus ativo. 
 

A distribuição da autoria material dos documentos seria estruturada de acordo 

o seguinte quadro: 

Autor material Documentos do corpus 

Morgado de Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 

24, 26, 34, 84. 

Pedro Martins Coimbra 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 

31, 46, 88 B. 

Clemente José Gomes Camponeses 35, 38 B, 39 B, 40 A, 41, 43. 

João de Oliveira Cardoso 14 

Inácio Pedroso de Aveiro 17 

Quadro 15: Distribuição dos autores materiais do corpus ativo. 
 

A diversidade de punhos retratada no corpus deve-se à profícua produção 

documental nas Secretarias de governo, tanto em São Paulo quanto em Lisboa. 

Diante dessa profusão, outras inferências poderiam ser feitas, mas por ora foi 

preferível deter a atenção a esses punhos de ocorrência mais comprovada. Apenas 

para indicar padrões, há recorrência de traçado, permitindo que se agrupem os 

seguintes documentos do corpus em conjuntos de punhos: 

I. 36, 38 A, 39 A, 44, 45.  

II. 48 B, 47, 48. 

III. 37, 42. 

IV. 49, 50. 

V. 58, 59. 

VI. 64, 65. 

VII. 99, 100. 

                                                             
313 O Escrivão, Inácio Pedroso de Aveiro, teve sua caligrafia observada por meio de seu documento 
autógrafo anexo ao 2346 (ARRUDA, 2002, p. 368), do qual se apresenta um fragmento. 
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Outros dezoito punhos foram identificados em documentação coetânea 

produzida na capitania de São Paulo, dentre os quais não foi possível reconhecer 

representações no corpus: 

Exemplo de caligrafia em fragmentos de 

documentação oficial 

Autor material 

 
 

Afonso Botelho de Sam Paio e 
Sousa (Ajudante de ordens do 

Governo)314 
 

 

 
 

António Bernardino de Sena 
(Escrivão dos Contos e 

Almoxarifado da Fazenda Real da 
capitania)315 

 

 
 

António Francisco Guimarães 
(Escrivão da Câmara e Órfãos)316 

 

 

António Fortes de Bustamante e 
Sá  (Escrivão da Ouvidoria)317 

 

                                                             
314 Representação da caligrafia do Ajudante de Ordens do Governo, Afonso Botelho de Sampaio e 
Sousa. Fragmento retirado de seu documento autógrafo anexo ao 327 (ARRUDA, 2000, p. 91). 
315 Representação da caligrafia do Escrivão dos Contos e Almoxarifado da Fazenda Real da capitania, 
António Bernardino de Sena. Fragmento retirado de seu documento autógrafo anexo ao 344 (ARRUDA, 
2000, p. 93). 
316 Representação da caligrafia do Escrivão da Câmara e Órfãos, António Francisco Guimarães. 
Fragmento retirado de seu documento autógrafo anexo ao 329 (ARRUDA, 2000, p. 91). 
317 Representação da caligrafia do Escrivão da Ouvidoria, António Fortes de Bustamante e Sá. 
Fragmento retirado de seu documento autógrafo anexo ao 2494 (ARRUDA, 2002, p. 392). 
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António Machado Freire 
(Escrivão)318 

 

 

 

 

António Marques Barbosa 
(Escrivão de Órfãos)319 

 

Domingos Martins Pereira 
(Escrivão)320 

 

 
 

Félix Elói do Vale (Escrivão da 
curadoria geral)321 

 

 

Inácio António de Almeida 
(Tabelião)322 

 
 

João António Castelo (Escrivão da 
Vila e Praça de Santos)323 

 

                                                             
318 Representação da caligrafia do Escrivão, António Machado Freire. Fragmento retirado de seu 
documento autógrafo anexo ao 325 (ARRUDA, 2000, p. 90). 
319 Representação da caligrafia do Escrivão de Órfãos, António Marques Barbosa. Fragmento retirado 
de seu documento autógrafo anexo ao 2494 (ARRUDA, 2002, p. 392). 
320 Representação da caligrafia do Escrivão, Domingos Martins Pereira. Fragmento retirado de seu 
documento autógrafo anexo ao 336 (ARRUDA, 2000, p. 92). 
321 Representação da caligrafia do Tabelião do público judicial da capitania, Félix Elói do Vale. 
Fragmento retirado de seu documento autógrafo anexo ao 337 (ARRUDA, 2000, p. 92). 
322 Representação da caligrafia do Tabelião, Inácio António de Almeida. Fragmento retirado de seu 
documento autógrafo anexo ao 330 (ARRUDA, 2000, p. 91). 
323 Representação da caligrafia do Escrivão da Vila e Praça de Santos, João António Castelo. 
Fragmento retirado de seu documento autógrafo anexo ao 337 (ARRUDA, 2000, p. 92). 
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João da Costa Silva (Escrivão da 
Correição)324 

 

 
 

João de Madureira Calheiros 
(Escrivão)325 

 

João Machado da Silva (Escrivão 
da Câmara)326 

 

 
 

José António Guimarães 
(Escrivão da Alfândega e 

Matrícula da Vila de Santos)327 
 

 
 

José Álvares da Silva (Tabelião 
do público judicial da capitania)328 

                                                             
324 Representação da caligrafia do Escrivão da Correição, João da Costa Silva. Fragmento retirado de 
seu documento autógrafo anexo ao 2444 (ARRUDA, 2002, p. 384). 
325 Representação da caligrafia do Escrivão, João de Madureira Calheiros. Fragmento retirado de seu 
documento autógrafo anexo ao 2494 (ARRUDA, 2002, p. 392). 
326 Representação da caligrafia do Escrivão da Câmara, João Machado da Silva. Fragmento retirado 
de seu documento autógrafo anexo ao 337 (ARRUDA, 2000, p. 92). 
327 Representação da caligrafia do Escrivão da Alfândega e Matrícula da Vila de Santos, José António 
Guimarães. Fragmento retirado de seu documento autógrafo anexo ao 338 (ARRUDA, 2000, p. 92). 
328 Representação da caligrafia do Tabelião do público judicial da capitania, José Álvares da Silva. 
Fragmento retirado de seu documento autógrafo anexo ao 352 (ARRUDA, 2000, p. 94). 
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José Bonifácio Ribaz (Escrivão da 
Fazenda Real e Junta da 

capitania)329 
 

 

Luiz António da Costa Vianna 

(Escrivão)330 

 

Salvador Pereira da Silva 
(Ouvidor e Corregedor da 

Comarca)331 
 

Quadro 16: Autores materiais identificados em documentação coeva produzida no Brasil sem 
representação no corpus. 

 

Embora a rotatividade desses funcionários impeça a identificação exaustiva dos 

autores materiais do corpus, os anexos da documentação ativa contêm registros pelos 

quais foi possível identificar escrivães indicados no quadro e não representados no 

corpus que atuavam no governo do Morgado de Mateus. Mesmo não sendo o foco 

desta pesquisa, considerou-se que apontamentos de ordem biográfica possam 

contribuir para a contextualização do quadro de funcionários da Secretaria da 

capitania de São Paulo. Para a consecução da sucinta pesquisa sobre os autores 

materiais, considerou-se que 

O que o documento oferece é um resultado (modificado pela passagem do 
tempo sobre o manuscrito) do percurso da mão do escriba, percurso que foi 
condicionado por diversos factores – dialecto natal, dialecto do local de 
produção do documento, aprendizado da escrita, modelos de documentos em 
que se inspira. Assim, é importante conhecer a biografia do escriba, ou pelo 
menos as circunstâncias que envolveram o acto de escrita, pois devem ser 
apreciados diferentemente (CASTRO, 2008, p. 80). 
 

Nessa perspectiva, acredita-se que os responsáveis pelas correspondências 

enviadas aos superiores no Reino, como o Oficial de governo Pedro Martins Coimbra, 

                                                             
329 Representação da caligrafia do Escrivão da Fazenda Real e Junta da capitania, José Bonifácio 
Ribaz. Fragmento retirado de seu documento autógrafo anexo ao 352 (ARRUDA, 2000, p. 94). 
330 Representação da caligrafia do Escrivão, Luiz António da Costa Vianna. Fragmento retirado de seu 
documento autógrafo anexo ao 336 (ARRUDA, 2000, p. 92). 
331 Representação da caligrafia do Ouvidor e Corregedor da Comarca, Salvador Pereira da Silva. 
Fragmento retirado de seu documento autógrafo anexo ao 351 (ARRUDA, 2000, p. 94). 
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sejam portugueses e tenham vindo ao Brasil na comitiva do Morgado de Mateus, 

exclusivamente para prestar serviços a seu governo. Além dele, o Escrivão da 

Ouvidoria, António Fortes de Bustamante e Sá, era formado em Direito pela 

Universidade de Coimbra e, portanto, intitulava-se como “Doutor”332.  

Outros Escrivães compuseram tal comitiva, como António Machado Freire, que 

desde 1752 atuava na Ouvidoria do Cível em Portugal, de acordo com Mello (2013, p. 

228). 

Dentre os funcionários com funções ligadas à produção escrita que compuseram 

a comitiva do Morgado de Mateus destaca-se seu primo Afonso Botelho de Sam Paio 

e Sousa, nascido em 1728 e falecido em 1793. No cargo inicial de Ajudante de Ordens 

do Governo, em 1768 assumiu a responsabilidade pelas expedições militares de 

conquista dos sertões. Por seu bom desempenho, recebeu, posteriormente, a patente 

de Tenente-Coronel. Conforme Belluzzo (2003) aborda de maneira geral em seu livro, 

Afonso Botelho entrou para a História como quem mais de perto acompanhou a 

questão da tratativa com os índios. 

Alguns dos portugueses vindos ao Brasil para cumprir funções profissionais ao 

tempo do governo de Dom Luís António deixaram-se ficar, constituindo família em São 

Paulo. É o caso do Escrivão João de Oliveira Cardoso, que se casou pela primeira 

vez em Atibaia, com Maria Gertrudes no ano de 1790333. E também do Escrivão Luiz 

António da Costa Vianna, nascido em Viana do Castelo e filho do capitão Domingos 

Fernandes da Costa, que se casou em Sorocaba com a nativa Anna Maria no ano de 

1775334.  

De modo similar, o português Salvador Pereira da Silva já havia atuado como 

Juiz de Fora em Coimbra, na Vila de Penela antes de assumir o cargo de Ouvidor 

Geral e Corregedor da Comarca de São Paulo em 1765335. Permaneceu no Brasil, 

casando-se em 1793 com Joaquina Maria de Oliveira em Atibaia336. 

Outro Escrivão português seria o Clemente José Gomes Camponeses, 

conhecido por ter deposto contra o Morgado de Mateus no governo posterior. Nascido 

                                                             
332 ‘O Doutor Antonio Fortes | deBustamante eSá graduado em Leys | pela Universidade de Coimbra e 
Escrivaõ da | Ouvedoria e anexos desta Cidade de Sam Pau | lo et cetera.’ Fragmento retirado de seu 
documento autógrafo anexo ao 2494 (ARRUDA, 2002, p. 392). 
333 Informações obtidas por meio do site:  
<http://www.genealogiabrasileira.com/titulos_perdidos/cantagalo_ptbanhang.htm>. 
334 Informações do site <http://www.buratto.org/paulistana/Lemes_4.htm>. 
335 Informações do site <http://www.arvore.net.br/Paulistana/CosCabrais.htm>. 
336 Informações do site <http://www.arvore.net.br/Paulistana/Bicudos_1.htm>. 
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em Lisboa, na Freguesia de Nossa Senhora da Encarnação de Alcorim em 1740, 

Clemente José teria vindo ao Brasil anteriormente, em 1752 e desde 1752 já estaria 

casado com esposa brasileira. Faleceu em 1804, aposentado como Oficial da 

Fazenda. 

Dentre os Escrivães, havia também brasileiros, sobretudo os contratados para 

funções imediatas de substituição na Secretaria. Além dos amanuenses temporários, 

havia cargos de relevância ocupados por nativos. Era o caso do Escrivão da Fazenda 

Real e Junta da capitania, José Bonifácio Ribaz, nascido em 1739 no Rio de 

Janeiro337. 

Também detentor de destaque social, o Tabelião Inácio António de Almeida foi 

considerado por Borrego (2010, p. 138) como um agente mercantil da Câmara 

Municipal em 1764, vivendo de “suas agências338” (BORREGO, 2010, p. 164). 

Um exemplo é António Bernardino de Sena, Escrivão das contas do almoxarifado 

da Fazenda Real da Cidade de São Paulo, mencionado por Rodriguez (2010, p. 66) 

como detentor do cargo de Escrivão dos órfãos, e por Fachin (2011, p. 45) como o 

autor de uma das certidões estudadas em 1753 na Parnaíba. António Bernardino de 

Sena teria nascido em 14 de maio de 1729 em Santana de Parnaíba e morrido no ano 

de 1765 no mesmo local. Sua biografia é conhecida por ter sido abandonado pelos 

pais e batizado como “exposto”339. Casou-se com Joana Barbosa de Araújo, com 

quem teve a filha Ana Maria de Abreu Barbosa. Faceleceu na Vila de Parnaíba no ano 

de 1795340. 

A quantidade de autores materiais elencados denota a dificuldade da tarefa de 

distinção dos punhos. Tal tarefa torna-se ainda mais árdua devido à necessidade de 

renovação e ampliação do quadro de escrivães no governo do Morgado de Mateus. 

De acordo com um ofício341 de 12 de maio de 1768, a Secretaria de São Paulo teria 

tido muitas baixas por conta de moléstias de pessoas que escreviam, o que fez com 

                                                             
337 Informações do site <http://www.geni.com/people/Jos%C3%A9-Bonif%C3%A1cio-
Ribas/6000000017739614596>. 
338 O termo “agência” é empregado pela autora Borrego (2010, p. 6) para designar de modo genérico a 
prática do ramo de negócio mercantil empreendido na capitania de São Paulo no século XVIII. Por 
extensão dos “agentes”, essa escolha deu-se pelo interessante fato de não haver o termo “comerciante” 
em documentação coeva. 
339 Teria sido batizado na casa de Maria Tomás após oito dias de seu nascimento, em 22 de maio de 
1729. Arquivo Histórico de Jundiaí, Livro n. 1., Batismos Parnaíba, fls. 51v). Informação disponível em 
<http://www.marcopolo.pro.br/genealogia/cof/cofn21.htm>. 
340 Informações do site <http://www.marcopolo.pro.br/genealogia/cof/cofn09.htm#2011>. 
341 Ofício de número 31, catalogado por Arruda (2002, p. 379) como 2408, enviado do Morgado de 
Mateus ao Conde de Oeiras. 
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o Governador criasse uma escola com dois “Mestres de Meninos” habilitados a 

ensinar os aprendizes a redigir, para, no futuro, estarem aptos ao trabalho de redigir. 

Nesse mesmo documento, há a queixa de ‘naõ achey quem tivesse | Letra, que ao 

menos, por remedio, pudesseSuprir estafalta.’ O tom exagerado, comum aos 

discursos do Morgado de Mateus, fez com que ele tomasse a iniciativa de promover 

testes a possíveis escribas por meio de exercícios de caligrafia342, dos quais se 

apresenta um, com finalidade ilustrativa: 

 

 

Figura 80: Modelo343 do exercício de caligrafia aplicado pelo Morgado de Mateus aos aspirantes a 
Escrivães na capitania de São Paulo. 

 

Foram submetidos a esses testes caligráficos os seguintes candidatos: Manuel 

de Freiras Ribeiro da Silva, João Climaco Bernardes, João Alves Pereira da Silva 

Lima, António de Lacerda, Joaquim Francisco de Vasconcelos, Manuel Francisco de 

Andrade e Jerônimo Renovato. Esses nomes ampliariam o arrolamento descrito no 

quadro 16. 

                                                             
342 Os exercícios de caligrafia encontram-se em anexo ao documento 2408 (ARRUDA, 2002, p. 379). 
343 Exercício caligráfico de António de Lacerda, anexo ao documento 2408 (ARRUDA, 2002, p. 379). 
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Uma vez que a produção escrita na capitania de São Paulo já contava com 

escrivães portugueses, optou-se por mencionar brevemente, por meio de quadro, os 

nomes de alguns responsáveis pela escrita da documentação oficial enviada ao Brasil, 

a saber: 

 

Exemplo de caligrafia em documentos produzidos 

em Portugal  

Autor material 

 
 

 
 
 
 
 
 

António Ferreira de Azevedo344 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estevão Luís Corrêa345 

                                                             
344 Representação da caligrafia de António Ferreira de Azevedo. Fragmento retirado do cartulário 169 
do APESP, fólio 99r. Estima-se que seja o autor material do documento 52 do corpus. 
345 Representação da caligrafia de Estevão Luís Corrêa. Fragmento retirado do cartulário 169 do 
APESP, fólio 194r. 
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Francisco Monteiro da Silva346 

 
 

 
 
 
 

José Carlos dos Santos 
Bernardes (Escripturário 

Contador) 347 

 
 

 
 
 
 

Manuel António da Rocha348 

 
 

 
 
 
 
 

Manuel de Carvalho Paes de 
Andrade349 

                                                             
346 Representação da caligrafia de Francisco Monteiro da Silva. Fragmento retirado do cartulário 169 
do APESP, fólio 53v. Estima-se que seja o autor material dos documentos 54 e 57 do corpus. 
347 Representação da caligrafia do Escripturário e Contador, José Carlos dos Santos Bernardes. 
Fragmento retirado do cartulário 170 do APESP, fólio 13v. 
348 Representação da caligrafia de Manuel António da Rocha. Fragmento retirado do cartulário 169 do 
APESP, fólio 84v. 
349 Representação da caligrafia de Manuel de Carvalho Paes de Andrade. Fragmento retirado do 
cartulário 169 do APESP, fólio 195r. 
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Nicolau Tolentino Paredes350 

Quadro 17: Autores materiais identificados em documentação coeva produzida em Portugal sem 
representação no corpus. 
 

Acredita-se que se os cinco primeiros tenham atuado no cargo de Escrivão. 

Sobre o último, José Carlos dos Santos Bernardes, encontrou-se o registro de ele ter 

sido “Escripturário Contador” no Conselho Ultramarino. De acordo com a Revista do 

IHGB (1858, p. 111). O Escriturário teria participado, em 18 de maio de 1767, do 

estabelecimento do novo método com que se deveria trabalhar na administração e na 

arrecadação da Real Fazenda. 

Genericamente apresentados, dessa maneira, os autores materiais, trabalham-

se, a seguir, suas produções escritas, tratando-se mais detidamente das abreviaturas 

empregadas no corpus. Embora ajudem a distinguir os punhos, uma vez que cada 

escriba tem hábitos abreviativos pessoais, as abreviaturas auxiliam a vislumbrar os 

padrões caligráficos vigentes. 

 

6.2 Abreviaturas 

A partir do século XVI, a rápida propagação da tipografia em contraposição às 

caligrafias gótica e humanística acentuou o decréscimo da escrita manuscrita da 

escrita dos escribas e dos notários, até mesmo em documentos. Com isso, a escrita 

gótica restringiu-se ainda mais e as abreviaturas já não serviam apenas para 

economizar o papel, menos caro e agora menos raro que o pergaminho, mas também 

para permitir maior rapidez.  

Uma vez que a edição dos documentos foi elaborada por meio da transcrição 

semidiplomática, é de grande importância elencarem-se as abreviaturas que foram 

desenvolvidas a fim de facilitar a leitura do corpus. No período setecentista, as 

abreviaturas já não serviam para economizar papel, mais acessível que nos séculos 

                                                             
350 Representação da caligrafia de Nicolau Tolentino Paredes. Fragmento retirado do cartulário 169 do 
APESP, fólio 196v. 
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anteriores. Serviam, sobretudo, para agilizar o processo de escrita. O produto 

documental oriundo da rapidez da grafia contava sempre com o conhecimento do 

interlocutor. O número reduzido de leitores fazia com que a grande quantidade de 

palavras abreviadas nos textos não representasse um problema de interpretação. 

Em um tempo em que o analfabetismo era fator comum a grande parte da 

sociedade, a escrita desempenhava função de grande prestígio. “Quando quase toda 

a Europa era iletrada, dividida e subalimentada, não escapava a ninguém que 

escrever é prescrever; instruir, conduzir; e transmitir, submeter. Sinônimos funcionais 

que não envergonhavam quem os usava” (DEBRAY, 1983, p. 23).  

Quanto à difusão da capacidade de ler e escrever no final do século XVIII, em 
quase toda a Europa, só se pode contar com suposições, pela falta de 
números exatos. Quem deveria ser incluído? De que servem estimativas de 
uma ‘capacidade elementar de leitura’, suposta com base na modesta 
formação escolar, se esta, durante toda a vida, nunca é transformada em 
prática de leitura? É ‘leitor’ quem é capaz de rabiscar sua assinatura num 
certificado de compra, quem com muito esforço e suor decifra o familiar 
catecismo, ou mesmo um analfabeto que ouve avidamente alguém que lê? 
(WITTMANN, 1999, p. 139) 
 

Embora se defina a escrita como “técnica milenar e poderosa, veículo de 

comunicação privilegiado, seja manuscrita, impressa ou digital” (SANTOS, 2004, p. 

13), era, à época, como atualmente, um fator cultural que permitia a dominação. Afinal, 

ao longo da História a cultura escrita tem representado um produto das condições 

sociais, econômicas, políticas e culturais das sociedades e dos homens que a 

dominam, em detrimento dos que não puderam ou podem experimentá-la. 

O recurso das abreviaturas comprova a circulação restrita da escrita no período. 

O conceito de abreviação, do grego braqui (curto) e graphein (escrever), antecede a 

própria língua portuguesa, tendo se originado na taquigrafia da Roma antiga. Costa 

(2006, p. 137) afirma que há divergências quanto à invenção da taquigrafia enquanto 

sistema veloz de escrita, atribuindo-a alguns estudiosos aos hebreus, outros aos 

gregos. No século XVIII, a abundância das abreviaturas deve-se, de acordo com 

Flexor (1991, p. 11), à tradição de economia de espaço nos suportes, de custo 

elevado, e, sobretudo, para acelerar o ritmo da escrita. 

Segundo Marín Martínez apud Costa (2006, p. 136), toda abreviatura possui o 

elemento que abrevia e o que é abreviado: “Al primero se le llama signo abreviativo; 

al segundo, palabra o frase abreviada o, simplemente, abreviatura”.  

Apresentam-se, a seguir, quadros sobre cada um dos tipos de abreviaturas 

encontradas no corpus. Para que possam ser observados os traçados das letras, 
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emprega-se a reprodução do recorte de fragmentos dos fac-símiles. Os quadros 

contêm a versão abreviada à esquerda do leitor e, à direita, o vocábulo desenvolvido 

no corpus, caso exista. A comparação do termo abreviado e o desenvolvido levou em 

conta apenas a grafia, não a classe gramatical ou a semântica dos termos.  

Embora as abreviaturas não fossem usadas de maneira regular, podem ser 

classificadas de acordo com a natureza do sinal abreviativo, como previsto por Spina 

(1994) e Flexor (1990). Trabalhando as duas classificações propostas, as abreviaturas 

podem ser divididas em três grandes grupos: o das “abreviaturas propriamente ditas”, 

o das “siglas’ e o das “notas tironianas”. 

As abreviaturas por suspensão ou apócope consistem na supressão de 

elementos finais da palavra, normalmente com o uso de um signo abreviativo 

indicativo da ausência de letras, seja ponto ( . ), apóstrofo (’), linha sobreposta à letra 

(–), ou traço envolvente (@). 

Exemplo de 
abreviatura 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

Exemplo de grafia 
desenvolvida 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

 
Frei 

38 A, 9  
- 

Nas duas 
ocorrências é 

abreviado 
antecedendo um 

nome. 

 
Libro 

24, 47  
-  

Apenas abreviado. 
Uma ocorrência no 

corpus. 

Quadro 18: Abreviaturas por suspensão. 

Pouco produtivas no corpus, as abreviaturas por suspensão apresentam 

normalmente com o ponto final como indicativo da continuação do vocábulo. 

Também pouco produtivas nos documentos estudados, as abreviaturas por 

contração ou síncope consistem na supressão de letras do meio da palavra: 

Exemplo de 
abreviatura 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

Exemplo de grafia 
desenvolvida 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

 
Deos 

1, 44 

 
Deos 

1, 46 

 
reis 

27, 30 

 
reis 

80, 7 

 
Senhor 

3, 12 

 
Senhor 

3, 12 

Quadro 19: Abreviaturas por contração. 
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Conforme aponta Spina (1994, p. 46), a conservação das letras intermediárias 

ou finais visa a facilitar a identificação da palavra abreviada. 

A abreviatura por letras superpostas consiste na sobreposição da última ou das 

últimas letras do vocábulo. Em oposição aos dois tipos anteriores, representa a forma 

mais produtiva de abreviar empregada no corpus, com 101 ocorrências descritas em 

sua forma abreviada e possível grafia desenvolvida.  

Exemplo de abreviatura Documento/ 
linha de 
onde se 
retirou a 

ocorrência 

Exemplo de grafia 
desenvolvida 

Documento
/ linha de 
onde se 
retirou a 

ocorrência 

 
anos 

24, 41 

 
anos 

6, 21 

 
annos 

15, 12 
 

annos 

11, 3 

 
actualmente 

27, 12 

 
actualmente 

41, 6 

 
annualmente 

27, 15 

 
annualmente 

82, 7 

 
Auzentes 

27, 27  
- 

AA / 1 351 

 
Auxiliares 

21, 23 

 
Auxiliares 

56, 4 

 
Auxiliares 

21, 23 

 
Auxiliares 

56, 4 

 
antecedentemente 

37, 4  
- 

AA / 1 

 
acrescentamento 

41, 41 
 

acrescentamento 

41, 57 

 
brevidade 

37, 18 

 
brevidade 

84, 98 

 
brevemente 

37, 69 

 
brevemente 

91 B, 59 

                                                             
351 AA = Apenas abreviado. 1 = Uma ocorrência no corpus. 
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bondade 

41, 43 

 
bondade 

43, 21 

 
necessarios 

21, 28 
 

necessario 

1, 7 

 
continuamente 

22, 16 

continuamente 

50, 7 

 
cabalmente 

27, 4  
- 

AA / 1 

 
Certidam 

27, 15 

 
certidaõ 

21, 34 

 
casamentos 

27, 62  
- 

AA / 1 

 
conforme 

28, 19 

 
conforme 

38 A, 20 

 
Capitam 

8,8 

 
Capitaõ 

34,18 

 
Cappitania 

9, 5 

 
Capitania 

13, 14 

 
Caminho 

32, 4 

 
Caminho 

51, 14 

 
conformidade 

37, 11 

 
conformidade 

77, 14 

 
Companhias 

37, 20 

 
Companhias 

7, 9 

 
Cavallaria 

37, 35 

 
Cavallaria 

23, 37 

 
Comandante 

42, 15  
- 

AA / 1 

 
dito 

1, 35 

 
dito 

1, 19 

 
dinheiro 

21, 28 

 
dinheiros 

37, 25 
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diariamente 

27, 46  
-  

AA / 1 

 
deligencia 

37, 23 

 
deligencia 

7, 12 

descubrimentos 

37, 64 

 
descubrimentos 

8, 3 

 
deficuldades 

37, 68 

 
deficuldades 

20, 35 

 
destacamento 

42, 11 

 
destacamento 

81, 9 

 
estabelecimento 

37, 62 

 
estabelecimento 

51, 8 

 
fielmente 

27, 44  
- 

AA / 1 

 
facilmente 

28, 5 

 
facilmente 

23, 28 

 
Fortaleza 

31, 19 

 
Fortaleza 

34, 11 

 
Freguesias 

31, 31 

 
Freguesias 

22, 7 

 
Finalmente 

31, 33  
-  

AA / 1 

 
facilmente 

42, 22 

 
facilmente 

23, 28 

 
fronteiras 

37, 71 

 
fronteiras 

12, 33 

 
Guarde 

1, 46 

 
guarde 

39 B, 29 

 
geral mente 

23, 4 

 
geralmente 

41, 36 
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Grande 

24, 46 

 
grande 

37, 63 

 
grande 

31, 29 

 
grandes 

31, 33 

 
Governador 

83, 5 

 
Governador 

8, 5 

 
General 

37, 34 

 
General 

56, 2 

 
grandemente 

41, 32  
- 

AA / 1 

Illustrissimo e Excellentissimo 

1, 3 

 
Illustrissimo 

17, 1 

 |  

im | mediatamente 

5, 16 

 
immediatamente 

5, 4 

 
inflexibilidade 

26, 11  
-  

AA / 1 

 
Igreja 

13, 57 

 
Igreja 

31, 3 

 
inutilmente 

32, 8  
- 

AA / 1 

 
Infantaria 

37, 36 

 
Infantaria 

23, 37 

 
Ianeiro 

22, 25 

 
Ianeiro 

23, 4 

 
juntamente 

30, 9 

 
juntamente 

30, 14 

 
Levemente 

27, 11  
-  

AA / 1 

 
muito 

5, 13 

 
muito 

84, 4 
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Manoel 

24, 48 

 
Manoel 

47, 14 

 
minhas 

34, 26 

 
minhas 

35, 15 

 
modernamente 

41, 34  
- 

AA / 1 

 
necessidade 

5, 18 

 
necessidade 

1, 13 

 
noticias 

42, 4 

 
noticias 

38 A, 4 

 
Natividade 

42, 11  
- 

AA / 1 

 
para 

1, 37 

 
para 

5, 55 

 
pagamentos 

21, 27 

 
pagamento 

80, 5 

 
Padre 

24, 4 

 
Padres 

58, 5 

 

 
par- | ticularmente 

27, 49 

 
particularmente 

85, 93 

 
parte 

27, 53 

 
parte 

90 A, 11 

 
particularidades 

17, 15  
-  

AA / 1 

 
particular 

20, 36 

 
particular 

39 A, 18 

 
primeira 

31, 4 

 
primeira 

31, 20 

 
Patente 

31, 12 

 
Patente 

5, 8 

 
perfei= | tamente 

38 A, 34 

 
perfeitamente 

57, 26 
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promptamente 

22, 7  
- 

AA / 1 

 
quantia 

21, 18 

 
quantia 

21, 32 

 
quanto 

27, 45 

 
quanto 

65, 17 

 
porquanto 

27, 58 

 
porquanto 

21, 21 

 
qualidade 

38 A, 12 

 
qualidade 

38 B, 12 

 
[[rendi]]mentos 

21, 27 

 
rendimento 

56, 20 

 
Rio 

23, 4 

 
Rio 

12, 38 

 
Rio 

31, 37 

 
Rio 

31, 35 

 
Regente 

34,18 

 
Regente 

31, 36 

 
Regimento 

37, 31 

 
Regimentos 

54, 111 

 
Sobredita 

5, 17 

 
Sobredita 

5, 7 

 
Sargentos 

21, 23 

 
Sargentos 

21, 25 

 
Silva 

8,8  
-  

AA / 1 

 
Santa 

13, 39 

 
Santa 

40 A, 17 

 
Supplicante 

30, 11  
- 

AA / 1 
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solenemente 

31, 18  
- 

AA / 1 

 
Santo 

31, 24 

 
Santo 

31, 25 

 
Santa 

31, 27 

 
Santa 

31, 27 

 
Sogeitos 

34, 15 

 
Sogeitos 

34, 29 

 
Suficientemente 

37, 43  
- 

AA / 1 

 
seguramente 

38 A, 37  
- 

Nas duas 
ocorrências 
é abreviado 

 
Soldados 

42, 13 

 
Soldados 

7, 7 

 
tranquilamente 

27, 41  
-  

AA / 1 

 
totalmente 

37, 66 

 
totalmente 

39A, 23 

 
utiLidades 

37, 63 

 
utiledades 

40 A, 13 

 
Vila 

2, 3  

 
Villa 

2, 15 

 
verdadeiramente 

20, 21  
-  

AA / 1 
 

 
verdadeira 

38 A, 25 

 
verdadeira 

38 B, 25 

Quadro 20: Abreviaturas por letras superpostas. 

 

Nota-se que grande parte das abreviaturas arroladas no quadro anterior é 

empregada mais por convenção ou economia de tempo do que redução de espaço no 

papel. Isso porque abreviar no período servia comumente para reduzir apenas uma 

sílaba ou até mesmo uma única letra, como é o caso de “Rio”, em que apena o “I” é 
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omitido. Poucas são as vezes em que se evita grande parte da palavra como em 

“dinheiro”, com a redução de cinco grafemas. 

Em grande parte das ocorrências, reduzem-se apenas duas letras, como em 

“dito”, “para”, “muito” e “Igreja”. Do mesmo modo, nos substantivos “brevidade”, 

“bondade” e “conformidade”, em que se omitem as letras “A” e “D” das duas sílabas 

finais. Para não grafar as letras “E” e “N” da penúltima sílaba, abreviam-se os diversos 

advérbios listados, por exemplo “annualmente”, “cabalmente”, “continuamente”, 

“facilmente”, “geralmente”, “levemente”, “promptamente” etc. 

Outra forma de abreviar é servir-se da presença de um sinal indicativo dos 

elementos ausentes. Trata-se das abreviaturas por sinal especial, das quais se 

apresentam dois exemplos do corpus: 

Exemplo de 
abreviatura 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

Exemplo de grafia 
desenvolvida 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

 
et cetera 

51, 62  
- 

Apenas abreviado. 
Duas ocorrências no 

corpus. 

 
Lisboa 

21, 6 

 
Lisboa 

52, 14 

Quadro 21: Abreviaturas por sinal especial. 

 

Destaca-se que o uso da letra “X” por convenção na abreviatura de “Lisboa” não 

é reproduzido no desenvolvimento da palavra. 

As abreviaturas numéricas, ou “letras numerais” na nomenclatura de Spina 

(1994, p. 47), utilizam a sobreposição de letras minúsculas aos numerais, conforme 

retratado por um exemplo no quadro: 

Exemplo de 
abreviatura 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

Exemplo de grafia 
desenvolvida 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

 
Segundo 

24, 47 

 
Segundo 

55, 5 

Quadro 22: Abreviatura numérica. 

 

Há ainda, segundo Costa (2006, p. 7), as abreviaturas mistas, que classificam a 

existência de mais de um tipo de abreviação ou quando uma sequência de palavras 

não se encontra isoladamente abreviada. 
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Exemplo de 
abreviatura 

Documento, 
linha de 
onde se 
retirou a 

ocorrência 

Exemplo de grafia desenvolvida Documento, 
linha de 
onde se 
retirou a 

ocorrência 

 
Nossa Senhora 

31, 4 

 
NossaSenhora 

51, 73 
 

 
Reverendíssimo 

38 A, 9  
-  

Nas duas 
ocorrências é 

abreviado 
antecedendo 
o nome de 
um Frei. 

 
Sua Magestade 

2, 7 

 
Sua Magestade 

75, 12 

 
Vossa Excellencia 

1, 46 

 
Vossa Excellencia 

2387 (fora do 
corpus) 

 
deVossa Magestade 

30, 5  
- 

Não aparece 
desenvolvido. 
Só ocorre no 
doc. 30, em 

que o Rei é o 
interlocutor. 

Quadro 23: Abreviaturas mistas. 

 
Em “VossaExcellencia”, “de Vossa Magestade”, “Nossa Senhora” e em “Sua 

Magestade” há a abreviatura por suspensão das primeiras partes dos termos e por 

letras superpostas dos segundos. Além disso, ocorrem sempre como expressões. No 

termo “Reverendíssimo”, igualmente empregam-se as abreviaturas por suspensão e 

por superposição da letra final. 

Após a apresentação dos tipos de “abreviaturas propriamente ditas”, como 

nomeou Flexor (1990, p. XII), seguem-se os exemplos de abreviaturas por siglas. De 

acordo com Spina (1994, p. 51), “o processo mais antigo de abreviação por suspensão 

ou apócope, e seu uso se manteve durante toda a Idade Média”. Representam a 

palavra por sua letra inicial grafada em caixa alta e anteposta a um ponto. Dividem-

se, ainda segundo Flexor (1990, p.  XII), da seguinte forma: 

- Siglas simples, indicadas por uma letra apenas: 

Exemplo de 
abreviatura 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

Exemplo de grafia 
desenvolvida 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

 
Dom 

1, 50 

 
Dom 

84, 2 
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Numero 

2, 1  
 

numero 

84, 17 

 
Saõ 

2, 15 

 
Saõ 

7, 15 

Quadro 24: Siglas simples. 

 

- Siglas reduplicadas, em que a letra se repete para indicar o plural da palavra 

abreviada, ou no exemplo abaixo, o superlativo sintético. 

Exemplo de 
abreviatura 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

Exemplo de grafia 
desenvolvida 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

 
Santíssimo 

13, 40  
- 

Apenas abreviado. 
Uma ocorrência no 

corpus. 

Quadro 25: Siglas duplicadas 

 
O exemplo de sigla duplicada poderia ser também incluso no quadro das letras 

mistas, por contar com a abreviatura por superposição de letras ao final. 

A última forma de abreviatura352 encontrada no corpus seria a “nota tironiana”. 

De acordo com Spina (1994, p. 46), as notas tironianas representam a forma 

taquigráfica mais antiga da Europa e o termo “notarius” na designação indicativa de 

tabeliães deve-se ao uso das notas tironianas pelos oficiais públicos romanos. Por 

convenção, considera-se a abreviatura bastante frequente da forma “que”, em seus 

diversos usos, como uma nota tironiana. 

Exemplo de 
abreviatura 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

Exemplo de grafia 
desenvolvida 

Documento, linha 
de onde se retirou a 

ocorrência 

 
que 

1, 41 

 
que 

1, 44 

 
porque 

4, 19 

 
porque 

5, 55 

Quadro 26: Notas tironianas. 
 

Interessante observar que a representatividade do corpus permite encontrar a 

versão desenvolvida de todas as abreviaturas existentes. O que contraria a 

perspectiva de que algumas palavras seriam escritas apenas de maneira abreviada 

                                                             
352 Além dos dois tipos de siglas, há ainda as siglas compostas pelas primeiras letras dos vocábulos 
que formam expressões, como “ONU” a significar “Organização das Nações Unidas”. Bastante usada 
atualmente, tal forma das siglas não parece produtiva no período setecentista, não contando com 
nenhuma ocorrência no corpus. 
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no século XVIII. Diferente disso, observa-se que as abreviaturas ficariam mais a 

critério do próprio autor material. 

Sobre as abreviaturas, algumas considerações mais pontuais podem ser feitas. 

Por exemplo, o vocábulo “segundo”, considerado quando numeral, pode aparecer 

tanto abreviado ‘segundo’ (17, 2) quanto desenvolvido ‘eo Segundo Corpo’ (37, 36). 

Em outras classes gramaticais, o uso de “segundo” não apresenta formas abreviadas 

‘efoi precizo fazertudo de novo, Segundo aminha idea’ (23, 20) e ‘as | quaes, segundo 

consta das Certidoẽs’ (79, 7). Da mesma maneira, “padre”. Quando antecede o nome 

de algum religioso é abreviado ‘Padre Francisco XavierGracia’ (24, 5), e quando é 

substantivo a tratar de maneira geral, vem grafado por extenso ‘desnaturilizaçaõ dos 

Padres’ (17, 4). 

Uma vez que todas as abreviaturas apresentadas foram desenvolvidas na 

edição semidiplomática, optou-se pelo desenvolvimento de “etc.” como “et cetera”, 

conforme registrado por Houaiss (2001, p. 1270). 

A fórmula “Deus guarde” foi desenvolvida em todo o corpus como ‘Deos guarde’ 

(5, 59). Isso porque, embora exista a forma desenvolvida “Deus” em quatro 

ocorrências, a forma “Deos” por extenso pode ser contada 105 vezes no corpus. Do 

mesmo modo “goarde” aparece apenas duas vezes e “guarde”, 28. Considerou-se, 

portanto, o desenvolvimento ‘Deos guarde’ (38 A, 50). 

Ao lado do endereçamento nos ofícios ativos, há uma numeração grafada pelo 

mesmo punho do restante do documento. Essa numeração foi transcrita com o termo 

“Número” sem acento, uma vez que sua grafia desenvolvida não apresenta essa 

marca no uso corrente do período, conforme se observa, por exemplo, no fragmento 

‘opequeno numero’ (7, 16).  

Uma vez que os nomes próprios serão abordados no capítulo 8, acerca das 

fórmulas, as abreviaturas pertencentes às assinaturas não foram consideradas para 

a composição dos quadros. 

Nas correspondências ativas, há uma datação cronológica com dia, mês e ano, 

logo abaixo do endereçamento no protocolo inicial à margem esquerda, em que é 

reproduzida a data cronológica do documento em caligrafia posterior, mas ainda em 

período próximo ao da produção documental como se pode inferir pela existência de 

abreviaturas similares às dos documentos. Optou-se por não se transcreverem essas 

notas na edição do corpus por não serem significativas à compreensão dos 

documentos. Tais anotações parecem indicar o controle das primeiras práticas de 
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arquivamento desse material. A retomada da data cronológica no primeiro fólio do 

documento facilitaria a organização dessa correspondência avulsa. E, em alguns 

casos, o número grafado indicaria a organização do documento na sequência de um 

dado conjunto.  

 

 

Figura 81: Exemplos353 de datação cronológica posterior. 
 

Por se tratar de correspondência pública, lavrada nas Secretarias de governo, 

mesmo nas cartas não há alteração de tratamento. Mantém-se o reverente “Vossa 

Excelência” nas ativas e “Vossa Senhoria” nas passivas, reforçando a dinâmica da 

posição social em detrimento de possíveis aproximações interpessoais. As possíveis 

reduções do grau de formalidade no tratamento “Vossa Senhoria” nas ativas e até 

mesmo “Vossa Mercê” nas passivas não se observam, reiterando-se a valoração do 

papel social do interlocutor. 

As fórmulas de tratamento têm sido alvo de pesquisas bastante aprofundadas, 

em que os resultados têm demonstrado ocorrências normalmente abreviadas na 

documentação setecentista, conforme Monte (2012, p. 625). Em contribuição a essas 

pesquisas, apresenta-se o desenvolvimento de “VossaExcellencia” encontrado no 

conjunto documental estudado, embora não incluído no corpus: 

 

 

Figura 82: Forma desenvolvida de ‘VossaExcellencia’ .354  
 

De acordo com o conselho de que “é necessário cautela na sua leitura e no seu 

desenvolvimento, sobretudo quando se sabe que se trata de tema bastante estudado 

pela literatura especializada” (MONTE, 2012, p. 625), o desenvolvimento dessas 

formas manteve a grafia dessa ocorrência por extenso nas transcrições. Encontrou-

se também a fórmula de tratamento no plural, ‘Vossas Excellencias’ (3, 14). 

                                                             
353 Forma abreviada e desenvolvida de ‘VossaExcellencia’. Fragmentos retirados dos documentos 1 e 
9 do corpus. 
354 Termo desenvolvido na linha 12 da carta familiar de número 2245, catalogada por ARRUDA (2002, 

p. 353), datada de 25 de agosto de 1765, enviado pelo Morgado de Mateus da Vila de Santos ao 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, agradecendo-lhe todas as mercês com que o distinguira e 

pedindo desculpas por possíveis erros e defeitos de sua governança. 
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Do mesmo modo, a existência do termo ‘Illustrissimo’ em documentação do 

período direcionou a forma de ser grafado o desenvolvimento dessa abreviatura. E, 

por associação ao termo antecedente e à etimologia latina “excellentissimus”, 

desenvolveu-se ‘Excellentissimo’ igualmente com L dobrado e sem acento gráfico. 

 

 

 

        
Figura 83: Forma desenvolvida de ‘Illustrissimo e Excelentissimo Senhor’.355  

 
 
6.3 As vias dos documentos do corpus 

O testemunho autógrafo é o escrito pela própria mão do autor, de acordo com 

Faria e Pericão (2008, p. 31). Em decorrência, o chamado “idiógrafo” é o documento 

ditado pelo autor intelectual e redigido por um terceiro, o autor material. Os idiógrafos 

são assinados pelos próprios autores intelectuais como modo de firmarem a 

autenticidade e comprovarem o controle autoral do testemunho. De acordo com os 

preceitos da Crítica Textual, os testemunhos autógrafo e idiógrafo são originais por 

serem derivados da vontade do autor intelectual e por ele controlados. 

O corpus conta com apenas 16 documentos autógrafos, que representam 

15%356. Os demais testemunhos originais são idiógrafos, e predominam em 75 casos, 

71%. Além dos originais, há cópias, que somam 15 ocorrências, 14%.  

Dentre os testemunhos originais, há primeiras e segundas vias, enviadas ao 

outro lado do Atlântico, por diferentes embarcações como forma de garantir a 

segurança das informações veiculadas.  No corpus, as duas vias são sempre originais, 

autógrafas ou idiógrafas, pois apenas as cópias não contêm as assinaturas de próprio 

punho dos autores intelectuais. A identificação das vias pôde ser feita com facilidade 

graças a marcações nos próprios documentos, conforme destacado nas figuras a 

seguir: 

                                                             
355 Forma abreviada e desenvolvida de ‘VossaExcellencia’. Fragmentos retirados dos documentos 1 e 
14 do corpus. 
356 Percentagem baseada no total de 106 documentos, considerando-se o total de 53 documentos para 
cada uma das parcelas (ativa e passiva), por contar os testemunhos com mais de uma via. 
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Figura 84: Exemplos de indicação das vias nos documentos ativos357. 

 

   

Figura 85: Exemplos de indicação das vias nos documentos passivos358. 

 

                                                             
357 Documentos ativos, 32, exemplo de segunda via, e 29, exemplo da única cópia ativa. 
358 Documentos passivos: 63, exemplo de 1ª via; 64, exemplo de 2ª via; 87, exemplo de cópia.  
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No conjunto dos testemunhos originais do corpus, destacam-se as primeiras 

vias, com 71%. A alta percentagem é representativa por indicar o esperado 

arquivamento da primeira via da documentação do Conselho Ultramarino, sendo a 

segunda via normalmente descartada. Destarte, representam-se as vias dos 

documentos do corpus da seguinte maneira: 

  Vias do corpus 1ª via 2ª via Cópia 

ATIVOS 45 – 85% 7 – 13% 1 – 2% 

PASSIVOS 30 – 57% 9 – 17% 14 – 26%  

TOTAL 75 – 71% 16 – 15% 15 – 14% 

Tabela 4: Vias da documentação do corpus. 

 
Nem sempre há a inscrição indicativa “Copia” a anteceder o texto de um 

testemunho copiado. Por vezes, o reconhecimento de uma cópia dá-se pela 

observação da assinatura. Nas cópias dos passivos feitas na capitania de São Paulo, 

por exemplo, os nomes dos autores são copiados entre dois sinais de igual [=] para 

indicar que é cópia:   

 

Figura 86: Exemplo359 de cópia identificada apenas pela ausência de assinatura. 
 

Outra maneira, é meramente copiar a assinatura com o mesmo punho com que 

se grafou o documento: 

 
Figura 87: Exemplo360 de cópia identificada apenas pela assinatura. 
 

Por conta das cópias de alguns documentos passivos terem sido realizadas na 

capitania, 63% (67 documentos, do total de 106 que compõem o corpus) foram 

produzidos na Secretaria de São Paulo, sob o controle do Morgado de Mateus. 

                                                             
359 Fragmento retirado do documento 76 do corpus, em que a assinatura do autor intelectual é copiada 
após o sinal =. 
360 Fragmento retirado do documento 51 do corpus, em que há a assinatura do autor intelectual copiada. 
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6.4  Cotejo dos documentos com mais de um testemunho 

Na seleção do corpus, optou-se por elencar três exemplares ativos e três 

passivos com mais de um testemunho, a fim de poder comparar as duas lições. Esse 

tipo de comparação visa a ampliar o escopo de observação do corpus por meio da 

Crítica Textual, ciência auxiliar da Filologia bastante útil ao estudo dos documentos 

manuscritos. Com o respaldo teórico-metodológico dessa ciência que visa à 

restituição da forma genuína dos textos de modo a viabilizar a “recuperação do 

patrimônio cultural escrito de uma dada cultura” (CAMBRAIA, 2005, p. 3), comparam-

se entre si os seis pares de manuscritos encontrados em mais de uma via. Pretende-

se, com isso, constatar de que maneira “um texto sofre modificações ao longo do 

processo de sua transmissão” (CAMBRAIA, 2005, p. 1). Vale ressaltar que, para a 

Diplomática, a “cópia” não representa um estágio de preparação na tradição 

documental conforme Bellotto (2002, p. 25), mas consiste em uma etapa da 

transmissão de um documento. Ainda que se trate de reproduções feitas em datas 

muito próximas, por vezes no mesmo dia, optou-se por realizar um sucinto 

mapeamento comparativo que permitisse definir o grau de diferenciação dos 

testemunhos. Para tanto, a abordagem baseia-se na retomada teórica e na 

metodologia proposta por Blecua (1983), bem como nos conceitos aprofundados por 

Souza (2012) e Spaggiari et al. (2004). 

A Crítica Textual sistematiza e apresenta conselhos gerais extraídos das práticas 

individuais de cópias, realizadas manualmente até o século XV. A (re)produção 

manual de documentos faz com que a característica essencial dos manuscritos361 seja 

a da singularidade362 e constitui o que se chama “tradição manuscrita”363, em que se 

distinguem os testemunhos originais das cópias. O conceito de “original” considera o 

sentido paleográfico364 de autoria, dividindo-se em “autógrafo” (ou hológrafo), quando 

grafado pela mão do próprio autor intelectual, e “idiógrafo”, escritos por outro punho, 

mas sob o controle direto do autor intelectual que assina o produto final. Nem sempre 

                                                             
361 Manuscrito, de acordo com Houaiss (2001, p. 1842), é o documento grafado à mão, independente 
de sua data de elaboração, em oposição aos escritos por meio da tipografia ou por qualquer tipo de 
reprodução.  
362 Há diferenças formais e até mesmo de conteúdo tanto em cópias e em segundas vias feitas a partir 
dos originais controlados pelo autor intelectual. Esse fato será comprovado por meio do cotejo entre as 
diferentes vias dos documentos 38, 39, 40, 88, 90 e 91.  
363 Nessa tradição, de acordo com Spaggiari et al. (2004, p. 19), o conjunto de manuscritos e edições 
antigas preservadas constiui a tradição direta de uma obra, em oposição à “indireta”, composta por 
traduções, citações e fragmentos. 
364 Por essa acepção de pertinência aos estudos paleográficos, essa parte do trabalho localiza-se como 
subitem deste capítulo. 
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a produção documental é direta, podendo contar com etapas de criação em que 

constariam os “rascunhos”, “minutas” ou “borrões”. As cópias, por sua vez, são 

chamadas “apógrafos” de acordo com Spaggiari et al. (2004, p. 19). Uma vez 

produzido um apógrafo, o texto original de que derivou pode ser chamado de 

“exemplar”. De forma sucinta, como propõe Blecua (1983, p. 19), os textos originais 

contam com o autor escrevendo diretamente, ditando o texto a si mesmo a partir de 

seu próprio raciocínio ou apoiado em outras fontes. Para a composição das cópias, o 

copista lê um fragmento, memoriza-o, dita-o a si mesmo, transcreve-o e retorna ao 

modelo. Nesse sentido, os idiógrafos podem ser considerados autênticos, uma vez 

que foram ditados ou controlados pelos autores intelectuais e apresentam as 

assinaturas autógrafas reproduzidas a seguir: 

Dom Luís Antonio de Sousa 

Botelho Mourão365 

 

Rei Dom José I366 

 

Conde de Oeiras 

 

Martinho de Melo e Castro 

 

Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado 

 

Quadro 27: Assinaturas367 autógrafas dos autores intelectuais do corpus. 
 

Dessa forma, os testemunhos autógrafos e os idiógrafos são considerados 

originais e têm mais autoridade do que qualquer outro testemunho, por isso são 

considerados os documentos A368, em detrimento das cópias. 

                                                             
365 A assinatura autógrafa do Morgado de Mateus consta não apenas na documentação ativa, mas na 
passiva como confirmação de recebimento e ciência das informações. 
366 Diferente das demais, a assinatura “Rey” não pode ser atribuída ao punho do próprio Dom José I. 
Apesar disso, para facilitar as análises, considerou-se testemunho autógrafo o documento em que a 
firma é seguida do desenho de cinco pontos indicativos de autenticidade, como “paraphe” (SANTOS, 
2004, p. 20) ou cetra.  
367 Entende-se assinatura como “uma marca pessoal autógrafa que comporta o nome da pessoa (ou 
parte dele)” (SANTOS, 2004, p. 20). 
368 No caso dos documentos ativos, os testemunhos B também são idiógrafos. 
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Para a análise dos manuscritos com mais de um testemunho, emprega-se o 

“Método de Lachmann”, estudado por Blecua (1983, p. 31). Esse estudo mostra que 

até o século XVIII, os humanistas praticavam a emendatio com correção do textus 

receptus, sem estabelecer a recensio e sem analisar as variantes dos testemunhos. 

Limitavam-se à seleção das lições e à correção com a ajuda de outros testemunhos 

(emendatio ope codicum) ou por conjectura (emendatio ope ingenii, ex coniectura, 

divinatio). Ainda de acordo com Blecua (1983, p. 19), a novidade da Filologia do século 

XIX foi a fundação científica da recensio. Lachmann dividiu a parte crítica do texto em 

recensio (que tem como finalidade a construção de um stemma para reconstruir o 

arquétipo medieval de que derivam os testemunhos conservados) e emendatio. 

A teoria propõe que a edição crítica seja dividida em duas grandes fases: a 

“recensio”369, com a finalidade de determinar a filiação e a relação entre os 

testemunhos, e a “constitutio textus”370, fase pragmática com o objetivo de produzir 

uma edição crítica. 

Não se pretende produzir uma edição crítica, mas apenas conhecer as relações 

entre os testemunhos para efetuar por meio da “collatio codicum” com a colação dos 

dois testemunhos e cotejo direto deles para se reconhecerem as variantes “variae 

lectiones”. Para tanto, determinou-se como “codex optimus” os testemunhos 

nomeados por A, que servirão de base ao cotejo. Os testemunhos chamados de B 

podem apresentar variantes se comparados com os testemunhos de base. Essas 

variantes podem ser consideradas “erros de cópia”. Blecua (1983, p. 19) postula que 

há, em média, um erro371 por página reproduzida. Tais erros podem ser cometidos 

“por adição” (adiectio), “por omissão” (detractatio), “por alteração da ordem” 

(transmutatio), ou “por substituição” (immutatio)372. 

                                                             
369 De acordo com o manual de Blecua (1983, p. 34), a recensio divide-se em quatro etapas: a. fontes 
criticae: coleta e análise histórica dos testemunhos; b. collatio codicum: colação e cotejo de todos os 
testemunhos entre si para determinar as variantes; c. examinatio e selectio das variantes; d. constitutio 
stemmatis codicum.  
370 O constitutio textus, por sua vez, é dividido em: a. examinatio e selectio das variantes (emendatio 
ope codicum); b. emendatio ope ingenii ou divinatio; c. dispositio textus (grafia, acentuação, pontuação 
etc); d. apparatus criticus; e. correção das provas. 
371 Blecua (1983, p. 20) indica que todo erro supõe uma modificação, mas nem toda troca indica erro, 
pois a intervenção pode ser voluntária (nesse caso, haveria uma “inovação”, que não poderia ser 
considerada como “erro” em relação ao original). Ademais, haveria erros alheios ao copista, derivados 
de agentes destruidores do suporte, tais como umidade, fogo, insetos e deterioração. 
372 Como esse método é dirigido principalmente a textos literários, vale ressaltar que nos documentos 
oficiais, a cópia pode ser feita em simultâneo ao original. Por isso, apresenta características diferentes 
das de um texto literário.  
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A partir dos pressupostos sumariamente apontados, seguiu-se o método 

apresentado para a realização do cotejo entre dois testemunhos dos seis documentos 

(três ativos e três passivos). Primeiramente, estabeleceram-se os conjuntos de 

documentos (ou pares documentais), depois realizou-se a colação e o cotejo dos 

textos de cada conjunto e, por fim, elencaram-se as variantes.  

Conforme proposto por Souza (2012, p. 85), a colação entre os dois testemunhos 

conta com a nomenclatura de “testemunho A” e “testemunho B” para cada conjunto. 

Por terem as datas cronológicas registradas de forma igual, a determinação dos 

testemunhos considerou a via de cada manuscrito para a organização dos pares. 

Obedeceu-se, pois, a sequência da produção documental: primeira via, segunda via 

e cópia, sendo que a primeira e segunda vias podem ser consideradas originais, 

controladas pelo autor intelectual. Para facilitar a localização no corpus, esses 

documentos foram nomeados com as letras A e B após o seu número ao longo de 

toda a tese. Os pares são representados a seguir:  

Testemunho A Testemunho B 

Documento Via Documento Via 

38 A 1ª 38 B 2ª 

39 A 1ª 39 B 2ª 

40 A 1ª 40 B 2ª 

88 A 1ª 88 B Cópia 

90 A 1ª 90 B Cópia 

91 A 1ª 91 B Cópia 

Quadro 28: Organização dos testemunhos para cotejo. 
 

Nota-se, pelo quadro, a diferença entre a parcela ascendente e descendente do 

corpus no que condiz às vias documentais. Enquanto as duas vias originais dos 

documentos ativos enviados ao Reino foram arquivadas no mesmo local, na capitania 

de São Paulo eram guardadas em locais distintos, encadernadas na forma de 

cartulários. Não há, portanto, testemunhos de um mesmo documento passivo 

arquivados juntos. Além do arquivamento diferenciado, a existência de tantas cópias 

entre os exemplares passivos denota o valor atribuído a essa documentação. Embora 

haja aparente rigor no arquivamento das duas direções documentais, o status 

conferido às correspondências descendentes é maior por motivos de ordem prática já 

tratados, tais como a intenção do Governador de São Paulo calçar suas ações nas 
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ordenações a ele enviadas. A regra observada é, portanto, a seguinte: a 

documentação ativa conta com as duas vias dos documentos, ambas produzidas na 

capitania de São Paulo. Ao passo que a passiva conta com a via original idiógrafa e 

uma cópia, produzida, após ser recebida, na própria capitania.  

Parte-se então para a etapa da collatio (ou colação), em que serão comparadas 

as duas lições, em busca de se verificarem as variantes. Objetiva-se, com isso, a 

montagem de um aparato de variantes, em que serão registrados os termos que 

apresentem alternância em sua tradição, ou seja, que apresente variação no processo 

de transmissão do original à cópia. Considera-se como “variante” nesta tese o que 

Spaggiari e Perugi (2004, p. 60) chamam de “variante formal”, referente ao nível 

ortográfico, em oposição à “variante substancial”, como são chamados os erros e 

inovações em relação às lições originais, que interessa mais à Crítica Textual. 

No entanto, não foram relacionadas as divergências gráficas que não alterem 

grafemas das palavras. Tais divergências, como fronteiras de palavras, pontuação e 

uso de maiúsculas e minúsculas, já foram mantidas pela transcrição semidiplomática. 

Arrolam-se apenas alternâncias gráficas e divergências em nível ortográfico, mesmo 

que não configurem idiossincrasias. De acordo com o que se encontrou na etapa da 

colação, as duas lições de cada um dos documentos que contêm mais de um 

testemunho, encontraram-se variantes que foram separadas nas três classificações: 

alternâncias gráficas de cunho geral, uso de abreviaturas e emprego de consoantes 

não articuladas, conforme se apresenta a seguir: 

Testemunho A Documento e 
linha da 

ocorrência 

Testemunho B Linha da 
ocorrência 

 

90 A, 4 

 

90 B, 4 

 

40 A, 10  40 B, 10 

 
88 A, 5 

 
88 B, 6 

 

91 A, 29 

 

91 B, 41 

 

39 A, 28 

 

39 B, 25 
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40 A, 16 
 

40 B, 16 

 
91 A, 3 

 

91 B, 5 

 

91 A, 47 

 

91 B, 63 

 

91 A, 49 

 

91 B, 66 

 

40 A, 22 
 

40 B, 21 

 

38 A, 37 

 

38 B, 38 

 

91 A, 47 

 

91 B, 63 

 

40 A, 10 

 

40 B, 10 

 91 A, 12 
 

91 B, 17 

 

91 A, 2 
 

91 B, 2 

 

39 A, 4 

 

39 B, 3 

 

91 A, 1 

 

91 B, 2 

 

91 A, 28 

 

91 B, 39 

 

91 A, 34 

 

91 B, 46 

 

40 A, 18 

 

40 B, 18 

 

39 A, 9 

 

39 B, 8 
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90 A,  5 

 

90 B, 5 

 
91 A, 2 

 

91 B, 3 

 

91 A, 26 

 

91 B, 37 

 

39 A, 23 

 

39 B, 22 

 

88 A, 17 

 

88 B, 17 

 

91 A, 46 

 

91 B, 62 

Quadro 29: Variantes gráficas. 
 

Em relação ao quadro que arrola as variantes gráficas, retrataram-se os 

aspectos referentes a diversos aspectos. Em relação à acentuação gráfica, observa-

se o emprego e omissão dos acentos agudo, em “já” / “ja”, e circunflexo, em “contem” 

/ “contêm”, “recebî” / “recebi”, “rêdea” / “redea”; do diferencial “contem” / “contêm”, 

“pôde” / “pode” e do indicativo de alteração da sílaba tônica “superflúo” / “superfluo”. 

Nota-se a variação do cedilha em “pareçeo” / “pareceo”. Por meio de acento há 

também a alternância da marca de nasalização: “obrigasse͂” / “obrigassem”, 

“conservam” / “conservaõ”, “logram” / “lograõ”, “receberam” / “receberaõ”, “principal” / 

“pri͂cipal”. 

Além da acentuação gráfica, um  padrão geral bastante produtivo de variantes é 

o do uso aleatório das sibilantes “S” e “Z”: “paiz” / “pais”, “incluzas” / “inclusas”, 

“pozitivas” / “positivas”, “occaziaõ” / “ocasiaõ”, “mez” / “mes”, “presença” / “prezença”, 

“desejar” / “dezejar”, “Desembro” / “Dezembro”. 

Destaca-se também a troca de vogais “conviniente” / “conveniente”, “Bahia” / 

“Bahya”, “cometiva” / “comitiva”. As alternâncias de E / I e O / U ocorrem igualmente 

na posição de semivogais. Seja apenas por representação gráfica “Reino” /  “Reyno”, 

“promety” / “prometi” ou por interpretação diferenciada de som “meu” / “meo”. 

De modo geral, as alternâncias retratadas não denotam variantes capazes de 

diferenciações que ultrapassem o nível gráfico das lições. 
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Testemunho A Document
o e linha 

da 
ocorrência 

Testemunho B Linha da 
ocorrênci

a 

 
38 A,  24 

 

38 B, 24 

 90 A, 10 

 

90 B, 9 

 

38 A, 16 
 

38 B, 17 

 
40 A, 14  40 B, 14 

 

38 A, 6 

 

38 B, 6 

 

39 A, 15 

 

39 B, 14 

 

39 A, 32 

 

39 B, 29 

 

90 A, 24 

 

90 B, 23 

 90 A, 11 
 

90 B, 10 

 

38 A, 38 

 

38 B, 39 

 

90 A, 16 

 

90 B, 14 

 

38 A, 38 

 

38 B, 39 

 

38 A, 48 

 

38 B, 48 

 

38 A, 3 

 

38 B, 3 
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40 A, 12 
 

40 B, 11 

 
90 A, 19 

 

90 B, 17 

 
90 A, 23 

 

90 B, 21 

 

38 A, 12 

 

38 B, 12 

 

39 A, 6 

 

39 B, 5 

 

39 A, 22 
 

39 B, 21 

 

39 A, 31 

 

39 B, 28 

 

40 A, 14 
 

40 B, 14 

 

90 A, 15 

 

90 B, 13 

 

90 A, 19 

 

90 B, 17 

 

91 A, 4 

 

91 B, 5 

 

39 A, 11 

 

39 B, 10 

 

90 A, 15 

 

90 B, 13 

Quadro 30: Variantes referentes a abreviaturas. 
 

O quadro das abreviaturas reitera o uso indiscriminado das formas de abreviar, 

mais como um estilo do escriba, seja em busca de ganhar tempo, como já citado, seja 

apenas para registrar seus conhecimentos da escrita. Acredita-se não se tratar de 

economia de papel, dado o tamanho dos traçados e a sobre a de espaços do suporte 

em todos os casos. A falta de padronizações de uso também não permite inferir que 
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um autor material tenha mais preferência por abreviaturas do que o produtor do outro 

testemunho de cada conjunto.    

Testemunho A Documento 
e linha da 
ocorrência 

Testemunho B Linha da 
ocorrência 

 
38 A, 21 

 
38 B, 21 

 

38 A, 28 

 

38 B, 29 

 
40 A, 10  40 B, 10 

 

91 A, 39 

 

91 B, 53 

 

91 A, 9 

 

91 B, 13 

 
88 A, 17 

 

88 B, 18 

 

91 A, 17 

 

91 B, 23 

 

91 A,  18 

 

91 B, 33 

 

91 A, 23 

 

91 B, 40 

 

38 A, 23 
 

38 B, 23 

 
40 A, 6 

 
40 B, 6 

 
40 A, 19 

 

40 B, 19 

 

90 A, 24 

 

90 B, 21 

 

88 A, 6 
 

88 B, 7 

Quadro 31: Variantes consonantais. 
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Acerca das consoantes não articuladas no Português brasileiro, representadas 

pelas letras C e P antes de C, Ç ou T, já existiam alternâncias, sendo ora usadas, ora 

não: “açoens” / “acçõens”, “prontidaõ” / “promptidaõ”, “exceto” / “excepto”, “prompta” / 

“pronta”. A essas consoantes incluiu-se o uso de G antes de N “sinaes” / “signaes”. 

Considerou-se válido acrescentar ao quadro o H depois de T em “athe” / “ate”, “emté” 

/ “emthe” e “conteudo” / “contheudo”, bem como as consoantes L e T ora dobradas, 

ora não: “remeter” / “remetter”, “attentado” / “atentado”, “cavallo” / “cavalo”. Nenhuma 

dessas ocorrências representaria mudança na pronúncia dos vocábulos, mas já 

indicariam diferenças entre a língua portuguesa europeia e a que se estabeleceria 

como brasileira. Existe, no entanto, uma padronização desses usos. O punho que 

assume, por exemplo, a grafia “cavallo” mantém essa escrita sempre que a palavra 

ocorre e imprime a dupla consoante ao termo derivado “cavalleiro”. 

Além das variantes apresentadas, há o que pode ser considerada uma 

idiossincrasia de cópia. Dentre os erros classificados por Blecua (1983, p. 20), adição, 

alteração de ordem, omissão e substituição, encontrou-se um por substituição.  

 
88 A, 

20  
88 B, 

20 
Figura 88: Erro por substituição. 

 
Em todas as lições coincidentes, essa seria a única variante substancial. 

Destaca-se das demais variantes formais apresentadas por alterar e comprometer um 

dado fundamental do documento. Esse único erro pode indicar que a cópia tenha sido 

feita no ano seguinte ao da produção. O autor material da cópia teria copiado o dia e 

mês e atualizado o ano para em que estava no momento da escrita. 

Embora possa se considerar que “o escriba não escreve à sua maneira [...] 

aquele que escreve, talha ou grava não é o que comanda. As ordens não vêm dele, 

mas sempre de um outro [...] o escriba transmite.” (DEBRAY, 1983, p. 32), esta tese 

assume postura contrária. Acredita-se que “O acto da cópia incorporava elementos 

pessoais do copista, oriundos de sua cultura, do seu gosto, das suas tendências, do 

tecido textual que ele transcrevia, sem que isso parecesse pôr em causa os seus 

escrúpulos de fidelidade.” (CASTRO, 2008, p. 100). Nesse sentido, como os conjuntos 

cotejados não contam com testemunhos autógrafos, pode haver intervenções 

voluntárias ou involuntárias dos escribas quanto à grafia, pois o domínio das “fórmulas 

de escrita e [do] conjunto de abreviaturas, [...] não evitava [...] hesitações e 
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divergências gráficas” (FACHIN, 2011, p. 7). É certo que se mantinha a fidedignidade 

do conteúdo, uma vez que a produção redacional contava com o padrão burocrático 

vigente no período colonial e com a supervisão dos autores intelectuais. Apesar disso, 

as intervenções dos autores materiais davam-se no nível ortográfico e retratam 

características socioculturais desses autores.   

Infelizmente, não foi possível determinarem-se diferenças entre autores 

materiais portugueses e nascidos no Brasil, uma vez que não se conseguiu atribuir a 

autoria material de todos os testemunhos cotejados. Conforme apresentado no quadro 

14, infere-se que os testemunhos 38B, 39B e 40A tenham sido grafados pelo Escrivão 

interino da Junta da Fazenda, Clemente José Gomes Camponeses, e que o Oficial da 

Secretaria, Pedro Martins Coimbra, tenha redigido o testemunho 88B. Por terem sido 

ambos nascidos em Portugal, não se podem tecer considerações de ordem 

comparativa que levasse em conta aspectos sociolinguísticos. 

As três espécies de variantes elencadas permitem inferir que não há alterações 

vocabulares entre as cópias e diferentes vias realizadas no período em caráter oficial 

administrativo. Essa colação, serve, portanto, de atestado à fidedignidade da 

manutenção da vontade do autor intelectual em termos estruturais de ordem lexical e 

até mesmo ortográfica. Com isso, as análises contam com testemunhos legítimos da 

formulação prevista pelo idealizador. Corrobora-se, dessa forma, a tese de Fachin 

(2011, p. 7), que assume a existência de um padrão ortográfico na escrita praticada 

ao longo do século XVIII, uma vez que o corpus apresenta tendência à 

homogeneidade gráfica, com “práticas de escrita em vias de consolidar-se” (FACHIN, 

2011, p. 07). As divergências ortográficas devem-se ao emprego do chamado sistema 

misto, que inclui, segundo Gonçalves (2003, p. 40), princípios etimológicos, de 

pronúncia, de grafias históricas, de grafias fonéticas e de sujeição ao uso.  

O cotejo comprova, em primeira instância, o fato de os manuscritos serem 

realmente espécies únicas, uma vez que o processo de reprodução manuscrita 

acarreta, via de regra, variações gráficas. Mesmo quando uma cópia feita por outro 

punho reproduz integralmente cada caractere textual, o próprio traçado já aponta 

alternâncias como o número de linhas utilizado por diferentes tamanhos de letras. De 

acordo com Castro (2008, p. 100), a separação entre o conteúdo de uma comunicação 

escrita e sua estrutura formal era, no século XVIII, maior do que se admite na 

contemporaneidade. Assim, mudanças no léxico, na gramática e na grafia de um texto 

não o modificavam de forma significativa. 
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PARTE III: Perspectiva da Análise do Discurso 
 
7 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Uma teoria deve ser geral, no sentido em que ela deve pôr à nossa 
disposição um instrumental que nos permita reconhecer não apenas um 
dado objeto ou objetos já submetidos a nossa experiência, como também 
todos os objetos possíveis da mesma natureza suposta. (HJELMSLEV, 
2003, p. 19) 
 

Considerando-se a importância de novas perspectivas aos estudos dos 

manuscritos do período colonial brasileiro, foram selecionados pressupostos teóricos 

que permitam o mesmo tipo de abordagem em outros corpora similares. Pretende-se, 

dessa maneira, demonstrar a hipótese primeira desta tese, a de comprovar a 

possibilidade de analisarem-se camadas como a discursiva, além da tradicional visão 

da Filologia, em documentos manuscritos setecentistas. Para tanto, propõe-se a 

interdisciplinaridade pelo apoio de pressupostos da Linguística, mais especificamente 

da Análise do Discurso. Entendendo-se “discurso” segundo o conceito proposto por 

Fairclough (2007, p. 92) de representação social em forma de texto. Tal representação 

é tridimensional, com as três principais funções da linguagem: a “ideacional”, com a 

significação do mundo, de seus processos, de entidades e de relações; a “identitária 

/ relacional”, em que as identidades sociais são instituídas no discurso e as relações 

entre os interlocutores do discurso são negociadas; e a “textual”373, na qual as 

informações são destacadas em primeiro plano ou mencionadas em um plano 

secundário. O conceito de “discurso” é adotado, pois, como um texto que conta com 

seu contexto374 social, noção geral que remonta à filosofia clássica, em que se 

considerava o conhecimento discursivo articulado por razões, tal como o logos grego, 

em oposição ao conhecimento intuitivo. Adota-se o nível do discurso como a unidade 

de análise principal. Isso porque, como postulou Van Dijk (2000, p. 8), a dimensão do 

discurso é fundamental à expressão e à reprodução diária das ideologias. 

Esse apoio, no entanto, serve apenas de acréscimo ao que já vem sendo 

desenvolvido pela Filologia em suas funções substantiva, adjetiva, transcendente375 e 

                                                             
373 Fairclough (2007, p. 100) detalha que a dimensão textual pode ser organizada em quatro vertentes: 
vocabulário, gramática, coesão e estrutura textual. Esses itens devem ser levados em conta na análise 
discursiva para se alcançarem os níveis de compreensão dos enunciados, levando-se em conta a 
coerência, a intertextualidade, os processos de produção e de consumo textual e, em última instância, 
as práticas sociais da ideologia, intertextualidade e manutenção do ethos. 
374 “Language is activated in social contexts” (HALLIDAY, 2009, p. 60). 
375 A Filologia, em sua função substantiva, segundo Spina (1994, p. 82), concentra-se no texto para 
explicá-lo e restituí-lo à sua forma genuína e prepará-lo tecnicamente para publicação. Segundo o 
mesmo autor, a função adjetiva é responsável por deduzir o que não está necessariamente no texto: 
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por suas ciências auxiliares376. Com isso, esclarece-se que a estrutura desta tese 

conta com a função substantiva da Filologia na edição fidedigna dos cem textos que 

compõem o corpus, bem como com a função adjetiva para a seleção e posterior 

organização desse conjunto de correspondências oficiais. A função transcendente, 

por sua vez, fundamenta a proposta central de observar aspectos veiculados no 

discurso dos manuscritos que permitam inferir características da mentalidade do 

período. Propõe-se precipuamente resgatar “do esquecimento o que deve ser 

memorável e tende a ser esquecido” (RODRIGUES, 2013, p. 17). 

Nesta tese pretende-se comprovar a hipótese de que a análise discursiva 

permita encontrar elementos que ultrapassem a perspectiva da objetividade nas 

correspondências oficiais administrativas que compõem o corpus. O reconhecimento 

dessas marcas linguísticas conduz aos níveis da subjetividade da linguagem, de modo 

a serem encontrados padrões ideológicos veiculados no discurso, e da 

intersubjetividade, para que se reconheçam os tipos de relação estabelecidos entre o 

governo central português e seus representantes em colônias no ultramar. Considera-

se que, apesar de baseadas em formulações fixas, as correspondências oficiais 

possam conter o recurso interpessoal das avaliações. Realizadas no discurso por 

seleção linguística apropriada, as avaliações costumam ser saturadas das ideologias 

em voga.   

Entendidos como “bens simbólicos que podem receber valores muito diferentes 

segundo o mercado em que estiverem colocados” (BOURDIEU, 1983, p. 165), os 

discursos veiculados no corpus serão analisados com base nos pressupostos teóricos 

concebidos pela Teoria da Avaliatividade (Appraisal System). Essa tradução foi 

estabelecida por Vian Júnior (2009, p. 101) para padronizar na Língua Portuguesa do 

Brasil (LPB) os conceitos “Apreciação”, “Valoração” ou “Avaliação”, que vinham sendo 

usados indiscriminadamente para nomear a teoria. 

Definida "como um sistema interpessoal no nível da semântica377 do discurso” 

(MARTIN e WHITE 2005, p. 33), a teoria deriva do embasamento epistemológico da 

                                                             
sua autoria, a biografia de seu autor e a datação por exemplo. A função transcendente, por sua vez, 

visa a empregar o texto como um instrumento que permita reconstruir a vida do povo de que deriva tal 
documento. 
376 Consideram-se “Ciências afins” da Filologia a Codicologia, a Paleografia, a Diplomática e a Edótica, 
empregadas ao estudo do corpus nesta tese. 
377 “Meaning in language is the most complex web of meaning that we know of.” (HALLIDAY, 2009, p. 

60) 



673 

 

LSF e consiste em uma ampliação detalhada da Metafunção Interpessoal proposta 

pela Gramática Funcional de Halliday e Matthiessen (2004), considerando a avaliação 

do modo pelo qual o autor posiciona-se em um construto textual.  

 

7.1 Linguística Sistêmico-Funcional  

Remontando aos princípios da  LSF, a proposta de Halliday (2004) preencheu 

a lacuna existente nos estudos linguísticos por “incluir referência ao falante, ao ouvinte 

e a seus papéis e estatutos dentro da situação de interação determinada 

socioculturalmente” (NEVES, 2004, p. 21). Essa inclusão permite compreender 

importantes instâncias da comunicação desconsideradas até então por serem 

atribuídas ao domínio de outras áreas das Ciências Humanas. A proposta dessa 

corrente linguística é a de representar um sistema aberto, passível de acréscimos e 

adaptações378. 

Na LSF, a língua é entendida como um recurso, para a produção de significados, 

que permite escolhas em função daquilo que se quer comunicar. Segundo Halliday 

(2004, p. 26), tais escolhas resultam no texto, definido como a forma linguística de 

interação social. Trata-se de uma progressão contínua de significados, em 

combinações simultâneas e sucessivas, como resultante do processo de escolha 

semântica. O texto enquanto espécime constitui uma unidade de análise da LSF como 

teoria de descrição gramatical. Ao passo que, enquanto artefato representa a unidade 

de análise e de descrição na LSF como modelo de análise textual. Diante disso, o 

texto é aqui entendido como artefato, que ocorreu na situação histórica, inserido no 

contexto mais amplo da cultura setecentista. 

A proposta basilar da LSF é apreender a língua de maneira sistêmica, em que 

seja possível interpretá-la em sua realidade de uso (na produção de textos) e 

compreendê-la em sua virtualidade enquanto sistema de significações. De acordo 

com Gonçalves Segundo (2011, p. 145), os textos representam os produtos da 

seleção processual e contínua executada na ampla rede de sistemas que constituem 

a língua.  

                                                             
378 No original: “Like language itself, SFL has always been an open dynamic system serving as a 
resource for both reflection and action. [...]SFL is a dynamic system: it keeps changing in step with the 
environment in which it is operating.  [...] SFL is also an open system: as it changes, new features are 
added in response to new needs.” (HALLIDAY, 2009, p. 12). 
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A organização desses produtos textuais segue padrões sintagmáticos 

estabelecidos pela língua, nas chamadas “estruturas” que contemplam os diversos 

níveis de um texto, desde o mais concreto, da grafologia (ou da fonologia na 

linguagem falada), incluindo o nível seguinte, da gramática (que inclui a seleção 

lexical), até o mais abstrato, o semântico-discursivo. Por exemplo, o discurso compõe-

se de sentenças formadas por palavras e as palavras, que se compõem de grafemas, 

configuram-se enquanto sistemas pertinentes a outros que os englobaram para, 

integrados, cumprirem de maneira interativa uma função no conjunto do discurso. No 

entanto, essa integração ocorre de maneira peculiar: “a LSF propõe que a relação 

entre os níveis seja viabilizada pelos conceitos de recodificação e realização” 

(GONÇALVES SEGUNDO, 2011, p. 147). A ‘realização’ ocorre com a elaboração de 

um nível abaixo a partir das coerções inerentes a cada nível, o que pode ser chamado 

de ‘recodificação’. 

O princípio da ‘instanciação’ é definido por Halliday (2004) como a atualização 

da língua em sua concretização por meio dos textos. Trata-se da padronização de 

cima para baixo em termos de traços funcionais abstratos estruturantes até a 

obtenção do texto concreto como processo e não produto. Martin e White (2005, p. 

25) apresentam uma ‘inclinação da instanciação’, sobre a qual Gonçalves Segundo 

(2011, p. 149) formula um quadro descritivo com cinco níveis de instanciação 

linguístico-discursivos: 

1. sistema (potencial de significado generalizado) → 2. registro (subpotencial 

semântico) → 3. tipo de texto (real generalizado) → 4. texto (ocorrência real) 

→ 5. leitura (significado subjetificado). 

Quadro 32: Cinco níveis de instanciação. 
 

O nível 1 corresponde a cada sistema da língua. A Avaliatividade consiste em 

um sistema dentro da metafunção interpessoal, responsável por atualizar elementos 

nos cinco graus de instanciação. O segundo nível refere-se ao registro, ao modo de 

negociação intersubjetiva. O terceiro trata da configuração associada a um objetivo 

retórico específico e das consequentes regularidades do uso de recursos linguísticos. 

O quarto item, o da ocorrência textual concreta será abordado ao longo dessa tese 

com mais detalhes. O último, por sua vez, indica as diferentes leituras realizadas e 

reações causadas a partir de um mesmo texto, sempre composto de significações e 

sentidos potenciais múltiplos. Sobre esse último nível, serão mencionados os tipos de 
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leitura na introdução às análises. Nessa arquitetura, a LSF propõe que a língua seja 

a instanciação de significados potenciais por meio de textos que simultaneamente 

constroem as experiências humanas e coordenam as relações sociais, como postula 

Halliday (2009, p. 5)379. 

Entendendo a leitura como o último e mais complexo nível de instanciação 

linguístico-discursiva, cabe considerar que as observações tecidas sobre o corpus 

resultam dessa prática. Por conseguinte, conceitua-se melhor esse nível de 

instanciação. Diante dos três tipos de leitura propostos por Martin e White (2005, p. 

62), a “complacente”, a “resistente” e a “tática”, Gonçalves Segundo (2011, p. 150) 

propõe uma quarta, a “estratégica”. Enquanto a “complacente” conta com o leitor ideal, 

o evocado pela voz do autor, a “resistente” encontra um leitor que rejeita a autoridade 

da voz autoral de forma sócio semiótica. A “leitura tática” contém uma finalidade 

específica, como a realizada pelos analistas. O conceito da “estratégica” visa à 

depreender avaliações e representações do autor de modo reflexivo, ora 

concordando, ora discordando com o que o autor propõe. Dessa maneira, a leitura 

realizada para a produção das análises a seguir demonstradas conta com a leitura 

tática, conforme comumente empregam os analistas. 

Em acréscimo a essa organização sistêmica, Halliday (2004, p. 31) propõe o 

aspecto funcional da linguagem, relacionado às necessidades pessoais e sociais. 

Adota-se uma perspectiva de análise que considere os tipos de significados presentes 

em toda a comunicação. Esses significados inerentes à linguagem humana são o 

ideacional, o textual e o interpessoal e representam as chamadas “metafunções”.  

A metafunção Ideacional representa a visão de mundo na construção das 

experiências. Trata-se da categorização e atribuição de nomenclaturas no conteúdo 

do discurso a partir das categorias semânticas das orações. Haja vista que as 

escolhas linguísticas representativas desses categorias nunca são aleatórias, por 

meio delas pode-se depreender além da objetividade. Tais escolhas podem conduzir 

ao nível do (inter)subjetivo ao revelarem pensamentos, crenças sentimentos e, em 

última instância, ideologias. 

Comumente abordada como a última metafunção, a Textual visa à organização 

do fluxo de informação e sua hierarquia na composição interna do texto. Conta-se, 

                                                             
379 No original: “Language is the instantiation of an indefinitely large meaning potential through acts of 
meaning which simultaneously construe experience and enact social relationships” (Halliday, 2009, p. 
5). 
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portanto, com as técnicas que garantem a qualidade da transmissão do conteúdo, tais 

como a coesão estrutural e consequentes clareza e coerência. 

Nessa conformidade, o padrão linguístico-discursivo da Avaliação coarticula a 

metafunção Interpessoal em conjunto com os sistemas da Negociação e do 

Envolvimento na semântica do discurso. Difere-se desses dois outros sistemas por 

tratar dos recursos semânticos empregados na construção da valoração e perspectiva 

nos textos, especialmente acerca da transação de valores, emoções e julgamentos. 

Uma vez que a Teoria da Avaliatividade concentra-se nos significados 

interpessoais do discurso, a metafunção de mais utilidade a este trabalho é a 

Interpessoal, segundo Martin e White (2005, p. 7)380. Essa metafunção constitui-se 

pela negociação das relações sociais entre os participantes da interação discursiva. 

Com base nela, a Avaliatividade concentra-se no modo como os participantes do 

discurso interagem e considera os sentimentos e impressões que tentam transmitir 

em suas enunciações.  

Salienta-se que a abordagem sistêmico-funcionalista entende a língua 

enquanto um fenômeno essencialmente social e, portanto, considera o contexto 

situacional de modo a relacionar a linguagem com o meio social, de acordo com as 

metafunções descritas, conforme apresentado na abordagem do contexto histórico.  

 

7.2 A Teoria da Avaliatividade 

Além dos pressupostos descritos da LSF que embasam a Teoria da 

Avaliatividade, o desenvolvimento da pesquisa para formulação dessa teoria apoiou-

se também em pesquisas do campo da Linguística Educacional, mais precisamente 

dos estudos  australianos sobre as propostas de letramento em língua materna com 

base em gêneros textuais, dentre os quais se destacam trabalhos dos próprios autores 

James Martin e Peter White em parcerias com outros pesquisadores como Rick 

Iedema, Susan Feez e Frances Christie (IEDEMA, FEEZ e WHITE, 1994; CHRISTIE 

e MARTIN, 1997; MARTIN, 2000). Além desse percurso, contou-se com a contribuição 

de Eggins e Slade (1997), que já trabalhavam com a identificação, interpretação e 

discussão de itens avaliativos. Por representar o produto de um percurso de 

                                                             
380 No original: “Interpersonal resources are concerned with negotiating social relations: how people are 
interacting, including the feelings they try to share [...] we are concentrating here on interpersonal 
meaning in written discourse” (MARTIN; WHITE, 2005, p. 7). 
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pesquisas, a teoria integra esse projeto em andamento381 e pode, dessa maneira, 

sofrer atualizações futuras382 em seu arcabouço teórico-metodológico. 

O sistema da Avaliatividade permite elencar o “conjunto preciso dos sistemas 

gramaticais que realiza estas categorias semânticas, descrevendo-os de forma 

teoricamente motivada, e não os deixando ao arbítrio da intuição” (AZUAGA, 2003, p. 

50). Além disso, essa abordagem interessa-se pelas funções sociais retratadas em 

um discurso pelos recursos avaliativos. Com isso, não objetiva meramente conceber 

como os autores revelam seus posicionamentos, mas se servir dessas expressões 

linguísticas como condutores que possibilitem vislumbrar suas posturas sociais. Essas 

posturas compreendem a filiação ou o distanciamento do papel social que exercem 

diante das ideologias presentes no contexto comunicacional. 

De acordo com Azuaga (2003, p. 50), a Teoria da Avaliatividade permite 

estudar as categorias semânticas que exprimem a Atitude, bem como a intensidade 

dos valores envolvidos por meio da Gradação e compreender a função de outros 

posicionamentos em um texto pelo Engajamento.  

Desse modo, enquanto instrumental que possibilita o mapeamento desses 

estratos do domínio semântico que operam no discurso, a Teoria da Avaliatividade foi 

adotada por possibilitar a análise do corpus com vistas à observação de elementos 

(inter)subjetivos como gostos, emoções e avaliações normativas.  

Martin e White (2005, p. 35) apresentam um enquadramento teórico capaz de 

orientar estudos da comunicação em geral, tanto de cunho discursivo quanto retórico. 

Para tanto, propõem a categorização dos termos que indicam avaliação nos três 

grandes subsistemas383 já mencionados: a Atitude, o Engajamento e a Gradação. 

Para facilitar a leitura, os termos que nomeiam todos os tópicos da Avaliatividade, bem 

como o nome da teoria, serão doravante grafados com inicial maiúscula. 

                                                             
381 Discussões e atualizações acerca da teoria podem ser acompanhadas pelo site: 
<http://www.grammatics.com/appraisal/index.html>. Visitado em 04 de março de 2015. 
382 Por haver vários trabalhos embasados na Teoria da Avaliatividade, existem algumas propostas de 
atualizações, sobretudo no que se refere à nomenclatura. Por exemplo, Carvalho (2006, p. 180) propõe 
o acréscimo de categorias que atendam a sua proposta de analisar produções textuais de críticas 
literárias. Sugere que no tópico da “Estima social” seja incluído o item  “Mestria” sobre a habilidade da 
escrita além de subdividir a Apreciação de Valor Social em “Relevância” e “Originalidade”. Embora 
reconhecendo a valia dessas atualizações, optou-se por manter a estrutura da Teoria conforme Martin 
e White (2005). 
383 Por integrarem o “Sistema da Avaliatividade”, a Atitude, a Gradação e o Engajamento são chamados 
“subsistemas”. Como se desdobram em outras camadas, são por vezes chamados de “sistemas” para 
facilitar as análises ao longo da tese. 
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A Atitude permite que seja mapeado o posicionamento atitudinal do autor, por 

meio do elogio e da censura, apresentando os seus sentimentos, julgamentos e 

apreciações sobre o que o cerca. Essa função é subdividida em três regiões 

semânticas: o Afeto, que captura o nível dos sentimentos; o Julgamento, referente a 

questões éticas e morais; e a Apreciação, que expressa caráter estético ou valor 

social. 

O Afeto representa as emoções e contempla os sentimentos positivos ou 

negativos em forma de atributos, processos mentais, comportamentais ou 

circunstancializadores. Preocupa-se com o registro dos estados emocionais a partir 

de um fenômeno responsável por suscitar a dada emoção, chamado de “gatilho”. Esse 

gatilho consiste na entidade, ato ou fato textualizado que ativa a emoção. Seja de 

ordem externa ao autor, ou resultante de experiências pessoais, que, de acordo com 

White (2004, p. 186), acaba por gerar sentimentos na forma de onda comportamental 

ou processo mental. Tais sentimentos envolvem intenção, e não reação, frente a um 

gatilho apenas previsto (irrealis) ou a um estímulo já ocorrido (realis). Exemplifica-se 

com fragmentos do corpus. Ao afirmar que todo o seu trabalho objetiva o 

reconhecimento e a honra, o Morgado de Mateus apresenta uma previsão: ‘eSerá 

para | mim a mayorfelicidade, eamayorhonra mereceroSeuReal Aggra | do, efazer-me 

digno daEleyçaõ deVossaExcellencia.’ (23, 60), que pode ser considerada Irrealis. Em 

contrapartida, ao relatar um fato já ocorrido, emprega o Realis: ‘os meus Criados me 

tem disgostado, afligido, e tirado o tempo’ (14, 4).  

A região semântica do Afeto divide-se em quatro grupos: o da Felicidade, ligado 

a “questões do coração” como alegria, tristeza, afeição, antipatia, raiva, felicidade e 

amor; o da Inclinação, que demonstra a desejabilidade de algo, como saudade; o da 

Segurança, que cobre as emoções ligadas ao bem-estar, tais como paz, ansiedade e 

confiança; o da Satisfação trata das emoções ligadas ao telos da Filosofia Aristotélica, 

que consiste na assunção de objetivos: interesse, tédio, (des)prazer e curiosidade. 

Compreende-se que a polaridade dos grupos do Afeto seja determinada pelas 

ideologias vigentes, responsáveis por considerar os sentimentos positivos 

(agradáveis) ou negativos (desagradáveis). 

O Julgamento, por sua vez, é o recurso semântico que salienta a existência ou 

ausência das qualidades do comportamento humano. Refere-se à aceitabilidade 

social de padrões comportamentais a partir das normas sociais vigentes, com a 

aprovação ou reprovação da atitude de outrem. Os julgamentos referem-se a normas, 
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regras, convenções e valores institucionalizados como princípios a garantirem e 

nortearem a convivência social. Divide-se em Estima Social e Sanção Social.  

A Estima Social trata das relações cotidianas entre as pessoas, de modo a 

classificá-las elevando ou rebaixando seu ethos social, embora sem implicações de 

ordem moral ou legal. Subdivide-se em termos de Normalidade, para indicar 

comportamentos comuns, usuais e específicos, de Capacidade, indicando o grau de 

competência e de Tenacidade em relação a comportamentos de resolução e 

perseverança. 

Já a Sanção social ultrapassa a mera reprovação de comportamentos como 

inadequados como a Estima Social. Julga os comportamentos com base em normas 

e padrões institucionalizados por preceitos morais e religiosos. A partir de regras 

morais ou legais, esses julgamentos consideram a perspectiva religiosa, em que os 

descumprimentos são tidos como pecados, ou do ponto de vista jurídico, como crimes. 

Dessa maneira, qualquer ruptura desse tipo pode acarretar punições em termos da 

moralidade ou da legalidade. Diz respeito à Veracidade em termos de considerar o 

quão sincero e honesto alguém é; e de Propriedade, em relação às qualidades da 

transparência e do civismo. 

O subsistema do Julgamento está intimamente articulado aos princípios da 

LSF. A taxonomia das subcategorias referem-se à semântica da modalização de 

Halliday (2004, p. 121): a Normalidade retoma a Usualidade; a Capacidade, a 

Habilidade; a Tenacidade retrata a modalidade da Inclinação; a Veracidade, a 

Probabilidade; e a Propriedade refere-se à Obrigação. 

O subsistema da Atitude chamado Apreciação expressa caráter estético, de 

composição ou de valor dos objetos materiais ou semióticos avaliados. Expressa-se 

como Reação ao indicar afeição emotiva de impacto, como em “sensacional” ou 

“desiderativa”, como  em “bom” e “de qualidade”; como Composição indicando 

percepção, equilíbrio, complexidade ou organização, como  “simétrico” e “rico”; ou 

ainda como Valor Social ao tratar de propriedades do próprio afere a intensidade 

dessas emoções na forma como são arquitetadas.  

Por vezes a distinção entre as camadas semânticas da Atitude é bastante 

dificultosa por terem os sentimentos como ponto de contatos e, consequentemente, 

terem diversas semelhanças. O que as diferencia é a fundamentação desse 

sentimentos. Por exemplo, o Afeto expressa a construção das emoções de um ente 

humano, enquanto a Apreciação atribui a objetos concretos ou abstratos o poder de 
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gerar essas emoções. De maneira diversa, no Julgamento as avaliações são 

reformuladas como propostas sobre a institucionalização do comportamento humano. 

Linguisticamente, o Afeto manifesta-se nas categorias dos adjetivos, advérbios 

ou verbos por tratar de processos vivenciados ou realizados por um participante 

humano, os chamados processos mentais reacionais de que trata Halliday (1994, p. 

112). O Julgamento e a Apreciação são normalmente realizados por “epítetos”, 

modificadores dos nomes que a eles atribuem informações subjetivas, e “atributos”, 

que determinam uma função classificatória. 

Com essas realizações linguísticas, atribuem-se características atitudinais ou 

experienciais na semântica do Julgamento, de modo a indicar valoração, ou caráter 

estético na Apreciação. De acordo com Halliday e Matthiessen (2004, p. 222), os 

epítetos e atributos do tipo experiencial representam significados objetivamente 

observados, em oposição aos atitudinais, que instanciam aspectos subjetivos. 

Consideram-se, então, avaliativos no sistema da Atitude apenas os epítetos e 

atributos do tipo atitudinal por serem os que indicam a atitude do falante, com ligação 

à metafunção Interpessoal. Desconsideram-se, com isso, os adjetivos experienciais, 

ligados à metafunção Ideacional, de caráter mais objetivo e que, de acordo com 

Halliday e Matthiessen, (2004, p. 319), não aceitam graus de comparação ou 

intensidade.  

Embora não se tenham considerado na análise quantitativa as ocorrências 

implícitas, há marcações que ultrapassam o limite das palavras, abrangendo 

fragmentos e até trechos mais extensos. Isso porque a teoria permite abarcarem-se 

domínios mais amplos de ordem semântica do que os itens lexicais. Para realizar a 

sinalização das ocorrências da Atitude nos documentos do corpus, empregou-se a 

organização demonstrada pelo seguinte esquema: 

 
Figura 89: Esquema da Atitude. 
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O subsistema da Gradação é responsável por intensificar ou mitigar os 

significados dos elementos avaliativos do subsistema da Atitude e do Engajamento. 

Também chamada “Graduação” pelos especialistas de Portugal, segundo o Prof. Dr. 

António Avelar da Universidade de Lisboa, essa função gradua proposições, a fim de 

ampliar ou restringir os significados no estrato da Força. Já no eixo do Foco, gradua 

contextos de modo a estabelecer a (des)prototificação dos termos. Apesar da variação 

terminológica mencionada, adota-se nesta tese o termo “Gradação”, definido pelos 

sistemicistas brasileiros como o mais adequado e comumente adotado nas 

publicações no Brasil. No Foco, criam-se protótipos em categorias normalmente não 

passíveis de gradação, com reforço (foco alto) ou mitigação. O eixo da Força ramifica-

se em Intensificação e em Quantificação.  

Na Intensificação elencam-se a Qualidade, responsável por ampliar ou reduzir 

o grau dos termos; o Processo, que trata do vigor de ocorrências de caráter verbal; e 

a Modalidade, pela qual se atribuem circunstâncias com função de aguçar ou abrandar 

significados.  

Os elementos linguísticos responsáveis pelo subsistema da Gradação 

consistem em itens lexicais, com significação própria, ou itens gramaticais, com 

significado atribuído ao contexto, mormente em advérbios de intensidade e pronomes 

indefinidos. Segundo Martin e White (2005, p. 143), quando os itens lexicais são 

usados como intensificadores, ocorre o que Sinclair chamou de “deslexicalização”384, 

ao passo que na Quantificação, mantêm-se como itens lexicais. 

A Quantificação conta com três categorizações: Número, que não representa a 

classe gramatical de mesmo nome, mas de termos que reduzam ou ampliem ideias 

de quantidade; Massa, em referência a cálculos imprecisos de massa ou presença; e 

Extensão, indicando “Tempo” ou “Espaço”, quanto à proximidade  ou distribuição. No 

entanto, não se considerou necessário incluir os itens Tempo e Espaço como 

pertinentes às referências de “proximidade” e “distribuição”, conforme indicado por 

Martin e White (2005, p. 154), por considerar-se que tais conceitos estão implícitos 

                                                             
384 No original, “The meaning of words chosen together is different from their independent meanings. 

They are at least partly delexicalized. This is the necessary correlate of co-selection. If you know that 

selections are not independent, and that one selection depends on another, then there must be a result 

and effect on the meaning which in each individual choice is a delexicalization of one kind or another. It 

will not have its independent meaning in full if it is only part of a choice involving one or more words.” 

(SINCLAIR, 1994, p. 23 apud MARTIN; WHITE, 2005, p. 143). 
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nas ideias de tempo e espaço. Desse modo, esquematizou-se a Gradação da seguinte 

forma: 

 

Figura 90: Esquema da Gradação. 
 

O Engajamento, em algumas publicações traduzido como “Comprometimento”, 

observa a adesão ou não do autor em frente a posicionamentos de outrem por meio 

de referências e argumentos. Trata-se dos recursos linguísticos que os autores 

adotam para representarem sua visão diante das posições valorativas que são 

referenciadas pelo texto e em relação a seus interlocutores. O Engajamento aborda 

as posições valorativas que permitem explorar a maneira como a voz textual 

posiciona-se em relação a perspectivas intersubjetivas externas disponíveis para o 

autor enquanto voz textual. De maneira oposta ao que se entende por Monoglossia385, 

em que não há referência a outros pontos de vista, o Engajamento trata da 

Heteroglossia, em que se apresentam outros pontos de vista como alternativas ou de 

modo a dispersar e restringir o escopo dessas posições em sua enunciação. 

Subdivide-se da seguinte forma: Expansão dialógica que demonstra abertura a outras 

vozes presentes no texto ou Contração dialógica, em que se fecha o espaço dialógico 

para outras posições. A Expansão dialógica divide-se em Consideração e Atribuição. 

Na Consideração, a voz do autor mistura-se com as outras vozes do texto, 

demonstrando que sua proposta é apenas uma possibilidade. Para isso, empregam-

se recursos gramaticais para indicar probabilidades (penso, suponho, julgo que), 

evidências (parece que, tudo leva a crer que, aparentemente) ou isenções autorais de 

afirmar categoricamente (afirmou-se que, ouvi dizer que). O item da Atribuição imputa 

a uma fonte externa a responsabilidade pela proposição, seja pelo Reconhecimento 

                                                             
385 O conceito de Monoglossia é aqui empregado no mesmo sentido que em Gonçalves Segundo (2011, 
p. 151), indicando a ausência da participação efetiva de vozes externas à do próprio autor no discurso. 
Como não tem relação com o dialogismo inerente às interações verbais, não o nega. Nos parâmetros 
de Barros (2001, p. 36) os textos podem ser Monofônicos se ocultarem-se sob a aparência de uma 
única voz por abafamento das demais, ou Polifônicos se permitirem mostrarem-se os diálogos entre 
várias vozes. 
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do discurso relatado, seja pelo Distanciamento, em que o autor rejeita tornar-se 

responsável pela asserção. 

Na Contração dialógica conta-se com a subdivisão da Refutação e da 

Proposição. Na Refutação, nega-se de forma direta por meio da Negação ao se 

introduzir explicitamente uma posição discordante, ou da Contraexpectativa, com o 

recurso de concessão. A Proposição, por sua vez, visa a atenuar possível 

discordância e subdivide-se em Concordância, Afirmação e Endosso. A Concordância 

veicula de forma explícita o alinhamento da voz autoral em relação a um parceiro 

dialógico projetado, representando a proposição como uma verdade difícil de ser 

substituída ou negada. Com a Afirmação, o autor assume seu posicionamento como 

algo polêmico e posiciona-se de forma a prevenir alternativas dialógicas contrárias 

que indiquem resistência do leitor. Por fim, o Endosso bloqueia duplamente 

alternativas dialógicas ao indicar um alinhamento do autor com vozes externas de 

modo confirmar o seu posicionamento com a menção de uma voz de autoridade. 

Assim, o subsistema do Engajamento esquematiza-se da seguinte maneira: 

 

Figura 91: Esquema do Engajamento. 

 
A funcionalidade intersubjetiva do Engajamento baseia-se nas noções 

bakhtinianas de “dialogismo” e “heteroglossia”, segundo as quais toda comunicação 

verbal é permeada por outras vozes. Por representar a interação verbal como um 

evento social que retoma o que já foi dito e antecipa os posicionamentos dos leitores 

putativos, o dialogismo é considerado “o verdadeiro meio da enunciação” (BAKHTIN, 

1999, p. 82). Na mesma diretriz, a ideia de heteroglossia retomada por Martin e White 

(2005, p. 92) entende a coexistência de diversas posições realizadas linguisticamente 

nos textos. Ainda segundo os autores Martin e White (2005, p. 93), a  observação 

dessas posições permite caracterizar o posicionamento interpessoal do autor em seu 

estilo e em suas estratégias argumentativas e retóricas. 

Com isso, entende-se que as enunciações discursivas são saturadas de vozes 

sociais. Quando concordantes, são empregadas para reiterar a posição do autor. Em 
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contrapartida, as vozes contrárias costumam ser retomadas mormente como recurso 

de contra argumentação. Nas realizações linguísticas dos recursos de expansão e 

contração, essa tessitura de vozes sociais constrói um movimento dialógico em que 

se observam forças contrárias. A força “centrípeta” procura apagar outras vozes, a 

favor da unidade enquanto centralização verbo-ideológica. Enquanto a “centrífuga” 

retoma outras vozes em busca da diversidade social e histórica. Nessa orientação, 

considera-se que a linguagem sempre veicule uma concepção de mundo e indique 

atitudes ativas e responsivas, o que a torna repleta de conteúdo ideológico, sobre o 

qual se tratará adiante. 

A fim de melhor demonstrar os pressupostos teóricos e metodológicos 

propostos pela Teoria da Avaliatividade, exemplifica-se cada um dos itens descritos 

com ocorrências do corpus: 

Avaliatividade Regiões 

Semânticas 

Exemplos 

(Documento, Número da linha) 

 

 

 

 

 

 

 

Atitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afeto 

Felicidade 

‘asignificar aVossaExcellencia o mui- | to, que o 
estimo’ (43, 8) 

 

Inclinação 

‘Tenhoesperancas bẽ | fundadas’ (1, 37) 
 

Satisfação 

‘o infinito Contentamen- | to comquefico’ (16, 4) 

 

Segurança 

‘que tem em total dezasocego toda aquellaCorte’ 

(57, 18) 

 

 

 

 

 

 

Julgamento 

Estima Social 

- Normalidade 

‘entre Nòs saõ Homens como os Outros’ (61, 78) 

 

- Capacidade 

‘que está quazi incapas deServir’ (2, 24)  

 

- Tenacidade 
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Atitude 

‘a negligencia, e preguiça dos Naturaes’ (20, 16) 

 

Sanção Social 

- Veracidade 

‘tambem os podem fa | zersuspeitozos as mesmas 

perturbaçoens’ (19, 33) 
 

- Propriedade 

‘aos tiros da inveja, da Calumnia, e | da 
Arrogancia’ (13, 5) 

 

 

 

 

Apreciação 

Composição 

‘Rios caudelozos’ (54, 55) 

 

Reação 

‘pregar naportahuâ vergonhoza Satira’ (13, 41) 

 

Valor Social 

‘atendendo somente ao que forutil ao Serviço’ (11, 

10) 

 

   

 

 

 

 

 

    Gradação 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Força 

Intensificação 

- Qualidade 

‘As ditas Fabricas seriaõ aqui de grandissima utili- 
| dade’ (2, 21) 
 

- Processo 

‘que serâ cançar muito aVossaExcellencia’ (50, 24) 

 

- Modalidade 

‘aSocorrello com todo ovigor’ (52, 44) 

 

Quantificação 

- Número 

‘tantos Padrez da Companhia que Sahiraõ de 

Portugal’ (17, 19) 

 

- Massa 

‘espedacei todo o cotovello’ (6, 4) 
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   Gradação 

 

 

- Extensão 

--Tempo 

‘ainda que vivaõ muitos | annos’ (20, 19) 
 

-- Espaço 

‘portaõ avultado numerodelegoas’ (32, 6) 

 

 

 

Foco 

Prototipificação 

‘huma | exactaCarta Geografica da sua derrota, 
edaverdadeira disposiçaõ’ (38A, 24) 

 

Desprototipificação 

*Não há ocorrências de desprototipificação no 

corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 Engajamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expansão 

dialógica 

Ponderação 

‘Parece-me que devo pôr na prezença 

deVossaExcellencia’ (14, 3) 

 

Atribuição 

- Reconhecimento 

‘PeloConde deCunhaViceRey doEstado fico | 

instruhido’ (12, 37) 

 

- Distanciamento 

‘meprometem namesma | satiradarConta’ (13, 74) 

 

 

 

Contração 

dialógica 

Refutação 

- Negação 

‘naõ trataõ deComprar effeitos daterra para 

osCarregarem paraoReino’ (29, 35) 

 

- Contraexpectativa 

‘naõSei Sebem, ou mal, porem dei pro-  | videncias, 
eOrdens para tudo’ (23, 23) 

 

Proposição 

- Concordância 

‘e os reci | procos Ciumes que naturalmente 
cauzaraõ hua a outra’ (19, 9) 
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Engajamento 

 

- Afirmação 

‘AVossaExcellencia faço ou- | traVezLembrada 

aquella Suplica (29, 19) 

- Endosso 

‘a Vossa Excellencia exponho nas Copias juntas, 
escriptas pelo Comandante | Candido Xavier 
deAlmeyda eSouza’ (42, 4) 

Quadro 33: Exemplificações da Teoria da Avaliatividade. 
 

De acordo com Martin e White (2005, p. 40), a partir das três funções 

exemplificadas no quadro 33, a Teoria da Avaliatividade permite analisar as 

avaliações presentes no sistema linguístico dos discursos e se preocupa com três 

objetivos precípuos, a saber:  

I. Reconhecer o modo como os autores constroem uma identidade de si 

mesmos (ethos);  

II. Observar como os autores posicionam-se, com base nesse ethos, diante 

dos potenciais destinatários, seus leitores putativos;  

III. Definir como os autores gerenciam os recursos discursivos de que se 

servem para atingirem o que consideram a audiência ideal para seus 

textos.  

A construção da própria identidade autoral citada no item I fundamenta as 

observações discorridas na análise sobre os autores na função social de governantes. 

Não se pretende, portanto, inferir questões acerca da personalidade particular dos 

ícones históricos em questão. Trata-se de focalizar os papéis sociais e concepções 

ideológicas veiculados no discurso apregoado por personalidades emblemáticas do 

período, ao invés de buscar uma abordagem mais metafísica de tentar encontrar os 

homens por trás da escrita. Assim, o ethos, também chamado de persona textual, é 

um conceito herdado da retórica antiga e retomado por Kerbrat-Orecchioni (1993) 

como a imagem que os interlocutores fazem de si no processo de troca dentro dos 

parâmetros da (inter)subjetividade da linguagem. Com o termo ethos, refere-se 

doravante à imagem que o autor constrói de/para si em seu discurso em busca de 

alcançar seus propósitos comunicacionais, comumente focados a influenciar seu 

interlocutor.  
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O item II complementa o I e ressalta o caráter dialógico386 e abrange o aspecto 

ideológico assumido pelo autor frente a seu destinatário, contando com um arcabouço 

de crenças e valores. Por meio do estabelecimento da posição do autor, é possível 

identificar a perspectiva ideológica, normalmente contida nas formulações discursivas 

como algo natural e não motivado. Essa identificação resulta da análise dos recursos 

discursivos citados no objetivo III. Tal análise, por sua vez, possibilita inferir os efeitos 

de sentido que o autor pretende alcançar em sua audiência. 

Considera-se, diante das três preocupações centrais do sistema, a importância 

do posicionamento pessoal em uma perspectiva intersubjetiva, já que toda formulação 

discursiva conta um ponto de vista codificado, seja ele explícito ou implícito.  

Embora não quantificadas como elementos avaliativos, as valorações implícitas 

serão, sempre que necessário, mencionadas na análise qualitativa dos documentos. 

O pouco destaque dado a esse conteúdo implícito deve-se às críticas que asseveram 

os riscos da transposição dos limites semânticos rumo à parte do sistema da referente 

à pragmática. Pretende-se, dessa maneira, focar a atenção nas inscrições textuais, a 

partir das quais se podem inferir as dimensões mais abstratas dos significados. Evita-

se, com isso, a assunção de significados que não estejam indicados na semântica da 

superfície textual e operem apenas no nível do contexto histórico. 

Uma vez que os resultados alcançados pela Teoria da Avaliatividade conduzem 

aos padrões ideológicos coevos, torna-se necessária a adoção de pressupostos 

teóricos acerca da Ideologia. Para tanto, consideram-se os postulados formulados por 

Thompson (1995, 1984) e van Dijk (2012, 2000).  

 
7.3 Acerca da Ideologia 

Entende-se a língua, em seu sentido lato, como forma de interação aberta a 

atualizações387, que representa um fenômeno ideológico por excelência. Assim 

entendida, a linguagem verbal embasa as relações sociais e, ao mesmo tempo, é 

construída pelas articulações ideológicas de caráter social, o que conduz ao fato de 

“a maioria das ideologias serem formadas discursivamente” (VAN DIJK, 2012, p. 33). 

Na linguagem escrita, a faceta da ideologia pode revelar-se por mecanismos 

                                                             
386 Sobre o “dialogismo”, adotam-se os pressupostos de Bakthin (1999), retomados a seguir.  
387 No original: “Like language itself, SFL has always been an open dynamic system serving as a 
resource for both reflection and action” (HALLIDAY, 2009, p.12). 
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linguísticos responsáveis pela veiculação de avaliações nos padrões já descritos pela 

Teoria da Avaliatividade.  

Admite-se que “se, de um lado, a palavra vive sob o signo da alteridade ao ser 

inscrita avaliativamente, de outro, toda manifestação humana, ao possuir acento 

avaliativo, também se inscreve como enunciado, como linguagem” (FANTI, 2003, p. 

100). A questão da alteridade, mais detalhada na abordagem sobre a perspectiva da 

(inter)subjetividade da linguagem, permeia a comunicação humana, uma vez que a 

constituição do sujeito depende da interação com o outro. Nessa perspectiva 

dialógica, a interlocução sempre inscreve a produção discursiva a uma filiação 

ideológica. 

Inicialmente considerada de maneira neutra388 como um sistema de crenças ou 

pensamentos, a Ideologia passou a ser definida como o conjunto de maneiras pelas 

quais as formas simbólicas são usadas para a implantação e manutenção de relações 

de dominação389. Segundo Chauí (1983, p. 10), o conceito de ideologia ganhou 

caráter pejorativo a partir da declaração de Napoleão Bonaparte, ao considerá-la 

como “tenebrosa metafísica” que distorcia a realidade. Esse princípio que conta com 

a visão negativa da ideologia foi mantido por Marx e Engels, que a consideravam 

divergente do verdadeiro conhecimento, representando um sistema de falsa 

consciência. Thompson (1984, p. 7) mantém o mesmo padrão da linha alemã, mas 

elimina o princípio do “ilusório”390 ao conduzir a questão da ideologia no amplo campo 

da cultura em suas construções de significados com base na contextualização de 

cunho social do simbólico. Compreende-se que o discurso seja o produto da estrutura 

social e, ao mesmo tempo, o elemento que constrói essa estrutura. Do mesmo modo, 

a ideologia seria oriunda de uma dada estrutura social, mas, ao mesmo tempo, um 

fator de construção social. 

                                                             
388 Um exemplo de visão da ideologia como neutra é a do conde Antoine-Louis-Claude Destutt (1754-
1836), mais conhecido como Destutt de Tracy, responsável pela primeira concepção de ideologia em 
1801, para definir os pensamentos que resultaram da Revolução Francesa. Nesse contexto, a ideologia 
representava a ciência das ideias, entendendo as ideias como produtos da interação do homem com o 
seu meio. 
389 No original, “ideology is essentially linked to the process of sustaining asymmetrical relations of power 
– that is, to the process of maintaining domination. This use of the term expresses what may be called 
a critical conception of ideology.” (THOMPSON, 1984, p. 4).  
390 Para Marx e Engels (1984), a ideologia é pejorativa por conter em si a ilusão da visão da realidade 
deformada pelas ideias impostas pelas classes dominantes da sociedade.  



690 

 

Na concepção crítica391 de articulação de sentidos a serviço do poder, a 

ideologia  tem como sua característica precípua o fato de ser crença dominante 

compartilhada, em oposição às opiniões individuais. Tende a organizar as pessoas e 

a sociedade em termos polarizados, servindo-se, por exemplo, da estratégia geral de 

divulgar algo positivo sobre o próprio grupo (“nós”, o “endogrupo”, de que o autor seja 

membro) e algo negativo sobre os outros (“eles”, o “exogrupo”, de que o autor não se 

considere integrante). O ideológico, nesse sentido, tem por função levar o leitor a crer 

que algo é verdadeiro, real e único, persuadindo-o a adotar para si aquele modelo 

específico. 

Dessa forma, van Dijk (2000, p. 44) formulou o conceito do Quadrado 

Ideológico, com que estabelece o princípio de enfatizar-se algo positivo sobre o 

endogrupo e algo negativo sobre o exogrupo. E, do mesmo modo, atenuar-se algo 

negativo sobre nós e algo positivo sobre eles. Apt (2010, p. 66) afirma que nesse 

princípio conceitual, o endogrupo, de que faz parte o autor ao incluir-se pelo uso do 

pronome “nós”, é sempre positivamente retratado em detrimento do exogrupo a que 

se opõe, definido como “eles”, depreciados na posição dos “outros”. Os princípios do 

Quadrado Ideológico organizam as pessoas e a sociedade em termos polarizados. 

Segundo van Dijk (2000, p. 17-43)392, tal polaridade ideológica verifica-se nas esferas 

das ações coletivas e individuais a partir de padrões mentais organizados em seis 

categorias: 

1. Critério de pertença ao grupo: Quem (não) pertence ou pode ser admitido 

ao grupo? (O autor fala como parte do grupo.) 

2. Atividades típicas: O que fazemos, planejamos e temos como expectativa 

para nós?  

3. Objetivos gerais: O que nós pretendemos alcançar com o que fazemos? O 

que é esperado de nós? 

4. Normas e valores: O que é bom ou ruim, permitido ou não para nós?  

                                                             
391 Nos padrões críticos da ideologia, a teoria marxista estabeleceu que o “Aparelho de Estado” 
compreendia o Governo, a Administração, o Exército, a Polícia, os Tribunais, as Prisões etc. 
Renomeadas por Althusser (1985, p. 42) como os “Aparelhos Repressivos de Estado” (ARE) essas 
instituições eram definidas como embasadas na violência das imposições. Em acréscimo,  Althusser 
(1985, p. 43) define as instituições que propagam ideologias na sociedade pela repressão dissimulada 
ou simbólica como os “Aparelhos Ideológicos de Estado” (AIE). Esses seriam o religioso (sistema de 
diferentes Igrejas), o escolar, o familiar, o jurídico, o político, o sindical, o da informação e o cultural, 
que contam com métodos de sanção, exclusão e seleção para garantia da propagação suas correntes 
ideológicas.  
392 No original, “1. Membership; 2. Activities; 3. Aims; 4. Norms; 5. Relations; 6. Resources.” 
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5. Posicionamento: Qual a relação com os outros, quem são amigos e 

inimigos? Qual a nossa posição social? (O autor fala como indivíduo.) 

6. Recursos: Que recursos possuímos e os outros não, ou vice-versa? Quem 

tem acesso aos recursos disponíveis ao grupo? 

Para a análise ideológica do discurso, deve-se observar, além dos termos 

avaliativos, a coerência das proposições, sempre se desconsiderando a possibilidade 

de serem casuais. À macroestrutura discursiva, fundamentada no contexto histórico, 

político e social da enunciação, deve ser considerada a abstração dos pressupostos 

e das implicaturas, enquanto ideias possíveis de serem inferidas em um modelo 

mental.  

De acordo com van Dijk (2000, p. 4), tanto a linguagem quanto a ideologia são 

fenômenos que dependem do compartilhamento social para existirem. A dimensão do 

discurso é fundamental à expressão e à reprodução diária das ideologias. Van Dijk 

(2000, p. 12) traça a distinção entre a ideologia - que consiste em crenças socialmente 

compartilhadas - e o que chama de “memórias episódicas”, que representam a forma 

como cada indivíduo interpreta e representa suas experiências pessoais, 

autobiográficas e subjetivas. Enquanto a “memória social” representa o nível da 

ideologia, a episódica constrói os chamados “modelos mentais”. Esses modelos 

representam as “proposições” que resultam da observação do sujeito diante das 

situações. Van Dijk (2000, p. 16) define as proposições como unidades simples que 

expressam pensamentos completos, passíveis de serem considerados verdadeiros ou 

falsos em termos vericondicionais. 

Os modelos mentais representam os filtros pessoais por que passam as 

situações sociais retratadas pelo discurso, segundo van Dijk (2012, p. 34). A produção 

discursiva revela, portanto, além do conteúdo supostamente objetivo, os próprios 

modelos mentais que o consolidaram. Esses modelos mentais caracterizam 

instanciações do nível ideológico por encapsularem os conceitos abstratos da 

ideologia em moldes mais delineados. Sempre relacionam as situações sociais a 

serem abordadas no discurso com o conhecimento prévio do autor. Como construtos 

da memória episódica, cotam com as associações, vivências e inferências 

pessoais393. Além da observação dos eventos e seus participantes, ações, situações, 

                                                             
393 Esse conceito de “modelo mental” é bastante difundido atualmente sob o nome de “mapa de mundo”, 
conforme adaptado pela popular Programação Neurolinguística (PNL) por autores como O’Connor 
(1993). 
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embutida nas proposições, os modelos mentais contam com a postulação das 

avaliações pessoais. Considerando-se esse nível subjetivo inerente aos discursos, 

estuda-se a Avaliatividade como um caminho acertado, pelo qual podem ser 

depreendidas as relações intersubjetivas e os pressupostos ideológicos incorporados 

ao discurso pelo autor. Embora atualizada pelas constantes percepções da realidade 

por cada indivíduo, a subjetividade dos modelos mentais pode ser analisada por meio 

de suas cristalizações em marcas linguísticas nas proposições.  

A ideologia em seu nível de memória social existe em forma de “conhecimento 

sociocultural”, entendido como o sistema central das representações mentais da 

memória social. Esse conhecimento representa o que se acredita ser verdadeiro a 

partir de critérios e crenças referentes a cada grupo, sociedade e cultura. Além desse 

conhecimento, há princípios aceitos instintivamente por todos os usuários de uma 

língua. Considerados “pontos comuns”394, esses conceitos são crenças inerentes 

tanto à formulação quanto à compreensão discursiva. Em oposição, há as “opiniões e 

atitudes” sociais, de caráter controverso por estarem abertas a diferentes visões. O 

quadro acerca da memória social conclui-se com as representações mentais dos 

“valores”, em que se define o que é bom ou ruim, autorizado ou proibido etc. 

As ideologias não controlam apenas o conteúdo, mas a forma como se 

estrutura um discurso. Diante dessa complexidade semântica das palavras, sentenças 

e do discurso como um todo, van Dijk (2000, p. 45-53) elencou diversos aspectos 

textuais onde se pode encontrar a ideologia. São eles: 

- tópico ou tema central do texto;  

- grau de detalhamento em relação à forma como os pormenores são 

apresentados;  

- implicaturas e pressupostos;  

- coerência local da sequência discursiva; 

- sinonímia e paráfrase enquanto formulações com significados apenas 

similares, nunca idênticos; 

- contrastes, entendidos como a estratégia geral do discurso ideológico de 

enfatizar os aspectos positivos, apresentando os aspectos negativos na contra-

argumentação; 

- exemplos e ilustrações a partir de premissas da argumentação; 

                                                             
394 No original, “common ground”. 



693 

 

- exoneração395, em que proposições que visam à manutenção da face do autor 

veiculando aparente apreço pelo outro são reveladas por uma segunda ideia que 

mostra o real juízo desse autor; 

- estrutura proposicional em que a seleção vocabular expressa a ideologia no 

predicado dos argumentos; 

- funções e posições dos autores enquanto agentes, pacientes ou beneficiários 

de uma ação; 

- modalidade das proposições; 

- evidencialidade ou tentativas de comprovar o que se diz; 

- cobertura e indefinição. Estratégia de mitigação, eufemismo ou afirmação 

indireta para se reduzir um efeito responsivo indesejado. Por exemplo, quando se dá 

uma  resposta que não se sabe apenas para não parecer ignorante; 

- topoi ou ideias cristalizadas como padrões nas quais se baseia uma 

argumentação.  

Esses itens complementam a abordagem semântica proposta pela 

Avaliatividade, outros a retomam. É o caso, por exemplo, da “evidencialidade”, que 

pode remeter ao Engajamento na Expansão dialógica, tanto na Ponderação quanto 

na Atribuição.  

Além do nível da significação, as ideologias podem ser observadas em outras 

camadas do texto: 

- estrutura formal do texto como a escolha lexical; 

- sintaxe no que diz respeito à ordem intencional da frase; 

- formas discursivas enquanto estratégias para ressaltar as informações 

desejadas; 

- argumentação na tentativa de mostrar seu posicionamento como algo 

aceitável, credível e confiável por meio de argumentos escolhidos para sustentar o 

ponto de vista defendido. Nessa esfera, podem ocorrer as falácias, que são violações 

nos princípios e regras da argumentação. Por exemplo, ao se usar um argumento 

irrelevante, brincar com as emoções das pessoas, pedir ao oponente que prove que 

o argumento não é verificável, afirmar que algo deve ser considerado verdade porque 

todos acreditam que seja assim ou porque alguma autoridade acredita nisso. O 

princípio da argumentação também é violado quando não deixamos o outro falar, 

                                                             
395 No original, “disclaimer”. Contém a concessão, a empatia, a remissão e o esforço aparentes. Conta 
também com a transferência e com a forma reversa de culpar a vítima. 
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interrompemos, ameaçamos ou geramos alguma outra obstrução da interação 

argumentativa. Além disso, há também as generalizações ou falsas analogias.  

- retórica com o uso de figuras de estilo como hipérboles e eufemismos que 

enfatizam ou desconsideram questões referentes ao endo e ao exogrupos, (conceito 

apreendido pelas fórmulas retóricas). 

- ação e interação representam, após o significado e a forma, um terceiro nível, 

em que uma proposição pode pressupor um ato de asserção, questionamento, 

acusação, promessa ou ameaça. 

Além das contribuições mencionadas acerca da ideologia, vale ressaltar a 

adoção dos princípios gerais de van Dijk (2000, 2012), de modo a evitar o anacronismo 

e a estrita ligação da ideologia ao nível econômico e à polaridade negativa. Concebe-

se, então, que as ideologias são construtos de ordem social. Para analisá-las, deve-

se considerar a limitação histórica, haja vista as ideias representarem “as expressões 

sempre renovadas do desenvolvimento histórico real” (GRAMSCI, 1978, p. 22). 

Pretende-se, com isso, mostrar a existência de outras ideologias, as divergentes das 

propostas pelos governantes. Essas ideologias também são visitadas no discurso, 

embora de maneira a serem contestadas. Consideram-se, pois, como ideologias tanto 

os pensamentos dos autores do corpus, enquanto representantes do grupo 

dominante, quanto daqueles por ele governados e dos grupos de menor prestígio 

social.  

De maneira mais abrangente, entende-se ideologia como  

uma estrutura cognitiva complexa que controla a formação, transformação e 
aplicação de outros tipos de cognição social, tais como o conhecimento, as 
opiniões e as posturas, e de representações sociais, como os preconceitos 
sociais [...] todas as ideologias englobam uma (re) construção da realidade 
social dependente de interesses. (VAN DIJK, 2012, p. 48) 
 

Conta-se, portanto, com a existência de ideologias negativas ou positivas, à 

medida que podem visar deliberadamente à subjugação de outros seres humanos ou 

funcionar como um conjunto de ideias, crenças, doutrinas próprias a uma sociedade 

ou a uma classe social. De acordo com Dias (2000, p. 27), as ideologias podem ser 

múltiplas e contraditórias por articularem interesses sociais diversos. Nessa 

abordagem mais universal acerca da ideologia, acredita-se na existência de diversas 

filosofias e concepções de mundo, dentre as quais os autores dos discursos 

escolhem, direcionados por aspectos socioculturais.  
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7.4 Perspectiva da (Inter)subjetividade da linguagem 

Uma vez que a produção verbal permite ao autor, além da comunicação, definir-

se em relação ao outro, a enunciação deve ser entendida como produto da interação 

entre indivíduos socialmente organizados, nunca mera expressão da consciência 

individual interior. Como já tratado, resulta dessa interação com o outro o pressuposto 

da linguagem como discurso e o princípio do dialogismo de Bakhtin (1999). Acresce-

se a isso o fato de o discurso ultrapassar o objetivismo pela possibilidade de uma 

“renovação constante, a individualização das formas em enunciações estilisticamente 

únicas e não reiteráveis” (BAKHTIN, 1999, p. 82). No entanto, essa interação do 

sujeito com o outro não se associa ao princípio da subjetividade para Bakhtin, que 

considera o meio social mais determinante que o próprio sujeito na produção da 

linguagem. Dessa forma, o aspecto do subjetivo não se refere nesta tese à ideia 

individualista, de uma produção linguageira que retrate meramente o mundo interior 

de seu autor. Ao contrário disso, a subjetividade é tida com base na visão dialógica 

da linguagem, que reproduz a ideologia do sujeito a partir dos modelos mentais, por 

sua vez, construídos pela interação social.  

A importância do outro na subjetividade dos discursos enquanto intercâmbios 

negociativos pressupõe também a valoração dos autores e destinatários das 

correspondências do corpus, afinal “não haveria necessidade de negociar poder, 

solidariedade, autoridade, credibilidade, comprometimento ou intimidade em relação 

a si mesmo.” (GONÇALVES SEGUNDO, 2011, p. 154). De acordo com Gonçalves 

Segundo (2011, p. 153), ‘negociação’ é o termo chave para a melhor compreensão do 

que é interpessoal, pois para o autor, “negociar implica um intercâmbio de valores; 

implica dar, demandar, receber, rejeitar.” A alteridade vinculada à comunicação 

considera não apenas o outro enquanto interlocutor no movimento dialógico, mas 

abrange os “outros” projetados pela menção de discursos anteriores, como 

estabelecido por Kristeva (1986, p. 40) em sua formulação acerca da intertextualidade. 

O princípio da alteridade fundamenta-se em Vygotski (2000), que entende a 

relação do sujeito com um outro como basilar à existência do próprio sujeito. Afirma 

que todo indivíduo representa “um agregado de relações sociais encarnadas em um 

indivíduo” (VYGOTSKI, 2000, p. 33). Nessa convivência, a linguagem tem papel 

fundamental em sua estrutura semântica inerente à consciência humana, 

caracterizando as relações sociais e consigo mesmo (considerado fator igualmente 

social). No mesmo viés, Zanella (2005, p. 103) afirma que a existência de um sujeito 
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só é possível por meio de sua atuação em em contextos sociais com os tantos outros 

e as tantas vozes que constituem a cultura em constante mediação histórica. 

Esse conceito da alteridade fundamenta o fato de a completa “objetividade” 

representar uma ilusão à medida que toda abordagem pressupõe um ponto de vista. 

Sobre isso, Martin e White (2005, p. 17) determinam que um conceito pode tender 

mais a polos de intenção mais objetiva ou subjetiva. De acordo com Mosca (1991, p. 

70), o intento de neutralidade, e objetividade, permeia-se da opinião e do 

posicionamento (subjetividade, ou mais precisamente, intersubjetividade), o que faz 

com que o discurso do corpus constantemente transite entre as esferas do espaço 

público e o privado, o social e o individual. Diante disso, oferecem uma perspectiva de 

valoração e orientação dos graus de objetividade e subjetividade em suas nuances 

modais que serão mencionados em caso de necessidade nas análises. 

Para Gonçalves Segundo (2011, p. 153), “todo ato linguístico apresenta marcas 

subjetivas relativas a quem o enuncia, com maior ou menor comprometimento, com 

maior ou menor exposição de seus traços identitários.” Diante dessa asserção, 

considera-se que a objetividade em estado puro inexiste no processo de formulação 

discursiva, uma vez que o simples fato de serem mencionados faz das marcas de 

Avaliatiividade elementos de ordem (inter)subjetiva396, uma vez que poderiam ser 

omitidos na construção do discurso.  

De acordo com Le Querler (1996, p. 64 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2008, p. 336), a perspectiva subjetiva expressa a relação entre o sujeito enunciador e 

o conteúdo proposicional, recobrindo as modalidades epistêmica, em que o locutor 

afirma seu grau de certeza sobre aquilo que afirma, e a apreciativa. A 

intersubjetividade, por sua vez, mostra a relação estabelecida entre o autor e seu 

interlocutor em relação ao conteúdo proposicional.  

                                                             
396 O aprofundamento do conceito de “intersubjetividade” pode contar com a perspectiva da Linguística 
Cognitiva, a partir da qual decorre a proposta de Traugott e Dasher (2005, p. 19) para conceituar a 
dicotomia entre objetivo e subjetivo. Para os autores, a subjetividade envolve a representação do 
posicionamento do sujeito no discurso. Por outro lado, o ponto de vista objetivo é a tentativa de 
representar as situações da forma como elas se apresentam na realidade. Entre o polo objetivo e o 
subjetivo há o que chamam de um continuum de expressões linguísticas capazes de comprovar que a 
completa objetividade seja uma idealização. Decorre daí o caráter passível de observação do nível 
(inter)subjetivo nas correspondências oficiais. Mesmo as formulações mais aproximadas do ponto de 
vista objetivo, minimamente relacionadas ao posicionamento do autor, por meio de sentenças 
declarativas, por exemplo, podem conter propensão à (inter)subjetividade. Ressalta-se, com isso, que 
a hipótese de analisarem-se discursivamente textos oficiais setecentistas foi construída a partir da 
observação de expressões (inter)subjetivas nessas tramas textuais. 
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Por meio da intersubjetividade, observa-se o grau de atenção dispensado ao 

destinatário. Além da estratégia de construção das proposições, a intersubjetividade 

retrata-se em marcas de polidez e menções honoríficas. Dessa forma, a subjetividade 

é um pré-requisito para a intersubjetividade, pois marca a perspectiva do falante em 

relação ao ouvinte. 

Van Dijk (2012, p. 17) afirma que o poder social, em termos de controle, institui-

se com base no interesse daqueles que o exercem e contra os interesses dos que são 

por ele controlados, gerando o “abuso de poder”. Difícil de ser conceituada, “a noção 

de poder revela-se tão complexa quanto vaga” (VAN DIJK, 2012, p. 9). Em termos 

sociológicos, pode-se definir o poder como um conceito normativo que, segundo 

Duverger (1983, p. 152), define a situação daqueles que têm o direito de exigir que os 

outros se verguem às suas diretivas numa relação social, graças a um sistema de 

normas e de valores coletivos que estabelece este direito. Assim, as relações de poder 

são intersubjetivas, manifestando-se na interação, haja vista que “o poder social é 

geralmente indireto e age por meio da ‘mente’ das pessoas, por exemplo, controlando 

necessárias informações de que precisam para planejar ou executar suas ações.” 

(VAN DIJK, 2012, p. 42) 

Van Dijk (2012, p. 26) postula que não há influência direta da escrita sobre a 

estrutura social ou vice-versa. O que ocorre, por meio da intervenção subjetiva da 

cognição pessoal, é a articulação de três instâncias, representada pelo triângulo 

discurso-cognição-sociedade, no qual se incluem história e cultura. Com base nessa 

triangulação concebida por van Dijk (2012, p. 233), somada às cruciais abordagens 

sociais e discursivas está a dimensão cognitiva, também importante por envolver uma 

forma de manipulação mental, tida como   

uma prática comunicativa e interacional na qual um manipulador exerce 
controle sobre outras pessoas, normalmente contra a vontade e interesse 
delas [...] envolve não apenas poder, mas abuso de poder, ou seja, 
dominação (VAN DIJK, 2012, p. 234). 

  
Reputando que, como regra, a manipulação social ocorre em práticas cotidianas, 

através de algum tipo de influência discursiva, pretende-se detalhar o modo como o 

poder era “exercido, manifestado, descrito, disfarçado ou legitimado” (VAN DIJK, 

2012, p. 39) no discurso político escrito na segunda metade do século XVIII.  

Apesar das possibilidades de interpretação individual de um discurso, “há uma 

compreensão geral das maneiras como o conhecimento, o preconceito e as ideologias 

são adquiridos através do discurso” (VAN DIJK, 2012, p. 33). Uma vez que a maioria 
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das ideologias é formada discursivamente, os discursos políticos formatados em cada 

documento do corpus serão analisados como elos entre o micro e o macronível da 

ordem social, conforme van Dijk (2012, p. 116). O “micronível” contém a comunicação 

com o uso da linguagem, o discurso e a interação verbal, ao passo que o “macronível” 

engloba o poder, a dominação e a desigualdade entre grupos sociais.  

Charaudeau (2013, p. 10) estabelece que o espaço público seja o lugar propício 

para a representação de papéis sociais. Nesse “jogo de máscaras”, os interlocutores 

dão vida a personagens, sempre recorrendo a estratégias que os permitam a 

preservação da face e garantam uma interação harmônica. Com base nessa 

concepção, o discurso político serve-se de estratégias que constroem ideologias, bem 

como a identidade do político que o enuncia, em suas linhas e entrelinhas repletas de 

significado. 

O discurso político, devido a seu poder persuasivo, vem sendo estudado desde 

a Grécia e a Roma antigas. Em consequência da legitimidade que possui de seu grau 

de abrangência, merece ser analisado em suas estruturas discursivas, de forma mais 

ampla do que o estudo de palavras isoladas. Disso resulta a decisão pela análise das 

marcas linguísticas indicativas da Avaliatividade no nível do discurso, reconhecendo 

suas influências semânticas na construção textual, relacionando assim “estruturas 

discursivas com estruturas cognitivas, por um lado, e com estruturas sociais, por outro” 

(VAN DIJK, 2012, p. 16). 

Não se aprofundará nas análises sobre a argumentação, mas esses recursos 

serão mencionados quando se destacarem nas construções discursivas como 

demonstradora da intersubjetividade. A argumentação, de acordo com Maingueneau 

(2001, p. 250), constitui um dos fatores privilegiados da coerência discursiva, que 

pressupõe um encadeamento estruturado de argumentos ligados por uma estratégia 

global, objetivando a adesão de um público à tese defendida. Destina-se a modificar 

as convicções do destinatário por meio de uma rede de argumentos que o faça 

concordar com o que o discurso propõe. Nota-se que a argumentação desenvolvida 

nos documentos visa, em geral, à persuasão. Para tanto, os autores empregam 

elementos avaliativos, que denotam a intersubjetividade. Isso porque, segundo Mosca 

(1991, p. 170), quando se procura convencer, a argumentação segue as vias do 

raciocínio lógico objetivo, mas quando se trata de persuadir, serve-se do caminho da 

(inter)subjetividade. 
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A intersubjetividade presente na esfera pública é, pois, retratada pelas marcas 

de Avaliatividade, bastante recorrentes no corpus. Essas marcas, por sua vez, 

facilitam a composição de “mensagens simbólicas muito importantes, com o fim de 

fixar e fazer constar/acontecer atos e fatos que respondem a atuações sujeitas à 

jurisdição administrativa” (BELLOTTO, 2012, p. 3). Por conseguinte, a 

intersubjetividade será observada por meio dos itens avaliativos no discurso. 

Nessa perspectiva, serão observados os contatos entre os autores e seus 

destinatários no que diz respeito a seus relacionamentos profissionais que, em alguns 

casos, extrapolam para o nível pessoal. Para tanto, classifica-se cada 

correspondência do corpus com base nos “Modos de Negociação Intersubjetiva”, 

conforme apresentados a seguir. 

 

7.5 Modos de Negociação Intersubjetiva 

A intersubjetividade representa um dos critérios centrais na análise comparativa 

entre o corpus ativo e o passivo, por isso se constatou a necessidade de 

estabelecerem-se padrões comparativos mais específicos do que a classificação pela 

espécie documental, bastante homogênea no recorte documental dos 100 

documentos. Apesar dessa homogeneidade de nomenclatura das espécies 

documentais, observou-se a heterogeneidade em relação aos distintos padrões de 

negociação intersubjetiva. Desse modo, para um maior refinamento das análises, 

empregam-se os quatro “Modos de Negociação Intersubjetiva” (MNI) como eixos 

classificatórios. 

Os MNI consistem em um critério de classificação que se refere aos padrões 

interpessoais empregados de forma mais abrangente em um discurso. Eles “filtram o 

potencial de significação linguística sob o escopo de um gênero discursivo, 

organizando a dinamicidade inerente às relações sociais e identitárias” (GONÇALVES 

SEGUNDO, 2011, p.  249). Levando em conta dois eixos que o compões, o corpus foi 

considerado como uma unidade formada por documentos ativos e passivos para a 

classificação dos MNI.  

Ainda de acordo com Gonçalves Segundo (2011, p.  250), há quatro grande 

eixos de negociação previstos para conduzir a intersubjetividade dos participantes nos 

discursos. O nome de cada eixo por si só já revela a sua motivação. Tal motivação 

consiste nas ações de desaprovar, louvar, persuadir e noticiar. Esses conceitos 
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nucleares de cada eixo permitem muitas atualizações, de modo a garantir o 

cumprimento de uma dada finalidade na construção discursiva. São eles: 

- Crítico, em que se condena ou repudia a situação ou estado de uma pessoa 

ou entidade. Empregam-se estratégias discursivas para persuasão do interlocutor em 

busca de atitude responsiva de aceitação de seus posicionamentos valorativos e 

representações. 

- Exaltativo, ou Laudatório, em que se apresenta um ente digno de ser ser 

louvado como exemplar. O empenho do autor visa à atitude responsiva de difusão 

dessa postura laudatória diante daquele que deve ser apreciado e seguido. 

- Exortativo visa a persuadir397 (levar a fazer) ou convencer (levar a crer) o 

interlocutor por meio das ações de advertir, aconselhar, admoestar, censurar ou 

repreender. Privilegia retratar sua própria visão para a solução de uma potencial 

situação-problema a fim de granjear parceria com o seu destinatário. 

- Informativo trabalha um conteúdo descritivo diante da realidade, privilegiando 

a postura analítica. Normalmente o oferecimento da informação revela a subjetividade 

da voz autoral de modo a focalizar a concordância do interlocutor. 

De acordo com o modo de negociação predominante, os documentos do corpus 

foram divididos no quadro a seguir, em que se negritou os documentos passivos para 

facilitar a visualização: 

MNI Documentos 

Crítico 1, 20, 27, 35, 95. 

Exaltativo 3, 13, 14, 15, 16, 25, 34, 43, 44, 48, 49, 

50, 55, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 

78, 81. 

Exortativo 4, 5, 6, 11, 17, 19, 24, 29, 30, 32, 36, 

40, 41, 45, 47, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 

61, 63, 66, 67, 70, 72, 75, 76, 77, 79, 

80, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 97, 98, 

99. 

                                                             
397 O termo “persuasão” é usado nesta tese com o sentido amplo de “produto dos procesos gerais de 
influência” (CHARAUDEAU et al. 2008, p. 374). Não se consideram as inúmeras abordagens 
linguísticas desse conceito, tal como o comum contraponto, proposto por Alves (2005), entre a 
“persuasão” como produto de opiniões e conhecimentos desprovidos de fundamento científico ou 
pragmático, em oposição ao “convencimento”, que seria a tentativa de levar o interlocutor a acreditar 
em argumentos baseados em convicções lógicas e práticas. 
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Informativo 2, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 21, 22, 23, 26, 28, 

31, 33, 37, 38, 39, 42, 46, 54, 57, 74, 

86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 100. 

Quadro 34: Classificação dos documentos do corpus em MNI. 

A categorização dos documentos do corpus nos quatro MNI visa apenas a 

facilitar as análises qualitativas pela criação de padrões. Como, na maioria dos casos, 

os documentos contam com mais de um dos MNI, optou-se por classificar cada 

documento com base no principal meio usado pelo autor para pautar sua relação com 

o interlocutor. Desse modo, o arrolamento apresentado não esgota as potencialidades 

de cada documento, tampouco encerra suas especificidades. Consiste mormente em 

um método de conduzir a uma análise que capte com mais precisão as peculiaridades 

de cada construção discursiva. Apresentam-se, a seguir, tabela e gráfico com a 

quantidadade dos MNI em relação aos documentos ascendentes e descendentes.  

 
Tabela 5: MNI nos eixos Ativo e Passivo do corpus. 
 

 

Gráfico 6: MNI nos eixos Ativo e Passivo do corpus. 
 

Por se tratar de correspondências referentes à administração pública, a 

negociação intersubjetiva apoia-se sobretudo na exortatividade. No entanto, há 

ocorrências dos três demais MNI. Destaca-se o fato de o corpus passivo também 

contar com o MNI exaltativo.  

Qtd % Qtd % Qtd %

Crítico 4 8% 1 2% 5 5%

Exaltativo 12 24% 11 22% 23 23%

Exortativo 15 30% 27 54% 42 42%

Informativo 19 38% 11 22% 30 30%

Total 50 100% 50 100% 101 100%

MNI
Ativo Passivo Geral
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As análises do conteúdo discursivo detalham, a diante, algumas das estratégias 

de negociação intersubjetiva apontadas e os entrecruzamentos das negociações 

secundárias com os MNI predominantes. Pretende-se, com isso, demonstrar a 

existência das relações sociais imbricadas às manifestações de ideologias na prática 

da escrita oficial setecentista. 

Embora os pressupostos teóricos adotados venham sendo empregados mais 

comumente em pesquisas cujos corpora são constituídos de publicações atuais, esta 

pesquisa, de cunho essencialmente filológico, adota-os por conduzirem a análises 

discursivas mesmo se tratando de documentos oficiais, “submetidos a fórmulas 

preestabelecidas” (BELLOTTO, 2002, p. 35). Empregando-se a Teoria da 

Avaliatividade, em conjunto com os princípios elencados acerca da ideologia e da 

intersubjetividade, analisam-se a seguir documentos selecionados como prototípicos 

de cada MNI. Selecionou-se um exemplo de cada um dos quatro MNIs na 

documentação ativa e, da mesma forma, um de cada na parcela passiva, totalizando 

oito documentos analisados. Tais exemplares representam parâmetros de 

observação tendo em vista regularidades no conjunto documental estudado.  Essa 

análise é introduzida, no capítulo seguinte, pela apresentação das fórmulas existentes 

no corpus. 
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8 AS FÓRMULAS NO DISCURSO DO CORPUS 

As fórmulas participam, nas complexas relações de dominação que os 
discursos organizam, de um processo de aceitabilidade (KRIEG, 2010, p. 
122). 
 

Este capítulo trata das formulações protocolares398 na estrutura redacional das 

correspondências oficiais setecentistas. O reconhecimento desses protocolos textuais 

recorrentes, por meio dos estudos diplomáticos399, tende a priorizar o exame da 

padronização estrutural das espécies documentais, em detrimento do “texto livre”400 

restante. Uma vez rotulada como “meramente formulaica”, a documentação pública 

oficial estaria distanciada das correspondências particulares à medida que não 

possibilitaria análises de teor discursivo401.  

De modo antagônico a esse conceito, esta tese parte da hipótese de ser possível 

analisarem-se discursivamente determinadas espécies documentais de cunho oficial, 

tais como cartas e ofícios. Embora apresentem fórmulas textuais recorrentes, nem 

sempre os documentos se repetem nos moldes da linguagem formulaica, o que 

conduz à possibilidade de essas espécies documentais apresentarem-se portadoras 

de marcas de posicionamento intersubjetivo.  

Trabalha-se a oposição do que é fixo e recorrente nas estruturas das espécies 

documentais, já contemplado pelas análises diplomáticas402, ao que é móvel e variável 

nos documentos do corpus. Objetiva-se, com isso, conduzir à conclusão de que tais 

documentos não se encerram nas fórmulas diplomáticas e que são passíveis de 

serem analisados pela perspectiva da Análise do Discurso.  

Para fundamentar a análise discursiva nessas correspondências, torna-se 

indispensável empregar o conceito de “linguagem formulaica” para se mapearem as 

construções de cunho diplomático. A partir dessas construções, consideraram-se as 

                                                             
398 Entende-se o termo “protocolo” por meio da quinta acepção do verbete no dicionário Houaiss (2001, 
p. 2318), indicando o conjunto de normas reguladoras de atos públicos, especialmente nos altos 
escalões do governo e da diplomacia. 
399 “A diplomática, por definição, ocupa-se do estudo da estrutura formal dos atos escritos de origem 
governamental e/ou notarial” (BELLOTTO, 2014, p. 364). 
400 Propõe-se o conceito de “texto livre” seria o “texto móvel”, passível de atualizações (mobilidade), 
em oposição à padronização das fórmulas que se repetem para compor a configuração formal das 
espécies documentais. 
401 As análises discursivas de documentos oficiais não podem estar desassociadas dos fatores 
diplomáticos da forma da espécie diplomática atrelada a sua gênese jurídico-administrativa. 
402 Enquanto a Diplomática descreve e explica os atos escritos, comprovando sua autenticidade e 
fidedignidade, de acordo com Bellotto (2014, p. 365), a análise discursiva contemplaria fatores do 
discurso do texto móvel. 
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correspondências oficiais setecentistas como produtos das “tradições protocolares403” 

das Chancelarias que os produziram e determinaram o seu trâmite. Entende-se que 

“no campo político, nas negociações e nas pendências, os princípios, a ‘maneira’ e, 

sobretudo, os processos de cada chancelaria são característicos. São a sua tradição. 

E essa tradição é uma força” (SAMPAIO, 1984, p. 193). Dentre outros aspectos dessa 

tradição, destacam-se as fórmulas diplomáticas como formatadoras e legitimadoras 

das correspondências oficiais. Como produtos das Secretarias de governo, as 

correspondências contaram com as peculiaridades de cada instituição sobre as quais 

afirma Sampaio (2984, p. 193) ser 

uma das tradições das chancelarias o estilo404. O estilo diplomático obedece 
a preceitos técnicos e exige também dotes literários. A clareza, a sobriedade, 
a força [...] foram sempre predicados exigidos por todos os autores para o 
estilo diplomático. Mais indispensáveis ainda são a dignidade e a cortesia. 
Perdoa-se um despacho confuso ou prolixo; não se desculparia uma nota 
subserviente ou descortês. 
 

Como já mencionado, os estudos sobre documentos governamentais de 

séculos passados ocupam-se normalmente de sua estrutura redacional formalizada, 

tal como proposto pela Diplomática. Essas estruturas são representadas nos 

documentos oficiais por construções linguísticas padronizadas. Contudo, a 

documentação oficial setecentista está distante de ser a mera reprodução dessas 

estruturas. Prova disso é que todos os documentos do corpus compõem-se de 

fórmulas fixas e de texto livre. Em acréscimo às análises diplomáticas, com que se 

descreveram as “fórmulas diplomáticas”, pretende-se estudar o texto livre que, por sua 

vez, também é composto por estruturas fixas que podem ser consideradas fórmulas.  

Comparada às correspondências particulares privadas, a documentação oficial 

pública contida em espécies documentais como cartas e ofícios, apresenta, além da 

linguagem formulaica, proposições passíveis de atualização. Registrado nos padrões 

redacionais da referida espécie documental, o discurso oficial contém o texto livre, em 

que se veiculam marcas de avaliatividade. Marquilhas (2009, p. 49) aborda o princípio 

da existência de texto livre em cartas, nos intervalos do formalismo que rotula como 

“clichés epistolográficos”. A autora define que essa composição livre consiste no 

                                                             
403 As tradições protocolares das Secretarias são entendidas como os objetivos, funções e estruturas 
internas dessas entidades produtoras no fluxo burocrático dos atos administrativos, o que se reflete na 
estrutura das espécies documentais. 
404 Entende-se como “estilo” o modo de registrar as informações, “que guardam entre si as mesmas 
relações que se formam entre as competências, funções e atividades das entidades” (BELLOTTO, 
2014, p. 267). 
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substrato capaz de fornecer dados a diferentes tipos de investigações históricas. Por 

associação às correspondências particulares estudadas por Marquilhas (2009, p. 50), 

algumas espécies documentais oficiais, como as cartas e ofícios, podem igualmente 

conter o substrato suscetível a análises discursivas.  

Por exemplo, não se pode dizer que o fragmento reproduzido a seguir seja 

meramente formulaico: ‘Nas vertentes daSerra quefas fron | te ao grandecertaõ 

doTibagy: entre a mesma | serra, eocaminhoquedosRegisto decuritibavempa- | 

raestacidade setemdescobertopintade Ouro conveni- | ente egeral emgrandes 

distancias aoLongo domesmo | Caminho emquehabitaõ muitos moradores dispersos 

| destaCapitania; esetem avansado outros deforadel | La com aesperançadepoderem 

minerar. Mas como | ainflexibilidade comquesustento as Reaes ordens de | 

SuaMagestade queprohibem aextracaõ deOuroemNo | vos descubertos 

temdesanimado atodos’ (26, 3). O posicionamento intersubjetivo trabalhado na 

argumentação desse trecho do discurso do Morgado de Mateus em busca da 

autorização para que possam voltar a minerar ouro na capitania desvincula-se das 

fórmulas diplomáticas. 

É em oposição ao texto livre que normalmente se emprega o termo 

“formulaico”. Embora não esteja dicionarizado na Língua Portuguesa, esse adjetivo 

representa uma extensão do conceito de “fórmula”, em detrimento do consagrado 

“formular”, restrito ao conceito de “correto, regular” (HOUAISS, 2001, p. 1376). A 

terminologia inglesa formulaic, já se encontra traduzida em trabalhos como Morato 

(2012) ou Boldrini (2004), sempre a indicar expressões previsíveis e cristalizadas. Já 

representa um termo de uso consagrado em pesquisas acadêmicas, como pode ser 

ilustrado pelo uso que fez Fachin (2006, p. 21), ao afirmar que se tratava de um escriba 

letrado, com conhecimento de “linguagem formulaica”. 

Usando o termo em língua inglesa, Wray (2002, p. 7) afirma que a linguagem 

formulaica contém fórmulas podem ser sentenças completas, agrupamentos de 

palavras ou até mesmo uma só palavra, desde que represente uma unidade 

conceitual a um falante nativo. Como unidade, não poderia ser analisada de maneira 

desassociada, tal qual uma combinação livre. 

De acordo com Motta et al (2011, p. 5), o estudo da linguagem formulaica tem 

reunido pesquisas sobre provérbios, ditados, máximas, slogans e bordões, como a 

obra de Burke et al (1997), por exemplo. Em concordância com esses estudos mais 

amplos, a “fórmula” pode ser conceituada como “uma expressão lexical [...] de caráter 
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neológico, que remete a uma noção, tendo exercido, no plano ideológico, um papel 

fundador e ativo em certa situação histórica” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, 

p. 224). Marcada pela circulação em espaço público de forma maciça e repetitiva, a 

fórmula encerra conhecimentos partilhados e, por vezes, ideologias que geram 

polêmicas e controvérsias.  

As construções da linguagem formulaica são aqui chamadas de “fórmulas” na 

Análise do Discurso405, conforme concebidos por Krieg (2003) na perspectiva dos 

trabalhos de Jean-Pierre Faye (1972), em referência a discursos políticos 

nazifascistas. Os estudos desse filósofo e poeta analisaram, por meio do que chamou 

de uma “supernarrativa”, narrativas produzidas no período entre as guerras mundiais 

na Itália e na Alemanha. Trabalhou, sobretudo, a interpretação da fórmula “der totale 

Staat” (o Estado totalitário). Com abordagem mais discursiva, Krieg (2003) tratou em 

sua tese de doutorado a fórmula “purification éthnique”, purificação étnica na ex-

Ioguslávia. Sobre os aprofundamentos sobre o assunto propostos pela autora se 

tratará a diante. 

Assim, a linguagem formulaica encontrada na documentação setecentista, por 

seu caráter discursivo, extrapola o âmbito das “colocações”, sobre as quais tratam 

autores como Nesselhauf (2004) e Bartsch (2004, p. 2728), dada à abrangência 

dessas combinatórias enquanto fenômeno linguístico que se situa na fronteira entre a 

gramática e o léxico. Segundo Melo406, as estruturas textuais do tipo “expressões 

formulaicas” podem ser consideradas uma outra modalidade de Tradição 

Discursiva407, empregadas com exclusividade “pela constelação discursiva da 

administração pública”. Embora pareçam estar contidas nessas formulações 

cotidianas, as fórmulas textuais consagradas ao uso oficial veiculam as regras de 

etiqueta responsáveis pela distinção do destinatário e, por conseguinte, do próprio 

autor. Exemplo disso seriam as tratativas honoríficas, de que se discorrerá 

oportunamente. 

                                                             
405 Adotaram-se, para este capítulo, os trabalhos de Krieg (2003) como fundamentação teórica principal, 
por contribuírem ao estudo das fórmulas com perspectiva ideológica em contribuição a outras 
pesquisas, como a de  Wray (2002). A inscrição de Krieg (2003) à corrente francesa dos estudos 
discursivos não interfere na perspectiva funcionalista desta tese. 
406 MELO, Felipe Morais de. As cartas oficias norte-rio-grandenses e as expressões formulaicas. 
Disponível para consulta online: <http://www.gelne.org.br/Site/arquivostrab/1257-
ARTIGO%20PRO%20GELNE.pdf>. 
407 A Tradição Discursiva (TD) pode ser entendida como “a repetição de um texto ou de uma forma 
textual ou de uma maneira particular de escrever ou falar que adquire valor de signo próprio” 
(KABATEK, 2006, p. 512).  
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Conforme apontado no capítulo dos aspectos diplomáticos, o corpus conta 

precipuamente com as espécies documentais “ofícios” e “cartas”, de cunho não-

diplomático e com alguns exemplares dos diplomas “avisos” e “cartas régias”. 

Reforça-se que os documentos não-diplomáticos não são condicionados a um modelo 

redacional fixo como ocorre com outras espécies: portarias, bandos, ordens do dia 

etc. Nessas espécies, a rigidez do conteúdo, preso ao administrativo, visa a criar fé 

pública e, por isso, não são admitidas formulações de caráter intersubjetivo.  

De forma menos rígida, as espécies documentais “cartas” e “ofícios” são 

padronizadas apenas estruturalmente pelo emprego reiterado dos mesmos termos em 

partes determinadas da redação. A esses termos, chamamos “fórmulas diplomáticas” 

(BELLOTTO, 2014, p. 373). Essas fórmulas são facilmente distintas, tanto por sua 

localização quanto por suas representações cristalizadas. Normalmente se 

apresentam na saudação inicial e no fecho dos ofícios e cartas, com poucas variações 

formais. Por serem as responsáveis pela distinção das espécies documentais, as 

construções linguísticas fixadas na/para a estruturação formal dos documentos oficiais 

são estudadas pela ciência da Diplomática por se tratarem, segundo Sampaio (1984, 

p. 186) de 

documentos de estilo solene, cerimoniosos, ‘hirtos, frios, formais, cheios de 
dignidade’, diz um autor inglês, as notas diplomáticas eram reservadas aos 
assuntos graves. Representam, na frase do mesmo autor, ‘a negociação em 
vestido de corte, de cabeleira farta, espadim ao lado, chapéu no braço, meia 
de seda branca e sapato de laço.’ São, portanto, uma reminiscência da 
diplomacia antiga. Já no passado os negociadores preferiam usar da forma 
epistolar, das cartas oficiais, das ‘cartas de ofício’, que eram afinal notas de 
modelo um pouco menos solene, escritas em primeira pessoa, mas cujo 
alcance não diferia essencialmente das verdadeiras notas. 
 

Convencionadas a partir do estabelecido pelo Direito administrativo ou notarial 

setecentista, de acordo com Bellotto (2002, p. 27), as fórmulas diplomáticas contidas 

no corpus são mapeadas a seguir. O mapeamento visa primeiramente a distingui-las 

das demais parcelas do textos, passíveis de submissão a análises discursivas.  

Embora a Análise do Discurso, bem como as demais teorias adotadas, venha 

sendo empregada mais comumente em pesquisas cujos corpora são constituídos de 

publicações atuais, esta pesquisa empregará esses pressupostos por desenvolverem 

a noção de que os discursos individuais reconstroem os assuntos de forma peculiar, 

mesmo em se tratando de documentos oficiais, “submetidos a fórmulas 

preestabelecidas.” (BELLOTTO, 2002, p. 35). Apesar disso, as análises referentes à 
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avaliatividade baseiam-se unicamente no que pode ser considerado como “texto livre”, 

nunca nas formulações diplomáticas408.  

Além da caracterização de diferentes espécies documentais, a descrição dos 

recursos linguísticos empregados para estruturar a redação documental permite uma 

abordagem mais apurada dessas produções escritas. Em última instância, essas 

formas fixas não estão isentas de contribuírem para a significação do texto 

documental. As fórmulas diplomáticas representam mais do que elementos da 

estrutura409 do documento. Contribuem para a organização da substância410 de cada 

espécie documental, de modo a transformá-la em “testemunho de cumprimento de um 

quesito organizacional” (BELLOTTO, 2014, p. 369). O documento poderia ser 

considerado, então, um “tipo documental”411. Legitimadoras da comunicação escrita 

oficial, as fórmulas diplomáticas têm ainda a função de condutoras da polidez 

necessária às correspondências públicas, como se discorrerá a seguir. 

 

8.1 Fórmulas diplomáticas 

No século XVIII, a documentação colonial brasileira oficial era portuguesa e, 

mesmo quando produzida em solo brasileiro, baseava-se nos modelos produzidos em 

Portugal, compondo-se a partir de uma linguagem cuidadosamente elaborada nos 

padrões da polidez412. Compreendidas como expressões consagradas pelo uso, pela 

terceira acepção do Dicionário Houaiss413 (2001, p. 1375), as fórmulas setecentistas 

representam convenções linguísticas impostas por regras de cortesia que regiam a 

convivência coeva. Nesses padrões, pode-se inferir que quanto mais formal414 é um 

                                                             
408 Uma vez que as fórmulas diplomáticas já são estudadas pela ciência da Diplomática, optou-se por 
não as analisar discursivamente, considerando-se sua função mais estrutural e burocrática do que 
veiculadora de discurso de cunho apreciativo com aspectos intersubjetivos. 
409 De acordo com Bellotto (2014, p. 369), enquanto a estrutura corresponde ao arcabouço necessário 
à elaboração do documento, a substância representa o conteúdo textual a ser enformado na dita 
estrutura. Ao manterem os padrões de formalidade necessários a uma dada estrutura redacional, as 
fórmulas diplomáticas garantiam as tratativas de cortesia e legitimavam a comunicação escrita.  
410 No documento, a substância é a essência, a razão de existir, o seu conteúdo, que o tornará único 
no seu contexto de produção e utilização. 
411 Conforme mencionado nas análises diplomáticas, de acordo com Bellotto (2014, p. 369), o “tipo 
documental” é o nome pelo qual se chama a espécie documental quando agregada de sua gênese, 
atividade/função/razão funcional em uma atividade administrativa. 
412 Polidez é aqui entendida de forma genérica como “o conjunto de procedimentos postos em 
funcionamento para preservar o caráter harmonioso da relação interpessoal” (CHARAUDEAU;  
MAINGUENEAU, 2008, p. 381). Segundo os mesmos autores, a polidez contém procedimentos 
numerosos e diversos, por ser parte inerente do processo de interação. 
413 “Palavra ou expressão consagrada pelo uso e imposta por regras de etiqueta, convenções, 
costumes etc. 
414 “Formal” entendido como solene, oficial e protocolar, na quarta acepção de Houaiss (2001, p. 1373). 
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documento, mais se baseia na linguagem formulaica. Nesses moldes inscrevem-se 

as fórmulas diplomáticas apresentadas a seguir. 

De acordo com Bellotto (2014, p. 372), as fórmulas diplomáticas são obrigatórias 

de acordo com a espécie documental determinada, por sua vez, pelo ato jurídico e 

seu objetivo. A função dessas fórmulas consiste em construir o “modelo diplomático” 

responsável pela fé e força de prova do dado documento. Por consequência, se 

veiculadas de maneira incorreta, as fórmulas podem prejudicar ou até mesmo invalidar 

a aplicabilidade legal do conteúdo documental. 

As fórmulas diplomáticas comumente empregadas iniciam-se no vocativo 

introdutório ou endereçamento, com “Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor”. A 

saudação inicial consagrada aos ofícios e cartas costuma vir abreviada (Illmo. e Exmo. 

Snr.) e, pela transcrição semidiplomática, são desenvolvidos ‘Illustrissimo e 

Excellentissimo Senhor’. Essa abertura deveria ser empregada nas correspondências 

destinadas a “A Todos os Grandes Seculares” (FREIRE, 1746, p. 407). Dessa forma, 

esses adjetivos flexionados no grau superlativo formam um conjunto com o pronome 

de tratamento “Senhor” com que se saúda o interlocutor de forma cerimoniosa.  

Encontra-se em todos os documentos ativos, exceto dos documentos 29, por se 

tratar de uma cópia, e do 30, carta dirigida diretamente ao Rei, em que consta apenas 

o termo ‘Senhor’. De forma oposta, ‘Illustrissimo e Excellentissimo Senhor’ não se 

encontra em nenhum documento passivo. Todos se iniciam diretamente no texto. Os 

únicos casos em que há termos antes do texto são as cópias, em que o termo “Copia” 

aparece grafado à margem superior esquerda. 

Conforme explicado no capítulo destinado às observações paleográficas, no 

desenvolvimento de abreviaturas costuma-se atualizar sua grafia quando um vocábulo 

não apresenta sua forma grafada por completo em documentação do período. No 

entanto, aparecem escritos por extenso no manual de redação pesquisado “Ao 

Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor” (FREIRE, 1746, p. 407), bem como em um 

dos documentos do corpus: 

 
 

 

Figura 92: Fórmula diplomática abreviada (comum aos documentos ao lado do desenvolvimento do 

termo “Illustrissimo” (17, 1)) 
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Por conta desses desenvolvimentos datados do próprio período, sua grafia pôde 

ser apresentada por extenso conforme as ocorrências da época: com a duplicação 

consonantal do L intervocálico e a omissão do acento gráfico indicativo de 

proparoxítona.  

A popularidade dessa fórmula deve-se, além de sua recorrência no uso oficial, 

ao fato de fazer parte também da estrutura das cartas particulares que, no período, 

“completavam a informação dos ofícios assim remetidos” (SAMPAIO, 1984, p. 192). 

Pode-se dizer que, nos setecentos, essas cartas distanciavam-se do que 

consideramos atualmente como particulares já que, de acordo com Sampaio (1984, 

p. 192), estavam  

Escritas num estilo que nada tinha de vivo ou pitoresco, começadas por um 
‘Ill.mo e Ex.mo Sr. Meu Primo e amigo do coração’, muitas das cartas 
particulares dos diplomatas do século XVIII mal se distinguem dos ofícios por 
outra coisa que não seja aquela fórmula do princípio, e um ‘Amigo e criado 
de V. Exa.’ a seguir ao ‘Deus Guarde a V. Exa’ do final. 
 

Essa mesma fórmula diplomática de reverência honorífica aparece também na 

saudação final do fecho de cortesia, antes da subscrição final do autor, 

acompanhando o vocativo do destinatário de todos os documentos ativos. Destaca-

se o fato de essa fórmula não ser usada nas correspondências passivas. Nesses 

casos, o nome do destinatário é retomado ao final da documento, antecedido apenas 

de “Sr.”. A localização dessa fórmula ilustra a hierarquia das correspondências 

ascendentes e descendentes conforme apresentado na figura: 
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Figura 93: Localização da fórmula na estrutura do documento (Doc. 11, ativo, e 63, passivo). 

Observam-se as diferentes estruturas. Enquanto nos ativos a assinatura do autor 

vem abaixo da menção de seu interlocutor, nas passivas, dá-se o oposto: “o nome do 

destinatário era escrito quase no pé do fólio na sua margem interna” (MARTINS, 2007, 

p. 176). Simbolicamente, demonstra-se a hierarquia vigente, com o cargo de 

Governador sempre abaixo do Rei, do Conde de Oeiras e dos dois Secretários de 

Estado. 

A fórmula diplomática “Deus guarde” era a saudação predominante, empregada 

para o fechamento das correspondências, seguida de termos que a complementavam, 

como “muitos anos” ou ainda mais desenvolvida: ‘GuardeDeos muitos anos como 

dezejamos | epedimos aomesmo Senhor para nosso amparo, | edetoda aMonarquia’ 

(50, 35). Antecedia as as datas tópica e cronológica e a assinatura do autor intelectual. 

Nota-se que embora não analisável, a fórmula veicula a esfera da ideologia religiosa 

católica ao discurso, tornando legítimas as intenções anteriormente apresentadas. A 

imagem de Deus a “consagrar” todas as correspondências teve sua grafia muitas 

vezes abreviada. Optou-se por desenvolvê-las sempre como “Deos” por ser essa a 

grafia mais recorrente no corpus. Embora haja a grafia atualizada, “Deus Guarde 

aVossaSenhoria” (61, 84), esta aparece em apenas quatro casos, todos na parcela 

passiva.  
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Essas fórmulas diplomáticas podem, em alguns casos, sofrer variações em 

seus contextos de uso, com acréscimos ou supressão de vocábulos. Por exemplo, 

‘Deos Guarde aVossaExcellencia’ foi empregado em toda a correspondência ativa, 

exceto nos documentos 3 e 29. Na primeira exceção, a fórmula diplomática fixa 

apresenta uma variante bem diversa, que conserva apenas o teor semântico. A carta 

3 conta com uma expressão desenvolvida de modo tão distinto que sequer pode ser 

considerada uma fórmula diplomática ‘PermitaDeos conservar o Estado e felicidade | 

da Illustrissima eExcellentissimaPessoa de Vossa Excellencia com 

aquellaperfeitasaude | eportaõ dilatados annos como eudezejo enecessito para meu | 

amparo.’ (3, 32). A ausência da fórmula no documento 29 deve-se ao fato de ser uma 

cópia que, provavelmente, eliminou a expressão por economia de tempo. Outra 

variação ocorre no documento 30, com a inversão da ordem da fórmula: ‘A’ 

RealPessoa deVossaMagestade guarde Deos muitos annos | Como os Seus 

LeaesVassallos lhe dezejamos’ (30, 27). Como todos os exemplares passivos do 

corpus contêm essa fórmula diplomática, contabilizam-se 97 ocorrências do seu uso 

regular. 

A numeração referente à quantidade de ofícios enviados não deixa de ser uma 

fórmula diplomática estruturante dos documentos ativos415, por ser produzida pelo 

punho do autor material. ‘Numero’, desenvolvido sem acento gráfico por ter assim sua 

grafia desenvolvida no corpus (84, 17). As cartas ativas não contam com numeração, 

por isso os documentos 3, 6, 11, 13, 15, 25, 36, 44, 45, 48, 49 e 50 não têm número. 

Embora sejam ofícios, os documentos 10, 12, 35, 37 e 43  também não são 

numerados, o que pode indicar não fazerem parte de sequências enviadas em 

conjunto. Podem também se tratar de terceiras vias, haja vista que nos três 

documentos com mais de uma via (38, 39 e 40) ambas são numeradas.  

O fecho de cortesia “de Vossa Excelência cativo e menor criado” é recorrente 

em todas as cartas ativas, antecedendo a assinatura, de próprio punho do autor 

intelectual. Apresenta-se com as seguintes variações: ‘DeVossaExcelência Cativo e 

menorCreado’ (11, 20), (13,33), (15, 15), (25, 19), (36, 24), (44, 23) e (50, 40); 

‘DeVossaExcelência MeuSenhor MenorCreado’ (3, 39) e (6, 25); ‘DeVossaExcelência 

MenorCreado’ (43, 31), (45, 26), (48, 14) e (49, 40). Nota-se que a primeira forma 

                                                             
415 Não há numeração nos documentos passivos. O número que consta à margem superior direita dos 
fólios ímpares consiste em marcação posterior, feita na organização dos códices. 
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representa a fórmula em sua versão mais prototípica e as duas outras devem ser 

consideradas variantes da mesma fórmula diplomática. 

Embora não se pretenda analisar as fórmulas diplomáticas, entende-se que 

contenham as relações de poder coeva. Desse modo, desenvolve-se o conceito 

veiculado nessa fórmula uma vez que sua composição permite recuperar sua gênese. 

Os termos “cativo” e “criado” pressupõem a Atitude de Julgamento de Sanção Social, 

designando o comportamento sociopolítico do autor. De acordo com Botelho (2008, p. 

75), “cativo” indicaria no período colonial o indivíduo que deveria trabalhar e se sujeitar 

às ordens de seu senhor. No contexto monárquico, em que o Rei era o Senhor, o 

termo serviria a todos os que se considerassem pertencentes à estrutura social dos 

que serviam ao soberano. Apesar da semântica de rebaixamento que acarretam em 

sua forma literal, geram destaque ao ethos do autor no contexto de uso das 

correspondências ascendentes. Do mesmo modo, a adjetivação do superlativo 

‘menor’ atua como a gradação de força, que visa (mesmo que paradoxalmente) a 

intensificar o escopo da posição social desse governante.  

A retomada desses conceitos permite justificar sua ausência nas 

correspondências passivas, em que nem mesmo o vocábulo “menor” é empregado. 

Usado quatro vezes fora dessa fórmula na parcela ativa do corpus, conta apenas uma 

ocorrência na parcela passiva ‘Menores doMesmoPorto’ (60, 9), referindo-se às 

árvores. Apesar disso, os autores da documentação passiva também empregaram 

uma fórmula diplomática referente à demonstração intersubjetiva de amizade para 

cartas: ‘Mayor amigo e mais fiel Captivo de VossaSenhoria’. Conta com três 

ocorrências no corpus, em uma carta (55, 17) do Conde de Oeiras e em duas do 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado (57, 32), (90 A, 26). Nos três casos, o termo 

antecede a assinatura e é escrito de próprio punho pelos autores intelectuais, 

divergindo da ortografia do autor material do documento.  

Nas correspondências passivas, as introduções ao assunto são inseridas no 

próprio corpo do texto. Para tanto, são empregadas fórmulas diplomáticas. A primeira 

“Ser presente a Sua Majestade” introduz o assunto de que se quer tratar por meio da 

retomada de algo que já fora transmitido pelo interlocutor. Por exemplo, ‘Sendo 

prezentes a Sua Magestade os insultos, eattentados’ (52, 1). Nas 23 ocorrências, 

todas do corpus passivo, a forma verbal predominante é a forma nominal do gerúndio 

“sendo”, embora atualizado conforme o contexto com tempos do pretérito como “foi” 

ou “foram”. Há ainda, outras conjugações do verbo “fazer”: ‘Fiz prezente aSua 
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Magestade aCarta deVossaSenhoria’ (68, 1). Outra variante de uso ocorre nas cartas 

régias, em que o próprio Rei afirma ter tomado conhecimento do assunto de que 

tratará a seguir: ‘Sendo- | meprezentes em muitas, emuito repetidas as queixas’ (69, 

2). A fórmula “ser presente” conta 15 ocorrências, enquanto a variante “fazer 

presente”, 10. 

Em relação às cartas régias, por se tratar de uma espécie documental 

diplomática, é a que mais conta com fórmulas do conjunto do corpus. O protocolo 

inicial contém a fórmula diplomática ‘Dom Luis Antonio de Souza Botelho Mouraõ, 

Governador, e | Capitaõ General da Capitanîa de Saõ Paulo, Amigo: Eu El REY | vos 

invio muito saudar.’ (56, 1) que antecede a introdução do assunto descrita 

anteriormente. Dentre as sete ocorrências, há a variante ‘DomLuiz Antonio deSouza 

Botelho Mou= | raõ Governador, e Capitaõ General daCapitania de | Saõ Paulo. Amigo 

EuELRey vos invio muito sau= | dar como aquelle que amo.’ (89, 1), em que a adição 

do termo de cunho afetivo deve-se ao teor do assunto da carta: comunicar o 

nascimento de uma infanta, embora a carta 86 informe igualmente um nascimento e 

não contenha o acréscimo dessa fórmula. 

Após se apresentar o assunto, introduz-se a ordenação por meio de ‘Sou servido 

ordenar-vos, que logo | que receberes esta,’ (56, 7). Quando há diversidade de 

ordenações, os tópicos são divididos pelo sinal de dois pontos (:) para que o texto 

permanecesse em apenas um parágrafo. A divisão de conteúdos dá-se, por vezes, 

pelo uso de outras fórmulas ‘Hey por bem, que’ (56, 24), ‘Mando que’ (70, 37), sempre 

reforçando o poder de mando e a necessidade de cumprimento do que se ordena. A 

fórmula “ser servido”, referindo-se a Deus, ao Rei ou aos superiores do Morgado de 

Mateus, ocorre 26 vezes na parcela ativa e 23 na passiva. Destaca-se uma ocorrência 

em que o termo refere-se a dois referentes: o interlocutor da carta, Francisco Xavier 

de Mendonça Furtado, e o Conde de Oeiras: ‘Sejaõ Vossas Excellencias 

tambemservidos’ (3, 14). 

Para reiterar o caráter de obrigatoriedade do que é ordenado, emprega-se, ao 

término dos assuntos ‘ETe= | nho pormuito certo, que assim o executareis, como | 

devos espero.’ (86, 13), recorrente também no documento 89. Essa formulação conta 

também com a variante ‘Oque tudofarei | executar comaquelle zelo, eactividade, 

quedeVós confio.’ (70, 45). E, por vezes, ainda com desdobramentos: ‘O que tudo 

executareis, e fareis executar; naõ obstantes quaes- | quer Leys, Ordens, 
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Dispoziçoens, ou estylos, quesejam em contrario,’ (56, 43), empregado também no 

documento 84. 

Outra maneira de reforçar os ditames era ordenar a sua divulgação: ‘E paraque 

cheguea no= | ticia de todos esta Minha Real Determinaçaõ; a fareis publicar por | 

Editaes affixados nos Lugares publicos dessa Cidade, e das Villas da | vossa 

Iurisdicçaõ: Registando-se esta nos Livros da Secretaria des- | se Governo, eos 

exemplares della nos Livros das respectivas Cama= | ras. ‘ (56, 46), colocação 

também empregada no documento 95. 

O protocolo final desses diplomas conta a fórmula ‘Escripta no Palacio de Nossa 

Senhora da Ajuda’ (56, 51), seguida da data cronológica, no lugar do “Deus guarde” 

usado nas outras espécies documentais. Encerra-se com a subscrição “Rei”, sempre 

grafado ‘Rey’ e seguido de cinco pontos a formarem o paraphe416, reproduzido até 

mesmo em cópias, conforme se observa no documento 84, linha 104.  

Conforme descritas, as particularidades de construção redacional das cartas 

régias são muitas, embora igualmente contenha o “texto livre”. Uma delas é o fato de, 

ao usar vocábulos que tratem de si mesmo, o Rei, pelo traçado do autor material, 

grafa-os sempre com letras maiúsculas, até mesmo as duas letras de ‘EU’ (94, 16). 

Reforça-se, com isso os padrões da ideologia monárquica em voga. 

Quanto à espécie diplomática dos “avisos”, a estrutura não é tão fixa quanto a 

das cartas régias. Contextualiza-se o assunto e a ordem é reportada em nome do Rei, 

introduzida pela seguinte fórmula diplomática ‘Ordena omesmoSe | nhor que’ (92, 10). 

Essa estrutura não se restringe aos avisos, sendo empregada também em alguns 

ofícios: ‘Ordena ElRey NossoSenhor’ (85, 13). Como explicado no capítulo dos 

aspectos diplomáticos, os avisos foram considerados como pertencentes à categoria 

mais genérica dos ofícios neste trabalho. Diante da inexistência de classificação 

prévia dos documentos passivos, considerou-se como “avisos” aqueles que repassam 

ordenações de maneira mais pontual. Na categoria dos ofícios, entrariam também 

informes de ordenações, desde que de maneira mais explicativa.417 A fórmula 

diplomática “Ordena” seguido de termos que nomeiem o Rei aparece em 17 

ocorrências, apenas nos passivos devido ao caráter imperativo. 

                                                             
416 De acordo com Santos (2004, p. 35), o paraphe é um conjunto de traços mais ou menos artísticos 
que pretendem resguardar a autenticidade da assinatura. 
417 Reiteramos o agradecimento à Profa. Dra. Heloísa Liberalli Bellotto por auxiliar esse processo de 
classificação. 
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A fórmula “pôr na presença de” pode ser considerada como diplomática à medida 

que organiza a estrutura redacional para introduzir um assunto ‘Parece-me que devo 

pôr na prezença deVossaExcellencia’ (14, 3), ou para concluí-lo com espécie de 

anáfora: ‘oponho naprezença deVossaExcellencia pa | raque naõ sendo como 

entendemeadvirta’ (6, 18). Como introdutora dos assuntos, a fórmula aparece quatro 

vezes; como meio de retomada de algo já dito, nove vezes. Nota-se que esse termo 

é usado apenas para se referir à mais alta hierarquia do governo. Quando “presença” 

é usada em relação ao Morgado de Mateus, não constitui fórmula: ‘disciplina destas 

Tropas: todos os dias as faço exercitar naminha | prezença’ (7, 5). 

A fim de sintetizar o que se abordou, apresentam-se tabelas referentes às 

ocorrências de fórmulas diplomáticas nos documentos ativos e passivos do corpus: 

Fórmulas diplomática nos 
documentos ativos 

Quantidade de 
ocorrências  

Percentagem418 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor  
(saudação inicial) 

48  96% 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor  
(antecedendo o vocativo do 

destinatário na subscrição final) 

50  100% 

Numero 33  66% 

Deos Guarde aVossa Excellencia 47 94% 

DeVossaExcelência Cativo e 
menorCreado  

13  26% 

fazer presente 2  4% 

pôr na prezença de [Sua Magestade, 
VossaExcellencia] 

13  26% 

SerDeosNossoSenhor Servido 26  52% 
MeuSenhor  6  12% 

Tabela 6: Fórmulas diplomáticas nos documentos ativos. 

 

A fórmula ‘Illustrissimo e Excellentissimo Senhor’ foi empregada 48 vezes no 

desenho da nuvem, referente à quantidade de suas ocorrências como saudação 

inicial, omitindo-se a quantidade de 50 ocorrências da mesma fórmula da subscrição 

final para que a imagem ficasse adequada. A fórmula ‘Numero’ foi observada apenas 

na documentação ativa, nunca em cartas. Ilustra-se, a seguir, a recorrência das 

fórmulas diplomáticas no corpus por meio de uma nuvem419 de palavras: 

                                                             
418 Para o cálculo da percentagem, empregou-se o total dos 50 documentos que compõem a parcela 
ativa do corpus. 
419 As “nuvens de palavras” (word clouds) representam um recurso visual empregado para demonstrar 

a recorrência de uso de palavras em um dado contexto. Assim, quanto maior o tamanho e o destaque 

dos termos, maior o número de ocorrências no texto retratado em relação aos termos apresentados em 

fonte reduzida para a composição do desenho da nuvem. 
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Figura 94: Nuvem das fórmulas diplomáticas420 do eixo ativo do corpus. 
 

Do mesmo modo que se representou a quantidade das fórmulas diplomáticas da 

parcela ativa do corpus, por meio de tabela e nuvem de palavras, retratam-se os 

documentos passivos: 

Fórmulas diplomáticas nos 
documentos passivos 

Quantidade de 
ocorrências  

Percentagem 

Deos Guarde aVossaSenhoria 43  86% 

Mayor amigo e mais fiel Captivo de 
VossaSenhoria 

3  6% 

Dom Luis Antonio de Souza Botelho 
Mouraõ, Governador, e | Capitaõ 

General da Capitanîa de Saõ Paulo, 
Amigo: Eu El REY | vos invio muito 

saudar.’ (56, 1) 

7 14% 

ser presente 15  30% 

fazer presente 8  16% 

Ordena [Sua Magestade] 17  34% 

SerDeosNossoSenhor Servido 23  46% 
Tabela 7: Fórmulas diplomáticas nos documentos ativos. 
 

Reforça-se o fato de os documentos passivos não conterem a fórmula 
‘Illustrissimo e Excellentissimo Senhor’, utilizada em todas as correspondências 
ativas. Outra questão a ser reforçada é o fato de as cartas régias não apresentarem a 
fórmula ‘Deos Guarde aVossaSenhoria’ no fecho de sua estrutura. Tais diferenças 
ratificam a diferença estrutural e, por consequência, de substância em documentos 

                                                             
420 Para a montagem da nuvem de palavras, empregou-se o software disponível online 

<https://tagul.com/cloud/3>. Acesso em 25 de maio de 2015. A figura representa a quantidade 

específica de cada fórmula diplomática no conjunto de documentos ativos do corpus apresentada na 

tabela 6. 
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enviados nas duas direções, ascendente e descendente. Segue a nuvem de palavras 
ilustrativa dos documentos passivos: 

 
Figura 95: Nuvem das fórmulas diplomáticas421 do eixo passivo do corpus. 

 

Apresentadas de maneira visual em suas formas prototípicas, as fórmulas 

diplomáticas podem contar com variantes de forma para finalidade similar de 

estruturação da dada espécie documental. As variantes correspondem à mesma 

fórmula, da qual uma se destaca como mais prototípica devido à recorrência de uso. 

São consideradas variações apenas quando há a inserção, troca ou omissão 

vocabular, conforme Krieg (2010, p. 69): 

[...] a sequência identificada como uma fórmula pode ter variantes. Essas 
variantes podem corresponder, no interior de uma mesma série lexical, a 
simples modificações morfológicas não concorrentes – semântica e 
lexicalmente próximas, mas com funcionamento discursivo distinto. 
 

Não se elencaram, portanto, casos de alternância gráfica dos termos. 

Apenas as fórmulas diplomáticas em todas as suas variações formais são 

descartadas da análise discursiva, embora até mesmo elas contenham atualizações 

passíveis de observação. Isso porque, como orienta Sampaio (1984, p. 180), 

As fórmulas evitam na correspondência susceptibilidades, mal-entendidos, 
variações consoantes às preferências pessoais, acompanhadas de 
excepções e de exageros piores que os da etiqueta. Mas, precisamente, 
porque são fórmulas, é necessário não as interpretar de maneira excessiva, 
isto é, não lhes atribuir um alcance ou um carácter de veracidade que não 
têm. Este preceito é extensivo a certa dose de amabilidade, e de protestos 
de sentimentos amigáveis que aparecem na correspondência diplomática. 
 

                                                             
421 Do mesmo modo, serviu-se do software citado na nota anterior para a montagem dessa nuvem de 
palavras, construída a partir da quantidade das fórmulas arroladas na tabela 7.  
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A importância dos elementos estruturadores do discurso oficial deve-se tanto ao 

estabelecimento de cada espécie documental quanto à sua fixação completa e pontual 

na esfera dos “tipos documentais”. Já mencionados na abordagem diplomática, os 

protocolos serão apenas descritos e explicados em suas variantes. Por seu caráter 

estrutural estável, a análise quantitativa dos termos avaliativos não considerou os 

termos contidos nessas formulações. Apesar disso, quando atrelados à semântica do 

discurso, a análise qualitativa dos dados citou-os como fragmentos protocolares. 

Descritas as fórmulas diplomáticas do corpus, retoma-se o conceito geral de 

“linguagem formulaica” para dividi-la em dois níveis: o das fórmulas diplomáticas já 

descritas e o das formulações discursivas tratadas a seguir. Torna-se necessária essa 

divisão uma vez que as fórmulas servem tanto para organizar os discursos no viés da 

aceitabilidade social quanto para determinar aspectos das relações intersubjetivas 

inerentes à escrita de correspondências administrativas oficias. 

 

8.2 Fórmulas discursivas 

Há expressões que se localizariam entre a rigidez das fórmulas e a abertura do 

texto livre, como construções linguísticas usadas de forma recorrente, mas que não 

estão atreladas meramente à estrutura redacional, por isso não constam nos manuais 

de tipologias textuais. Por atuarem na (inter)subjetividade, essas construções 

discursivas são aqui designadas “fórmulas discursivas”422. Considera-se que essas 

expressões sejam decorrentes das convenção de uso.  

Além das “fórmulas diplomáticas”423, aponta-se a existência desse outro nível 

de linguagem formulaica, o das, aqui nomeadas, “fórmulas discursivas”. Pesquisas já 

apontaram ocorrências “nessa questão da formalidade dos ofícios, o rebuscamento 

do vocabulário que aparece além das frases e expressões formulaicas [...] Trata-se 

de palavras de gosto um tanto erudito ou conservador” (SILVEIRA, 2005, p. 198). 

Entretanto, ainda há muito o que desenvolver em relação às fórmulas discursivas, nas 

quais se apoia o que pode ser considerado como “texto livre”.   

Observa-se que esse nível menos cristalizado, embora considerado “livre”, 

conta também com a atualização de construções discursivas socialmente aceitas no 

                                                             
422 O caráter propriamente discursivo das fórmulas está, segundo Charaudeau e Maingueneau (2008, 
p. 245), nas aberturas a um número significativo de transformações e de variações parafrásticas. 
423 Fórmulas convencionadas, estabelecidas pelo direito administrativo ou notarial, de acordo com 
Bellotto (2014, p. 369). 
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período. Embora muitos pesquisadores neguem sua existência em documentação 

oficial, o texto livre é aqui considerado, apesar da possibilidade de as marcas de 

expressividade poderem ter caráter artificial. Sugeridas pelos manuais de redação do 

período, as marcas de avaliatividade podem ser fruto de ornamentação do discurso e 

não da demonstração efetiva da subjetividade autoral. O fato é que, artificiais ou não, 

essas marcas revelam aspectos ideológicos do período. 

Para se tratar das fórmulas discursivas, retomam-se as pesquisas de Krieg 

(2003), responsável por acrescentar a visão discursiva aos conceitos filosóficos de 

fórmula propostos por Faye (1972). Ao aprofundar os estudos acerca do conceito de 

“fórmula”, Krieg (2010, p. 81) conclui que não se trata de uma noção linguística, mas 

discursiva, uma vez que não pode existir sem os usos que a legitimam como fórmula. 

O viés discursivo apontado por Krieg (2010, p. 19) indica que a fórmula corresponda 

a uma utilização particular da palavra em seu contexto de uso enquanto fenômeno 

constituinte do discurso sociopolítico.  

O caráter público do corpus reitera a adoção do termo “fórmula”. Os usos 

públicos permitem inferir a amplitude do escopo do alcance de atuação desses 

termos, de modo a cristalizarem e transformarem em algo natural questões 

sociopolíticas. A propagação dos conceitos deve-se ao seu reiterado emprego no 

contexto público, o que Habermas (1990, p. 14) conceitua como a “publicização”424, 

na ideia setecentista de “politização da vida social”, ainda distanciada do nosso 

conceito atual mais democrático de publicidade. Embora possam não ser amplamente 

divulgados na sociedade do período, por certo repercutiam na estrutura social da 

colônia na forma de ditames. Essas fórmulas representam, pois, recursos fecundos 

para a análise de discursos políticos como instrumentos construção social. 

As fórmulas apresentam algumas características pelas quais podem ser 

identificadas. A primeira delas, segundo Krieg (2010, p. 61), seria o caráter cristalizado 

como materialidade linguística, a sustentar cada fórmula como uma forma significante 

relativamente estável. Concretizam-se na sua circulação sempre em forma de “bloco”, 

em que o significado depende da colocação e do todo. São expressões cristalizadas, 

resultantes de um processo de circulação garantido pela aceitabilidade social. 

 A cristalização resulta de um julgamento de cunho subjetivo dos autores. 

Conforme Krieg (2010, p. 64), esse processo pode  ser de duas ordens: estrutural ou 

                                                             
424 Tradução livre do original, “publicização” para “Öffentlichkeit” e "politização da vida social" para 
„Politisierung des gesellschaftlichen Lebens“ (HABERMAS, 1990, p. 14). 
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memorial. A de ordem estrutural remete às expressões fixadas nos termos da língua 

e nas categorias da gramática. Ao passo que a memorial retrata o caráter semântico 

das expressões, cujas origens nem sempre podem ser recuperadas. 

As fórmulas podem ser uma unidade lexical simples ou uma lexia complexa, com 

mais de uma palavra a conduzirem o engendramento mútuo da língua e do discurso. 

O fato de serem cristalizadas “implica certa concisão” (KRIEG, 2010, p. 71). O atributo 

da concisão permite a uma fórmula circular como integrante dos discursos. Como 

unidade concisa, segundo Krieg (2010, p. 76), a fórmula costuma ser estruturada de 

modo relacional. Dois termos distintos relacionam-se para construírem uma nova 

significação. Esse caráter relacional pode manifestar-se tanto na superfície da 

sequência, em nomes compostos ou sintagmas do tipo 

Nome+preposição+artigo+Nome, quanto na significação das unidades lexicais 

simples. Por exemplo, ‘Real Maõ deSua Magestade’ (52, 7), em que o segundo artigo 

é omitido por não haver outra possibilidade de interpretação, se não a pessoa do 

próprio Rei. 

Além do caráter cristalizado e relacional, todas as fórmulas têm uma gênese, 

nem sempre recuperável, conforme se mencionou por meio do conceito de 

“cristalização de ordem memorial”. A dificuldade de recuperação dos conceitos 

originais de cada termo de uma expressão formulaica deve-se à atuação das fórmulas 

como “referentes sociais”. De acordo com Krieg (2010, p. 90), esse caráter de 

referente social traduz o aspecto dominante da fórmula em um dado momento e em 

um dado espaço sociopolítico. 

Enquanto referente social, a fórmula consiste em um signo que evoca uma 

(tentativa de) significação uniforme aos interlocutores. Por si só, traz o escopo daquilo 

a que remete e quer significar, sem a necessidade de explicações. Motta et al. (2011, 

p. 5) indica que toda fórmula discursiva comporta uma densidade histórica que se 

presentifica na sua circulação, apoiada em conceitos pré-construídos e voltada a 

novas construções. Como construtos prototipificados socialmente425, as fórmulas 

asseguram ao autor a correta interpretação de seu interlocutor daquilo que pretende 

                                                             
425 De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 244), a fórmula é objeto de conhecimentos 
amplamente partilhados socialmente. Por conta disso, seu conteúdo referencial não é um conceito 
estável e pode ser alvo de controvérsias e até enfrentamentos polêmicos entre correntes ideológicas 
concorrentes. 
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comunicar, isentando a ambos do exercício de (re)construção desses conceitos a 

cada uso.  

Desse modo, as fórmulas referem-se a significações que extrapolam o nível 

discursivo em um espaço público como transmissoras de questões sociopolíticas. Em 

última instância, revelam a existência das pessoas que delas se servem em suas 

relações de dependência das decisões do regime político.  

Apesar da adoção de teorias recentes, o conceito de “fórmula” não representa 

anacronismo, uma vez que essas construções linguísticas pré-estabelecidas 

empregadas em documentos oficiais já eram assim nomeadas pelos próprios 

compêndios sobre a prática de escrita de cartas no período. Exemplo disso é O 

secretario portuguez – compendiosamente instruido no modo de escrever cartas426, 

em que se encontra menções ao vocábulo: “he a fórmula para principiar huma carta” 

e “as fórmulas mais commuas” e “Formulario de Tratamentos, mui necessario ao 

Secretario Portuguez” (FREIRE, 1746, p. 399). Nesse manual, O secretario portuguez 

- compendiosamente instruido no modo de escrever cartas, são estabelecidos 

diversos tipos de formulações à prática da escrita. Destaca-se que toda a 

comunicação é chamada de “carta” nos documentos. Como propõe Conceição (2013, 

p. 760), na esfera da correspondência pública, pode ser traçada uma divisão entre 

“cartas de ofício” e as “cartas de amizade”,  como sugerido nas cartas do Marquês do 

Lavradio. 

O corpus apresenta o que Krieg (2010, p. 90) chama de “candidatos a fórmulas”. 

Expressões empregadas no discurso de maneira estruturada. Por não se tratar de 

formulações contemporâneas, empregou-se o apoio da “lexicometria”427 para a 

contagem manual das fórmulas como meio de estabelecer frequências e evidenciar 

segmentos repetidos. Foram consideradas fórmulas discursivas as expressões que 

contaram com no mínimo duas ocorrências no corpus428. Por exemplo, “El Rey Nosso 

Senhor” para se referir ao monarca, com a variante prototípica “El Rey Catholico”. A 

                                                             
426 De acordo com Conceição (p. 91), o compêndio de Francisco José Freire representa a mais 
importante obra portuguesa na idade moderna que estudou a produção de missivas e a formação de 
Secretários. 
427 Embora consultada a ferramenta STABLEX (CAMLONG & BERTRAND - Stablex - Software 
PC2004), pela qual se realizam as análises lexicométricas atualmente, optou-se por fazer manualmente 
as identificações e contagens das fórmulas, uma vez que a tese já se serve da ferramenta digital UAM 
para a quantificação das marcas da Avaliatividade. 
428 Dada a amostra do corpus, considerou-se que a quantidade de duas ocorrências fosse suficiente 
para apontar um caráter formulaico. No entanto, pretende-se abordar as fórmulas pelo viés mais os 
qualitativo do que quantitativo. 
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segunda conta com quatro ocorrências ao longo do corpus, enquanto a primeira 

aparece sete vezes, representando, então, a fórmula mais prototípica dentre as duas 

variantes. Em acréscimo à seleção pela contagem, a fim de evitarem-se 

anacronismos, consideram-se as reproduções exatas das fórmulas, tal como se 

apresentam nos discursos, sem métodos transformacionais. 

Diante do caráter amplo das “fórmulas discursiva”, apesar das imbricações 

semânticas, optou-se por sugerir sua divisão em três categorias, que aqui 

nomearemos como fórmulas “retóricas”, “ideológicas” e “pragmáticas”. A decisão de 

trabalhar com uma nomenclatura para as fórmulas foi tomada a partir das 

características das estruturas analisadas. Não se trata de um critério a partir do qual 

as fórmulas devem ser rigidamente delimitadas, mas da determinação de padrões não 

reproduzam estritamente as nomenclaturas propostas pela LSF.   

Respectivamente na ordem da maior rigidez estrutural para a menor, as 

“fórmulas retóricas” seriam as mais cristalizadas e as “pragmáticas”, as que 

apresentam formas mais livres. Como um desdobramento das fórmulas discursivas, a 

instância das pragmáticas são construções recorrentes, embora menos estáveis e, 

por consequência, mapeadas com mais dificuldade. Com características similares às 

das demais fórmulas discursivas, as pragmáticas representam uma categoria 

intermediária entre as fórmulas e o texto livre. Seriam a última instância do que pode 

ser entendido como “fórmula”. Apenas para facilitar as análises, esses construtos 

foram classificados como “pragmáticos” e serão tratados nesse trabalho como 

pertinentes à classe das fórmulas discursivas. 

Para melhor situar a inscrição das fórmulas nas três categorias propostas, 

retoma-se a organização sistêmica da linguagem proposta por Halliday (2004, p. 31) 

com as três metafunções: Ideacional, Textual, e Interpessoal. 

As fórmulas pragmáticas podem ser inscritas na metafunção Ideacional por 

veicularem as visões de mundo do autor na construção das experiências por ele 

retratadas429.  

As retóricas, por sua vez, aproximam-se mais das fórmulas diplomáticas, visando 

à composição interna do texto. Por isso estariam associadas à metafunção Textual. 

                                                             
429 A nomenclatura de “fórmula pragmática” é empregada de maneira genérica, considerando-se a 
significação linguística com base no contexto discursivo e situacional. Não se consideram os 
pressupostos da Pragmática nos estudos mais específicos de ordem linguística como os de Austin 
(1982),  tampouco de cunho filosófico, como os estudos de Wittgenstein (1979). 
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Construções de cunho retórico, como os epítetos, atuam na esfera da manutenção da 

coerência e da coesão textuais. 

Por seu caráter mais voltado à aproximação do interlocutor por meio da 

empatia, as fórmulas ideológicas podem ser associadas à metafunção Interpessoal. 

Nessas fórmulas, observam-se marcas da Avaliatividade (MARTIN, WHITE, 2005, p. 

7) implícitas. As fórmulas ideológicas são por vezes usadas como estratégias de mera 

aproximação do interlocutor, em busca de sua adesão ao discurso veiculado; por 

vezes como propostas de efetiva difusão dos princípios ideológicos do autor em suas 

formulações discursivas.  

As correlações propostas permitem associar também as fórmulas discursivas 

aos MNI, levando em conta suas estratégias, o que poderia formar o proposto no 

quadro a seguir: 

Fórmulas discursivas Metafunção  MNI relacionados 

Pragmáticas Ideacional Informativo e Crítico 

Retóricas Textual Perpassam os quatro MNI 

Ideológicas Interpessoal Exaltativo e Exortativo 

Quadro 35: Correlações das fórmulas discursivas. 
 

As associações indicadas ilustram as classificações propostas às fórmulas 

discursivas, associando-as a padrões já estabelecidos. Cabe ressaltar, no entanto, a 

fluidez dessas associações. Do mesmo modo que para as metafunções430, há a 

complementaridade entre as três fórmulas discursivas.  Acredita-se que a correlação 

sugerida entre as fórmulas discursivas e os MNI contribua para o estabelecimento da 

divisão entre as fórmulas. Nesse sentido, as pragmáticas relacionam-se diretamente 

aos MNI Informativo e Crítico por atuarem na comunicação de informações. As 

fórmulas ideológicas têm mais representatividade nos MNI Exaltativo e Exortativo, 

mais direcionados ao componente Interpessoal da linguagem. Já as fórmulas retóricas 

fazem-se presentes nos quatro MNI por estarem atreladas à metafunção Textual, 

responsável pela integração e concretização das outras duas na língua. 

 

 

 

                                                             
430 A complementaridade das metafunções deve-se ao fato de a língua operar em dois modos 
complementares de significação, o Ideacional e o Interpessoal. O terceiro componente funcional, o 
Textual, mapeia os anteriores com base no contexto para gerar a significação. 
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8.2.1 Fórmulas pragmáticas  

O conceito de “formulaico” estende-se neste trabalho ao princípio debatido nos 

estudos da tradução, o “chunk of language”431, que representa uma sequência de 

palavras que um nativo considera como proposição natural, aqui associado ao 

conceito de “fórmula pragmática”. Não se trata de estereótipos ou dos lugares-comuns 

que, segundo Krieg (2010, p. 68), não poderiam ser considerados fórmulas. Mas de 

sequências verbais estáveis e que, por sua recorrência, acabam por constituir tópicos 

de relevância, ou até mesmo conceitos basilares ao discurso. 

As aqui consideradas fórmulas pragmáticas nomeiam as expressões 

formuladas de maneira recorrente por um nativo da língua para representar situações 

e aspectos de seu mundo circunstante. O caráter epistemológico dessas expressões 

permite tanto meramente nomear seres e demais itens do mundo, quanto conter 

conceitos de verdade formulados pelos autores. 

Exemplifica-se esse tipo de fórmula por meio da menção de fragmentos da fala 

de Riobaldo, personagem do livro Grande Sertão: Veredas de Rosa (1994). Com uma 

fórmula pragmática bastante recorrente, o sertanejo analisa questões existenciais 

profundas: “Viver é muito perigoso”  (ROSA, 1994, p. 62). Essa é a fórmula empregada 

por ele ao final de diversos parágrafos ao longo da obra. O conceito é retomado, “Viver 

é muito perigoso, já disse ao senhor.” (ROSA, 1994, p. 328), cerca de vinte vezes432, 

sempre designando o que pretende demonstrar de seu ponto de vista sobre a vida.  

Essa fórmula não apenas conclui o raciocínio do personagem em diversas 

passagens, mas também serve de mote ao que diz: “No real da vida, as coisas 

acabam com menos formato, nem acabam. Melhor assim. Pelejar por exato, dá erro 

contra a gente. Não se queira. Viver é muito perigoso...” (ROSA, 1994, p. 113). 

Observa-se o caráter de reproduzir o posicionamento de um indivíduo, como 

decorrência de uma necessidade de ordem prática. Embora possam veicular 

conceitos ideológicos, as fórmulas pragmáticas retratam os modelos mentais de seu 

autor. Seriam posicionamentos pessoais frente ao contexto da realidade em que se 

insere o indivíduo que as enuncia.  

                                                             
431 Os “chunk of language” são expressões assimiladas e empregadas em bloco na linguagem. Pela 
naturalidade de seu uso a um falante nativo, não têm seus termos analisados de maneira isolada, 
conforme os estudos da área representados por Philip (2007). 
432 Número obtido pela contagem de ocorrências na própria obra. 
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Destarte, as fórmulas pragmáticas servem de fios condutores de um raciocínio 

mais profundo, que geram novas proposições: “Ah, medo tenho não é de ver morte, 

mas de ver nascimento.” (ROSA, 1994, p. 77). Nessa perspectiva, seriam formas 

sucintas de desenvolver pensamentos passíveis de maior aprofundamento. 

A partir dessas fórmulas, podem ser desenvolvidas outras vertentes do 

raciocínio: “Quem julga, já morreu. Viver é muito perigoso, mesmo.” (ROSA, 1994, p. 

376), geradoras de novas proposições: “julgamento é sempre defeituoso, porque o 

que a gente julga é o passado.” (ROSA, 1994, p. 376). Como um ciclo, as novas 

proposições podem, por sua vez, articular a criação de outras fórmulas pragmáticas: 

“Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é questão de 

opiniães... O sertão está em toda a parte.” (ROSA, 1994, p. 4). Atrelam-se, por 

conseguinte, outras fórmulas passíveis de mapeamento, tais como “O sertão é do 

tamanho do mundo.” (ROSA, 1994, p. 96). 

As representações descritas operam a construção de enunciados com 

adequações verossímeis de vocabulário, de modo a gerar conceitos que funcionam 

como opiniões preestabelecidas como verdadeiras: “O senhor... Mire veja: o mais 

importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda 

não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam e desafinam. 

Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra, montão.” (ROSA, 

1994, p. 24). Dessa maneira, as fórmulas pragmáticas são facilmente constatáveis na 

ficção literária de Rosa (1994), que emprega a linguagem com técnica magistral.  

Embora menos evidente que na literatura, a categoria das fórmulas 

pragmáticas também exerce função de grande importância nos discursos oficiais do 

corpus. Mapearam-se algumas ocorrências a título de ilustração do conceito. O fato 

de não se mapear exaustivamente o corpus justifica-se por se analisarem 

qualitativamente com o apoio da Teoria da Avaliatividade as três categorias de 

fórmulas diplomáticas. Dessa maneira, seguindo a temática proposta pelo capítulo do 

contexto histórico, sobre o aspecto administrativo apresentam-se as fórmulas “fazer 

toda a diligência”, “zelo e desvelo” e “escravidão” precedida de adjetivo. 

As ocorrências de “fazer toda a diligência” da parcela ativa são as seguintes: 

‘evou fazendo toda a deligencia pordescubrir os cumplices’ (13, 60) e 

‘eesperoasOrdens deVossaExcellencia com efficaz de- | zejo defazertoda a deligencia 

por as dar àexecuçaõ.’ (20, 54). Ambas reforçam o caráter de empenho do ethos 

autoral em sua constante atitude de empenho e destreza nas ações de seu cargo. 
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Essa fórmula ressalta o caráter prático da proposição e apresenta ressonância na 

parcela passiva, em que o Conde de Oeiras informa que ‘Ordena Sua Magestade, que 

VossaSenhoria faça toda | apossivel diligencia para as impedir’ (69, 13).  

No mesmo propósito de manutenção do ethos, o Morgado de Mateus serviu-se 

da fórmula pleonástica “zelo e desvelo”, conforme as ocorrências: ‘aograndeZello 

edisvello, comque me cancei, e aniquilei | as minhas forças, trabalhando 

incessantemente de dia edenou= | te para acodir ao acrescentamento doRealServiço’ 

(41, 39) e ‘incançavel o meo | zello, edisvello, com que procuro tudo oque he augmento 

no Real Ser- | viço,’ (43, 19). A redundância da fórmula deve-se à intenção de reiterar 

ao máximo sua postura atuante. 

A terceira fórmula pragmática a ser apresentada consiste no termo 

“escravidão”, empregado em todas as ocorrências com um adjetivo que o precede e 

reitera a semântica de obediência ao sistema monárquico: ‘omeu | reverente respeito, 

e humilde escravidaõ’ (50, 3); ‘aminha rendida escravidaõ’ (49, 6); ‘A minha fiel 

escravidaõ tem Vossa Excellencia muito prõ | ta, emuito humilhada, ereverente para 

tudo o que Vossa Excellencia quizer’ (44, 15) e ‘a minhafiel obediencia, ereverente 

escravidaõ,’ (15, 5). Tendo “escravidão” como núcleo do sintagma nominal, essa 

fórmula exemplifica um modelo mais ou menos fixo de construção. Em todos os casos, 

a fórmula pode ser analisada como uma marca de Avaliatividade, pelas vias da Atitude 

de Julgamento, com base na Sanção Social de Propriedade positiva. 

Observa-se que as fórmulas pragmáticas conduzem também aspectos 

ideológicos, tais como o da imposição do poder e, em oposição, o da subserviência, 

estabelecendo a hierarquia existente no período como natural. Tais formulações não 

podem ser dissociadas do contexto histórico e das ideologias nelas subjacentes. 

Contudo, nessas fórmulas, a sua aplicação de ordem prática, associada ao contexto 

situacional, para a comunicação de informações, antepõe-se à condução da ideologia. 

Na temática da militarização, destacam-se “disciplina das tropas” e o termo 

“dissimular” como fórmulas pragmáticas desse contexto. Por ser cobrado de medidas 

para disciplinar as forças militares da capitania de São Paulo pelos dizeres do próprio 

Rei: ‘Sendo informado da irregularidade, e falta | de disciplina, à que se acham 

reduzidas as Tropas Auxiliares dessa | Capitanîa’ (56, 3), o Morgado de Mateus reitera 

sua atuação nesse sentido. Para tanto, serve-se da fórmula pragmática no fragmento 

‘bom estado das Fortificaçoẽs, e disciplina das Tropas’ (4, 4) e ‘Fico trabalhando 
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incessantemente para melhorar a | disciplina destas Tropas: todos os dias as faço 

exercitar naminha | prezença;’ (7, 4). 

Com polaridade positiva, o verbo “dissimular” resume em si um conjunto de 

práticas para a boa governança, por isso foi considerado como fórmula. Essa fórmula 

é empregada para aconselhar como estratégia bélica útil ao Capitão General de São 

Paulo: ‘Quando VossaSenhoria | vir que esteCazo Se acha imminente, por huá parte 

deve dissimular em quan- | to lhefor possivel as naçoens que tiver; procurando entreter 

os Castelhanos,’ (51, 39). Cônscio dessa manobra, ele afirma que ‘Tenhodissimulado 

athe agora | evou fazendo toda a deligencia pordescubrir os cumplices desta | obra’ 

(13, 59) em relação à sátira que escreveram sobre ele. Como estratégia laudatória, 

serve-se da fórmula para louvar o interlocutor: ‘A ilumi- | nadacomprehençaõ 

deVossaExcellencia nadasepoderá dissimu- | Lar queVossaExcellencia naõ alcance;’ 

(19, 38). Apesar de capaz de “dissimular” sempre que necessário, não seria possível 

assim agir para ocultar algo de seu interlocutor, ainda mais astuto.  

Um ponto nevrálgico do governo do Morgado de Mateus foram as finanças da 

capitania, por isso o tópico aponta ocorrências diversas de fórmulas pragmáticas, das 

quais se destacam “dinheiro” com 13 ocorrências, “cofre”, com 5, e “Rendas Reais” 

com 4, sendo que essa última parece ser usada mais informalmente do que os nome 

atribuídos de em caráter oficial, aqui classificados de fórmulas pragmáticas, com “Real 

Erário” por exemplo.  

Nas três ocorrências, retiradas de documentos ativos, destaca-se a polaridade 

negativa dos atributos “disperso” e “extraviado” que acompanham a fórmula “dinheiro”: 

‘Estedinheiro andava todo estraviado, etinhahavido | bastante desordem naSua 

arrecadaçaõ’ (21, 14); ‘fizpor em arrecadaçaõ as dividas edinheiros dis- | persos:’ (5, 

50) e ‘todos osdinheiros que andavaõ dispersos’ (37, 25). A finalidade dessa fórmula 

ao longo do corpus é sempre comprovar a dificuldade de gerenciar as finanças da 

capitania. 

Do mesmo modo, o cofre, sempre grafado com inicial maiúscula, é motivo de 

preocupações do Reino: ‘o Cofre destinado para nelle se recolherem os Rendimen | 

tos Reaes’ (78, 9). De justificativas da colônia: ‘consegui o recolher aoCofredaIunta 

des | taProvedoria aquantia de 29:637$844’ (21, 17). E, em contraposição, alvo de 

medidas administrativas acertadas: ‘fes VossaSenhoria conservar no Cofre, por 

depozito, odinheiro, e | peças de Ouro, e prata pertencentes aosbens doSobredito Pro 
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| vedor, em que se haviafeito Sequestro; Oque Sua Magestade | tem aprovado’ (79, 

11).  

Apesar de pontuais acertos, a metrópole exigia constante prestação de contas 

sobre as “Rendas Reais”: ‘Cartas sobre o estado das Finan- | ças, ou Rendas Reaes, 

e tudo oque a ellas pertencer’ (75, 8), sobre as quais as notícias eram sempre pouco 

animadoras: ‘as Rendas Reaes das Provedorias vaõ totalmente arruinadas,’ (39 A, 

22);  ‘isso serve de desconveniencia às Reaes rendas’ (47, 5). Em relação às finanças, 

observam-se grandes dificuldades e, por consequência, evidentes marcas de Atitude 

de Apreciação de Valor Social com polaridade negativa, denotando os desvios de 

dinheiro e a dificuldade de disciplinar os moradores locais em relação ao pagamento 

de impostos. 

Além das fórmulas pragmáticas ilustradas pelos três exemplos, em última 

instância, os nomes de batismo dos autores e interlocutores poderiam representar 

expressões dotadas de conceito específico. Usados para representar a figura de um 

indivíduo, os nomes de batismo eram de grande representatividade no contexto da 

segunda metade do século XVIII. O peso dos sobrenomes tinha imenso destaque na 

sociedade do período, daí as alianças matrimoniais como elementos de ascensão 

social pela associação de sobrenomes como símbolos nobiliárquicos.  

Em acréscimo aos vínculos por casamentos, houve casos de inclusão de 

sobrenomes por motivo de herança. Um exemplo é do filho de Dom Luís António, Dom 

José Maria, o 5° Morgado de Mateus que, para manter a sucessão da Casa de 

Fontelas, pela falta de descendentes legítimos, adotou o sobrenome "Vasconcelos", 

conforme Albuquerque (2005, p. 18). Seu nome ficou, portanto, Dom José Maria de 

Sousa Botelho Mourão e Vasconcelos. 

Em decorrência desse fato, encontraram-se registros do nome de Dom Luís 

António grafado como “Dom Luís António de Sousa Botelho Mourão de Vasconcelos” 

(GUERRA, 1982, p. 5). Embora não fizesse parte de seu nome, essa vinculação foi 

encontrada em um auto de contestação do processo judicial de seu casamento433, em 

que se observa o sobrenome “Queirós” além do Vasconcelos.  

                                                             
433 Auto de contestação do processo de justificações em defesa de Dom Luís António de Sousa Botelho 
Mourão, sem data. Escrito por Agostinho José Pereira Cardozo, Juiz de fora da cidade de Lamego. 
Arquivado na Casa de Mateus na referência Caixa 1,8,  1160, Al. 1. As primeiras linhas foram transcritas 
diretamente do original da seguinte forma: ‘Contestando amateria daSupplica aque diz o Contestante 
Dom Luiz | Antonio deSouza Botelho Mouraõ de Queiroz, e Vasconcelos | Fidalgo daCaza deSua 
Magestade Morgado de Mateus edeFontelas do | Conselho deSua Magestade deSanta Maria de 
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Destaca-se o fato de, em suas correspondências ativas, a assinatura434 é “Dom 

Luís António de Sousa”, contando com a manutenção do sobrenome de maior 

destaque social, como a marca de detentor do Morgadio. Sempre grafada ‘DomLuis 

AntoniodeSouza’, sua assinatura e outras retomadas de seu nome representa a 

quantidade de 55 ocorrências na parcela ativa do corpus. Retomada nas fórmulas 

diplomáticas de abertura das cartas régias e ao final de todas as correspondências 

passivas, a fórmula conta 68 casos. Por vezes posposta ao tratamento “Senhor” e, em 

alguns documentos, seguida dos demais sobrenomes “Botelho Mourão”.  

Os nomes dos secretários ‘Francisco Xavier deMendonçaFurtado’ e ‘Martinho 

deMelloeCastro’ igualmente aparecem completos. O primeiro aparece 17 vezes no 

corpus e o segundo, 15. Ressalta-se que até mesmo quando o Conde de Oeiras cita 

o nome de seu irmão, o faz de forma completa: ‘dafalta de meo Irmaõ 

oSenhorFrancisco Xavi= | er deMendonçaFurtado, que veyo afalecer’ (p. 320, 5). 

Observa-se, com isso, a importância dos nomes, constantemente retomados de 

maneira completa a fim de evidenciar a posição de destaque de seus detentores.  

No entanto, pode-se inferir que quanto maior é a posição social de um indivíduo, 

menos ele precisa servir-se de seu nome completo no período em estudo. Ao Rei 

bastava que assinasse por meio do que aqui se considera uma fórmula ideológica, 

“Rey”. O mesmo se dava com o “Conde Vice-Rei” e com “Conde de Oeiras”, assim 

firmando suas correspondências e, posteriormente, servindo-se do título superior 

“Marquês de Pombal”. 

A importância da onomástica no período evidencia-se ainda pelo fato de 

nomeação de um rio com o nome de Dom Luís: ‘ogrande Sertaõ de Tibagy deque 

agora douConta | deSeachar totalmente descuberto ogrande Rio de Dom Luiz | 

monstra-se’ (37, 65). Essa toponímia, por sua vez, também se transformou em uma 

fórmula pragmática ao longo do corpus: ‘aquelles dous grandes Sertoes, | e deixar 

examinada toda a corrente doRio deDom Luis’ (38A, 13). 

 

 

 

                                                             
Vermioza na Ordem de Cristo em que | heprofesso, Ex Governador e Capitam General, eRegedor das 
Iustisas dos Esta | dos deS Paulo em Brazil etc’. 
434 De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 381), a definição atual de “assinatura”, de 
aplicação autografada do nome patronímico desobrigada de contexto, designa o caráter individual do 
ser, em decorrência do direito francês. 



731 

 

8.2.2 Figuras retóricas 

Observam-se estruturas retóricas imbricadas à do texto livre. Embora mais 

empregadas em textos literários, como os epítetos usados na Odisseia de Homero 

(2002), a documentação oficial também pode conter termos que visam meramente à 

ornamentação de cunho retórico recomendada por Freire (1746) em sua introdução, 

asseverando a importância do “Ornato rethorico”. O Manual de escrita protocolar 

aconselha aos autores materiais o retoque linguageiro para embelezar a escrita. 

Apesar disso, sugere moderação: “Pode usar de sentenças, de semelhanças, de 

fórmulas, de periodos, e de outras eloquentes figuras da Rhetorica, naõ passando 

esta permissaõ a liberdade poetica” (FREIRE, 1746).  

Essa esfera do retórico aproxima-se mais das fórmulas diplomáticas, visando à 

composição interna do texto. Por isso as fórmulas retóricas poderiam ser associadas 

à metafunção Textual. Construções de cunho retórico, como os epítetos, atuam na 

esfera da manutenção da coerência e da coesão textuais para fins de memorização, 

por exemplo. A liberdade poética de obras canônicas como a Odisseia (HOMERO, 

2002) permite a ocorrência de termos retóricos, sobretudo os recorrentes 

epítetos descritivos dos personagens: "solerte Odisseu", "sensata Penélope", 

"ajuizado Telêmaco", "Atena, deusa de olhos verde-mar", "Aurora de róseos dedos", 

"Calipso, deusa de ricas tranças", que permitiriam a transmissão oral da obra. Esses 

exemplos delineiam o caminho a ser traçado para que encontrem fórmulas similares 

no corpus. Mapeadas, devem ser analisadas separadamente das demais fórmulas, 

pois podem sugerir interferências dos autores materiais, apesar de representarem 

correspondências idiógrafas, originais sob o controle do autor intelectual.  

Consideradas “estruturas de superfície”, as fórmulas retóricas costumam ser 

tidas como não decisivas em nível semântico. De maneira oposta, sua função de 

ornamentar o texto faz com funcionem de maneira mais consistente na significação 

do discurso do que seriam meros adereços dispensáveis. As fórmulas retóricas estão 

também associadas em nível semântico, embora em menor escala se comparadas às 

ideológicas. Assim, as fórmulas retóricas reforçam, mesmo que de forma velada, o 

controle ideológico proposto por Van Dijk (2005, p. 130). São responsáveis por tornar 

proeminente a informação favorável ao grupo social de que o autor faz parte e realçam 

as informações negativas sobre os oponentes.  

Muitas dessas fórmulas atuam como figuras de linguagem por meio de 

operações semânticas da retórica. Sua atuação no nível do discurso como fórmulas 
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faz com que desempenhem a metafunção textual, apesar das contribuições às outras 

duas metafunções. Enquanto figuras de linguagem apresentam uma relação mais 

próxima das ideologias e das crenças sociais vigentes, o que acarreta maior variação 

de seu formato. Como figuras de linguagem, as retóricas nem sempre são recorrentes. 

Seu caráter de quebra da previsibilidade do discurso atribui-lhe um atributo de 

manutenção da ordem conceitual estabelecida, ao mesmo tempo em que denota a 

criatividade do autor. Por não serem recorrentes, serão apresentadas apenas de 

maneira ilustrativa, de modo a comprovar a existência do caráter retórico nos 

discursos contidos na documentação do corpus. 

A esfera discursiva assume um escopo mais tangível quando emprega a 

construção de imagens por meio de figuras de linguagem, sobretudo as metáforas435, 

de destacada dimensão discursiva, consoante Vereza (2007, p. 488). Entende-se que 

as metáforas podem exercer uma função persuasiva no discurso político, pois 

“fornecem uma analogia condensada e um julgamento de valor concentrado” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 330). Ao produzirem a conotação por 

meio de comparações implícitas, as metáforas evitam analogias declaradas, de modo 

a naturalizar as asserções perante o leitor e reforçar a argumentação no discurso.  

Na LSF, a metáfora436 gramatical pressupõe a realização de forma diversa do 

previsto entre o eixo paradigmático e o sintagmático. Busca-se uma significação pelo 

uso de construções linguísticas diversificadas. De acordo com Vian Jr. (2012), as 

metáforas conduzem a novas maneiras de se compreender um conceito e abrem 

caminho para novas relações, adentrando-se no mais abstrato por meio do concreto, 

rompendo-se com as familiaridades dos conceitos consagrados. Nesse sentido, as 

metáforas seriam a negação das fórmulas. No entanto, o inverso se dá, uma vez que 

a recorrência do uso dessas construções linguísticas inovadoras fez com que se 

consolidassem em padrões de realização classificados pelas figuras de linguagem. 

Vistas assim, como pertencentes às fórmulas retóricas, as metáforas 

empregadas são bastante representativas de ideologias. Tanto da manutenção do 

                                                             
435 A figura de linguagem da “metáfora”, que consiste em estabelecer uma analogia de significados 
entre duas expressões ao empregar uma pela outra, é tida como “a figura do discurso mais importante” 
(CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2008, p. 328) por ser a que primeiro designou diversas 
transferências de denominação já na Poética de Aristóteles. Segundo os mesmos autores, o caráter 
discursivo dessa figura fundamenta-se em uma fusão de domínios semânticos diferentes. Configura-
se como imprópria à isotopia (organização e coerência semântica) do discurso em que está inserida.  
436 “Systemically, metaphor leads to an expansion of the meaning potential: by creating new patterns of 
structural realization, it opens up new systemic domains of meaning.” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 
2004, p. 699). 
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poder monárquico ao chamar de “monstro” o homem que tentou ferir o Rei: ‘o referido 

monstruo’ (91 A, 31), quanto do imaginário católico: ‘Sabe VossaExcellencia tambem 

aos tiros da inveja, da Calumnia, e | da Arrogancia; nem a Inocencia de Christo, nem 

a iminencia do | Respeito podeser izenta’ (13, 5). As investidas dos que se opõem aos 

planos monárquicos são nomeadas “tiros”, como elementos direcionados contra 

alguém na intenção de ferir ou matar, e aqueles que atentam contra o sistema seriam 

“monstros”. Contra tais investidas, nem mesmo as esferas religiosas mais altas, como 

a do Cristo, foram isentas. 

A metáfora abre caminho a outras figuras de linguagem como a “hipérbole”, de 

grande destaque no corpus. Especialmente nas correspondências ativas, a expressão 

do contexto circundante por meio do exagero é prática bastante empregada. Por 

exemplo, ao definir o estado da capitania quando assumiu o governo, o Morgado de 

Mateus refere-se sempre à ‘dezordem, edecadencia aque estavaõ reduzidas todas as 

couzas’ (5, 20). Afinal, não contava com os recursos necessários, pois ‘Estava | 

estaSecretaria Sem arestos, eSem papeis porOnde mepudesse | governar, efoi 

precizo fazertudo de novo’ (23, 20). 

Tendo de montar toda a estrutura burocrático-administrativa com a qual 

governaria, emprega a “antítese” ao dizer que não sabe se agiu bem ou mal: ‘Segundo 

aminha idea, e | assim o pús porObra, naõSei Sebem, ou mal, porem dei pro- | 

videncias, eOrdens para tudo, e conforme o meuSistema os po- | vosSeConservaõ 

em paz, em Obediencia, e em respeito’ (25, 20). Ainda nesse tema e na perspectiva 

de temáticas contraditórias, emprega o “paradoxo” ao dizer ‘tudo fis sem aminima 

instruçaõ | doquedevia fazer’ (3, 20).  

Ao definir que teve de ‘[[res]]tabelecer este Estado do Letargo em queSeachava’ 

(23, 51), personifica a capitania de São Paulo por meio da “prosopopeia”. Do mesmo 

modo, personifica a capitania no estado de morta: ‘a achei morta, Sem defenças, Sem 

rendas, Sem Comercio, Sem Labouras’ (37, 19). A personificação, serve-se também 

da ideologica católica pela imagem idealizada do “Espírito Santo” para comprovar a 

acertada medida proposta pelo Conde de Oeiras se criarem tropas na capitania de 

São Paulo: ‘Hesemduvida que só o Espirito Santo e ailuminadacompre | hençaõ 

deVossaExcellencia podia determinar aCriaçaõ destas tropas (13, 23).  

Há também comparações explícitas, como o excerto em que o Morgado de 

Mateus compara a restauração da capitania de São Paulo à criação do mundo: ‘O 

Crealo | de NovoSeria muito menos, porque aCreaçaõ dasCouzas hé obra da Natu- | 
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reza, o ressuscita-las milagre daOmnipotencia. ParaDeos | Crear oMundo bastou-lhe 

huma palavra, epara o restaurar desceo doz | Ceos, gastou trinta annos, eCustou-lhe 

aVida’ (23, 51). Demonstra a dificuldade de restaurar a capitania como um milagre 

possível apenas a Deus. 

Outra figura de linguagem bastante representativa é a metonímia, que consiste 

na “designação de um objeto pelo nome de outro, [por conta de semelhanças], seja 

sua existência, seja sua maneira de ser” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 

332) e promove um afastamento da normalidade do que se esperava no nível 

discursivo, homogeneizando o conteúdo semântico do enunciado. Resultante das 

metáforas e comparações que associavam o corpo humano à estrutura de governo 

(como em ‘sendo os vadios no corpo Politico omesmo, que saõ no corpo Hu= | mano 

os Membros tolhidos, e baldados pelas parlezias, e | outras enfermidades similhantes.’ 

(71, 23)), as metonímias eram fórmulas “correntes e difundidas, [em que havia] a 

associação do corpo do reino ao corpo físico do rei, ligando seus braços, pernas, 

cabeça e coração às partes da administração, da gerência do poder e mesmo à 

própria corte.” (MEGIANI, 2004, p. 15). Exemplo desse tipo de metonímia pode ser 

encontrado no excerto ‘Permitame a grandeza de | VossaExcellencia que eu chegue 

humildemente aseos Pes’ (45, 2), em que se apresenta a esfera do físico. A imagem 

do ato de submissão ao outro ganha a posição do ato físico, de baixar-se aos pés do 

outro. Conta, portanto, com a escala da gradação, em que o ato de rebaixamento do 

outro frente a seu superior assume a escala máxima. A imagem dos pés é recorrente, 

como a única parte do corpo em que se pode merecer o acesso, por ser a mais rente 

ao chão: ‘honra de | hir aos pes deVossaExcellencia a ocasiaõ deremeter as vias 

desteGoverno’ (48, 2); ‘Busco os Pez | de Vossa Excellencia adonde asseste sempre 

omeu | reverente respeito’ (50, 2). A construção discursiva de reverenciar-se aos pés 

do outro e levar os lábios a esses pés para lhes beijar pressuporia a total redução do 

ethos. Entretanto, de maneira paradoxal, esse aparente rebaixamento constitui um 

recurso discursivo, e (se possível fosse) até mesmo atitudinal, para elevar a 

representação de si próprio perante os superiores na hierarquia monárquica. 

Além dos pés, como a imagem do mais baixo na estrutura do corpo humano, 

apresenta-se a metonímia das mãos, como a parte que representaria a pessoa do 

Conde de Oeiras na execução de suas ações. Com isso, observam-se as seguintes 

ocorrências: ‘mevalho dapoderosaMaõ de | VossaExcellencia e da indefectivel 

Clemencia deSuaMagestade’ (13, 7); ‘ebeijo reverenteapoderoza maõ 
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deVossaExcellencia’ (25, 4). O epíteto ‘poderosa mão’ contém a carga semântica do 

afeto de polaridade positiva, mas, sobretudo, a do julgamento de estima social. Essa 

estima social, por se tratar da mão daquele que pode cuidar da família e das 

propriedades, ascenciona-se à esfera da sanção social. Diante disso, o Conde seria, 

a exemplo do Rei, o executor dos desígnios divinos, aquele que deteria o poder 

temporal. 

A “metonímia” das imagens ‘poderosaMaõ’ (3, 28) e ‘pés deVossaExcellencia’ 

(15, 4), refere-se, portanto, ao Rei e ao Conde de Oeiras respectivamente. As três 

ocorrências do primeiro termo e as cinco do segundo demonstram rebaixamento 

perante os superiores, em oposição à forma como se refere aos grupos opositores. 

Para citar três exemplos de como os grupos opositores são descritos, retoma-se o 

fragmento em que o autor explica: ‘hetal a ignorancia, ou | malicia dos habitadores 

daquelles Certoens, que se admiraõ de ouvir a | palavra, Dizimos’ (47, 12). Além dos 

homens dispersos pelo sertão, o Morgado de Mateus critica as atitudes dos criados 

que o desacatam: ‘henotorio, como prevarica= | raõ os meos creados’ (36, 2), bem 

como os jesuítas, definidos como ‘Individuos desocupados, e inquietos’ (17, 21). 

Destaca-se, dessa maneira, o princípio da ideologia proposto por Thompson (1995), 

conforme se explica no capítulo dos pressupostos teóricos, em que a visão positiva 

do grupo a que pertence o autor é evidenciada em detrimento dos outros grupos, os 

quais se denigre velada ou explicitamente. 

Por meio da exemplificação dos contornos retóricos contidos nas 

correspondências do período, acredita-se que a seleção do léxico e o aceite para a 

versão final do texto deva-se ao arbítrio do autor intelectual, sobretudo no que diz 

respeito à escolha da polaridade desses itens lexicais. Não se pode atribuir o recurso 

das fórmulas retóricas à criatividade dos autores materiais, como uso acessório ao 

previsto pelos autores intelectuais, como se pode inferir pela observação menos 

atenta dos manuais do período. Tampouco podem ser consideradas como meros 

ornamentos estéticos, desprovidos de significação. A presença do ideológico nessas 

construções retóricas aponta para uma esfera formulaica mais associada ao nível das 

relações interpessoais, conforme se demonstra a seguir. 
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8.2.3 Fórmulas ideológicas 

Não obstante as três categorias propostas ao escopo das fórmulas discursivas 

veicularem conceitos ideológicos, há aquela que transmite a ideologia explicitamente. 

Dessa veiculação explícita decorre sua nomeação como “ideológica”.  

Diretamente associadas à metafunção Interpessoal, as fórmulas ideológicas são 

as que mais evidenciam a proposta desta pesquisa por conduzirem os princípios da 

ideologia em voga no período da documentação. Vale ressaltar o fato de se tratar das 

questões ideológicas dominantes, haja vista os autores dos documentos estudados 

serem os detentores do poder político. No contexto mais geral dos discursos do 

corpus, podem ser encontradas expressões que veiculam a ideologia política 

portuguesa do período. Nessas fórmulas, observam-se marcas da Avaliatividade 

(MARTIN, WHITE, 2005, p. 7) implícitas. As fórmulas ideológicas são, por vezes, 

usadas como estratégias de mera aproximação do interlocutor em busca de sua 

adesão ao discurso veiculado, por vezes como propostas de efetiva difusão dos 

princípios ideológicos do autor em suas formulações discursivas.  

Sobre as fórmulas ideológicas, há exemplos construídos na literatura por Orwell 

(2013), em sua obra 1984. São trabalhados neologismos políticos grafados no que 

chama de “Novilíngua”, em que se evidencia a importância do caráter relacional das 

fórmulas, pois eram termos compostos transformados em uma só palavra para facilitar 

a pronúncia. Por exemplo, o prédio do “Ministério da Verdade”, chamado de “Miniver”, 

era uma pirâmide branca de trezentos metros de altura, com inscrições paradoxais 

sobre do Partido dominante: “Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é 

força.” Além desse Ministério, havia também os responsáveis pela paz (Minipaz), pelo 

amor (Miniamo) e pela fartura (Minifarto). Menciona-se a obra por ser permeada por 

diversas palavras, a ponto de haver na narrativa um filólogo, “Syme”, responsável pela 

compilação da décima primeira edição do “Dicionário da Novilíngua” com inúmeras 

palavras como “duplipensar”, que significaria induzir conscientemente o inconsciente. 

Repleto de exemplos, o livro ajuda a compreender a possibilidade de análise oferecida 

pelas fórmulas de cunho ideológico. 

Diferente das fórmulas diplomáticas, cuja função é estruturar as espécies 

documentais, as discursivas podem ser analisadas de maneira desvinculada da 

estrutura da espécie documental em que estão contidas. Dentre as três categorias 

das fórmulas discursivas, a mais passível de análise seria a ideológica por 

desempenhar funções na semântica do discurso. As funções precípuas das fórmulas 
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ideológicas seriam a de reforçar as distâncias entre os grupos de favorecidos pelo 

regime monárquico em detrimento dos demais súditos, e apregoar a religião católica 

como única verdade possível. Apesar de profundamente atreladas, as duas funções 

permitem a divisão dessas fórmulas pelas temáticas das formulações quanto ao 

regime monárquico e à religião católica.  

A maneira mais evidente de manutenção da Monarquia é a mentalidade de que 

o Rei seria um representante legítimo de Deus na Terra e, para a manutenção desse 

conceito, a função do discurso tem extrema valia, conforme indica a frase atribuída ao 

poeta espanhol Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635): “Que os príncipes sejam 

humanos, ninguém pode duvidar. Mas a poesia deve fazer sua divindade brilhar.” 

(MEGIANI, 2004, p. 187). Além da constante reiteração do caráter de superioridade 

do poder real, as representações laudatórias visavam à difusão da imagem do Rei 

onde ele não estivesse, especialmente nos domínios ultramarinos. 

Dessa maneira, tanto para propagar os princípios monárquicos quanto para 

evidenciar o ethos do autor como representante desse sistema político, o discurso 

administrativo contava com diversas fórmulas ideológicas. Destacam-se as que foram 

construídas de maneira esquemática, com o adjetivo “Real” antecedendo tudo o que 

se relacionava com a pessoa do monarca. Como exemplos, o corpus apresenta 

quatorze ocorrências de ‘Real Serviço’ (48, 7); quatro ocorrências ‘RealOrdem’ (18, 

10); três ocorrências ‘Real Coroa’ (38, 46) e ‘Real Pessoa’ (57, 13); duas aparições 

no corpus, ‘Real Nome’ (52, 10) e ‘Real Espirito’ (91 A, 22).  

Todas as fórmulas elencadas reiteram os princípios monárquicos, sendo que as 

três últimas denotam ligação direta com a pessoa do Rei. Em acréscimo a elas, 

embora não possam ser consideradas fórmulas legítimas por não contarem com mais 

de uma ocorrência no corpus, há profusão de termos similares. Em uma amostragem 

documental mais abrangente, poderiam representar fórmulas da mesma categoria do 

ideológico. Seriam as seguintes expressões referentes à personalidade do Rei: ‘Real 

beneplacito’ (54, 104), ‘Real animo’ (91 A, 34), ‘Real determinaçaõ’ (56, 47), ‘Real 

Aggrado’ (23, 60), ‘Real Consideraçaõ’ (62, 8) e ‘Real benignidade’ (84, 28). Quanto 

ao meio social, há ‘Real decreto’ (43, 6) e ‘Real colegio’ (71, 30). Em referência a seu 

contexto familiar, há  ‘Real Caza’ (16, 8), ‘Real Familia’ (12, 4) e ‘Familia Real’ (54, 

13). Por fim, em relação a sua composição física, registra-se ‘Real Cabeça’ (91 B, 29) 

e ‘RealPessoa deVossaMagestade’ (30, 27). 
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O caráter de ligação com a pessoa do Rei de todas essas fórmulas parece um 

pouco menos presente no termo ‘Camara Real’ (94, 6), que nomeia uma repartição 

do governo e não é considerado uma fórmula tanto pela redução do caráter ideológico 

quanto por contar apenas uma ocorrência.  

De maneira diversa, os termos ‘Real Erario’, com 12 ocorrências e ‘Fazenda 

Real’ com dez ocorrências e a variante, ‘Real Fazenda’, com nove casos, refletem 

caráter ideológico. Embora também nomeiem órgãos do governo, são consideradas 

fórmulas por sua recorrência e, principalmente, por conterem o ideológico associado 

ao tema das finanças, já citado nas fórmulas pragmáticas.  

Um fator de extrema importância aos governantes destacados pelo Rei era a 

manutenção do ‘Segredo’ (6, 12) acerca da administração. Essa importância reflete-

se nas cinco ocorrências do termo ao longo do corpus, o que permite que seja 

classificado como uma fórmula discursiva de cunho ideológico. 

Outro aspecto inerente ao regime monárquico é o da concessão de privilégios. 

Sobre essa ideia, a palavra “mercê” pode ser considera por si só uma fórmula 

ideológica. Com 9 ocorrências no corpus, teve seu significado bem definido no 

fragmento ‘fazendolhes mercé doprivilegio excluzivo’ (2, 8). As mercês refletiam o 

prestígio da exclusividade de ser colocado acima dos demais vassalos por algum tipo 

de privilégio pessoal. Esse conceito está bem demarcado no fragmento ‘particular 

merce’ (44, 14) e na ideia da diferença entre as pessoas contida em ‘Pessoas 

distinctas’ (61, 60). Embora não sejam fórmulas ideológicas, essas duas últimas 

passagens retiradas do corpus ajudam a definir o conceito das concessões pessoais 

no âmbito da monarquia.  

Para as pessoas distintas pelo privilégio das mercês, empregavam-se 

referenciações honoríficas, como ‘Illustrissima eExcellentissimaPessoa [de Vossa 

Excellencia]’ (3, 33), com duas ocorrências, em que o Julgamento de Estima Social 

evidencia-se para reforçar a negociação intersubjetiva laudatória. 

Diferente dos nomes de batismo, considerados como fórmulas pragmáticas, 

todos os títulos nobiliárquicos são classificados como  fórmulas ideológicas por 

representarem as marcas de maior destaque na mentalidade monárquica. 

Consequências das concessões de títulos e mercês, refletem a ideologia dos 

escolhidos por meio do destaque social oferecido aos possuidores dessas titulações. 

Reforça-se o fato de os detentores dos mais altos cargos políticos não se servirem 

publicamente de seus nomes de batismo, tornando-se conhecidos por um título 
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honorífico que lhes conferia destaque e representatividade social. Nota-se que essas 

fórmulas são usadas apenas para os cargos mais altos da governança. Seja para o 

Vice-Rei, ‘Conde de Bobadella’ (2, 6), citado quatro vezes, e o Conde da Cunha, 

nomeado 12 vezes, das quais cinco vêm mencionado pela fórmula completa ‘Conde 

da CunhaVi | ceRey’ (4, 14). A nomeação do soberano como ‘El Rey’ , conforme 

inscrito nas fórmulas diplomáticas das cartas régias, ‘Amigo: Eu El REY | vos invio 

muito saudar.’ (56, 1), conta 11 ocorrências em contexto externo a esses protocolos 

de abertura. Desses casos, quatro são ‘El Rey Catholico’ (85, 8) e sete, ‘ELREY Nosso 

Senhor’ (51, 3). 

Dentre os portadores de mercês, destaca-se o Conde de Oeiras, nomeado no 

ofício 76 da seguinte maneira: ‘Oconde de Oeyras Ministro, e Secretario de Es= | tado, 

Inspetor Geral doReal Erario, e nelle Lugar Tenente deSua Magestade et cetera.’ (76, 

1) e, no fecho do documento, retoma-se ‘peloConde deOeyras, Ministro, eSecretario 

deEstado, Inspector Geral doSeu Real | Erario, enelle Lugar Tenente imediato á Real 

Pessoa deSua Magestade’ (76, 11). 

Sempre que mencionados nos documentos oficiais, os membros da família Real 

também não são nomeados por seus nomes de batismo, mas por suas posições 

sociais: ‘Novo Infante’ (16, 9) e ‘daSerenissima Senhora Princeza doBrazil’ (16, 10). 

Quando se trata do Rei em terceira pessoa, o pronome “Sua” é empregado, ao 

passo que quando o Rei é o interlocutor, o pronome empregado passa a ser o “Vossa”. 

Em uma sociedade monárquica, à pessoa do Rei é reservado o grau máximo de 

distinção e honra em ‘Magestade’. O termo ‘queDeos Guarde’ é empregado como uma 

espécie de epíteto a acompanhar, via de regra, as menções ao rei. Essa formulação 

religiosa de acompanhamento nominativa do Rei ‘Sua Magestade que Deos | Guarde’ 

(2, 7), com quatorze ocorrências no corpus. Embora bem próxima das fórmulas 

diplomáticas, seu caráter de manutenção da ideologia monárquica destaca-se e, ao 

mesmo tempo, remete à esfera da religião.  

Em consonância com a política setecentista, a esfera ideológica do religioso 

católico está sempre internalizada nas correspondências oficiais setecentistas, o que 

explica o fato de ser “difícil separar o brasileiro do católico: o catolicismo foi realmente 

o cimento de nossa unidade” (Freyre, 2007, p. 92). Presente até mesmo nas fórmulas 

diplomáticas, a ideologia da religião está imbricada em todo o discurso do corpus. 

Como fórmula, pode ser identificada em ‘Deos queira ajudarme’ (1, 44), que ocorre 

duas vezes no corpus. Demonstrações explícitas de religiosidade podem ser 
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verificadas em duas passagens com apenas uma ocorrência cada: ‘graças a Deos’ 

(11, 11) e ‘epor tudo rendo a Deos infinitas graças’ (12, 8). Nelas observa-se o 

princípio da adoração e a demonstração explícita de gratidão pelo divino. Na mesma 

perspectiva, o autor denota submissão à vontade divina em ‘medianteo favor deDeos’ 

(13, 16). Para manter o “segredo” do governo, o Morgado de Mateus garante que seus 

escribas façam ‘ojuramento dos Santos Evangelhos’ (6, 10). Essa asserção comprova 

a imposição do religioso à burocracia administrativa. Em acréscimo, as celebrações 

oficiais também contavam com a religiosidade: ‘festejar com Solemnepompa com 

Missa | Cantada eThedeûm’ (13, 34). Mesmo com apenas uma ocorrência no corpus, 

essas construções caracterizam o domínio do religioso nos documentos oficiais 

setecentista. 

Entende-se, portanto, que a veiculação dos dizeres de cunho religioso não 

apenas demonstrava a marcante presença do catolicismo no cotidiano, mas servia 

como recurso de legitimação de seu discurso. Por meio da constante ventilação da 

ideologia religiosa, estreitavam-se os laços com o interlocutor e trabalhava-se a 

manutenção do ethos do autor, vinculando-o ao princípio da “sã moral cristã”. 

 

8.2.3.1 Tratativas honoríficas 

As formas de tratamento exercem função decisiva na construção da semântica 

textual das correspondências, sobretudo na esfera da intersubjetividade do discurso. 

Além de garantirem o contato e a interação com o interlocutor, delimitam o tipo de 

hierarquia em que se configura a relação estabelecida entre o autor e seu destinatário. 

Nesse sentido, os pronomes de tratamento são empregados de maneira bastante 

recorrente e reiteram a formalidade das relações.  

Segundo Monte (2012, p. 24), as diferentes formas de tratamento serviam para 

marcar linguisticamente a posição socioprofissional ocupada na hierarquia da 

sociedade na segunda metade do século XVIII. Responsáveis por destacar e, por 

vezes, consolidar as estruturas sociais vigentes, as formas de tratamento podem ser 

consideradas “fórmulas ideológicas”.  

As tratativas evidenciam não apenas as estruturas sociais existentes no período, 

como também permitem que sejam retomados valores centrais da ideologia  

monárquica, tais como o valor dos títulos nobiliárquicos e das mercês. Em 

concordância, Silva (2005, p. 27) ressalta que a questão dos tratamentos não pode 

ser menosprezada em relação à sociedade colonial, pois é uma das representações 
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mais evidentes da hierarquia social, sempre defendida pelos que a detinham e 

demarcada nos mais íntimos detalhes. 

Por se tratar de correspondência trocada entre um Governador em território 

ultramarino e seus superiores, o que se observa no corpus são as tratativas mais 

honoríficas possíveis. A maneira com que o Morgado de Mateus abordava seus 

superiores era por meio do pronome de tratamento “Vossa Excelência”, que só podia 

ser usada “de palavra” ou por escrito para com aqueles a quem o Rei tinha feito a 

mercê desse tratamento, conforme Silva (2005, p. 25).  

Ressalta-se que o uso dessa fórmula, da mais alta instância de honra, está 

atrelado ao mais alto grau de formalidade. Tamanha deferência reflete-se também na 

maneira como se veiculam as informações, sempre contidas por meio de dizeres 

cerimoniosos. Por exemplo, ‘Disculpeme VossaExcellencia terlhe embaracado | tanto 

tempo.’ (13, 80), em que se demonstra a valoração atribuída ao interlocutor em 

detrimento de si mesmo. 

Embora o teor quantitativo não seja o escopo deste trabalho, vale mencionar que 

o emprego do pronome de tratamento “Vossa Excelência”, para se manter o contato 

com o interlocutor, é uma estratégia bastante empregada, totalizando 198 usos no 

corpus ativo. Nesse número não estão contabilizados os casos já incluídos nas 

fórmulas diplomáticas, como nas da saudação final “Que Deus guarde Vossa 

Excelência”.  

Todas essas ocorrências encontram-se abreviadas no corpus, ora grafadas 

juntas (149 casos), ora separadas (49 casos). Entretanto, sua grafia foi encontrada 

por extenso em documentação coeva: 

 
 

Figura 96: Abreviatura comumente usada e sua versão desenvolvida437. 
 

De acordo com o “Formulario de Tratamentos, mui necessario ao Secretario 

Portuguez” (FREIRE, 1746, p. 399), abaixo desse pronome estão hierarquicamente o 

“Vossa Senhoria”, empregado para se tratar portadores de posição social distinta e, 

na tratativa com detentores de prestígio mais reduzido, o “Vossa Mercê”438. 

Hierarquicamente inferior aos cargos de seus interlocutores do corpus, o tratamento 

                                                             
437 Documento 2387 (linhas 12 e 23) do PRBRB, não incluído no corpus desta tese. 
438 Para mais detalhes sobre o emprego dos pronomes de tratamento no século XVIII, consultar Monte 
(2012). 
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que o Morgado de Mateus recebeu em toda a correspondência descendente a ele é o 

de “Vossa Senhoria”.  

Essa tratativa acompanhou-o desde 15 de janeiro de 1758, quando a “Comenda 

de Santa Maria e Vermiosa”439 conferiu-lhe o direito de usar a forma honorífica “Dom” 

e garantiu a seus descendentes a manutenção do sobrenome Sousa, preservado até 

a atualidade pelos familiares. O tratamento “Vossa Senhoria” seria consequência do 

título de honra antecedente ao nome de batismo. De acordo com Silva (2005, p. 25), 

essa tratativa só poderia ser utilizada com os arcebispos e bispos, os duques, 

marqueses e condes, e com aqueles que desempenhavam determinados cargos, mas 

só enquanto exercessem tais funções, como as de governadores. As ocorrências no 

corpus somam 175 fora das fórmulas diplomáticas, todas na parcela passiva. 

Deve-se destacar a possibilidade de, enquanto Governador de São Paulo, ser 

tratado por “Vossa Excelência”, pois “aos Governadores, a quem Sua Magestade 

conceder Patente de Capitaens Generaes, se deve dar o mesmo tratamento de 

Excellencia, estando a pessoa, que escreve, no districto dos seus governos; e naõ 

sendo assim, naõ se lhes poderá dar menor tratamento, que o de Senhoria” (FREIRE, 

1746, p. 399). 

Prova dessa possiblidade são as correspondências horizontais, trocadas entre o 

Morgado de Mateus e outros Governadores e Capitães Generais de outras capitanias. 

Apresenta-se, a seguir um exemplo440 desse tipo de correspondência: 

‘Para oSenhor General deCuyabá | Illustríssimo, eExcelentíssimoSenhor 

PorCartade 10 deDesembro doannoproxi- | mopassado tive oallivio deSaber 

queVossaExcelênciapassavade | Saude, eficava emVesperas deSer 

restituido á suaCapi- | tal Livre daquellejustocuidado queSempredaõ asCon | 

tingencias daguerra. | Emtudodesejo aVossaExcelência amaysfelici- | dade 

para que repetidasVeses meContinue ahonra das | suas Letras, 

comaquellasboasmuitas queSempre appe- | teço: EuficodeSaudenestePais, 

muito prompto | ás ordensdeVossaExcelência, equizera 

merecerlhesqueemtudo | quantoagrandesadeVossaExcelênciapuder 

patrocinar aIoaquim Xavier | quefoymeuSecretario particular 

queVossaExcelência oattenda, porquepor infinitas | rasoe͂s ficarey 

aVossaExcelência nestamateriaSumamente obrigado. | 

EmtudooqueaVossaExcelência pudeterprestimo, me acha- | raõ ás ordens 

deVossaExcelência comamayorEmais promptaobedi | encia. Deosguarde 

aVossaMerce Saõ Paulo a22 de | Outubro de1767’. 

                                                             
439 Carta régia e registro, arquivados na Casa de Mateus na referência SICM/SSC 06.01 / SR Papéis 
honoríficos SSSR / Mç 9. 
440 Documento encadernado em um “Livro copiador de correspondência da Capitania de São Paulo 
(1765-1769)”, arquivado na Casa de Mateus, na Caixa 1, 38, fólio 241v. 
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Essa formalidade trocada entre os governantes de cargo similar não foi cumprida 

por seus superiores. Em suas correspondências descendentes, que compõem o 

corpus, mantiveram o Morgado de Mateus sempre de maneira distanciada, em 

posição social inferior. Na lógica inversa, o Governador recebeu a tratativa honorífica 

máxima “Vossa Excelência” de seus subordinados, como se exemplifica pela carta441 

de Afonso Botelho de Sampaio, seu primo, no cargo de ajudante das ordens do 

governo, tenente coronel e coronel de infantaria da Praça de Santos:  

‘Illustríssimo eExcelentíssimo Senhor | NaVilla de Igoape Seacha Servindo 

oOfficio deEs | Crivaõ IozêCorrea Lisboa, oqual padesse molestias oufal | ta 

deSaude naquelle Paiz, epor isso recorre nesta | Occaziaõ aVossaExcelência 

pedindo faculdade para poder | Com a Sua Provizaõ nomear Serventuario 

que | no Seu impedimento possa servir aditta oCupaçaõ, | dezejarey 

VossaExcelência oattenda Sendo possivel a | Sua Suplica. APessoa de 

VossaExcelência Guarde Deos | muitos annos. Fortaleza deNossa Senhora 

dos Prazeres dabarra | deParnagoâ 9 deMayo de1771. | DeVossaExcelência 

| Obediente eSertoCriado | Affonso Bottelho deSaõ Paio’ 

Essa tratativa foi empregada por todos os subordinados do Morgado de Mateus. 

Em diversas correspondências enviadas a Dona Leonor, na ausência do Morgado de 

Mateus, nota-se o tratamento “Vossa Excelência”, pois, de acordo com  Silva (2005, 

p. 25), às mulheres cabia o mesmo tratamento destinado a seus maridos. 

Tratativa Documentos ativos Documentos 
passivos 

‘VossaExcellencia’ 198 - 

‘VossaSenhoria’ - 175 

Tabela 8: Tratativas no corpus. 

                                                             
441 Conjunto de 35 cartas enviadas por Afonso Botelho de S. Paio ao Morgado de Mateus. Arquivadas 

na Casa de Mateus. Caixa 1,27, Grupo 1040, Alínea 41. 
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Figura 97: Nuvem de palavras com as tratativas442 do corpus. 
 

A forma de tratamento inferior, “Vossa Mercê”, foi empregada pelo Morgado de 

Mateus a seus subordinados. Exemplifica-se isso por meio do exemplo443: 

‘ParaoOuvidor doRio dasMortes | FranciscoCarneiro Pinto deAlmeida | 

EstaOccasiaõ que mefacilita oCapitam LeandrodeSousaFellis | deprocurar 

asboas noticias deVossaMerce, naõ podedeixar demeSer | estimavel pelo 

muito quevenenoaSuapessoa, edesejo osEmpregos | doSeoServiço. | 

OmesmoSenhor mepedeorecomende aVossaMerce, e eu | o faço 

porqueodesejoServir, mas nemVossaMerceSabefaltar á ree- | tidaõ 

daSuajustiça, nemComopedir-lheCousaquepossaoporSe | aestanecessaria 

virtude. | Queroprimeiro detudo asboas noticias | deVossaMerce, equeSenaõ 

malogredestadeligencia emtodas asoccasioe͂s | emquemuito meConsiderar 

algumprestimo. | Deosguarde aVossaMerce Saõ Paulo a20 deAgosto 

de1767’ 

Por meio da exemplificação das três hierarquias de tratamento, mapeiam-se as 

tratativas entre os funcionários do governo. Por meio delas, observam-se as diferentes 

hierarquias sociais e, sobretudo, o tipo de intersubjetividade veiculado por essas 

fórmulas ideológicas responsáveis pelo contato entre os interlocutores do período. 

 

 

 

                                                             
442 Para a montagem dessa nuvem de palavras, empregou-se o software já mencionado em nota 
anterior, disponível online <https://tagul.com/cloud/3>. Acesso em 25 de maio de 2015. A figura ilustra 
a quantidade de ocorrências apresentadas na tabela que antecede. 
443 Documento encadernado em um “Livro copiador de correspondência da Capitania de São Paulo 
(1765-1769)”, arquivado na Casa de Mateus, na Caixa 1, 38, fólio 234r. 
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8.4 À guisa de conclusão 

Conta-se com a possibilidade de as marcas linguísticas terem caráter artificial, 

caso tenham sido formuladas meramente para a redação do dado documento, 

desvinculadas da representação das sensibilidades reais do autor intelectual. Diante 

disso, nunca se terá a certeza de o discurso dos documentos refletir de fato os 

sentimentos de seus autores intelectuais. Interpretam-se, de acordo com Sampaio 

(1984, p. 180), exclusivamente as marcas discursivas em busca de padrões 

semânticos e ideológicos, sem pretensões de compreender o íntimo dos autores, na 

ciência de que 

A cortesia internacional, por ser muito medida, nem sempre é avara nas suas 
manifestações. A política sabe em toda a parte aproveitar-se disso [...] não é 
raro também caírem os investigadores no mesmo erro [da interpretação, às 
vezes excessiva].  
 

Ainda que comedidas, as análises dessas representações discursivas são 

importantes para este trabalho por retratarem a maneira como as (inter)subjetividades 

foram registradas. Reconhecendo-se, muito embora, que “esses ditos homens 

grandes da história também sentiram e manifestaram suas sensibilidades” 

(CONCEIÇÃO, 2013, p. 36), o que interessa a esta pesquisa é compreender os 

registros resultantes de relações impostas por convenções e protocolos. Assim, não 

se pode assegurar que esses textos indicavam a verdade corrente. Diante da 

relatividade desse conceito, pode-se dizer que a verdade do autor em questão foi 

expressa, aquela que ele escolheu entregar à posteridade. Destaca-se a consciência 

desses autores acerca da importância desses registros escritos. Sobretudo o Morgado 

de Mateus, que reiteradamente comprovou isso por suas atitudes de extremo cuidado 

com a manutenção das correspondências para comporem o seu cartório. Não 

somente se preocupava em arquivar seus documentos como exigia que os familiares 

o fizessem em sua Casa. Soma-se a essa disciplina de arquivamento o fato de ter 

levado consigo de volta ao reino o cartulário com as vias originais das 

correspondências passivas oficiais de seu governo. 

Nesta tese, não se quer encontrar os homens por trás da escrita, mas sim as 

representações sociais vividas por esses homens, autores das correspondências, em 

seu momento histórico. Ressalta-se, no entanto, que esses homens públicos atuaram 

de forma única e peculiar como atores sociais. Também não se pretende, por ora, 

comprovar essas peculiaridades, o que seria possível caso se comparassem 

correspondências cujos autores tivessem cargos semelhantes no governo do mesmo 
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período. Intenciona-se comprovar a possibilidade de depreender pela análise do 

discurso a forma como esses indivíduos demonstravam suas avaliações da realidade, 

com base em seus modelos mentais, retratadas também nas fórmulas empregadas. 

Pela apresentação das parcelas de comprovada “artificialidade” contidas no 

discurso, tais como as fórmulas diplomáticas e discursivas, conhecem-se as 

personalidades do século XVIII, tais como elas próprias quiseram entrar para a 

História. Esses governantes da mais alta hierarquia no governo colonial luso-brasileiro 

não podem ser estudados como “indivíduos supostamente livres e únicos, mas [como 

as] posições que existem independentemente deles e [as] dependências que regulam 

o exercício de sua liberdade” (ELIAS, 2001, p. 7).  

Por meio das estratégias discursivas com que cada um desses governantes 

controlava o poder, podem ser identificadas estruturas linguísticas fixas, produzidas 

redigidas por um “homem de seu tempo e de sua posição social” (BELLOTTO, 2014, 

p. 324). Ao mesmo tempo, emergem desses discursos diversas construções autorais 

livres, dotadas de “suficiente independência e com ideias próprias” (BELLOTTO, 2014, 

p. 324) e, portanto, passíveis de análise. 

Freire (1746444) aconselha aos Secretários, como autores materiais da 

documentação, a serem inventivos, como aquele que “com elegante descobrimento 

de figuras veste os conceitos despidos de todo o adorno rhetorico”. O manual reitera 

a importância das marcas de expressividade que garantam a empatia do interlocutor: 

“Com os amigos deve ser liberal de palavras, de discurso, e de expressoens 

affectuosas. As pessoas illustres, e de grande predicamento pelos seus empregos, 

deve escrever succintamente, e com estylo respeitoso”. Aos interlocutores do corpus, 

detentores de posições sociais de destaque por seus cargos políticos, a escrita 

apresentava uma aproximação pelas vias do afeto. Quanto mais se pretendia manter-

se próximo do interlocutor, mais essas marcas eram empregadas no discurso, 

conforme demonstram os documentos ascendentes se contrapostos aos 

descendentes. Cônscios da importância de se manterem as relações com os 

interlocutores, por certo os autores materiais contribuíam com a adição de adornos da 

linguagem que estreitassem esses vínculos sociais. Isso porque, “para os assuntos 

que estivessem além do âmbito político, o secretário poderia se aproximar mais do 

destinatário ao ser cortês e afável” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 117). 

                                                             
444 Informações contidas nas páginas não numeradas, destinadas à “Instrucção Preliminar” do Manual 
O Secretario Portuguez. 
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No entanto, até mesmo essa aproximação pelas vias do sentimento era 

sugerida pelos manuais: “seja qualquer a pessoa, ou a materia, de que se escreve, 

sempre a carta deve ter hum naõ sey que de familiar, e particular [...] porque o affecto 

concilia benevolencia”. As marcas avaliativas da Atitude de Afeto podem ser 

construções planejadas estrategicamente para a persuasão do interlocutor. Ainda 

assim, como já explicitado, essas marcas intersubjetivas são representativas à medida 

que comprovam a maneira como as relações deveriam se configurar. Permitiram que 

se “alargassem os seus discursos, adornando-os em pensamentos e palavras” 

(SAMPAIO, 1984, p. 183). 

Para condensar as informações deste capítulo, retoma-se que a linguagem 

formulaica pode ser dividida em duas instâncias: a das fórmulas diplomáticas, 

referente à estrutura das espécies documentais e a das fórmulas discursivas, de 

cunho apreciativo e inseridas no que se considera “texto livre”. A última instância, por 

sua vez, foi dividida em fórmulas retóricas, que seriam meras ornamentações do 

discurso; fórmulas ideológicas, (re)produtoras das ideologias predominantes como a 

monárquica e católica no contexto do corpus; e fórmulas pragmáticas, com função 

mais voltada ao uso de ordem pragmática e objetiva do discurso.  

Enquanto as fórmulas diplomáticas têm função de estruturar a redação, sem 

implicações semânticas decisivas ao conteúdo do documento. As discursivas, por sua 

vez, contêm marcas de expressão e podem ser analisadas pelo viés da 

intersubjetividade. Assim distinta, a linguagem formulaica foi descrita nos dois níveis 

de significação, como modeladora das espécies documentais pelos protocolos 

diplomáticos e como determinante das relações intersubjetivas estabelecidas pela 

inserção das fórmulas discursivas no texto livre.  

Diante do exposto, reitera-se que as classificações dos documentos oficiais 

setecentistas como “formulaicos” costuma considerar apenas as “fórmulas 

diplomáticas”, responsáveis pela formatação de cada espécie documental. Dessa 

maneira, atentar para a existência das “fórmulas discursivas”, em seus 

desdobramentos, amplia o escopo de observação e, por consequência, a 

profundidade das análises. 
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9 ASPECTOS COESIVOS  

The clause complex is the most extensive domain of grammatical 
structure, representing this structure on the univariate model as 
being developed out of logico-semantic relations between 
multivariately organized clauses (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 
2004, p. 609). 
 

Os documentos selecionados para a composição do corpus são da autoria de 

europeus. As variedades linguísticas representadas não podem ser consideradas, 

portanto, as praticadas por quem fala ou escreve o português brasileiro no período. 

Além da variedade padrão lusitana, apresentam, em sua totalidade, caráter oficial, o 

que os leva a ocupar uma posição social demarcada pela formalidade. Por serem da 

autoria intelectual de representantes da corte com títulos de nobreza445, os 

documentos do corpus manifestam a língua oficial, codificada por formatos 

estabelecidos nos padrões formais. Tanto as correspondências passivas, oriundas da 

corte portuguesa, quanto as ativas, podem ser consideradas registros de autores com 

poder decisório446, o que se reflete na organização dos textos também no aspecto 

coesivo. 

Diante disso, embora os registros linguísticos do corpus, por retratarem a 

variante padrão coeva, não permitam abranger todas as variantes447 usadas pelos 

falantes das mais diversas condições sociais no dado momento histórico, permitem 

                                                             
445 Barboza, que publicou sua gramática em Lisboa, em 1822, defendia o domínio da norma culta como 
fator de prestígio, comprovando a aproximação dos costumes da corte portuguesa. Afirmava ele que 
“Entre as differentes pronunciações de que usa qualquer nação nas suas differentes provincias, não se 
póde negar que a da côrte [...] seja preferivel ás mais, e a que lhes deva servir de regra.” (BARBOZA, 
1866, p. 35). 
446 O Morgado de Mateus foi um Governador subordinado à Coroa portuguesa responsável por uma 
colônia autônoma. Por esse motivo, suas correspondências não eram necessariamente subordinadas 
ao Vice-Rei do Brasil, “figura que representava a extensão do poder régio na Colônia e, por essa razão, 
esse seria o poder máximo na América Portuguesa” (MARCOTULIO, 2008, p. 48). Com permissão de 
tratar diretamente com as altas instâncias da corte, o Governador de São Paulo tem, em suas 
correspondências, status similar ao do Vice-Rei. Nesse sentido, as correspondências ativas do mesmo 
modo que as passivas, oriundas do próprio Rei e de seus representantes distintos com títulos de 
nobreza, manifestam a língua oficial, codificada por formatos estabelecidos nos padrões formais. Afinal, 
“as situações "oficiais" impõem um uso "oficial", formal, "em forma" da linguagem; de modo mais geral, 
as formas de expressão estão inscritas na forma de relação de produção linguística que as integra” 
(BOURDIEU, 1983, p. 173). 
447 “Na segunda metade do século XVIII, sob Pombal, a Coroa começou a desenvolver uma política de 
língua, impondo o uso do português e priorizando o ensino da gramática portuguesa. No Grão-Pará e 
Maranhão, onde o Governador era Francisco Xavier de Mendonça Furtado, esta política foi mais 
incisiva. Procurou-se difundir o português para legitimar a posse da terra e, inversamente, coibir o uso 
do nheengatu, visto como um obstáculo e, principalmente, temido como meio de controle dos índios 
pelos missionários... Proibiu-se o uso de outra língua que não o português e incentivou-se o ensino 
deste, primeiro, por escolas locais e, depois, por seminários, em que os alunos viviam sob internato. 
Os êxitos, porém, foram restritos em virtude da força do nheengatu na cultura oral.” (VILLALTA, 2005, 
p. 340). 
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inferências em relação a traços de oralidade. Como “cada documento deixa 

transparecer, em diferentes proporções, certos traços da linguagem falada, de acordo 

com determinadas circunstâncias que podem influenciar, de modo mais ou menos 

acentuado, a maneira como cada notário escreve” (CASTRO, 2004, p. 70), estudam-

se os registros linguísticos mantidos pelo corpus como informantes preservados do 

uso da Língua Portuguesa padrão dos setecentos. 

Enquanto “ossatura da difusão das ideias, a expressão oral não dispensa sua 

carnação, que é a escrituralidade, manuscrita” (NEVES, 2009, p. 114, a oralidade e a 

escrita (transmissora das informações) constituem instrumento privilegiado de 

expressão da opinião pública e, no período, da tentativa de manutenção do poder 

português no Brasil colonial. Os manuscritos foram, portanto, instrumentos 

privilegiados de condução da opinião pública para a sobrevivência dos referenciais 

políticos e sociais vigentes. 

Sobre o comportamento sociolinguístico do período, sabe-se que, segundo 

Barbosa (2005, p. 85), havia os descendentes de portugueses fixados no Brasil 

convivendo com os reinóis brasileiros, que nunca teriam sequer visitado a Europa. 

Marcotulio (2008, p. 106) diferencia o que chama de “Português do Brasil” (referente 

à linguagem produzida pelos reinóis, da qual não se tem seguramente tantos registros 

documentais), do “Português no Brasil”, linguagem produzida em solo brasileiro448. A 

essa segunda categoria enquadram-se os documentos do corpus, produzidos, em sua 

maioria, por autores materiais portugueses e em sua íntegra controlados por autores 

intelectuais também falantes do Português Europeu.  

Na época colonial, conforme explicado no capítulo sobre os aspectos 

paleográficos, os que redigiam as correspondências administrativas eram, em geral, 

autores com certa prática no exercício de escrever, os Secretários e Escrivães 

profissionais. Esses autores materiais eram guiados pelas tradições discursivas e 

controlados por seus superiores, os governantes portugueses da mais alta patente. 

Como tais, os cinco autores intelectuais estudados possuem o “direito à palavra, isto 

é, à linguagem legítima como linguagem autorizada, como linguagem de autoridade 

[sendo que] os que escutam consideram os que falam dignos de falar” (BOURDIEU, 

                                                             
448 Sejam no Brasil ou do Brasil, os textos manuscritos podem contribuir para a “expressão brasileira 
da língua portuguesa” e para a “análise da face assumida pela língua portuguesa na realidade sócio-
histórica colonial e imperial do Brasil.” (RUMEU, 2006, p. 822). 
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1983, p. 161). Empregam a norma culta da Língua Portuguesa com vistas à 

“hipercorreção estratégica daqueles que se ‘colocam na altura’, tirando um proveito 

suplementar da distância que eles adquirem, com a estrita correção.” (BOURDIEU, 

1983, p. 167). Isso porque “não aprendemos a gramática de um lado e a arte da 

ocasião oportuna de outro”, mas “o sistema dos reforços seletivos constitui uma 

espécie de sentido dos usos linguísticos que define o grau de coerção que um 

determinado campo faz pesar sobre a palavra.” (BOURDIEU, 1983, p. 172). Como 

critério adicional, empregam a polidez, entendida “como um conjunto de normas 

sociais, estabelecidas por cada sociedade, que regulam o comportamento adequado 

de seus membros, proibindo algumas formas de conduta e favorecendo outras.” 

(MARCOTULIO, 2008, p. 61). Essas formas449 refletem-se tanto por meio das 

fórmulas diplomáticas e discursivas já mencionadas quanto na organização do 

discurso em todos os níveis, desde a seleção lexical até a articulação de estruturas 

mais complexas de ordem coesiva com vistas à camada semântica.  

Devido à conexão intensa entre a esfera sintática, que organiza a superfície do 

texto por elementos linguísticos, e os sistemas mais profundos da semântica e do 

discurso, optou-se pelo estudo de construções do nível da sintaxe, responsáveis pela 

coesão textual. Diante do universo de possibilidades a serem estudadas nesse 

campo, optou-se por um recurso sintático bastante profícuo: o da correlação 

conjuncional “não só [...] mas também”. Essa construção bastante estudada pelas vias 

da subordinação e da coordenação pelas Gramáticas Tradicionais ganha outros 

direcionamentos na visão da LSF. 

Ao tratar dos períodos compostos, considerados como orações complexas450 por 

Halliday e Matthiessen (2004, p. 471), a LSF concebe dois tipos de relações entre as 

                                                             
449 Entende-se que a produção linguística seja resultante da “relação de força simbólica entre os dois 
locutores, isto é, da importância de seu capital de autoridade (que não é redutível ao capital 
propriamente linguístico): a competência é também portanto capacidade de se fazer escutar.” 
(BOURDIEU, 1983, p. 160). E essa competência, por sua vez, não está reduzida às questões 
linguísticas de produzir um determinado tipo de discurso, “mas faz intervir o conjunto das propriedades 
constitutivas da personalidade social do locutor (em particular, todas as formas de capital das quais ele 
está investido.” (BOURDIEU, 1983, p. 171). Assim ressaltado o status do discurso produzido pelos 
autores em questão, comprovam-se “os laços entre pensamento, língua e história” (NEVES, 2009, p. 
123) das proposições contidas no corpus. 
450 No original: “There are numerous types of hypotactic relation, which could be approached in various 

different ways. It turns out, however, that they correspond fairly systematically to the different patterns 

in the clause complex.” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 569). 
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períodos: o grau de interdependência451 e a relação lógico-semântica, que se 

subdivide em duas outras: a “expansão” e a “projeção”. Na projeção, a oração 

subordinada é apenas uma ideia da principal e na expansão, a subordinada 

desenvolve a principal por meio de três processos: a “elaboração”, a “extensão” e o 

“realce”. Como o par correlativo aqui estudado consiste na expansão por extensão, 

define-se “extensão” como a forma de se ampliar o significado de uma oração pelo 

acréscimo de algo na outra, incluindo o processo da adição. 

Entende-se que “a gramática da língua é a mesma para todos, as relações de 

poder só podem se manifestar na língua onde existe a possibilidade de variação ou 

escolha” (VAN DIJK, 2012, p. 13). Analisam-se, pois, ocorrências de “conjunções 

coesivas” como marcas de estratégias linguísticas empregadas pelos autores. 

 

9.1 A construção coesiva “não só, mas também” 

A fim de ilustrar a exequibilidade de análises discursivas que partam de aspectos 

gramaticais para a compreensão da semântica, decidiu-se abordar de uma construção 

sintática empregada como estratégia discursiva. Trata-se do tópico da correlativa “não 

só, mas também” por dois motivos. Primeiro devido à recorrência de seu uso no corpus 

como estratégia de construção argumentativa de intencionalidade discursiva diversa. 

Segundo, por se tratar da união de uma dupla locução conjuntiva responsável pela 

coesão textual, de modo a articular a coerência das proposições. Escolheu-se esse 

tópico porque ele articula, em última instância, os modelos mentais apresentados no 

discurso e as ideologias a eles vinculadas.  

A expressão “mas também” por si só é classificada pela LSF como o tipo de 

marcador conjuntivo usado para mais de um tipo de expansão de relações 

semânticas, significando uma extensão de valor aditivo, conforme Halliday e 

Matthiessen (2004, p. 487). No entanto, sua combinação com o termo anterior “não 

só” indica trata-se da extensão pela adição, com a associação de princípios das três 

categorias de conjunções coesivas propostas por Halliday e Matthiessen (2004, p. 

613), de cunho negativo (não só), outra adversativo (mas), e ainda positivo (também). 

                                                             
451 O grau de interdependência, ou “taxis” conta com o nível da “parataxe”, em que as orações teriam 

a mesma relevância (orações coordenadas), e com o da “hipotaxe”, em que haveria relação de 

dependência (orações subordinadas). 
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Além do caráter retórico possibilitado pelo uso dessa construção, seu emprego 

visa sobretudo à extensão pelas vias da adição no sistema semântico, conforme 

apontado por Halliday e Matthiessen (2004, p. 612). Conforme demonstram as 

análises desenvolvidas a seguir, essa construção da metafunção textual altera o nível 

semântico por meio de instanciações ligadas a significações de ordem ideacional e 

interpessoal.452 

Como mencionado, trata-se de um padrão sintático bastante recorrente nas 

correspondências ascendentes, com 17 ocorrências. E, de maneira um pouco mais 

reduzida, aparece 11 vezes na parcela descendente do corpus. Elencam-se, a seguir, 

essas ocorrências, numeradas por algarismos romanos para facilitar sua localização. 

Nesses fragmentos, sublinharam-se as locuções conjuntivas a serem analisadas, de 

modo a destacá-las em meio à grande gama de conteúdos apresentados nos 

extensos períodos sintáticos. 

 

9.1.1 Ocorrências no corpus ativo 

I. ‘eos expedi com este intento passan | dolhes as Ordens necessarias, naõ só 

para que os naõ perturbasem | nos seus descobrimentos, enas suas experiencias, 

mas tambem para | queselhe desse toda ajuda e favor sendolhe precizo.’ (2, 17)  

II. ‘As ditas Fabricas seriaõ aqui de grandissima utili- | dade naõ só para o Povo, 

mas tambem para o serviço de Sua Magestade’ (2, 22) 

III. ‘Como se fas igualmente precizo o cuidado naõ só no | bom estado das 

Fortificaçoẽs, e disciplina das Tropas, mas tam | bem ao mesmo tempo no provimento 

das Armas, ena abundancia | das Municoes de Guerra;’ (4, 3) 

IV. ‘Naõ só continuo este trabalho | com as quatro Companhias novas de 

Aventureiros, que o Conde | deCunhaViceRey fes levantar em Saõ Paullo, e 

marcharparaesta | Praça adonde as querterpromptas para tudo o que possaSuceder; 

mas | tambem aplico amesmadeligencia às seis Companhias pagas de | quese 

Compoem este Prezidio, que igualmente o necessitaõ.’ (7, 8) 

                                                             
452 No original: “As we have seen, elaborating, extending and enhancing conjunctions mark relations 

between semantic domains, i.e. between text segments. These text segments are simultaneously 

ideational and interpersonal; they construe experience as meaning, e.g. an episode in a narrative or a 

recount, and they enact roles and relations, e.g. an exchange in a conversation or consultation, or an 

argument in an exposition. Relations link text segments either in their ideational guise or in their 

interpersonal guise: they relate either chunks of experience or chunks of interaction.” (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, p. 611). 
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V. ‘Ainda queSeja contra a vniversalOpiniaõ naõ só dos ha- | bitadores desta 

America, mas tambem detodos os que por espaço de | tantos annos tem passado 

daEuropa para este novoMundo, devo | affirmar aVossaExcellencia’ (20, 3) 

VI. ‘Da qui nasce naõ só grandissimo prejuizo dafalta de Vi- | veres, 

queSeExperimenta daCarestia com que SeVendem, e deficulda | de com que 

Seachaõ, mas tambem hé a cauza de passar oPovo com mui- | ta mizeria,’ (20, 38) 

VII. ‘espe- | roasOrdens, eprovidencias que aVossaExcellencia pesso 

nestaOccaziaõ, | naõ só a respeito destasExpediçoẽs, mas tambem asOutras Ordens 

| deque necessito para estabeleceroComercio, eaLavoura, que delle | depende.’ (23, 

45) 

VIII. ‘naõ só naõ per- | cebeSua Magestade queDeosguarde dieiroalgum 

destaCapitania, mas a- | inda desembolça bastante Cabedal doSeuRealErario’ (27, 

36) 

IX. ‘o Provedor daFazenda Real desta Capitania Ioze | Onorio deValladares, 

eAboim desdehum tempo a esta parte tem altera= | do hum pouco aquelletom, em que 

setinha conservado desdeo principio do | meo Governo, naõ so no trato darua, mas 

tambem nafalta devir aestarezi | dencia, como costumava’ (35, 3) 

X. ‘pagueiasdivi- | das atrazadas, e pude Sustentar naõ só osgastos Ordinarios, 

mas aCres- | Centar Outros muito grandes;’ (27, 37) 

XI. ‘dos adiantados progressos, quetem | feito as Bandeiras destaCapitania em os 

descubrimentos dos Serto= | ens do Tibagy, e Yvay; naõ só tenho essa certeza pelas 

muitas Cartas dos | Officiaes das mesmas Bandeiras, escritas de diferentes partes, e 

diversas | alturas, mas tambem tiveo gosto deas ouvir referir aoReverendíssimo Padre 

Frei An | tonio deSanta Thereza Religioso Beneditino, emuito inteligente | para estas 

cousas; o qual tendo entrado por Curitiba, ha mais de hum | anno, por ordem minha 

em qualidade deCapelaõ dehuma das sobreditas | Bandeiras’ (38, 5) 

XII. ‘Com a pequena guarniçaõ de se= | is centos homens, que Sua Magestade 

mande pagar nestafronteira, ficaSenhor | naõ só de quazi tudo, o que selhe cedia pello 

tratado delimites; mas posso | segurar aVossaExcellencia que dispostas mais 

algumas cousas combem limitado | gasto, que eu poderei explicar, edemostrar 

commuita facilidade ficará acaba- | da aguerra, que os Castelhanos nos possaõfazer 

pelo Mato Grosso, | Colonia, eRio Grande, e emgrandessimo risco deperderem todos 

os seos | dominios, que temdapartedecá doRio da prata, se acaso aintentarem.’ (38, 

11) 
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XIII. ‘eu ante= | vendo estes notaveis prejuizos naõ só dos Vassalos, mas tambem | 

dos Reaes interesses deSua Magestade fiz prohibir a passagem destes a= | nimaes 

nos Registos destaCapitania;’ (39, 14) 

XIV. ‘faço siente aVossa Excellencia em como naõ só o comercio | desta Capitania, 

como tambem os que habitaõ afronteira deViamaõ | e as Rendas Reaes das 

Provedorias vaõ totalmente arruinadas,’ (39, 21) 

XV. ‘mepareçeo conviniente | procurar ja o Ouro emanifestalo, para que aSua 

riqueza convidasse | os Povos a habitalo, edesse as utiledades necessarias, naõ só 

para enriquecer | o Real Erario, mas tambem para sustentar as goarniçoens nas duas 

| Praças projectadas, ealguns fortes, que he necessario establecer,’ (10, 40) 

XVI. ‘Repito esta honrosa di= | ligencia deir aos pes deVossa Excellencia naõ so 

renderlhe as graças pela par- | ticipaçaõ da gostosa noticia, queVossaExcellencia 

mecomunica nasuaCar- | ta de11 de Ianeiro deste prezente anno, dequeSua 

Magestade que Deos | guarde foi servido pelo seoReal decreto de4 do mesmo 

promover a | VossaExcellencia para o emprego deSecretario deEstado desta 

repartiçaõ dos | Dominios Ultramarinos; mas tambem asignificar aVossaExcellencia o 

mui- | to, que o estimo, eme interesso nesta fortuna, pelo credito, que mere- | zulta 

depoder chegar muito repetidas vezes a Prezença deVossaExcellencia (43, 2) 

XVII.  ‘suas Sabias Jnstruçoens omeu | entendimento, para poder acertar co- | mo 

dezejo, naõ sô em os empregos do Re | alServiço, maz tambem nos do agrado | 

deVossaExcellencia’ (50, 30) 

 

9.1.2 Ocorrências do corpus passivo 

XVIII. ‘Nam Serâ | possivel aos Iezuitas, e aos seus Indios; naõ sô adiantar-se nas 

referi- | das uzurpaçoens dePaîzes pelo modo clandestino, com que antes seforaõ in- 

| ternando nelles; mas nem ainda Sustentar-se nos Sertoens,’ (51, 17) 

XIX. ‘principaes dispoziçoens, com queSuaMagestade desde | os principios do Seu 

feliz Reinado tem procurado consolidar oDominio | das Capitanias doBrazil pelos 

meyos mais proprios, e eficazes; naõsô | em quanto ao Estabelecimento da economia 

interior do mesmo Estado; | mas ainda em quanto a conservação, e defesa delle’ (51, 

5) 

XX. ‘E como os mesmos Castelhanoz achandose animados pelaexperi- | encia da 

quella escandaloza infamia, podem pertender; naõ Sô Sustentar-se | naquellas 
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uzurpaçoens, mas passarem pelo meyodellas ainternar-se ainda | mais naCapitania 

deSaõ Paulo;’ (51, 35) 

XXI. ‘Tendo por hum calculo justo aquellas quatro Comarcaz cem | mil Negros; 

ebaixando dellez vinte, ou trinta mil, à cahirem de repen- | te Sobre os Castelhanos; 

naõ Somente os podem opprimir, edestruir, de | Sorte que delles venhaõ a escapar 

poucos; mas tambem, mediante aSua | destruiçaõ, poderemos, Seguindolhes os 

passos recuperar todo oTerritorio,’ (51, 45) 

XXII. ‘E que naõ Só naõ poderaõ fazer progressos parase adiantarem nesses | 

Sertoens como dezejam, mas que no cazo de procurarem adiantar= | se nelles 

caminharaõ para aSua total distruiçaõ’ (54,  83)  

XXIII. ‘deve VossaSenhoria empenhar com oSeu bom | modo, prudencia, e arte, naõ 

só os Aventureiros, de que | trata a minha dita Carta, mas todos os mais daquellas 

partes’ (61, 51) 

XXIV. ‘sobre as | dispoziçoens, que VossaSenhoria hia fazendo, naõ só para as 

accrescentar; | mas tambem para lhes dar forma, e disciplina;’ (71, 3) 

XXV. ‘que- | rerem passar para estes Reinos alguns Jesuitas, vestidos naõ | só em 

habitos Clericaes, mas tambem nos deoutras Religioens,’ (85, 1) 

XXVI. ‘Paraque VossaSenhoriafique instruido doque contém naõ | só areferida 

Pragmatica, mas tambem aCollecçaõ doDecr[eto] | emais Ordens quehouvesobre |  

adesnaturalizaçaõ dos seos | ditos Regulares,’ (85, 25) 

XXVII. ‘Devassas, eaveriguaçoens, as quaes ordeno, | que sejaõ tiradas naõ só pelos 

ouvidores, mas | tambem pelos Iuizes ordinarios,  (95, 23) 

XXVIII. ‘man | dareis registar esta naõ Só emtodas as Ouvidorias | dessa Capitania, 

mas tambem em todas as Suas | respectivas Camaras.’ (95, 25). 

 

Por economia de espaço, retiraram-se apenas os fragmentos textuais envolvidos 

no escopo dos pares discursivos. Apesar disso, pode-se observar a grande extensão 

dos períodos sintáticos, que contam com vasta quantidade de informações. Nota-se 

que o corpus ativo contém períodos sintáticos maiores se comparado aos do passivo, 

mais contidos e objetivos. O estilo de escrita do antigo Governador de São Paulo 

apresenta-se mais eloquente, com abundância de informes justapostos. As muitas 

informações que precisava participar a seus superiores, codificadas nos parâmetros 
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da exigida concisão textual453, resultaram em longos parágrafos. Esse fato, somado à 

intensa produção documental de sua Secretaria, fez com que o Morgado de Mateus 

entrasse para a História, nas palavras de Taunay (1945, p. 91), destacado por sua 

notável disposição para redigir. 

Acerca das considerações de ordem gramatical da parcela ativa do corpus, 

evidencia-se o emprego da justaposição assindética das informações nos parágrafos. 

Com isso, a estrutura conjuncional “não só, mas também” é aqui estudada como um 

dos poucos recursos coesivos empregados. 

Quanto à forma, a locução conjuntiva é apresentada no padrão convencional 

“não só, mas também” em 20 dos 28 casos. Esse padrão foi reduzido para “não só, 

mas” nos itens X, XII, XX, XXII, XXIII. Sofreu variação para as formas “não só, mas 

ainda” na realização VIII; “não só, como também” no item XIV; “não só, mas nem 

ainda” em XVIII e “não somente, mas também” em XXI. Apesar das alternâncias dos 

itens do segundo eixo, essas ocorrências mantêm o significado da forma padrão. 

Compreendendo-se a classificação mais tradicional desse fenômeno que integra 

traços do período composto por coordenação e por subordinação, busca-se seu valor 

semântico e consequentes implicações à esfera discursiva. De acordo com Módolo 

(2005, p. 171), as definições tradicionais de coordenação e subordinação dos 

elementos coesivos em períodos compostos podem tornar-se precárias quando se 

trata dos pares correlativos. Essas construções sintáticas estariam entre as duas 

classificações e, por conseguinte, demandam análises mais apuradas. Dessa forma, 

a Teoria da Avaliatividade, por meio do subsistema do Engajamento permite ampliar 

a compreensão desse tipo de construção sintática. 

À primeira vista, esse par correlato pode ser classificado como formulador de 

duas proposições isoladas. Por exemplo, entender-se-ia que no fragmento II poderia 

haver a Contração Dialógica de Refutação por Negação, denotando-se que as 

fábricas não seriam úteis apenas para o povo. A segunda parcela representaria a 

Contraexpectativa por suplantar a proposição dialógica apresentada anteriormente: a 

da restrição da utilidade das fábricas. De fato, nega-se apenas a ideia da restrição da 

utilidade das fábricas. Afirma-se sua grande utilidade ao povo. A essa afirmação, 

                                                             
453 Há referências sobre a importância da brevidade nas próprias correspondências, como em ‘Dos 

mais Negocios dou conta | pelaSecretaria respectiva, eaVossaExcelência faço | prezentes as relaçoens 

que contem em | suma os Negocios de que trato, enaõ re- | meto todas as Copias por meparecer des- 

| necessario, que serâ cançar muito aVossaExcelência | o repetillas.’ (50, 20). 
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acrescenta-se outra: a de as fábricas terem sua utilidade estendida também ao serviço 

de Sua Majestade. Com isso, reitera-se o caráter aditivo dessa correlação 

conjuncional, enquadrado na esfera da Contração Dialógica como uma Proposição 

que ressalta o posicionamento do autor pela Afirmação, de modo a evitar uma 

alternativa dialógica contrária.  

Essa estratégia discursiva, empregada para destacar a voz autoral, retoma uma 

voz alternativa para substituí-la por um escopo mais amplo. Assim, a aparente 

Refutação pela Negação da primeira parte da proposição dá-se, na verdade, no nível 

da asserção. Não nega o que é (supostamente) de conhecimento do leitor ideal, mas 

apenas comprova não ser essa a única ideia. Ao negar o escopo do advérbio 

focalizador, o autor demonstra que a verdade ultrapassa o aspecto conhecido pelo 

interlocutor e engloba um outro adicional.  

Por meio desse tipo de análise, é possível identificar a diversidade de intenções 

e posicionamentos dos autores em suas negociações intersubjetivas. De maneira 

interessante, o emprego das locuções conjuncionais indica a coordenação aditiva 

binária em construções discursivas articuladas com propósitos diversos. A partir dessa 

intencionalidade dos autores, encontraram-se os seguintes padrões: 

Ativos Passivos 
Padrão Ocorrência Padrão Ocorrência 

Argumentos a 
favor do que 
intenciona 

II Argumentos contra 
os inimigos 

XVIII, XX e XV 

Comprovação de 
cumprimento de 

ordens 

I, IV, X, XI Ordenações de 
caráter abrangente 

XXVI, XXVII, 
XXVIII 

 
Observações 

acerca do meio 

III, V, VI, VIII, IX, 
XII, XIII, XIV, XV 

Ordenações para o 
Morgado de 

Mateus agir de 
maneira 

estratégica 

XXI, XXII, XXIII, 
XXIV 

Laudatório XVI, XVII Laudatório XIX 

Solicitação de 
ordens 

VII - - 

Quadro 36: Padrões intersubjetivos representados pelo par correlativo. 
 

Na ocorrência II, retirada da documentação ativa, a conjunção coesiva visa a 

fortalecer a argumentação a favor da instalação de fábricas, que seriam úteis. 

Ressalta-se nessa proposição o elemento de expressividade do autor pelo viés da 

Gradação, em “gradíssima utilidade”. Por ser uma medida comumente contrária ao 

que se esperava das colônias, a implementação de fábricas precisava ser justificada 
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para a Coroa portuguesa. Surge daí o argumento que engloba duas vantagens: a 

utilidade para o povo e para o serviço real. 

A forma linguística em análise serve também para que o Morgado Mateus revele 

sua postura como cumpridor das ordens do Reino. Nas ocorrências I, IV, X, XI e XIV, 

o autor comprova o cumprimento das ordens recebidas e a isso ainda acrescenta 

outras realizações. Dessa forma, mostra-se superior no quesito de Julgamento de 

Estima Social de Capacidade.  

Por meio da força binária da construção aditiva, o autor constrói para si o ethos 

de cumpridor dos deveres e, mais que isso, de empreendedor. Comprova-se hábil a 

implementar novas medidas ao que lhe é solicitado, com competência o bastante para 

ultrapassar as expectativas.  

Por exemplo em I, o par correlativo é empregado para demonstrar uma ordem 

do Governador com dupla finalidade: não atrapalhar a ordem e ajudar no que fosse 

preciso. A capacidade assertiva do autor no gerenciamento de pessoas é, com isso, 

ratificada. Em IV, aborda o ponto central de seu governo: a implementação militar na 

capitania. Reitera seu imenso empenho na condução das tropas que o Vice-Rei 

solicitara e, por conta própria, atua com “a mesma diligência” em relação às demais 

companhias. Trata, em X, do aspecto financeiro, bastante deteriorado em sua 

administração, indicando domínio tanto para pagar o que era devido quanto para 

ampliar os investimentos. O ponto nevrálgico de seu governo foram as bandeiras, 

sobretudo as enviadas aos sertões de Ivaí e Tibagi. Especificamente sobre essas 

bandeiras, em XI, assegura controle e sucesso, servindo-se da intertextualidade 

daquilo que lhe fora relatado.  

Nesses casos, esse par correlativo exerce função de surpreender o interlocutor. 

Considera-se a possibilidade de ambos os argumentos de cada proposição serem 

novidade ao destinatário. Assim, o primeiro fato descrito, que por si só já seria o 

bastante para comprovar o que se diz, é acrescido de um outro que o implementa. 

Nesses casos, “só” seria elemento retórico que levaria o leitor a considerar a grandeza 

do que lê, uma vez que a primeira parcela do argumento seria por si suficiente. 

Além da função argumentativa de “não só, mas também”, observa-se nos 

fragmentos III, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV seu emprego para descrever o meio 

circunstante do autor. Vale-se do recurso coesivo como forma de reiterar sua 

perspicácia e capacidade analítica, engrandecendo seu ethos. Além de apontar para 

a ideologia de distinção entre o que descreve e o que considera ideal.  
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Trata em III da questão militar, comprovando saber o que é necessário e, com 

isso, solicitando os recursos materiais de “armas e munições de guerra”. Esses 

recursos seriam tão importante quanto o cuidado que garantia, de “bom estado das 

fortificações e disciplina das tropas”. Comprova, com isso, fazer sua parte e, como 

merecedor de crédito, requisita o que lhe falta. Na mesma atitude, solicita em VII 

ordens de que precisa para manter as “expedições” e para “estabelecer o comércio e 

a lavoura”. Além do que pede naquela tratativa, lembra o superior de enviar conselhos 

para outras situações a que provavelmente solicitara antes.  

Demonstra-se detentor de visão privilegiada, que ultrapassa o conhecimento 

geral ao considerar em V a opinião universal acerca da improdutividade das terras 

locais como um falso paradigma. Sobrepõe-se, pela Estima Social de Capacidade, a 

todos os habitantes da América, enganados por essa falácia. 

Em VIII, a capacidade de análise do autor revela-se tão evidente que ao tecer 

um balanço sobre a condição financeira da capitania, indica o que vinha ocorrendo 

sem que o próprio Rei notasse. No mesmo tom, apresenta em XII orientações de 

estratégias militares a seu superior máximo. Para requerer uma tropa de seiscentos 

homens, emprega a marca avaliativa “pequena” para caracterizar o baixo investimento 

de que carece. Em acréscimo a sua tentativa de persuasão, serve-se do recurso de 

adição com “não só, mas” para comprovar a possibilidade de gerenciar o domínio 

territorial almejado e acabar com a guerra contra os castelhanos.  

Justifica sua medida de proibição da passagem de animais à capitania ao alegar 

os prejuízos aos vassalos e aos “reais interesses de Sua Majestade” na ocorrência 

XIII. Já em XIV vale-se do recurso sintático para relatar o quadro negativo acerca da 

penúria de recursos. Como primeiro item “totalmente arruinado”, apresenta o 

“comércio” e a ele adiciona “os que habitam a fronteira de Viamão” e “as rendas reais 

das provedorias”. Nesse caso, o conjunto coesivo parece servir como auxiliar da 

enumeração que comprova a ruína retratada.  

O item XV justifica posicionamento do Morgado de Mateus, contrário à proibição 

real de se minerar ouro na capitania. Informa que acredita ser conveniente a busca 

pelo ouro, para que o povo pudesse habitar a região. A essa alegação acrescenta o 

fato de essa busca poder “enriquecer o Real Erário”. Esse primeiro eixo da correlação 

denota o central interesse do interlocutor, por isso antecede as outras consequências 

positivas. Infere-se que o destinatário tenha consciência do consequente 
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enriquecimento. A isso acrescenta a previsão de o ouro sustentar as proteções 

territoriais intentadas. 

Ao criticar o comportamento do Ouvidor da Real Fazenda em IX, o autor serve-

se do par conjuntivo para comprovar sua acusação. José Honório de Valadares e 

Aboim já não tratava tão bem o Governador ao encontrá-lo e não comparecia à sede 

do governo com a frequência de outrora. Do mesmo modo, a documentação passiva 

contém diversos usos das locuções conjuntivas em análise para incorporar elementos 

de condenação a inimigos.  

Na primeira ocorrência do corpus passivo, XVIII, a forma da segunda parte do 

par “mas nem ainda” pode causar estranhamento. A função do termo negativo “nem” 

retoma a negação inicial, de que os jesuítas não conseguiriam prosseguir com as 

usurpações, tampouco conseguiriam manter-se nos sertões com seus índios. De 

maneira similar, o trecho XXII também contém uma adição para uma negativa no 

primeiro eixo da correlata “não só não” para indicar a inexequibilidade de os inimigos 

continuarem a avançar pelo território. Embora não seja uma prática comum a esse 

tipo de par correlativo, a função aditiva reforça a negativa inicial para demonstrar a 

impossibilidade de manutenção dos inimigos jesuítas e castelhanos.  

No mesmo sentido, de denegrir a imagem dos inimigos, os fragmentos XVIII e 

XX servem-se do par correlato aditivo para comprovar a pouca importância dos que 

não integravam o grupo dos seres humanos consagrados pelo posicionamento 

ideológico do autor. Em XV, reforça-se o caráter pouco confiável dos jesuítas, capazes 

de fantasiar-se para conseguir os intentos reprováveis. 

Comum ao corpus ativo e passivo é também o uso do recurso coesivo para fins 

exaltativos. No longo período laudatório de XVI o propósito único é louvar o 

interlocutor, “não só” para “render-lhe as graças” pela notícia que lhe enviara, “mas 

também” demonstrar o muito que o autor o estimava. No fragmento XVII, por sua vez, 

o autor acresce ao fato de querer atuar de forma correta o seu apreço pelo interlocutor. 

Outra propriedade semântica veiculada por essa marca coesiva é a de destacar 

o posicionamento do autor. Nesse viés, o documento 51, datado de janeiro de 1765, 

do qual se retiraram os fragmentos de XVIII a XXI, é emblemático por conter as 

medidas de proteção territorial perseguidas pelo Morgado de Mateus em todo o seu 

período de governo. O fragmento XXI aponta uma estratégia militar de opressão aos 

espanhóis para recuperação de território para Portugal.  
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Ainda no intuito de atribuir destaque ao que se pretende, o fragmento XXIII indica 

orientações a serem seguidas pelo Morgado de Mateus, contando com a estratégia 

de reforçar suas qualidades pessoais pela Estima Social de Capacidade: “bom modo, 

prudência e arte”. Em XXVI, XXVII e XXVIII, emprega-se a coesão textual do recurso 

aditivo para retratar o caráter extensivo das ordenações. Amplia-se em XXVI a 

necessidade de instrução do Governador a respeito das ordens por meio da 

“Pragmática” e da “Coleção de Decretos”, enquanto em XXVII e XXVIII enfatiza-se a 

intenção de que as ordens sejam cumpridas de forma abrangente e difundida na 

capitania. 

Diante das breves análises, verifica-se que o par aditivo “não só, mas também” 

é uma importante manifestação estrutural de superfície, pela metafunção textual, na 

organização das proposições dos discursos analisados. É elemento responsável pela 

coesão textual dos fragmentos e auxilia a estabelecer e representar os modelos 

mentais454 dos autores de modo a organizar o texto de forma coerente na metafunção 

ideacional. A coerência textual, própria da esfera semântica condiciona, por sua vez, 

as negociações intersubjetivas entre o autor e aqueles a quem se dirige pelo discurso, 

articulando a metafunção interpessoal.  

Dessa forma, a complexidade semântica articulada pelo conjunto de conjunções 

coesivas apresentado ultrapassa a superficialidade da coesão textual e até mesmo da 

coerência discursiva. Contribui, portanto, para a manutenção das relações sociais ao 

enfatizar o ethos e os feitos do Governador e reiterar sua postura laudatória diante de 

seus superiores no corpus ativo. Na documentação passiva, essa construção 

linguística igualmente exerce função de destaque ao articular argumentos de 

persuasão em prol do cumprimento das ordenações e, sobretudo, da propagação das 

ideologias pombalinas. Demonstrou-se, portanto, a importância desse par correlativo 

para a construção coesiva dos textos à medida que permite que se enxerguem marcas 

de negociação intersubjetiva e de ideologias nas correspondências administrativas do 

período. 

 

 

                                                             
454 Retoma-se o conceito de “modelos mentais” na acepção de van Dijk (2012, p. 43), de proposição 

que conta com a representação subjetiva do autor diante de uma situação social. São eles que 

“incorporam elementos pessoais e tornam únicas todas as produções e interpretações” (VAN DIJK, 

2012, p. 92) textuais. 
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10 ANÁLISES DO DISCURSO 

Este capítulo destinado às análises retoma a proposta central desta tese, de que 

textos de séculos anteriores filologicamente cuidados possam servir de corpus a 

análises discursivas, atualmente mais focadas em produções contemporâneas. Além 

da proposta central de integração das ciências, considera-se a existência de uma 

lacuna entre os estudos linguisticamente orientados e as abordagens baseadas no 

social. Julga-se de grande relevância para as análises discursivas contemplar 

conceitos históricos e sociológicos455 que fundamentam produção textual. Aponta-se 

a integração dessas abordagens como fundamental à multidisciplinariedade que uma 

análise satisfatória do conteúdo discursivo exige. Distante da pretensão de abranger 

as tantas áreas de conhecimento que um estudo discursivo aprofundado nas 

instâncias sociais demanda, propõe-se a apropriação de teorias já fundamentadas nas 

áreas correlatas como respaldo para estudos da ordem do discurso dos manuscritos 

setecentistas. 

A natureza histórica e social é inerente a este trabalho, pois “foi nosso escopo 

encontrar apoio na História do Brasil, na formação e crescimento da sociedade 

brasileira, para colocar a língua no seu verdadeiro lugar: expressão da sociedade, 

inseparável da história da civilização” (SILVA NETO, 1986, p. 13). Destarte, o  nível 

de análise é o discursivo em concomitância com o contextual, afinal, de acordo com 

Martin e White (2005, p. 7), a teoria da Avaliatividade inscreve-se no modelo holístico 

de língua associada ao contexto social proposto pela LSF456. Nessa perspectiva, ao 

discurso vinculam-se determinadas coerções enunciativas de ordem situacional, 

social e histórica. O contexto é atualizado a cada discurso em mapas mentais e 

posturas ideológicas, haja vista que “a significação das palavras não se estabelece de 

modo dado ou imposto, mas através dos usos e necessidades das sociabilidades 

partilhadas.” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 72). 

As análises adotam como seu objeto de observação os textos veiculados nos 

manuscritos oficiais setecentistas. Por meio das análises linguísticas, atingem-se 

instâncias menos concretas, que dizem respeito ao contexto semântico em suas 

                                                             
455 Por outro lado, mas com o mesmo grau de defasagem, os estudos de cunho social raramente 
trabalham questões dos estudos discursivos, conforme Van Dijk (2012, p. 10). 
456 No original: “The term ‘text’ refers to any instance of language, in any medium, that makes sense to 
someone who knows the language; we can characterize text as language functioning in. Language is, 
in the first g instance, a resource for ma king meaning; so text is a process of making meaning in 
context.” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 3). 
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implicações ideológicas e intersubjetivas. Para atingir níveis de menor concretude, 

houve a necessidade de realizar-se o processo inverso, o de transformar esses dados 

linguísticos em dados numéricos. Isso porque as quantidades e percentagens 

permitem comparações mais apuradas e geram, por consequência, conclusões 

fundamentadas na abordagem quantitativa em contribuição à qualitativa. A análise 

pormenorizada dessas ocorrências textuais, levando-se em conta o contexto histórico 

referenciado, comprova a existência de um posicionamento interpessoal do autor na 

produção do texto. Não se trata da mera reprodução de fórmulas textuais, mas da 

escrita atenta e estratégica no que diz respeito a construções intersubjetivas, como a 

manutenção do ethos, por exemplo.  

Conta-se com a estratégia de partir do nível concreto da produção textual, por 

meio da observação de palavras ou expressões que veiculem carga avaliativa para 

observar o nível semântico. A análise quantitativa do nível textual deu-se por meio de 

software específico. Com isso, o mapeamento discursivo dos cem manuscritos 

setecentistas que compõem o corpus intenciona observar a ocorrência dos três 

subsistemas da Avaliatividade: Atitude, Gradação e Engajamento.  

O que torna as análises mais interessantes é o fato de não ser possível 

estabelecer-se um glossário fixo acerca das classificações da Avaliatividade. Essas 

definições dependem da vinculação desses termos no contexto de uso, de que 

decorre a impossibilidade de mapeamento automático. Um mesmo termo pode, em 

contextos diversos, assumir diferentes classificações. Isso posto, ao contrário de 

outras análises linguísticas, às quais é aceitável o mapeamento automático dos 

corpora por programas computacionais, a análise do discurso aqui proposta demanda 

que as ocorrências sejam mapeadas manualmente.  

A abordagem qualitativa, por sua vez, é feita com base na classificação desses 

documentos em padrões que ultrapassam a rotulação diplomática das espécies 

documentais. Não são considerados apenas enquanto ofícios, avisos e cartas oficiais 

de um governante a seus superiores, pelo Conselho Ultramarino, entre os lados do 

Atlântico, mas como textos significativos em sua proposta intersubjetiva. Empregam-

se, com isso, os padrões de categorização chamados “Modo de Negociação 

Intersubjetiva” (MNI). Nesses padrões, após as considerações quantitativas que 

comparam os eixos ascendente e descendente do corpus, as análises são realizadas 

com base em manuscritos selecionados como prototípicos a cada MNI. A seguir, 
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apresentam-se considerações mais pontuais sobre estratégias discursivas 

empregadas em cada um dos quatro MNI. 

 

10.1 Análises quantitativas 

A lógica científica empregada para nortear as análises quantitativas consiste na 

hipotético-dedutiva457, de acordo com Yin (2009, p. 437), por meio do estudo dos 

documentos como “evidências primárias”. A conjectura inicial seria a de haver 

diferenças de diversas ordens entre os documentos oficiais ascendentes e 

descendentes, de que decorrem as análises comparativas entre os dois eixos do 

corpus. Para tanto, serve-se de um número significativo de documentação manuscrita 

para o corpus: 100 documentos manuscritos que totalizam 172 páginas transcritas das 

344 páginas que compõem o corpus.  

O programa adotado para mapear manualmente cada um dos cem documentos 

do corpus foi o software UAM Corpustool458, conforme proposto por Gonçalves 

Segundo (2011, p. 253). Nessa ferramenta computacional, construíram-se quatro 

esquemas de classificação. O primeiro refere-se à classificação geral de cada texto, 

de acordo com a figura retomada a seguir:  

 

Figura 98: Esquema459 de classificação geral do corpus no UAM Corpustool. 

 

                                                             
457 O chamado “método hipotético-dedutivo” consiste na construção de reflexões com base em 

hipóteses. Os demais métodos que fornecem bases à pesquisa seriam, além do hipotético-dedutivo, o 
dedutivo, o indutivo, o dialético e o fenomenológico. 
458 Uma das vantagens do programa é a possibilidade de classificação de cada termo dentro do dado 
contexto em que aparece. 
459 Observa-se que o item é retomado à direita do leitor em caixa alta quando contém subdivisões, 
como ocorre com os itens “Destinatário” e “Autor”. 
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Os documentos do corpus foram, primeiramente, classificados nas espécies 

documentais “carta” ou “ofício”. Essa categorização geral considerou as cartas régias 

na espécie “carta” e os avisos na do “ofício”, conforme explicado nas análises 

diplomáticas. A seguir, identificou-se a direção do documento, ascendente ou 

descendente, para conceituar o eixo central das análises. Após se apontar o 

destinatário, no caso das correspondências ascendentes460, e o autor, nas 

descendentes, definiu-se qual o MNI predominante . 

A partir dessa primeira classificação, procederam-se as marcações das 

categorias postuladas pela Teoria da Avaliatividade de acordo com os esquemas já 

apresentados da Atitude, da Gradação e do Engajamento. Tais classificações são 

desenvolvidas pela teoria e metodologia da Teoria da Avaliatividade, que se divide 

nos três grandes subsistemas: a Atitude, o Engajamento e a Gradação.  

A Atitude permite que seja mapeado o posicionamento atitudinal do autor que, 

por meio do elogio e da censura, apresenta os seus sentimentos, julgamentos e 

apreciações sobre o que o cerca. Essa função é subdividida em três regiões 

semânticas: o Afeto, que captura o nível dos sentimentos; o Julgamento, referente a 

questões éticas e morais; e a Apreciação, que expressa caráter estético ou valor 

social, conforme esquema apresentado na figura 89 dos pressupostos teóricos. 

O Engajamento observa a adesão ou não do autor em frente a posicionamentos 

de outrem por meio de referências e argumentos. Trata das posições valorativas que 

permitem explorar a maneira como a voz textual posiciona-se em relação a 

perspectivas intersubjetivas externas disponíveis para o autor enquanto voz textual. 

De maneira oposta ao que se entende por Monoglossia, em que não há referência a 

outros pontos de vista, o Engajamento trata da Heteroglossia, em que se apresentam 

outros pontos de vista como alternativas possíveis;  ou, ao contário, a fim de restringir 

o escopo dessas posições em sua enunciação. Subdivide-se da seguinte forma: 

Expansão dialógica que demonstra abertura a outras vozes presentes no texto ou 

Contração dialógica, em que se fecha o espaço dialógico para outras posições, 

conforme o esquema apresentado na figura 91. 

O subsistema da Gradação, por sua vez, é responsável por intensificar ou mitigar 

os significados dos elementos avaliativos dos subsistemas anteriores, da Atitude e do 

                                                             
460 Apontou-se o destinatário para as correspondências ascendentes por serem todas de autoria do 
Morgado de Mateus. Do mesmo modo, apontou-se a autoria das descendentes por terem como único 
destinatário o Governador e Capitão-General de São Paulo. 
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Engajamento, de acordo com a figura 90. Essa função gradua proposições, a fim de 

ampliar ou restringir os significados na camada da Força. Já no eixo do Foco, gradua 

contextos de modo a estabelecer a (des)prototificação dos termos. No Foco, criam-se 

protótipos em categorias normalmente não passíveis de gradação, com reforço (foco 

alto) ou mitigação. O eixo da Força ramifica-se em Intensificação e em Quantificação. 

A análise qualitativa de dados leva em conta essas categorizações e as adequa a 

cada texto de forma específica, objetivando encontrar as motivações que conduziram 

à produção daquela correspondência.  

Depois de devidamente mapeado o corpus e feitas as revisões que garantiram 

a precisão das classificações, trabalhou-se a contagem. Nessa etapa, todas as 

análises quantitativas foram aferidas pelo critério de contagem “local”, em que se 

considera cada um dos itens estudados como o total. Outra opção seria a contagem 

“global”, que consideraria o número total de ocorrências e quantificações relativas a 

cada nível. As duas formas de análise são retratadas pela figura a seguir: 

              

Figura 99: Exemplos461 de resultados quantitativo de análise (gerados pelo software UAM Corpustool). 

 

Na figura 99, as tabelas que exemplificam as análises, apresentam colunas à 

direita, após os números de ocorrências e as respectivas percentagens. As marcações 

em amarelo referem-se a cálculos de base estatística462 desenvolvidos pelo software. 

                                                             
461 Trata-se da análise comparativa da quantidade de ocorrências de Engajamento, entre o MNI 
exortativo nos documentos ativos e passivos do corpus. A primeira imagem retrata a contagem adotada, 
no método “local” e a segunda, o método “global”. Optou-se por trabalhar com os resultados percentuais 
obtidos nos cálculos baseados na análise local do corpus, que considera o universo de cada aspecto 
como o total.  
462 Os cálculos são feitos com base no teste “Chi-Square” (Chi-Squ). De acordo com Preacher (2001), 
o Chi-Squ, traduzido como “Qui Quadrado”, serve para calcular por meio de uma fórmula matemática 
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As indicações (+), (++) e (+++) referem-se à relevância estatística atribuída à diferença 

entre os itens comparados. Quanto mais sinais (+) houver, mais significativa é a 

distinção. Guardadas as devidas proporções pelo tamanho da amostragem do corpus, 

os resultados numéricos são relevantes por demonstrarem padrões, como sugere 

Gonçalves Segundo (2011, p. 255). 

Dividindo-se o corpus em suas metades ascendente e descendente, 

executaram-se os cálculos estatísticos463 com base no UAM Corpustool, atendendo a 

subdivisão dos três parâmetros propostos pela Teoria da Avaliatividade, obtiveram-se 

os resultados elencados a seguir.   

Primeiramente, as tabelas e o respectivo gráfico de barras apontam o uso 

equilibrado do sistema da Atitude nas correspondências ascendentes e descendentes. 

Retoma-se, de acordo com Gonçalves Segundo (2011, p. 174), que a Atitude é o 

sistema responsável pela instanciação de posicionamentos valorativos no discurso. 

 

Tabela 9: Ocorrências de Afeto no corpus. 

 

 

 

Tabela 10: Ocorrências de Julgamento no corpus. 

 

                                                             
a dispersão de dois grupos de dados de variáveis nominais, a fim de avaliar a associação entre variáveis 
qualitativas. Quanto mais próximo de zero for o resultado do cálculo, mais semelhantes são os 
comportamentos dos dois grupos comparados. Esse resultado determina o grau de significância gerado 
pelo UAM Corpustool. 
463 Empregou-se o critério de arredondamento para as porcentagens. Assim, sempre que o número 
decimal for igual ou maior do que 5, aumentou-se um dígito na unidade da percentagem. 

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd %

Ascendente 31 26% 34 28% 14 12% 41 34%

Descendente 12 20% 16 27% 7 12% 24 41%

Direção Documental
Afeto

Inclinação Felicidade Segurança Satisfação

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd %

Ascendente 22 19% 63 54% 31 27% 10 18% 46 82%

Descendente 26 32% 32 40% 23 28% 8 23% 27 77%

Direção Documental

Julgamento

Estima Social Sanção Social

Normalidade Capacidade Tenacidade Veracidade Propriedade
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Tabela 11: Ocorrências de Apreciação no corpus. 

 

 

Gráfico 7: Ocorrências de Atitude no corpus. 

 
A diferença de quantidade de ocorrências é significativa no sistema da Atitude, 

com 580 ocorrências nos documentos ascendentes e 408 nos descendentes. A região 

semântica do Afeto conta 120 ocorrências no eixo ascendente e apenas 59 no 

descendente. Trata-se da diferença numérica mais significativa do subsistema da 

Atitude, em que a quantidade de apontamentos ativos equivale ao dobro dos passivos.   

Apesar da divergência quantitativa, a percentagem proporcional da comparação 

estatística auxilia as observações. Como mencionado, a “contagem local” dos dados 

permite a formulação de percentagens equilibradas, passíveis de comparação 

produtiva entre os dois eixos centrais do corpus, mesmo que as quantidades não 

sejam tão simétricas. 

Iniciando-se pela região semântica do Afeto, o item “Segurança” destaca-se por 

ter considerada como igual a sua representatividade, com 12% tanto para as 14 

Qtd % Qtd % Qtd %

Ascendente 29 10% 202 70% 57 20%

Descendente 28 12% 168 72% 37 16%

Apreciação

Composição Valor-social Reação

Direção Documental
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ocorrências ativas quanto para as 7 passivas. O equilíbrio estatístico desse item 

aponta para o fato de ser comum aos dois eixos do corpus a importância atribuída à 

confiabilidade e a aspiração por concórdia e entendimento entre os interlocutores, 

inerentes ao tópico da Segurança. Contudo, enquanto na parcela ascendente a busca 

de Segurança dá-se na relação com o interlocutor por meio da necessidade de 

“amparar-se” na proteção do superior, na descendente, o esforço pela Segurança 

revela-se pelo incentivo ao cumprimento das ordens. Ainda na questão da Segurança, 

observa-se que os ascendentes também primam sobretudo pela Segurança do 

Governador e de sua gestão: ‘naõ acho nesta Secretaria papeis | pordonde me 

possagovernar, nem me fio depessoa, nem || atenho para mepoder aconcelhar’ (3, 

20). Ao passo que, nos descendentes, a Segurança abrange de maneira mais ampla 

as consequências desse governo: ‘mudou tanto detom, que naõ | houve protesto, que 

naõ fizesse para tranquillizarnos.’ (54, 17), ao tratar da política externa portuguesa 

em relação à Inglaterra. 

 Outro aspecto estatisticamente equilibrado do Afeto é a Felicidade, com 28% e 

27% nos eixos ativos e passivos. Em ambos os eixos o item retrata avaliações no nível 

das experiências pessoais. Nos ativos, o Morgado de Mateus reclama: ‘os meus 

Criados me tem disgostado, afligido, e tirado o tempo, que | eu queria empregar todo 

em osCuidados doRealServiço.’ (14, 4). Nos passivos, o Rei acrescenta à fórmula 

diplomática de abertura de uma carta régia o seu afeto: ‘Amigo EuELRey vos invio 

muito sau= | dar como aquelle que amo.’ (89, 3). Outra instância da Felicidade 

produtiva no corpus é a realização do Morgado de Mateus em seu posto de 

Governador: ‘Ejá que eutive aventura de ser coLocado nestelugar’ (3, 27). Sobre sua 

viagem de vinda ao Brasil para assumir o governo, o autor dos documentos ativos 

emprega o mesmo adjunto modal: ‘Hojefazem tres annos que dezembarquei | 

felizmente nesta America emoRio de Ianeiro’ (23, 3) e na descendente 

‘porVossaSenhoria me se- | gurar nella quefizera aSuaviagem felismente’ (57, 3). 

Assim, o Afeto de Felicidade demonstra com clareza a mistura entre as esferas do 

público e do privado sobre a visão que se tem das funções públicas, a exemplo do 

cargo de Governador. 

A Inclinação demonstrada nos termos avaliativos designando a desejabilidade 

de algo é também mais representativa nos ascendentes que nos descendentes. Em 
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ambos os eixos manifesta o anseio de polaridade464 positiva. As formas verbais que 

indicam a atitude mental de “desejar” algo para o interlocutor são recorrentes. Entre 

os documentos descendentes são mais comuns nas cartas: ‘com aquelle felicissimo 

Succes- | so, queEu em tudo lhedezejo’ (57, 5). Na documentação ascendente ocorre 

de maneira mais generalizada e como demonstração mais explícita de afetuosidade: 

‘dezejo com todo o afecto da | minhaAlma’ (19, 41) e ‘rendo a Deos infinitas graças, 

por | nos continuar estepreciosobem quetanto dezejamos.’ (12, 8). A Inclinação 

representa também as avaliações referentes à demonstração de esperança na 

polaridade positiva. As realizações da Inclinação com polaridade negativa indicam o 

oposto do conceito de esperança: ‘poucas esperanças deSe estabelecer, mas naõ 

medezanimando’ (28, 5). As atitudes referentes ao “desânimo” são sempre 

contrapostas às ações do Morgado de Mateus: ‘eu tinha, Com muito disvello, pro-  | 

movido, desanimandose oslavradores para plantarem denovo’ (29, 40). A polaridade 

positiva desse nível do Afeto denota, pois, o bom ânimo e as intenções produtivas do 

Governador, propagando a ideologia de superioridade de seu endogrupo. 

Na semântica do Afeto, a Satisfação destaca-se como o item de diferença 

estatística mais significativa. Por ser o eixo do Afeto que concerne às valorações de 

contentamento e prazer, a Satisfação representa o mais profícuo, tanto na 

documentação ativa quanto na passiva. As questões de ordem pessoal que 

conduziam a ‘festejarmos com os mais Sump- | tuozos applauzos’ (16, 17) derivavam 

da ‘dezejada, egostozissima certeza’ (55, 3) do bom relacionamento dos 

interlocutores. Em acréscimo à função de mantenedora das relações interpessoais, a 

Satisfação é a valoração que mais decisivamente ratifica a ideologia monárquica. Seja 

reiterando a prática da vassalagem nos documentos ativos: ‘Bejo reverente os pés 

deVossaExcellencia’ (15, 11), seja destacando o valor de servir ao Rei nos passivos: 

‘do amor á honra, que | consiste no serviço do Rey, e da Patria’ (19). 

De maneira geral, a maior quantidade de ocorrências do Afeto no eixo 

ascendente demonstra-se significativa como recurso que enfatiza o valor dado à 

interpessoalidade nas correspondências enviadas do Brasil a Portugal. Evidencia-se, 

                                                             
464 A polaridade no subsistema da Atitude encontra-se sempre no gênero feminino, Positiva ou 

Negativa, de modo a concordar com a “Polaridade”. Do mesmo modo, indicam-se os graus da 

Gradação no masculino: alto, médio e baixo, em concordância com o termo “grau”. 
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pois, o fato de o Morgado de Mateus servir-se mais da valoração ligada ao Afeto do 

que seus superiores.  

O subsistema do Julgamento465 conta com 172 ocorrências na documentação 

ascendente do corpus e 116 na descendente. A Estima Social representa 116 casos 

do montante ascendente e a Sanção, apenas 56. Na parcela descendente, 81 são 

Estima e 35, Sanção Social. Nesse conjunto, destaca-se o Julgamento de Estima 

Social por Capacidade, cujas ocorrências nos ascendentes são bastante 

significativas, pois comprovam o fato de o Morgado de Mateus priorizar a manutenção 

de seu ethos naquilo que escrevia. Para essa manutenção, evidenciava 

constantemente os seus aspectos de maior destaque pessoal, sobretudo sua 

capacidade de planejamento e execução. 

Entretanto, para demonstrar a sua própria capacidade, serve-se da estratégia de 

vincular seus atributos a situações pragmáticas comprobatórias. Por exemplo, ao 

dizer: ‘fiz hum juizo prudente | purificado com a informaçaõ de pessoas praticas’ (18, 

34), não afirma ser detentor de um juízo prudente, mas ter alcançado esse estado por 

uma circunstância. Ao mesmo tempo, cuida para não parecer presunçoso aos olhos 

de seus superiores, sempre que possível colocando em questão sua capacidade: 

‘outras mais delicadas que ainda naõ occorrem ao meu grosseiro juizo’ (17, 16). Com 

essa estratégia, conseguia o reconhecimento de seus interlocutores: ‘deve 

VossaSenhoria empenhar com oSeu bom | modo, prudencia, e arte’ (61, 51), que, 

por sua vez, empregavam a polaridade positiva do Julgamento de Estima Social de 

Capacidade para ressaltarem as qualidades do Morgado de Mateus, incentivando seu 

empenho no governo.  

A Capacidade tão valorizada para os membros do endogrupo, tendo o Rei como 

instância máxima do modelo: ‘indefectivel Clemencia deSuaMagestade’ (13, 7) era 

contraposta à ausência dessa Capacidade aos pertencentes ao endogrupo: ‘e 

aproveitar os Vadios, que andaõ dispersos’ (61, 29). 

De maneira inversa à Capacidade, o aspecto da Normalidade destaca-se por 

mais ocorrências na parcela passiva do que na ativa do corpus. Esse fato pode ser 

                                                             
465 O tratamento metodológico dado ao corpus não contou com o mapeamento numérico dos casos de 

Atitude implícita, tendo sido referidos na análise qualitativa. Considera-se que essa prática não tenha 

alterado significativamente os resultados quantitativos por se tratar de casos mais específicos, 

sobretudo de Julgamento. Ainda que contabilizados esses casos, o número de Julgamentos não 

ultrapassaria o de Apreciações, por exemplo. 
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explicado pela constante tentativa de determinar os critérios do que era esperado da 

colônia do Brasil. O “normal” seria, por exemplo, superar a situação de carestia da 

capitania de São Paulo para o extremo oposto, o da riqueza. Para tanto, servem-se 

de comparações entre as polaridades de valorações de Normalidade: ‘Mara- | nhaõ, 

que estando taõ pobres, como os deSaõ Paulo; e en- | trando acultivar Algudaõ, que 

remettemparaesteReino | [...] DeSorte | que dentro empoucos annos decultura 

dasTerras, ecri- | açoens deGados, Seachaõ opulentos.’ (67, 20).  

Investia-se também nas estratégias do discurso para construir a ideologia local 

ainda inexistente, como na citação, sobre a importância da construção de povoações: 

‘nelles vivem comoFeras, separados daSociedade Ci- | vil, eCommercio Humano’ (70, 

5). A polaridade negativa da Normalidade evidencia o desprezo por aqueles que vivem 

fora de comunidades e reforça a importância da formação de povoados, dando ao 

tópico um caráter de maior obrigatoriedade, típico da Sanção Social. 

Do mesmo modo que a Normalidade, a Tenacidade apresenta percentagem dos 

passivos superior a dos ativos. O destaque deve-se à semântica do encorajamento 

para que as ações do Governador permaneçam distantes dos vícios e da falta de 

resiliência dos habitantes locais. A intenção desse estímulo seria a de que o Morgado 

de Mateus permanecesse ativo na implementação de medidas contra a inércia da 

capitania. O empenho, o zelo e a diligência do endogrupo contrapõem-se 

determinantemente à ociosidade, preguiça e negligência atribuída ao exogrupo. 

No recorte textual ‘Tropas Castelhanas, vendo com os seus Olhos, que nem 

prestavam para | couza alguma senaõ para dezertarem, efugirem das occazioens’ (54, 

61), ao julgar a Tenacidade das tropas castelhanas com a polaridade negativa, a 

mensagem direcionada ao Morgado de Mateus é que as tropas portuguesas a elas se 

contraponham em resistência para enfrentarem as situações, como ‘reguladas, e 

disciplina- | das’ (56, 5).  

A intersubjetividade também é trabalhada na instância  da Tenacidade em ambas 

as parcelas do corpus. Como um modelo de conduta a seu subordinado, o Conde de 

Oeiras afirma: ‘paraServir a VossaSenhoria fico com a mais | fiel, eprompta vontade’ 

(55, 23). Para comprovar sua postura atuante, o Morgado de Mateus refere-se 

‘aograndeZello edisvello, comque me cancei, e aniquilei | as minhas forças, 

trabalhando incessantemente de dia edenou= | te para acodir ao acrescentamento 

doRealServiço’ (41, 39). 
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A Apreciação tem quantidade de ocorrências aproximada nos dois eixos do 

corpus, contando 288 nos documentos ascendentes e 233 nos descendentes. As 

percentagens estatísticas também são bem próximas, conforme aponta a tabela e seu 

respectivo gráfico. A Composição e o Valor Social são mais expressivos na 

documentação ativa e a Reação, na passiva. Ao retratar o caráter estético, atribuir 

valor social ou valoração derivada de reação perante algo, o autor representa modelos 

mentais e pode, em última instância, implicitar seus conceitos ideológicos.  

A Reação seria, dos três itens que compõem a Apreciação, o que mais 

claramente expressa os modelos mentais do autor. Isso porque, ao reagir positiva ou 

negativamente perante algo, o autor representa não apenas aquilo que avalia, mas o 

modelo a partir do qual tece sua avaliação. Essa contraposição sempre tem dois lados, 

aquilo que é considerado como paradigmático e o “outro”, o dado novo abordado. Por 

meio da Reação, por exemplo, o Morgado de Mateus demonstra que seu modelo do 

que considera uma boa alimentação difere dos ‘bixos im͂undos, e cousas 

ascarozas, que com͂um | mente SeComem, eque euSuspeito saõ a cauzadomal 

deSaõ Lazaro, | eoutras terriveis queixas, queSevêm, eSepadescem.’ (20, 41). A 

polaridade negativa das Reações comprovam a oposição entre o que encontra na 

capitania e o que considera como modelar. No mesmo sentido, ao contrariar as suas 

expectativas, Francisco Xavier de Mendonça Furtado valora como “arrogantes” as 

reivindicações dos membros do exogrupo: ‘os Amotinados parece que naõ cessaõ 

dos seus ar= | rogantes requerimentos’ (57, 16). 

De maneira inversa, a polaridade positiva da Reação indica que aquilo que avalia 

confirma seu modelo mental:  ‘Por estes Navios que agora chegaõ desse Reino tenho 

a | gostozanoticia’ (12, 2). Na passagem, a notícia é avaliada como “gostosa” por 

consistir naquilo que o autor esperava receber, o fato de a Família Real estar bem, o 

que garantia seu próprio cargo de Governador. O mesmo se dá na documentação 

passiva, em que, por exemplo, a condução do governo do Morgado de Mateus é 

elogiada como “acertada” por não destoar do planejado pela Coroa: ‘Sua Magestade 

mandalouvar aVossaSenhoria os acertados passos’ (54, 87). 

Enquanto a Reação é mais significativa nos documentos ascendentes, a 

Composição e o Valor Social têm percentagem maior nos descendentes por conter 

carga ideológica mais acentuada. Na documentação passiva, ambos conduzem as 

ideologias predominantes de maneira bastante pontual. Na parcela ativa, por sua vez, 

a Composição e o Valor Social designam valorações que, acima de tudo, visam a 
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comprovar os esforços do Morgado de Mateus em seu governo frente às inúmeras 

dificuldades. 

Por meio da Composição, sua resiliência é comprovada, por exemplo, ao 

demonstrar, mesmo que com polaridade neutra, a valoração do “grande” e ‘taõ 

dilatadoSertaõ’ (32, 6) que faz parte de sua área de governança. A Composição, 

empregada como meio de descrever o que se observa, nunca se encontra isenta de 

fundamentação ideológica. Ao tratar dos uniformes dos militares da capitania, o Rei 

orienta que os uniformes sejam diferenciados para comprovar a hierarquia: ‘as divizas, 

e caireis dos Officiaes poderaõ ser de ouro, | ou prata, e os dos Soldados naõ 

passeraõ de Lám.’ (56, 30). O fato de os distintivos das patentes deverem ser 

compostos de materiais tão díspares visava a fazer com que o fardamento pudesse 

indicar a função a ser ostentada por seu detentor. Esses que poderiam ser 

considerados meros classificadores de fundo ideacional, podem ser considerados 

como avaliações intersubjetivas. Isso porque, no contexto do discurso, os elementos 

ganham carga semântica superior à própria composição. Assim, ao trajar o uniforme 

com o dado material, o próprio oficial atuaria como propagador da ideologia 

monárquica proposta pelo soberano. 

De modo similar, o Morgado de Mateus serve-se da Composição para comprovar 

seus argumentos, igualmente fundamentados em conceitos mais profundos do que a 

mera observação do que presenciava. Ao defender a implantação da agricultura na 

capitania, descreve as moradias dos habitantes como tendo ‘aopedas suas Cazas, 

Largas Campi- | nas todas cobertas de arvoredo eespessamata sem utilidade’ (1, 

10). Por meio de palavras, pinta o quadro dos territórios dilatados e capazes de 

produzir. Para essa descrição, a avaliatividade de Composição tem papel decisivo. 

Afinal, o efeito pretendido não seria alcançado se as “campinas” não fossem 

caracterizadas.  

O Valor Social é o item da Apreciação que predomina nos dois eixos do corpus, 

com mais de 70% em ambas as parcelas de documentos. Trata-se do item que mais 

claramente expressa indícios ideológicos. Entre os documentos descendentes, 

destaca-se a manifestação da ideologia monárquica com a imposição de todos os 

ditames. Tal ideologia evidencia-se pelo Valor Social atribuído, por exemplo, aos ‘ex= 

| tensissimos, dispendiosos, eimpraticaveis Serviços’ (100, 11) realizados pelo 

Morgado de Mateus contra a vontade de seus superiores. A polaridade negativa 
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empregada para caracterizar, com três atributos, os serviços executados denota a 

falta de prestígio das ações do governante nos últimos anos de seu comando. 

Na documentação ascendente, o Valor Social visa a corroborar as medidas de 

governo e, mais uma vez, realçar a distinção do cargo de Governador: ‘com esta 

Ocupacaõ, | taõ distinta’ (3, 9). Observa-se que o autor considera “distinta” a posição 

de seu cargo político, o que demonstra, por extensão, ser ele próprio digno de 

distinção, em prol de seu ethos.  

De maneira similar, o Conde de Oeiras serve-se do mesmo recurso para impor-

se ao Morgado de Mateus: ‘contem amais ex= | acta Instrucçaõ, que sepode remeter 

aVossaSenhoria para lhe- | dar huma cabal nosçaõ’ (88 A, 5). Mais do que um 

elemento de Foco, o termo “exata” representa uma Apreciação de Valor Social. Ao 

valorar positivamente suas instruções, confere a mesma qualidade a sua atuação 

política e às medidas de governo que representa. 

Como última instância do Valor Social, aponta-se a intersubjetividade. Ao atribuir 

Valor Social a pormenores ligados ao interlocutor, o Morgado de Mateus mesmo 

quando não elogia diretamente, trabalha a aproximação pela empatia: ‘porisso 

mevalho dapoderosaMaõ de | VossaExcellencia’ (13, 7).  

Dessa maneira, enquanto a Reação veicula os modelos mentais, a Composição 

e o Valor Social propagam princípios ideológicos, sobretudo de cunho político. 

Uma dimensão interessante que não pode deixar de ser destacada é a da 

polaridade nas valorações de Atitude. Enquanto nos ascendentes a polaridade 

positiva tem percentagem maior se comparada aos descendentes nas três regiões 

semânticas da Atitude (Afeto, Julgamento e Apreciação), nos descendentes o oposto 

se verifica, conforme descrito pelo gráfico derivado da tabela a seguir: 

 

 

Tabela 12: Polaridade da Atitude no corpus. 

 

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd %

Afeto 95 79% 44 75% 25 21% 15 25%

Julgamento 110 64% 58 50% 60 35% 58 50%

Apreciação 197 68% 142 61% 79 27% 82 35%

Atitude
Ascendente Descendente Ascendente Descendente

NegativoPositivo
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Gráfico 8: Polaridade da Atitude no corpus. 

 

A necessidade de se manter o tom mais afável nas correspondências ativas fez 

com que seu autor mantivesse seu discurso mais focalizado nos aspectos positivos 

do que discorria. Pela intersubjetividade mais desvinculada da obrigatoriedade de ser 

agradável ao interlocutor, os documentos passivos apresentaram frequências mais 

produtivas de valoração negativa na Atitude. 

A polaridade comumente evidencia o grau de intimidade das relações 

interpessoais. Quanto mais íntimo se é do interlocutor, mais um autor pode criticar e 

apontar os pontos negativos de algo sem prejuízo da próprio ethos. A hierarquia 

social466 demarcada nas relações intersubjetivas do corpus torna natural o fato de 

haver mais facilidade de os autores da documentação descendente manifestarem seu 

descontentamento de forma mais explícita. Ao valorarem os inimigos, os documentos 

passivos usam, portanto, a polaridade negativa mais explicitamente: ‘da quella 

escandaloza infamia, podem pertender; naõ Sô Sustentar-se | naquellas 

uzurpaçoens’ (51, 36). 

Mesmo quando a valoração de polaridade negativa torna-se imperiosa, o termo 

empregado indica ter sido cuidadosamente escolhido para não ser ofensivo ao 

interlocutor. Um claro exemplo disso é o caso da sátira feita contra o Morgado de 

Mateus, que, tudo indica, parecer tê-lo abalado profundamente. Ao relatar a situação 

                                                             
466 Ressalta-se “o caráter hierárquico da sociedade e quanto o poder estava a serviço da manutenção 
dessa hierarquia.” (GODINHO, 1975, p. 77).  



777 

 

a seu superior, cuida para não pintar com tintas fortes a descrição, caracterizando-a 

meramente como “vergonhosa”: ‘pregar naportahuâ vergonhoza Satira’ (13, 41). 

Quanto à Gradação, deve-se retomar o fato de ser, de acordo com Gonçalves 

Segundo (2011, p. 174), um sistema pelo qual o autor adota um posicionamento em 

relação às posições valorativas referenciadas pelo texto, tendo em vista a 

intersubjetividade. A quantidade de ocorrências nos documentos ativos, de 705, é 

muito superior à nos passivos, com 393 casos. Esse sistema retrata com precisão o 

que dizem os historiadores acerca do Morgado de Mateus, sobre seu “entusiasmo 

natural” (BELLOTTO, 2007 A, p. 211) em relação a seus projetos. Seu discurso retrata 

sua forma entusiasmada e até exagerada de lidar com as situações.  

 

 

Tabela 13: Ocorrências de Gradação no corpus. 

 

 

Gráfico 9: Ocorrências de Gradação no corpus. 
 

O gráfico apresenta os casos de Força. Dada a quantidade dos casos de Foco, 

apenas 22, apresenta-se sobre eles uma sucinta abordagem. Todas as ocorrências 

de Gradação por Foco são por prototipificação, divididos de modo equitativo nos dois 

eixos do corpus. O recurso avaliativo de transformar algo, pelo discurso, como 

modelar revela, além da postura de veemência do autor, o fato de o termo avaliado 

pertencer a uma categoria não passível de ser encaixada nas escalas de 

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd %

Ascendente 224 67% 56 17% 54 16% 243 68% 7 2% 110 31%

Descendente 84 56% 16 11% 50 33% 144 62% 0 0% 88 38%

Número Massa Extensão

QuantificaçãoIntensificação

Qualidade Processo Modalidade

Direção 

Documental
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intensificação ou quantificação. O recurso, bastante empregado na linguagem 

contemporânea, não parece ter feito parte da comunicação oficial do período 

setecentista. Na documentação ativa, o Foco foi usado para distinguir a atitude do 

monarca português como única: ‘queVossaExcellencia possa conseguir amais famo- 

| sa, e interessante negociaçaõ para anossaMonarchia’ (19, 11). A Gradação, nesse 

exemplo, cumpre sua função de reforçar os dois outros sistemas, o da Atitude e o do 

Engajamento. Pela Apreciação de Valor Social positiva, o autor tanto exalta o 

interlocutor na proposta da intersubjetividade quanto comprova sua aderência à 

ideologia monárquica.  

Como exemplo de Foco da parcela passiva, o Rei ordena ser ‘Servido, que 

façaes devassar destes descaminhos | com o maior vigor, e vigilancia’ (95, 13). Ao 

prototipificar o tipo de ação que o Governador deve tomar, o grau de importância do 

assunto é revelado. Embora se trate de uma ordem explícita, a Capacidade do 

interlocutor não é desmerecida como não “vigorosa ou vigilante”. De modo oposto, o 

autor contextualiza estrategicamente o seu discurso, inserindo o Foco como prova de 

que o seu interlocutor seria capaz de atuar devidamente. 

Em ambos os exemplos, o termo posterior ao da prototipificação “vigilância” e 

“interessante” parecem incluídos no protótipo. Assim, a “devassa” teria de ser a mais 

vigorosa e a mais vigilante, do mesmo modo que a “negociação” representaria a mais 

famosa e a mais interessante. A proeminência dos tópicos representa sua relevância 

para o autor e, acima disso, reforça a semântica da intersubjetividade: seja reiterando 

a busca por proximidade do interlocutor, como nos ativos; seja abordando o assunto 

com base em relação já estruturada nas hierarquias sociais vigentes.  

O Foco pode, ainda, conduzir o nível do ideológico ao discurso, como no 

fragmento: ‘com todos os signaes deverdadei= | raCatholica’ (96, 5). Nota-se que 

Apreciação de Valor Social “verdadeira” prototipifica a infanta que falecera como 

exemplo do que deveria ser considerado um devoto do catolicismo. 

O estrato da Força, em oposição ao do Foco, “opera com categorias escaláveis 

por natureza” (GONÇALVES SEGUNDO, 2011, p. 185), reforçando ou mitigando 

significados nos parâmetros da Intensificação ou da Quantificação. Trata-se de 

recurso profícuo na documentação do corpus, totalizando 694 ocorrências na 

documentação ativa e 382 na passiva. Esse total subdivide-se nas funções de 

intensificar ou quantificar, com predomínio da última em ambos os eixos do corpus.  
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Justifica-se o fato de a Gradação ser abundantemente usada na camada da 

Força por representar um meio bastante produtivo de reforço argumentativo com 

vistas à persuasão. Nesse sentido, apresentam-se a seguir algumas considerações 

sobre seus dois eixos centrais, a Quantificação e a Intensificação, em seus 

respectivos desdobramentos. 

Partindo-se da Quantificação, por ser mais produtiva no corpus que a 

Intensificação, analisam-se os dados de suas três ramificações, Número, Extensão e 

Massa. Por ser a última de ocorrência irrelevante, com apenas sete casos na parcela 

ativa e nenhum na passiva, não será considerada. De modo ilustrativo, entretanto, 

apontam-se exemplos de ocorrências de Gradação por Quantificação de Massa: 

‘espedacei todo o cotovello ejogo do | pulsso damaõ direita; em cujos Lugares naõ 

ficoutudo reduzido a | suaprimeira perfeiçaõ’ (6, 4). Os termos negritados no 

fragmento indicam a estrutura inteira do “cotovelo”. Foram assim classificados por 

representarem o volume da composição, não se enquadrando no critério de Número, 

tampouco no de Extensão. 

A Extensão ramifica-se em Tempo e Espaço e apresenta percentagem mais 

significativa na parcela passiva do que na ativa do corpus. Essa diferença deve-se, 

sobretudo, às ocorrências de Tempo, usadas para delimitar períodos: ‘Eademorar-se 

todo aquelle tempo naVilla deSantos’ (68, 5) e para pontuar o momento das 

situações ‘criando com toda abrevidade | a Caza da Fundiçaõ’ (84, 98).  

As indicações de Tempo que valoram o discurso servem também para datar 

acontecimentos, sobretudo denotando longas durações. De maneira similar entre os 

ativos: ‘por espaço de | tantos annos tem passado daEuropa para este novoMundo’ 

(20, 4) e os passivos: ‘ardilozos artificios, de que por tantos annos seserviram | 

doloza, e clandestinamente’ (51, 11). O grau alto empregado nos dois exemplos 

anteriores serve de reforço à busca por persuasão em ambas as argumentações. 

Ainda no parâmetro de Quantificação, o Número representa o mais produtivo dos 

três itens. É empregado para uma vasta gama de incumbências no discurso, dentre 

as quais se destaca a estratégia de lançar luz sobre um determinado ponto do que se 

diz. Tal enfoque pode representar um meio de realmente enfatizar o que se pretende 

demonstrar ou, de modo inverso, tornar obscuro o que poderia prejudicar ou impedir 

o que intenciona pela construção argumentativa. Ao relatar aos seus superiores a 

existência de uma sátira sobre seu governo, o Morgado de Mateus reforça o fato de 

haver ‘muitas ameaças de darem de mim conta aVossaExcellencia’ (13, 49). O grau 
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alto da Quantificação de Número justifica tratar desse assunto em correspondência 

oficial. Ainda na mesma carta, aponta seu temor: ‘temomedeque naprezenca 

deVossaExcellencia re | prezentem demimalguas queixas comqueVossaExcellencia 

venha | apôr emduvida o meuprocedimento’ (13, 63). Em oposição ao extrato anterior, 

este emprega o grau médio para tirar o enfoque das “queixas” possíveis a seu 

governo. Seria provável que seus inimigos apresentarem apenas “algumas” 

reclamações, uma vez que não existiriam “muitas”. 

A correspondência passiva emprega o Número de maneira igualmente 

estratégica, com vistas a conduzir o interlocutor ao convencimento. Ao representar de 

modo minimalista os planos militares, o Conde de Oeiras afirma que, em países 

desertos, ‘poucos homens bastam para distruir grande nume= | ro delles’ (54, 53). 

O grau baixo do Número, nesse exemplo, imprime a facilidade com que os militares 

da capitania de São Paulo venceriam “grande número” de inimigos.  

Partindo-se para a Intensificação, os três subitens a serem observados são 

Qualidade, Processo e Modalidade. 

A Qualidade é o modo de intensificar por natureza, daí a predominância de suas 

ocorrências. Dos 334 casos de Intensificação dentre os ativos, 224 são por Qualidade. 

Com representatividade similar, os passivos contam 84 ocorrências dentre as 150 

totais. Estatisticamente, a diferença entre os ativos e passivos é significativa, 

comprovando que o Morgado de Mateus empregava mais amplamente esse tipo de 

Intensificação.  

Representa-se na Qualidade o nível de Intensidade que se atribui para reforçar 

ou mitigar algo. Seus termos podem, então, qualificar um significado reforçando-o pelo 

grau alto: ‘De grandissima utilidade foi a Rezoluçaõ deVossaExcellencia’ (18, 3), ou 

mitigá-lo pelo grau baixo: ‘prevenidas athê as minimas cautelaz de tudo o que possa 

| Succeder, e que naõ deixaraõ deter Lembrado todas as miudas particularidades’ 

(17, 14). Tanto um quanto o outro processo representam construções recorrentes no 

discurso do Morgado de Mateus. Nesse sentido, a tendência ao “exagero” 

constantemente atribuída por seus biógrafos à personalidade de Dom Luís António 

estaria explicitada em seu discurso por meio da Qualidade. Entretanto, não se pode 

assegurar que o exagero representado no discurso seja realmente derivado de sua 

personalidade. Pode ser, pelo caminho inverso, que a personalidade a ele atribuída 

descenda de seus registros discursivos. 
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O fato é que a Intensificação por Qualidade imprime evidente comprometimento 

do autor em relação ao que comunica. Por exemplo, a asserção “grandíssima 

utilidade” demonstra a compromisso do autor com o que assevera, aproximando-se 

do Engajamento por Contração dialógica de Afirmação. Nota-se que o grau alto de 

“grandíssimas” pode ser considerado alto tanto pela semântica do adjetivo, quanto por 

sua flexão no grau superlativo sintético. Essa dupla gradação evidencia o destaque 

ao sentido. Ênfase similar pode, contudo, ser alcançada por meio do grau baixo da 

Qualidade. A pormenorização de “mínimas cautelas” e “todas as miúdas 

particularidades”, ao invés de mitigar os significados, tende a destacar sua relevância. 

Por consequência, a aproximação e o comprometimento autoral sobressaem-se 

nesses fragmentos.  

Ainda na parcela ativa do corpus, a colaboração dos dois graus de Intensificação 

por Qualidade, alto e baixo, representa estratégia bem articulada de construção 

discursiva: ‘modopossahaver ominimopre | juizo no Segredo taõ necessario 

aoRealServicodeSuaMagestade’ (11, 6). Por meio do emprego estruturado das 

instâncias do reforço e da mitigação, o autor explicita aquilo que pretende: nesse caso, 

a sua responsabilidade em manter o sigilo do conteúdo de seu governo. 

Os autores da documentação passiva, por sua vez, servem-se da Qualidade 

para reforçarem seus ditames. Por exemplo, ao se ordenar que fosse adotado estado 

de luto na capitania de São Paulo por conta da morte de uma infanta no Reino, indica-

se que o anojamento deveria durar ‘tres mezes rigoroso, etres aliviado’ (96, 12). 

Diferente da argumentação desenvolvida na parcela ativa, a justaposição dos dois 

graus de Qualidade têm semântica local, indicando o reforço das vivências de luto nos 

três primeiros meses e sua mitigação nos três últimos. A ordenação explícita dispensa, 

nesse exemplo, indicações subliminares de intersubjetividade.  

De maneira diversa, ao orientar quanto à forma de escrever as 

correspondências, o autor preocupa-se com o aspecto intersubjetivo. Ao dizer que 

‘Para mayor clareza, e separaçaõ dos Negocios’ (75, 1), emprega a intensificação 

como forma de atenuar o impacto da ordem. O termo “maior” não somente ressalta o 

significado da qualidade textual esperada, mas permite a leitura de as escritas já 

serem claras. Não se ordena que as correspondências oficiais sejam claras, porém 

que tenham “maior clareza”. 
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O último exemplo de Intensificação por Qualidade elencado nos documentos 

passivos visa a demonstrar o uso desse recurso como meio de reforçar a 

argumentação. As ordenações empregavam a persuasão visando a serem cumpridas 

de forma plena. Dessa forma, ao tentar demover o propósito do Morgado de Mateus 

de construir fábricas na capitania, exemplifica-se que os moradores do Maranhão,  

‘estando taõ pobres, como os deSaõ Paulo’ (67, 21), enriqueceram por meio da 

exportação de matérias-primas. O advérbio “tão” é decisivo para comprovar a 

legitimidade da comparação e, desse modo, conduzir o interlocutor ao que se 

intenciona.  

O Processo demonstra o vigor impresso a uma forma verbal normalmente por 

meio de advérbio. No entanto, outras categorias gramaticais são passíveis de 

classificação nesse tópico. Essa flexibilidade é uma das vantagens de se trabalhar 

com a Teoria da Avaliatividade, em que os casos são estudados na semântica do 

discurso em análise, em detrimento de categorizações morfossintáticas mais rígidas. 

Nesse sentido, tanto as construções adverbiais como ‘lhe voutaõ somen- | teparticipar 

as positivasOrdens’ (100, 13) quanto, por extensão, ocorrências como ‘acrescentando 

o demaziado duvidar’ (35, 7) podem ser classificadas como Processo. No último 

exemplo, a substantivação do verbo “duvidar” não alteraria sua semântica no discurso 

em análise. 

Do mesmo modo que na Qualidade, a parcela ativa destaca-se estatisticamente 

sobre a passiva no item do Processo. Os 17% que representam as ocorrências ativas 

sobrepõem-se aos 11% das passivas provavelmente por ser um recurso mais 

necessário ao autor ativo, para retratar o vigor de suas ações. Assim, o Morgado de 

Mateus serve-se do grau alto: ‘ecomoSeachaaPovoaçaõ muito adianta | da’ (31, 12) 

e do grau baixo do Processo: ‘ainda queestapouco Setem adiantado’ (31, 14). Nos 

dois casos, as ações demonstram a atuação decisiva do Morgado de Mateus na 

povoação de São Luís do Guaratuba. O grau médio também é empregado com 

intenção similar: ‘eSeacha quazi concluida’ (31, 11). Ao falar sobre a construção de 

uma igreja na povoação, o Processo em graduação média denota seu empenho. Nos 

três exemplos, a voz passiva implicita sua autoria, de modo a evitar demonstrações 

de orgulho e, portanto, proteger o seu ethos. Contudo, apresenta uma justificativa 

apenas quando emprega o grau baixo, que poderia denegrir sua atuação. Demonstra 

essa faceta contrária ao progresso que retrata como um meio de comprovar sua 

honestidade. Esse contra-argumento não pode prejudicá-lo, pois, a seguir, justifica 
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que o estado “pouco” adiantado da povoação deve-se à saída de pessoas do local 

para cumprirem as ordens reais das “expedições” ao Tibagi. 

O grau médio não é encontrado entre os passivos. Acredita-se que isso se deva 

à aproximação desse grau à Ponderação na Expansão dialógica. Como se abordará 

a seguir, esse tipo de Engajamento não costuma ser empregado nas 

correspondências passivas, mais restritas ao escopo de posicionamentos alternativos. 

Os dois extremos do grau de Processo atuam como reforços da argumentação, tendo 

em vista o convencimento do interlocutor. Pelo grau alto empregado no trecho 

‘apromover comgrande força | alavoura do Algodaõ’ (59, 16), reforça-se a ordenação 

para que o Governador implemente a produção agrária. O grau baixo ‘mas quesó o 

prendessem’ (91, 37) comprova a visão do Conde de Oeiras acerca da bondade do 

Rei. Ao dizer que o monarca teria mandado prender seu ofensor, não teria se 

destacado a benevolência real. O termo “só” aponta, pois, à existência de outros 

recursos mais drásticos de punição, aplicáveis ao caso. 

Em oposição aos outros dois níveis da Intensificação, a Modalidade é mais 

expressiva estatisticamente na documentação passiva do que na ativa, com 33%, em 

detrimento dos 16% dos casos ativos. Enquanto o Processo reforça ou mitiga 

significações ligadas à Atitude ou ao Engajamento, a Modalidade expressa o 

posicionamento do autor indicando circunstâncias. Apesar de aparentemente 

trabalhar o aspecto da subjetividade, em que a circunstância estabelece ligação entre 

o autor e o conteúdo discursivo, a intersubjetividade é igualmente envolvida nesse tipo 

de Intensificação. No excerto ‘naõ medezanimando facilmente’ (28, 5), o Morgado de 

Mateus reitera sua Tenacidade de modo a demonstrar-se digno da confiança de seus 

superiores. Serve-se do mesmo advérbio, acrescido de uma locução adverbial para 

abordar a maneira como deixa o governo da capitania a seu sucessor: ‘a ma | quina 

Se move facilmente,Sem Violencia’ (23, 27). A repetição do mesmo vocábulo nos 

dois exemplos não denota identidade semântica. Enquanto “facilmente” tem carga 

semântica pejorativa no primeiro caso, no segundo, assume significação favorável. 

Desanimar-se facilmente denotaria um ethos indesejado ao Governador. Por isso, 

sem desanimar, empenhou-se para conseguir que a administração da capitania 

pudesse se mover com facilidade. Assim organizado, entregava o governo a seu 

sucessor. 

A exemplo do termo repetido na documentação ativa, a passiva apresenta a 

forma adverbial indicativa de Gradação por Modalidade “inviolavelmente” duas vezes 
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em uma mesma carta régia: ‘Mando, que | naRelaçaõ doRio deIaneiro, eComarcas 

doTerritorio della, se obser- | vem inviolavelmente osDecretos, eLeys daPolicia, que 

tem estabe- | lecido nesteReino omesmo socego publico’ (70, 37) e ‘Paraque assim 

[se] | observe inviolavelmente’ (70, 42). Os dois empregos desse advérbio mantêm 

a mesma conotação, evidenciando a forma como as ordens deveriam ser cumpridas.  

Para se concluírem as observações sobre a quantidade das ocorrências de 

Gradação no corpus, deve-se tratar mais pontualmente dos graus da Força. Embora 

não seja possível escalonar numericamente os processos de Quantificação e 

Intensificação, pode-se encaixá-los em um dos três padrões da Gradação de Força: 

alto, médio, ou baixo.  

 

Gráfico 10: Ocorrências da Gradação de Força no corpus. 

 

Conforme indicam as estatísticas, as percentagens dos três graus são 

proporcionais nos eixos ativo e passivo do corpus. Nos graus alto e baixo, em que o 

reforço das significações é mais evidente, as percentagens da documentação 

ascendente são maiores. Em contrapartida, a percentagem da parcela descendente é 

maior no grau médio. Isso porque, como apontam os dados numéricos, os autores 

passivos servem-se menos de recursos linguísticos que enfatizem ou mitiguem suas 

significações de maneira tão estratégica quanto o autor ativo. 

No grau alto estariam os reforços que visam a denotar tom hiperbólico, como se 

observa em ‘aSocorrello com todo ovigor’ (51, 44). Aproximando-se da instância da 

Contração dialógica por Afirmação, o grau alto tende a provar um posicionamento 

autoral, interpondo-se a possíveis pareceres contrários.  
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No extremo oposto da escala, estaria o grau baixo, que nem sempre apenas 

mitiga o escopo de significações, mas por vezes aproxima-se do estrato da Negação, 

também dentro da Contração dialógica. Exemplo disso seria: ‘Parrochos, co | mo 

aVossaExcellencia tenho feito prezente, os quaes de nenhum modo se querem aco- 

| modar’ (47, 16). A locução adverbial negativa tende a evitar possibilidades de 

acomodação para os párocos. O autor, nesse exemplo, deixa claro, pela 

Intensificação de grau baixo, que as possibilidades alternativas estariam esgotadas 

por conta da falta de vontade dos envolvidos.  

Por fim, o grau médio da Gradação estaria posicionado na escala entre os dois 

extremos citados, com a tentativa de manter uma certa neutralidade perante o que se 

discorre. Em ‘naõ fi- | Cou pessoa izenta, que ou mais, ou menos a naõSentisse’ (22, 

12), o grau médio pondera a afirmação anterior, demonstrando que o autor considera 

como isenção total da doença a ausência de qualquer de seus sintomas no caso do 

exemplo. Esse grau estaria mais próximo da Ponderação na Expansão dialógica do 

Engajamento por trabalhar com considerações que prezam por evitar críticas. Na 

documentação passiva, essa solidariedade em relação ao interlocutor pode ser 

aparente e indicar generalização de dados: ‘asFabricas das Cartas dejogar, 

ePapeloens; secon- | tinua em algumas das Terras desseEstado’ (92,7). Esse 

exemplo de Quantificação de Número pode representar uma tentativa de 

comunicação mais objetiva e pontual, em que o autor teria se eximido de mencionar 

quais são os locais onde se mantêm as fábricas proibidas. Em última instância, o grau 

médio pode demonstrar imprecisão daquilo que se comunica, à medida que o autor 

não saberia a informação detalhada acerca dos locais exatos. 

Tais aproximações entre subsistemas da Gradação e do Engajamento são 

bastante fluidas e foram inferidas para cada exemplo citado, no caso através de 

ocorrências de Gradação por Intensificação de Processo. Ao se abordarem os três 

graus da Gradação por Força, as comparações servem apenas para comprovar as 

diversas ligações entre suas propostas que, diferente da Atitude, de acordo com 

Gonçalves Segundo (2011, p. 174), não se referem à instanciação de posições 

valorativas no discurso.  
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Ao se vislumbrarem as diversas possibilidades de associação metodológica da 

Teoria da Avaliatividade, leva-se em conta a noção de heteroglossia467 bakhtiniana 

retomada por Gonçalves Segundo (2011, p. 175). Nesse sentido, atinge-se a proposta 

do sistema do Engajamento, em que se instanciam as posições sociais no discurso e, 

por conseguinte, evidenciam-se as relações de ordem intersubjetiva. 

Os subsistemas que compõem o Engajamento são a Expansão dialógica, em 

que a voz autoral abre-se a posicionamentos alternativos, e a Contração dialógica, na 

qual as vozes externas são restritas ou anuladas. As duas instâncias juntas somam 

242 ocorrências na documentação ascendente e 125 na descendente. Por meio das 

comparações estatísticas, é possível visualizar mais destaque percentual para a 

Expansão dialógica nas correspondências ativas e para a Contração dialógica nas 

passivas. Tais resultados representam o que seria de fato previsto, dada a hierarquia 

político-social dos interlocutores. Enquanto o discurso ativo deve ser mais aberto para 

posicionamentos externos, o passivo pode manter a voz autoral como soberana. 

 

 

Tabela 14: Ocorrências de Expansão dialógica no corpus. 

 

 

 

Tabela 15: Ocorrências de Contração dialógica no corpus. 

 

                                                             
467 De acordo com Bakhtin (2004, apud Gonçalves Segundo, 2011, p. 175), o discurso escrito integra 
uma discussão ideológica em grande escala por sempre responder a alguma coisa, refutar, confirmar, 
antecipar as respostas e potenciais objeções. 

Qtd % Qtd % Qtd %

Ascendente 38 38% 42 69% 19 31%

Descendente 0 0% 32 91% 3 9%

Direção Documental

Expansão Dialógica

Ponderação
Atribuição

Reconhecimento Distanciamento

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd %

Ascendente 33 49% 34 51% 10 13% 43 57% 23 30%

Descendente 6 38% 10 63% 0 0% 16 22% 58 78%

Direção Documental

Contração Dialógica

Refutação Proposição

Negação Contraexpectativa Concordância Afirmação Endosso



787 

 

 

Gráfico 11: Ocorrências de Engajamento no corpus. 
 

De acordo com a sequência apresentada no gráfico, o primeiro subsistema do 

Engajamento seria a Ponderação, em que se mapearam 38 ocorrências no eixo ativo 

do corpus. Apesar de ser veiculada aparentemente no discurso da documentação 

passiva por recursos de Gradação, não se observam ocorrências explícitas de 

Ponderação nessa parte do corpus. Ao ponderar, o autor indica que seu 

posicionamento é apenas uma das possibilidades existentes. No fragmento ‘Parece-

me que devo pôr na prezença deVossaExcellencia o muito | que os meus Criados me 

tem disgostado’ (4, 3), o Morgado de Mateus escolhe relatar a seu superior a situação, 

mas demonstra, ao mesmo tempo, que esse relato poderia não ser feito. Indica não 

ter certeza se seria uma boa ideia contar o que vinha sofrendo com seus criados. 

Dessa maneira, esse dado linguístico comprova a criação de um efeito de confiança. 

Atua de modo a transformar o dizer autoral em uma espécie de confissão, indicando 

a criação de uma potencial relação de confiança com o interlocutor. 

O mesmo tipo de Engajamento manifesta-se em ‘E como eunaõ quero fazer 

nadaencober | to, nem sei se istodealgum modo podera ser ounaõ do agrado, e | 

Serviço deSua Magestade queDeos guarde oponho naprezença deVossaExcellencia’ 

(6, 16). Ao demonstrar hesitação como no texto citado, o autor retrata seu ethos de 

submissão ao interlocutor, colocando-se no papel de necessitado de orientação. Tal 
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postura não pôde ser encontrada em documentação descendente por motivo óbvio. 

Os superiores do Morgado de Mateus posicionam-se diante dele, no extremo oposto 

da comunicação, como os que o deveriam orientar.  

O trabalho de manutenção do ethos evidencia-se ainda mais na passagem: ‘por 

me ajudarem já as Luzes dehuma mais | clara, ebem advirtida experiencia, que 

Seesta me naõ engana, hé | falço tudo quantoSe diz’ (20, 6). Mesmo ao destacar 

sua experiência pela Apreciação de Valor Social remetendo ao estrato do Julgamento 

de Estima Social de Capacidade, o autor pondera a afirmação seguinte para diminuir 

seu grau de comprometimento.  

A partir dos três usos de Ponderação, observa-se a incongruência desse recurso 

para as correspondências passivas. E, em oposição sua serventia para a construção 

discursiva das ativas. Seja para trabalhar a intersubjetividade como no primeiro 

exemplo, seja para demonstrar-se resignadamente subordinado como no segundo, 

ou ainda para reduzir o comprometimento frente às asserções.  

No mesmo patamar da Ponderação no sistema do Engajamento, a Atribuição é 

empregada para atribuir proposições a fontes externas, contabilizando 61 casos na 

correspondência ascendente e 35 na descendente. Das 61 ocorrências ativas, 42 são 

por Reconhecimento e 19 por Distanciamento. Ao passo que nas passivas, 32 atuam 

como Reconhecimento e apenas 3 como Distanciamento. 

No subitem do Reconhecimento, atribui-se a um terceiro o discurso relatado, 

conforme fez o Morgado de Mateus ao imputar a sua esposa o pedido de que fosse 

substituído no governo da capitania: ‘Minha Mulher me aviza tem | requerido 

aVossaExcellencia para que eusejarendido’ (11, 2). Responsabilizando a esposa 

pela solicitação de retornar a Portugal, o autor isenta-se da autoria do pedido. Por 

considerar que um requerimento desse teor pudesse não ser bem visto pelas 

autoridades portuguesas, o Governador mantém o uso da Atribuição nesse discurso. 

Serve-se, a seguir, do Distanciamento, de modo a se desvincular por completo da 

tentativa de sua esposa: ‘minha Mulher obrigadadoseu afecto como mulher fas o 

quedeve; porẽ | eu como fielvassalo deSua Magestade que Deos guarde devo 

siguraraVossaExcellencia que | oreferido, naõ hepor insinuaçaõminha, porque 

eunaõ tenhovon | tade, nemdeir, nemde ficar’ (11, 5). Ao rejeitar explicitamente a 

autoria do pedido, o Morgado de Mateus mantém seu ethos de bom cumpridor das 

obrigações perante seus superiores. A fim de resguardar sua relação com os 
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superiores, vale-se da Expansão dialógica pelas duas formas da Atribuição para 

delegar a um terceiro a culpabilidade da solicitação. Para manter sua imagem de 

Tenacidade, desvinculada de qualquer tentativa de desistência, explicita sua posição 

de imparcialidade, mesmo que para tanto tivesse de transformar a ousadia e esforços 

de Dona Lenor em tarefa inglória. 

Com propósito divergente, os documentos passivos utilizam o Reconhecimento 

para relatar a autoria de um dado discurso apenas para lhe conferir legitimidade: ‘Com 

esta occaziaõ passo atambem ás Máos | deVossaSenhoria outra Copía dos utteis, 

ejudiciozos reparos, | que o Marechal de Campo com Exercicio de En= | ginheiro 

Dom Miguel Angelo Blasco fez so- | bre adeffença do Rio Grande deSaõ Pedro, 

edos Seus | Territorios’ (88, 10). Não se observam intenções intersubjetivas no 

fragmento que extrapolem a função de meramente determinar a autoria do discurso a 

que se refere. 

Ainda em oposição às ocorrências ativas, o Distanciamento na documentação 

passiva assume caráter de isentar a voz autoral da responsabilidade por um dado 

discurso, tendo em vista reforçar a argumentação. Não se trata de tornar-se isento do 

que relata no intuito de manter o ethos. Mas apenas de isentar-se a fim valer-se de 

reforços à argumentação, conforme se observa em ‘Sendo- | meprezentes em muitas, 

emuito repetidas as queixas osCrueis, eatrozes | insultos, que nos Certoens 

dessaCapitanîa tem commetido os Vadios’ (70, 3). Nota-se que, por meio do grau 

alto da Gradação por Quantificação “muitas e muito repetidas”, a proposição retomada 

pelo autor passivo distancia-se dele à medida que é oriunda de múltiplos autores. 

A Expansão dialógica é mais representativa entre os documentos ativos por sua 

abertura a posicionamentos alternativos em relação à visão do autor, conforme 

apontado. Nota-se, no entanto, que essa abertura é sempre estratégica, nunca de 

maneira ingênua a retratar falta de articulação de seu compositor. Por esse caráter de 

aceitação de outras vozes, apresenta menos ocorrências em documentação oficial. 

Diverge, portanto, do segundo subsistema do Engajamento, a Contração dialógica. 

A maior quantidade de Contração dialógica no corpus deve-se a sua função de 

restringir ou anular posicionamentos diversos ao do autor do discurso. Esse 

subsistema soma, na parcela ativa, 143 casos, dos quais 67 são por Refutação e 76 

por Proposição. Desses 76 casos, 43 indicam Afirmação; 23, Endosso e 10, 

Concordância. As 67 ocorrências de Refutação, por sua vez, subdividem-se em 34 

casos de Contraexpectativa e 33 de Negação. 
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A parcela passiva conta 90 casos de Contração dialógica, sendo 16 Refutações, 

com 6 Negações e 10 Contraexpectativas. Ademais, soma 74 Proposições, com 16 

Afirmações e 58 casos de Endosso. Não há ocorrência de Concordância, 

provavelmente por ser dispensável aos autores passivos alinharem seu discurso com 

a aceitação do subordinado. 

Por meio da Refutação, retomam-se enunciados anteriores a fim de descartá-los 

ou de comprovar serem infundados. Para tanto, o recurso divide-se em duas 

instâncias, a da Negação e a da Contraexpectativa, exemplificadas a seguir. 

A Negação invoca o discurso alternativo para negá-lo de forma explícita. Esse 

recurso implicita a postura alternativa como parte da proposição autoral, conforme se 

verifica em ‘o dito ouro passou | pelo Rio de Ianeiro, adondehe mais 

convenienteporque seevita | o riscode Mar, que naõ he taõ pequeno’ (1, 19). 

Aparentemente parte da proposição, o fragmento em que se nega o conceito poderia 

ser descartado pelo uso de antonímia na afirmativa “que é grande”. Ao optar pelo uso 

da Negação para afirmar que existe o risco de se perder o ouro pelo transporte 

marítimo, o autor denota haver vozes que afirmariam não ser arriscado.  

Na documentação descendente, observa-se ‘naõ seria conveniente que | 

VossaSenhoria ahi fizesse ominor movimento’ (54, 21) como exemplo de 

Negação. Retomam-se vozes de terceiros e a do próprio interlocutor quando se nega 

a conveniência de atacar os castelhanos em território americano. As seis ocorrências 

de Negação entre os passivos visava a demover o Morgado de Mateus de executar 

as medidas que pretendia a seu governo.  

Nota-se que a estratégia de se negar na Contração dialógica pode contribuir para 

a intersubjetividade à medida que evita desaprovações ostensivas ao incutir as 

proposições discrepantes no próprio discurso. 

Na Refutação por Contraexpectativa, as formulações discordantes são 

apresentadas a fim de serem contestadas. Exemplifica-se esse recurso por um trecho 

em que se contam quatro operadores concessivos: ‘mas porem ainda queoBrasil 

cadaVesSevay | mais descobrindo, ecarecendodemayornumero denegros 

paraSelaborar | Comtudo poderá vir aperder portempo o asentodelles’ (27, 59). A 

redundância de conjunções adversativas visa a reiterar a contestação atribuída ao 

princípio de importarem-se escravos africanos para o crescimento do Brasil. O 

argumento desenvolve-se no sentido de os negros tornarem-se também povoadores 
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do Brasil, bem como os europeus, o que seria prejudicial na visão do Morgado de 

Mateus.  

Como se observou, as marcações de Contraexpectativa encontram-se bastante 

reforçadas na documentação ativa. Na passiva, por sua vez, embora menos 

evidentes, são usadas igualmente como contra-argumento. Por exemplo, em 

‘evomitaram arrogancias emquanto se | lhes naõ rezistio. Porem logo, que acharam 

oppoziçaõ retrocederam | precipitadamente’ (54, 74), nota-se a contestação do 

conceito de Tenacidade das tropas castelhanas. Rompe-se com esse preceito por 

meio da refutação baseada em exemplo pretérito, quando as tropas espanholas teriam 

desertado diante das portuguesas. 

Na Refutação, enquanto a Negação destaca-se na parcela ativa do corpus, a 

Contraexpectativa é mais representativa percentualmente na passiva. Tal diferença 

seria devida ao caráter da Refutação, mais implícito da Negação e mais explícito da 

Contraexpectativa. Para os aspectos de manutenção do ethos e de investimento na 

intersubjetividade, opta-se mais por refutar da maneira mais velada possível as vozes 

alternativas. 

Partindo-se para o estrato da Proposição, nota-se que a Concordância é 

empregada apenas nos documentos ascendentes, em que o autor empenha-se para 

que a não aceitação de seu interlocutor implique em esforço interpessoal. Os 

descendentes não demandam investimentos nesse sentido, haja vista que para 

rejeitar as proposições neles veiculadas o interlocutor teria de romper contratos 

intersubjetivos e sociais, não apenas de ordem discursiva. 

Ao opinar sobre a política internacional, o Morgado de Mateus vale-se de 

Concordância para representar a suposta obviedade de sua suposição: ‘de hua, e de 

outra Corte, e os reci | procos Ciumes que naturalmente cauzaraõ hua a outra | seraõ 

a cauza de queVossaExcellencia possa conseguir amais famo- | sa, e interessante 

negociaçaõ para anossaMonarchia.’ (19, 9). O Governador desenvolve uma teoria, 

baseada no possível “ciúme” entre as cortes de Madri e de Londres, que favoreceria 

Portugal. Esse fragmento discursivo tinha o intuito central de louvar a iniciativa do Rei 

português e, com isso, reiterar a ideologia patriótica e monárquica. Serve-se, para 

tanto, do apoio do advérbio “naturalmente” como opção valorativa de limitação do 

escopo das alternativas dialógicas. 

Na Afirmação destaca-se como mais representativa a documentação ativa do 

corpus. Isso porque nessa parcela faz-se mais necessário evitarem-se possíveis 
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resistências dos interlocutores associadas a alternativas dialógicas contrárias. Por 

exemplo, para comprovar sua aderência à expulsão dos jesuítas dos domínios 

portugueses, o Governador de São Paulo anuncia: ‘Notavel hê sem duvida a 

novidade que Vossa Excellencia nos participa’ (17, 3). A locução adverbial de 

Afirmação revela o conhecimento do autor de se tratar de um assunto polêmico. 

Decorre daí o uso da marca de Contração dialógica, pela qual evidencia ser favorável 

à ideologia apregoada por seu superior. 

A fim de furtar-se da resistência do Morgado de Mateus, o Conde de Oeiras 

emprega Afirmação no seguinte recorte documental: ‘Enestas diversas circunstancias 

he certo que naõ seria conveniente’ (54, 23). Como se intenciona demover o 

Governador de um de seus propósitos centrais, o de atuar militarmente contra os 

castelhanos, emprega o recurso. Nota-se, pois, que o uso de Afirmação restringe-se 

a sustentar posicionamentos considerados polêmicos no intuito de comprovar 

coerência da posição que se defende e limitar possível resistência do interlocutor. 

O Endosso possui maior representatividade estatística na parcela passiva do 

corpus, em que grande parte das ocorrências emprega o aval do Rei como meio de 

balizar o que se comunica. Exemplifica-se esse tipo de ocorrência com ‘Urgente 

necessidade de acudir aos | gastos indespenSsaveis: Oque foi aprovado por Sua 

Mages= | tade’ (80, 12). A legitimidade do que se afirma deve-se à aprovação do Rei. 

No entanto, ressalta-se o fato de o próprio autor demonstrar-se favorável ao assunto, 

introduzindo-o por meio da Apreciação de Reação com “urgente”. Os ofícios e cartas 

descendentes contêm, via de regra, ordenações. Para comprovar a lidimidade desses 

ditames, emprega-se com frequência o Endosso, quase sempre apoiado na voz 

externa do próprio Rei. 

A correspondência ativa, por sua vez, vale-se do Endosso para alinhar o discurso 

e conferir a ele respaldo de autoridade. Serve-se da menção do discurso de 

personalidades locais, como no trecho: ‘que se admiraõ de ouvir a | palavra, Dizimos, 

como atesta o Reverendo Padre Manoel Alves, que neste an- | no foi Vizitador 

daquella marinha’ (47, 13). O argumento de que os habitantes de regiões mais 

afastadas da capitania não pagavam impostos é corroborado por um padre, apto a 

formular seu ponto de vista por ter visitado os locais onde se desconhecia o 
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“dízimo”468. Observa-se o duplo bloqueio do que se pretende dizer: pela autoridade do 

próprio Governador e pela constatação do religioso. 

Conforme exposto, o sistema do Engajamento propicia interessantes 

abordagens acerca da comparação entre os dois eixos que compõem o corpus, uma 

vez que evidencia as relações sociais imbricadas no discurso. Torna-se de grande 

contribuição à análise discursiva a abertura ou restrição que se dá às vozes e 

posicionamentos alternativos.  

Para ilustrar a abordagem das análises quantitativas, foram apresentados 

exemplos do corpus ligados a determinada estratégia discursiva indicativa, por sua 

vez, de dada intenção autoral. No entanto, a exemplificação não intencionou esgotar 

as inúmeras funções das marcas avaliativas no discurso do corpus. A análise dessas 

marcas permite que se teçam inferências diversas, conforme apresentado a seguir. 

De modo mais detido nas observações pontuais dos documentos prototípicos de MNI 

e, de forma mais geral, ao se tratar de cada MNI. Ressalta-se, contudo, o fato de as 

análises desenvolvidas nesta tese não serem exaustivas, dada a proficuidade da 

valoração no discurso. 

 

10.2 Análises de exemplares protopípicos de cada MNI 

As análises dos discursos do corpus contam com a retomada de fragmentos da 

transcrição dos manuscritos. Essas citações são feitas entre ‘aspas simples’, com a 

manutenção da ortografia original (exatamente igual à empregada na transcrição), 

para se diferirem das citações bibliográficas, reproduzidas entre aspas duplas (“ ”). No 

entanto, o mesmo recurso das aspas duplas serve para a retomada da palavra fora 

do excerto. Nesses casos, a palavra tem sua grafia atualizada.  

A reprodução dos trechos do corpus é identificada pela sequências de dois 

números, separados por vírgulas, entre aspas. O primeiro número refere-se à 

localização do documento, de acordo com sua ordem no conjunto do corpus. O 

segundo, seguido do número da linha em que se encontra grafada a primeira palavra 

copiada, mesmo quando avançam as linhas subsequentes. A separação das linhas 

do texto original é feita pelo acréscimo de uma barra vertical ( | ), em detrimento da 

                                                             
468 De acordo com Silva (1994, p. 264), os “dízimos” eram impostos que consistiam na décima parte 
dos lucros adquiridos na colônia. Eram cobrados em favor da Ordem de Cristo pelos serviços de 
propagação da fé. Em decorrência, o imposto era pago à Coroa, sendo o Rei ser o grão-mestre da 
Ordem de Cristo. 
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composição justalinear mantida na transcrição integral em anexo, por motivo de 

economia de espaço. Em caso de alteração de página, emprega-se duas vezes o 

símbolo da barra vertical ( || ). 

Ao longo da análise, empregam-se os verbos no tempo presente do modo 

indicativo, considerando o tempo das correspondências: “Sendo o ofício uma forma 

de interação discursiva que se aproxima do diálogo, [...] usam-se os tempos do mundo 

comentado” (SILVEIRA, 2005, p. 230). Tendo em vista o conhecimento de que toda a 

ação retratada no corpus pertença ao passado, optou-se por empregar, via de regra, 

o tempo presente para facilitar a leitura e possibilitar uma aproximação ao discurso. 

No caso de dois testemunhos transcritos de um mesmo documento, a análise foi 

feita a partir do primeiro testemunho, distinto pela letra A após o número do 

documento, por se tratar da via original ou redigida antes da nomeada por B. 

Para facilitar o acompanhamento, apresentam-se as transcrições integrais dos 

documentos prototípicos abaixo de seu verbete descritivo, dentro de um box e com 

fonte reduzida, antecedendo a respectiva análise. 

 

10.2.1 Protótipo de MNI Crítico Ativo 

Documento 20: OFÍCIO número 5 do [governador e capitão general da capitania 

de São Paulo], Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, ao 

[secretário do reino], conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo, dizendo 

ser falso tudo o quanto se diz acerca das terras americanas não admitirem arado e 

lavoura. Pelo contrário, todas as terras produzem fruto e com muita abundância, 

desde que as cultivem convenientemente. E, se não se tem aproveitado como 

merecem, isso apenas se deve a negligência e preguiça dos naturais e ao fato de não 

se encontrarem pessoas que conheçam de lavoura. A falta de víveres provoca 

doenças e prejuízos. Ao mesmo tempo, o uso necessário das roças faz extinguir as 

madeiras. 

Illustrissimo, eExcellentissimoSenhor  
Número quinto 

Ainda queSeja contra a vniversalOpiniaõ naõ só dos ha- 
bitadores desta America, mas tambem detodos os que por espaço de 
tantos annos tem passado daEuropa para este novoMundo, devo 
affirmar aVossaExcellencia, por me ajudarem já as Luzes dehuma mais 
clara, ebem advirtida experiencia, que Seesta me naõ engana, hé 
falço tudo quantoSe diz, de que estas terras naõ saõ capazes de admi- 
tir arâdo, eLavoura, e só podem darfructo a onde há MatoVir- 
gem. Epelo contrario affirmo, que podem produzir os fructos 
em qualquerparte, eSobre a mesma terra, e com muito mayor abun- 
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dancia, fazendo-se-lhe o mesmo beneficio que Selhe faz noRey- 
no. 
 Tambem devo informar aVossaExcellencia; que naõ há outro al- 
gum fundamento paraSeSustentar estafalça opiniaõ, que dura 
à tantos annos, Senaõ a negligencia, e preguiça dos Naturaes, e  
afacilidade com que a terra sustenta a pouco custo: Em Segun- 
do Lugar hé a irresoluçaõ com que vaõ passando por cá os filhos do 
Reyno, que atrahidos do amordaPatria ainda que vivaõ muitos 

annos nunca perdem aLembrança de voltar para o Reyno; 
epor iso nunca verdadeiramente se estabelecem, nem se dezenganaõ 
deque por cá haõ deficar; e nesta esperança vaõ passandoSem 
estabelecimento, eSem fundarem rendas, e assim criaõ os 
filhos; E como emtodos seacha o mesmo dezejo, produz os mes- 
mos effeitos, eo costume estabelece a regra geral, ea Opiniaõ que 
Se está experimentando.  
         Aisto 
[[A isto]] acresce a difficuldade de achar quemSai- 
ba aLavoura, equeira Sugeitar-se ao trabalho, corroborandoSea 
fama, deque as terras naõ produzem comos decorados exemplos 
dehum tal, que já o intentou, eSedeixou diso, Sem advirtirem, 
que os motivos porqueSedeixou fosse porlheter achado erro, mas 
Sim pela deficuldade de continuar o cultivo a onde o Povo o naõ 
pratica aonde naõ há quemSirva, porSe reputar o trabalhopor 
desprezo, e aonde faltaõ os meyos, efalta tudo, deficuldades, que 
Saõ insuperaveis às forcas dehum particular, eo reduzem à necessidade 
infallivel deSe acomodar à torrente a que naõ pode atalhar. 
 Da qui nasce naõ só grandissimo prejuizo dafalta de Vi- 
veres, queSeExperimenta daCarestia com que SeVendem, e deficulda 
de com que Seachaõ, mas tambem hé a cauza de passar oPovo com mui- 
ta mizeria, valendose debixos im͂undos, e cousas ascarozas, que com͂um 
mente SeComem, eque euSuspeito saõ a cauzadomal deSaõ Lazaro, 
eoutras terriveis queixas, queSevêm, eSepadescem. 
      Alem disto tam- 
bem occaziona que o necessario usodas rossas extingue as madeiras, 
ehadevir a acabar com os paos deLey, edeCanoas, porquejá com de- 
ficuldadeSeachaõ; vaõ-sebuscar muito Longe pelos braços dos Rios 

dentro, distante dos povoados, eporLá andaõ mezes, buscando-os, inter- 
nados pelos matos, porque muitas Legoas aopé destaCidade, ede 
outras Villas tudohé Campo, porque já ámuitos annos selhes acabou o 
mato virgem, enaõ cresceo outro, eporiso vivem comtrabalho, porque 

[[porque]] as Lenhas, eos mantimentos tudo lheVem deLonge. 
AVossaExcellencia apontey os meyos que melembraraõ para atalhar 
aestes inconvenientes, eesperoasOrdens deVossaExcellencia com efficaz de- 
zejo defazertoda a deligencia por as dar àexecuçaõ. 
 Deos guarde aVossaExcellencia Saõ Paulo 30 de Ianeiro de1768 
Illustrissimo, eExcellentissimoSenhor CondedeOeyras. 
                      DomLuis Antonio deSouza. 

 

O ofício selecionado como prototípico do MNI crítico nos documentos ativos 

aborda uma temática recorrente em toda a correspondência enviada pelo Morgado de 

Mateus a seus superiores: a crítica aos habitantes de sua área de governança.  
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A partir do subsistema do Engajamento, nota-se a predominância da Contração 

dialógica, uma vez que o autor usa vozes alternativas que contextualizam as suas 

colocações. Cuida, no entanto, de restringir o escopo dessas vozes para garantir a 

predominância da sua visão. O tópico da crítica ao modo de vida de seus governados 

é introduzido desde as primeiras palavras: ‘Ainda queSeja contra a vniversalOpiniaõ’ 

(20, 3). Retoma-se um paradigma propagado no período acerca da improdutividade 

das terras. Contudo, esse paradigma é introduzido pela locução conjuntiva concessiva 

“ainda que”, revelando de antemão o posicionamento contrário do autor. Observa-se 

que o caráter hiperbólico do epíteto quantificador “universal” atribui à “opinião” a 

valoração de “fator comum a todos os seres”. A continuação mostra que tal opinião é, 

na verdade, comum apenas aos ‘ha- | bitadores desta America’ (20, 3). Assim 

nomeados os alvos da crítica, a eles somam-se ‘todos os que por espaço de | tantos 

annos tem passado daEuropa para este novoMundo’ (20, 4). A distinção entre os 

habitantes da América, referindo-se sobretudo aos nativos, e os imigrantes europeus 

indica uma proposição de caráter ideológico. Isso porque a estrutura sintática 

construída pelo par correlativo aditivo “não só [...] mas também” excede neste caso o 

caráter de mera Proposição por Afirmação. Essa construção implicita a obviedade de 

os habitantes da América sustentarem essa opinião e a essa verdade, soma-se um 

fato novo: o de os imigrantes europeus igualmente acreditarem na improdutividade 

das terras. 

A Afirmação ocorre na sequência, com a abertura ‘devo | affirmar 

aVossaExcellencia’ (20, 5), em que o autor posiciona-se como detentor da verdade, 

como aquele que tem por dever orientar o interlocutor. A estratégia do Engajamento 

na categoria da Proposição por Afirmação comumente ocorre para que o autor 

preserve-se de uma alternativa dialógica contrária. Como forma de negociação 

intersubjetiva diferenciada, neste caso a formulação de Contração dialógica tem outro 

objetivo. Visa  a justificar a sua posição como capaz de postular máximas. Mais do 

que apenas evitar uma voz alternativa oposta ao que afirma, o autor tenta provar-se 

digno da posição de emitir pareceres, uma vez que essa posição da negociação 

intersubjetiva seria reservada a seus superiores. Somada a essa estratégia, veicula-

se a apologia a favor do próprio ethos ao apresentar a própria capacidade, que conta 

com as ‘Luzes dehuma mais clara, ebem advirtida experiencia’ (20, 6). O destaque 

pessoal que poderia soar como presunçoso é, a seguir, atenuado pela Expansão 

dialógica de Ponderação: ‘que Seesta me naõ engana’ (20, 7). Novamente 
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contrariando a intenção semântica esperada, o autor pondera o que dirá a seguir para 

destacar sua modéstia. Todo o cabedal de experiência anteriormente citado serve de 

fator de engrandecimento a essa atitude de discrição. 

Ainda no mesmo período, é empregada novamente a Expansão dialógica, dessa 

vez com o propósito do Distanciamento. Ao postular que ‘hé | falço tudo quantoSe diz’ 

(20, 7), a menção das vozes que creem no paradigma criticado serve apenas para 

mostrar a discordância do autor. De forma genérica, os moradores da América e os 

imigrantes portugueses defendem ‘que estas terras naõ saõ capazes de admi- | tir 

arâdo, eLavoura, e só podem darfructo a onde há MatoVir- | gem.’ (20, 8). Com a 

Apreciação da fecundidade da terra expressa em “capazes”, reproduz-se a falsa 

crença da população local sobre a improdutividade. A voz autoral serve-se desse 

contra-argumento para prosseguir, com argumentação em sentido contrário. 

O longo primeiro período dá conta de todas essas colocações e serve de 

abertura para que o Morgado de Mateus, no período seguinte, lance sua tese central 

sobre a produção agrícola em sua área de governança: ‘affirmo, que podem produzir 

os fructos | em qualquerparte, eSobre a mesma terra, e com muito mayor abun- | 

dancia, fazendo-se-lhe o mesmo beneficio que Selhe faz noRey- | no.” (20, 10). Essa 

Afirmação marcaria todo o seu período de governo com a crença de que o 

investimento no setor agrícola seria a medida certa no combate contra a ruína 

econômica. Defende esse princípio pela Gradação, de Quantidade, abrangendo todo 

o território como produtível “qualquer parte”, e de Intensificação “muito maior 

abundância”. Essa Gradação resulta da comparação de fundo ideológico que adota 

como exemplares as práticas realizadas no Reino. Assegura pelo grau máximo da 

Gradação que o mesmo beneficiamento faria com que a terra local produzisse de 

maneira “muito mais” abundante. 

Assim formulada, essa ideia demonstra-se saturada do princípio central de seu 

governo, de ressuscitar a capitania que se encontrava morta. Nesse viés, o discurso 

recorrente a favor de investimentos no setor agrícola reproduz a ideologia monárquica 

de tornar as colônias fontes apenas de matéria-prima. 

O segundo parágrafo é construído como um acréscimo à tese central do 

primeiro. Inicia-se com a Afirmação ‘Tambem devo informar’ (20, 14), em que a 

Contração dialógica exerce seu papel devido: o de prevenir o interlocutor frente a uma 

informação polêmica. Serve-se, ainda, da estratégia de refutar os possíveis 

fundamentos da ideia difundida acerca da infertilidade da terra: ‘naõ há outro al- | gum 
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fundamento’ (20, 14) na ‘falça opiniaõ’ (20, 15). A Apreciação de valoração social 

apresenta a polaridade negativa da crítica do autor ao senso comum. Anula, com isso, 

o escopo de posicionamentos alternativos a sua visão. Mais do que um adendo às 

informações anteriores, esse parágrafo contém o cerne do problema: ‘a negligencia, 

e preguiça dos Naturaes’ (20, 16). Explicita-se, assim, seu julgamento marcadamente 

negativo em relação a seus governados. Trata-se da Estima social, em que o 

comportamento é retratado como algo reprovável, embora não passível de punição 

oficial. A falta de empenho dos “naturais” na produção agrícola deve-se não somente 

à baixa Tenacidade que os caracteriza, mas também à ‘facilidade com que a terra 

sustenta a pouco custo’ (20, 17). A posição de comodismo dos habitantes da capitania 

é retratada de maneira contundente. Agrava-se essa falta pela ratificação do fato de 

as terras serem mais fecundas que as do reino. 

 A responsabilidade dos ‘filhos do | Reyno’ é elencada em segundo plano. 

Novamente, os habitantes são divididos em dois grupos: o dos ‘Naturaes’ e o dos 

‘filhos do | Reyno’. Nota-se a distinção na própria nomenclatura, em que o autor 

aproxima-se pela Atitude implícita de Afeto devido a um suposto grau de parentesco 

com aqueles que, como ele, vinham de Portugal. No nível da negociação 

intersubjetiva, o distanciamento dos dois grupos por meio da crítica a ambos revela a 

postura de superioridade do Governador, pois embora tenha igualmente vindo do 

Reino, não sofre da ‘irresolução’ (20, 18) que acomete os demais. Apesar disso, a 

tratativa de fundo ideológico com base na existência do “endo” e “exogrupos” não 

deixa de existir. Afinal, a negligência e a preguiça dos nativos parecem imanentes a 

seu caráter, ao passo que a irresolução dos estrangeiros configura-se como 

temporária. 

 Tal irresolução deve-se ao Afeto de ‘amordaPatria’ (20, 19), com que se 

distingue ainda mais os filhos do Reino em detrimento do naturais da terra. Eles ‘nunca 

verdadeiramente’ (20, 21) conseguem estabelecer-se por manterem a ‘esperança’ de 

um dia retornarem a Portugal. O Afeto de Felicidade do amor à pátria, somado ao de 

Inclinação, com a esperança de um dia retornarem ganha contornos ideológicos 

acerca da ideia do degredo469 na asserção: ‘nem se dezenganaõ | deque por cá haõ 

deficar’ (20, 21). O fato de não se desenganarem ultrapassa o Afeto ao englobar 

princípios do Julgamento por Tenacidade. A comparação entre Brasil e Portugal, em 

                                                             
469 Segundo Fernandes (2008, p. 1), o degredo para o Brasil representava uma das maiores punições 
da justiça portuguesa, antecedida apenas da condenação à morte. 
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todas as suas ramificações, representa a principal dicotomia do período colonial, 

responsável grande parte das construções ideológicas. O degredo ao Brasil como 

pena prevista nas Ordenações Filipinas470 imposta a muitos portugueses por seus 

crimes471 encontrava-se latente no imaginário coletivo, estendendo-se também aos 

que imigravam por vontade própria.  

Critica-se o fato de serem esperançosos a ponto de sequer ‘fundarem rendas’ 

(20, 23) , o que encabeça o ciclo hereditário assim detalhado: ‘e assim criaõ os | filhos; 

E como emtodos seacha o mesmo dezejo, produz os mes- | mos effeitos, eo costume 

estabelece a regra geral’ (20, 23). A generalização auxilia na comprovação da tese a 

favor do desenvolvimento agrícola. Serve-se da Quantificação de grau máximo “todos” 

para se construir o que chama de “regra geral”. O autor deixa claro que não age de 

maneira condescendente e, mesmo de dimensão inferior à culpa dos naturais, a dos 

imigrantes não é amenizada, pois “aos reinóis culpava de, por terem a esperança de 

regresso, não se apegarem à terra como deviam.” (BELLOTTO, 1979, p. 47)472. Entre 

os habitantes e os reinóis, poucos conheciam as técnicas da lavoura. Mantendo o 

padrão ideológico subjacente, à diferenciação entre os naturais e os imigrantes, a 

crítica divide-se em duas partes do subsistema da Atitude. Em relação aos nativos, 

consiste no Julgamento acerca do comportamento. Enquanto para os europeus a 

valoração decorre mais do estrato do Afeto, haja vista o “desejo” compartilhado de 

retornarem à pátria. 

Conclui-se o segundo parágrafo ao se apresentarem a negligência e preguiça 

dos naturais ao lado da irresolução dos imigrantes como causas da ‘Opiniaõ que | Se 

está experimentando’ (20, 25) e que ‘que dura | à tantos annos’ (20, 15). A Extensão 

alta de Tempo em que se considera a impossibilidade de cultivo local, justifica o fato 

de a opinião (muito embora seja falsa) estar tão arraigada na população e, de maneira 

representativa, igualmente no discurso do texto.  

                                                             
470 Sob o título CXL “Dos degredos e degredados”, na página 1318 do Quinto Livro das Ordenações 
Filipinas consta “Mandamos, que os delinquentes, que por suas culpas houverem de ser degredados 
para lugares certos, em que hajão de cumprir seus degredos, se degredarem para o Brazil, ou para os 
lugares da África”. Há uma nota de rodapé dizendo “Stando quatro meses na Cadéa”. 
471 Souza (1994, p. 81) afirma que a literatura histórica e sociológica do Brasil serviu-se da ideia de que 
os degredados eram terríveis criminosos, a “escória” da Europa. Isso serviria de justificativa, inclusive, 
a problemas sociais contemporâneos. No entanto, o conceito de crime coevo trazia também ao Brasil  
“gente sã, degredada pelas ridicularias por que então se exilavam súditos, dos melhores, do reino para 
os ermos” (FREYRE, 2007, p. 57). 
472 A menção desse documento por Bellotto (1979) deu-se por meio de sua publicação nos Documentos 
Interessantes, volume 73, p. 68.   
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O fólio seguinte do documento acrescenta novos itens que contribuem para a 

propagação do paradigma criticado: ‘a difficuldade de achar quemSai- | ba aLavoura, 

equeira Sugeitar-se ao trabalho’ (20, 28). Novamente o estrato do Julgamento ressalta 

a falta de Capacidade, pois não há quem saiba o ofício e, de maneira mais explícita, 

não há Tenacidade, pois não se encontra quem se sujeite a essa prática. Com isso, o 

autor corrobora a fama da improdutividade. 

Discorre sobre isso, desenvolvendo a argumentação do parágrafo em duas 

parcelas. A primeira aborda o imaginário de que já se tentou cultivar no passado e não 

foi possível, conforme o extrato ‘deque as terras naõ produzem comos decorados 

exemplos | dehum taque já o intentou, eSedeixou diso’ (20, 30). A segunda dá-se por 

via da Contraexpectativa, em que se contraria esse imaginário pela apresentação do 

fato tido como verídico, de ‘Se reputar o trabalhopor | desprezo’ (20, 34). Como 

consequência da falta de prática do povo, o cultivo não é possível. O último período 

do parágrafo retira a generalização sobre os habitantes ao remeter-se ‘às forcas 

dehum particular’ (20, 36). Um só homem não alcançaria êxito por serem 

‘insuperaveis’ (20, 36) as dificuldades locais. Seria vencido devido ‘à necessidade | 

infallivel deSe acomodar à torrente a que naõ pode atalhar’ (20, 36). Os atributos de 

Apreciação “insuperáveis” e “infalível” exprimem Reação de polaridade negativa, de 

modo a justificar a inexistência de ações isoladas que contrariem a opinião do povo e, 

por consequência, comprovem sua tese a favor da produção agrícola. A voz autoral 

sustenta, dessa forma, a posição de defensor dos habitantes que possivelmente não 

se enquadrem nas características da negligência ou da irresolução. Com essa 

postura, mais uma vez, demonstra-se sua visão coerente e imparcial, típicas do ethos 

de um verdadeiro governante. 

Após se esgotarem as causas da falta de agricultura, apresentam-se as 

consequências nos dois parágrafos seguintes. No primeiro aborda-se a miséria; no 

segundo, a extinção da mata virgem.  

A miséria é retratada como resultado da falta de produtividade ‘de Vi- | veres, 

queSeExperimenta daCarestia com que SeVendem, e deficulda | de com que 

Seachaõ’ (20, 38). Tamanha dificuldade representa ‘grandissimo prejuizo’, em que a 

Gradação reforça-se ainda mais pelo grau superlativo na Intensificação, atingindo 

significação máxima. O caráter hiperbólico explica-se pela seriedade das 

consequências secundárias do fato, tais como as doenças. Por não haver outras 

possibilidades no local, a alimentação é precária: ‘bixos im͂undos, e cousas ascarozas, 
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que com͂um | mente SeComem’ (20, 41). Representados pela Atitude de Reação 

negativa, os alimentos ingeridos causam repulsão no autor. Essa atitude, entretanto, 

não se trata de um mero resultado das diferenças culturais. Ele atribui os 

padecimentos físicos à alimentação daqueles a quem critica. A Atribuição não é 

expressa, vem introduzida pela Ponderação ‘euSuspeito’ (20, 42). Essa suspeita 

infere ser a alimentação nauseante ‘a cauzadomal deSaõ Lazaro’ (20, 42), epidemia 

que representa constante fonte de preocupação ao governante, conforme outras 

correspondências. 

A extinção da mata resulta do ‘necessario usodas rossas’ (20, 45), em que o 

modalizador deôntico “necessário” reitera o fato de ser imprescindível o 

estabelecimento de roças. Essa necessidade torna a extinção um fenômeno 

inevitável. Assim, a crítica retorna ao modo de uso das terras. Uma vez desmatadas, 

deveriam tornar-se produtivas, de modo a fornecer as condições de vida. A 

produtividade evitaria que a sobrevivência exigisse as longas incursões ‘vaõ-sebuscar 

muito Longe pelos braços dos Rios | dentro, distante dos povoados, eporLá andaõ 

mezes, buscando-os, inter- | nados pelos matos’ (20, 47). A Quantificação acerca do 

tempo e da distância revela a dificuldade das empreitadas em busca de “lenhas e 

mantimentos”.  

Apontada também como consequência da falácia criticada, o fato de se 

extinguirem ‘as madeiras, [e] os paos deLey, edeCanoas’ (20, 45) parece 

desvinculado da prática agrícola. A organização textual é estratégica. Justapõe-se a 

única consequência negativa da agricultura sequencialmente à descrição da miséria 

em seus aspectos pitorescos da alimentação. Desvia-se, com isso, a atenção do leitor, 

mantendo-se o prestígio das medidas agrícolas. Retrata-se uma visão pragmática, 

contrária às expectativas da época473 ao constatar que ‘muitas Legoas aopé 

destaCidade, ede | outras Villas tudohé Campo, porque já ámuitos annos selhes 

acabou o | mato virgem, enaõ cresceo outro’ (20, 49). A Contraexpectativa revela a 

noção de que cresceria outro mato no lugar. Confirma-se a veracidade do que se 

observa pelo Tempo e Espaço  reforçados pela Gradação.  

                                                             
473 Costuma-se atribuir à obra de João André Antonil, de 1711, a propagação do conceito de 
inesgotabilidade da mata brasileira, em que orienta a retirarem-se as árvores nos fragmentos: “Os 
matos dão as madeiras e a lenha para as fornalhas” e “Feita a escolha da melhor terra para a cana, 
roça-se, queima-se e alimpa-se, tirando-lhe tudo o que podia servir de embaraço” (ANTONIL, 1982, p. 
41). 
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 Como ‘tudo lheVem deLonge’ (20, 52), os habitantes ‘vivem comtrabalho’ (20, 

51) apesar de sua postura de sua resistência a trabalhar. Ao empregar o pronome 

indefinido “tudo” como anáfora, retomam-se ‘as Lenhas, eos mantimentos’ (20, 52) e 

se amplia o escopo dos itens que precisam ser buscados fora. Comprova-se que a 

preguiça impede o cultivo das terras e, em contrapartida, faz com que as pessoas 

tenham muito mais trabalho para sobreviverem. Atesta-se, com isso, embora de forma 

implícita, a incapacidade desses habitantes gerenciarem suas próprias vidas. Daí a 

importância de alguém que as governe.  

Sempre reiterando a importância de sua função social, o autor conclui a 

correspondência com a menção de ter apontado ‘os meyos que melembraraõ para 

atalhar | aestes inconvenientes’ (20, 54). Diferente disso, salientaram-se os 

“inconvenientes” ao longo de todo o texto. Apresentou-se, de fato, apenas a 

implementação agrícola como medida capaz de alterar a situação retratada. O tom 

pejorativo em que a situação é criticada destaca a gravidade do quadro e a 

consequente importância de seu posto de Governador e Capitão-General. Mostra-se, 

mais uma vez, a pessoa ideal para a função ao esperar ‘asOrdens 

deVossaExcellencia com efficaz de- | zejo defazertoda a deligencia por as dar 

àexecuçaõ.’ (20, 54). Seu “desejo” conta com a esfera do afetivo, respaldada pela 

eficácia que implicita um Julgamento de Estima social acerca da própria capacidade. 

A instância máxima da Gradação assegura que se usará de “toda” a dedicação para 

executar as ordens a favor do desenvolvimento agrícola. Em oposição a outras 

correspondências, em que o Morgado de Mateus sugere medidas, não há propostas 

concretas. Mostra-se realmente aberto aos ditames de seu interlocutor. 

Em última instância, o ofício critica de forma explícita o paradigma de aversão à 

agricultura. Com isso, a desaprovação dos habitantes ocorre de forma velada. Embora 

sejam os agentes causadores da situação e os responsáveis pela disseminação dessa 

falácia, a postura de não os condenar deliberadamente garante ao autor a 

manutenção de seu ethos. 

  Na estrutura textual destaca-se a clareza argumentativa, apesar dos longos 

períodos sintáticos. Conta-se também com o detalhamento das causas e 

consequências do imaginário, criticado como o responsável pela inexistência da 

agricultura. Verifica-se, portanto, que o dinamismo típico da posição de estrategista 

militar esperado de um capitão-general estende-se à formulação das medidas 

políticas por meio do discurso. Do mesmo modo, o autor articula no nível discursivo 
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as instâncias semânticas que conduzam às representações ideológicas pretendidas, 

bem como à realização das negociações intersubjetivas que o favoreçam. 

 

10.2.2 Protótipo de MNI Crítico Passivo  

Documento 95: CARTA RÉGIA do rei [D. José I] ao governador e capitão 

general da capitania de São Paulo, Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa 

Botelho Mourão, sobre os desvios de diamantes. 

Dom Luiz Antonio deSouza Botelho 
Mouraõ, Governador e Capitaõ General daCapita 
nia deSaõ Paulo: Amigo. EU ElREY vos invio 
muito Saudar. Sendome prezente, que dealguns tempos 
aesta parte setem feito porpessoas indignas, denellas Se= 
conservar onome Portuguez como rebeldes às Minhas 
Leys, einimigos do bem commum daSua propria 
Patria, hum criminozo descaminho deDiamantes, 
que já setem feito notorio, eescandalozo naPraça de 
Lisboa, eemoutras commerciantes daEuropa, nas qua 
es hê precizo, que ogiro descubra o segredo comque 
a ellas saõ mandados osSobreditos Diamantes: 
SouServido, que façaes devassar destes descaminhos 
com o maior vigor, e vigilancia; fazendo sequestrar, 
prender, etransportar os Culpados para as Cadeas 
do Limoeiro da Cidade de Lisboa, mandando proceder 
ainformaçoens extrajudiciaes, eparticulares sobre 
oprocedimento das pessoas, que forem suspeitas deste 
perniciozo contrabando, eas fareis sahir das terras Dia 
mantinas ainda antes deterem Culpa formada: E de 
seis, emseis mezes medareis conta pelaSecretaria 
deEstado dosNegocios do Reino, dos effeitos das So 
breditas Devassas, eaveriguaçoens, as quaes ordeno,  
que sejaõ tiradas naõ só pelos ouvidores, mas 
tambem pelos Iuizes ordinarios, eaeste fim man 
dareis registar esta naõ Só emtodas as Ouvidorias 
dessa Capitania, mas tambem em todas as Suas  
                                                         respec 
[[respec]]tivas Camaras. Escripta no Palacio de 
NossaSenhora daAjuda a dezaseis de Novembro, 
de mil, settecentos, esettenta. 
                                        Rey 
Para Dom Luiz Antonio 
deSouza Botelho Mouraõ. 
Segunda Via 

 

Essa carta régia tem o propósito de ordenar ao Morgado de Mateus para realizar 

a devassa do contrabando de diamantes. Apesar do objetivo de provocar uma reação 

no Morgado de Mateus, esse texto foi considerado crítico e não exortativo dado o 

destaque da postura crítica em relação a esse descaminho. Isso inclui a avaliação 
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negativa de seus agentes causadores. Ao caracterizar o comportamento dos 

responsáveis como ‘pessoas indignas, denellas Se= | conservar onome Portuguez 

como rebeldes às Minhas | Leys, einimigos do bem commum daSua propria | Patria’ 

(95, 6), serve-se da Atitude de Julgamento de Estima Social de polaridade negativa 

no atributo “indignas” para rebaixar aqueles que possibilitavam o envio ilegal de 

diamantes à Europa. Os “inimigos” contêm o Julgamento de Sanção Social e estariam 

propensos a punições. 

O viés da crítica destaca-se pelas Apreciações de Valoração Social negativa com 

que o processo de contrabando é nomeado ‘criminozo descaminho’ (95, 15) e 

adjetivado ‘notorio, eescandalozo’ (95, 16). Essas apreciações estão atreladas ao 

caráter de Sanção Social e indicam a obrigatoriedade de o governo local indispor-se 

à situação. 

Com a afirmação de os contrabandistas não serem dignos “de conservarem o 

nome de portugueses”, reforça-se a ideologia nacionalista. Para tanto, há a 

contraposição entre o que é desqualificado como criminoso e o seu oposto, ligado à 

virtude, evidenciado como próprio da raça portuguesa. Em acréscimo, a ideologia 

monárquica é reforçada pelo fato de os rebeldes às leis reais serem considerados 

inimigos da pátria e do bem comum. Por consequência, a imagem do Rei é 

evidenciada como promotora do bem no combate aos corruptores da ordem pública.  

A ordenação determina que se realize a devassa  dos diamantes, com o 

propósito de que o “segredo” seja descoberto. Deve-se descobrir por quais meios os 

diamantes são enviados do Brasil a Portugal e países vizinhos ilegalmente. Esses 

descaminhos devem ser devassados ‘com o maior vigor, e vigilancia’ (95, 18). A 

Gradação de Foco indica a Prototipificação esperada ao processo. Esse protótipo 

indica explicitamente a confiança que se tem no trabalho do Morgado de Mateus, 

capaz de executar tarefa tão meticulosa e mandatória. Entretanto, subjacente a isso, 

aponta-se sua falta de Tenacidade quanto ao vigor e à vigilância nesse processo até 

aquele momento. Afinal, o caso ocorria ‘dealguns tempos | aesta parte setem’ (95, 4) 

e o Governador já atuava há cinco anos. 

Predomina na carta régia o tom do Julgamento de Sanção Social, sintetizada 

pela denominação “culpados”. Esse viés é explicitado quando se apresentam as 

penas de prisão aos criminosos: ‘fazendo sequestrar, | prender, etransportar os 
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Culpados para as Cadeas | do Limoeiro474 da Cidade de Lisboa’ (95, 18). O mesmo 

viés de punição verifica-se na ordem para se afastarem das terras diamantinas as 

pessoas suspeitas: ‘mandando proceder | ainformaçoens extrajudiciaes, eparticulares 

sobre | oprocedimento das pessoas, que forem suspeitas deste | perniciozo 

contrabando, eas fareis sahir das terras Dia | mantinas ainda antes deterem Culpa 

formada’ (95, 20). Mais uma vez nomeado de forma extremamente pejorativa, o 

“pernicioso contrabando” deve ser combatido também por investigações não oficiais, 

que levem em conta informações particulares. Mais uma vez, comprova-se a 

imbricação entre as esferas do público e do privado no Brasil da segunda metade do 

século XVIII. 

Algumas asserções baseiam-se na Estima Social, em que as críticas têm 

fundamento mais moral do que passível de punição. Essa é mais uma das 

características do período setecentista: a ligação direta do caráter das pessoas na 

esfera do pessoal às questões oficiais. Destaca-se que mesmo sem terem culpa 

comprovada, os suspeitos devem receber a punição de serem afastados das terras 

diamantinas. Buscava-se evitar que o crime fosse cometido, punindo o suposto 

culpado de antemão. Isso soa como uma imposição arbitrária às políticas judiciárias 

atuais, mas era possível475 na administração coeva. 

Como a negociação intersubjetiva nas cartas régias conta com a autoridade 

máxima do Rei, pode-se esperar que não haja preocupação com a manutenção do 

ethos autoral. Diferente disso, embora o autor seja o próprio Rei, soberano das 

ordenações, observa-se a predominância da Atitude de Julgamento de Sanção Social 

como justificativa empregada no preâmbulo, de modo a introduzir a ordenação. Ao 

justificar o ditame, o autor parece posicionar-se de forma solidária em relação a seu 

interlocutor ao detalhar os motivos de sua ordenação. Essa solidariedade serve, de 

fato, para demonstrar que a situação-problema motivadora da missiva é oriunda da 

                                                             
474 Em Lisboa, o Presídio do Limoeiro foi assim nomeado em alusão a uma árvore supostamente existia 
no local. Dom Manuel I transformou em cadeia a magnífica construção onde fora a Casa da Moeda. 
Reconstruído após o terremoto de 1755, essa prisão era local de passagem, onde os réus aguardavam 
seu julgamento, conforme Homem (2013, p. 10). Atualmente, o edifício é sede do Centro de Estudos 
Judiciários.  
475 A fim de se evitar o anacronismo da comparação, retoma-se o fato de a prisão ser vista 
essencialmente um lugar transitório no século XVIII, “um espaço de detenção antes do julgamento ou 
de guarda dos condenados até o cumprimento da pena definitiva, fosse a pena de morte, alguma pena 
corporal ou o degredo. Para o direito do antigo regime, a prisão não era um castigo. Apenas com o 
liberalismo e a valorização da liberdade como primeiro bem político veio a ideia de tornar a pena de 
privação da liberdade como o castigo por excelência, tornando as prisões o lugar de expiação e castigo 
de delinquentes.” (HOMEM, 2013, p. 9). 
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área de governança do interlocutor. Destaca-se a forma como essa questão é 

atribuída ao Governador: não há acusações explícitas, uma vez que a origem dos 

diamantes não é mencionada. Indica-se que o comércio ocorre ‘naPraça de | Lisboa, 

eemoutras commerciantes daEuropa’ (95, 16). Mesmo sem se verbalizar, demonstra-

se, de forma implícita, a certeza de que a origem das pedras preciosas era a colônia 

do Brasil.  

A voz autoral não abre espaço a contestações ou posicionamentos contrários. 

Emprega, para tanto, o Engajamento como recurso de Contração dialógica de 

Contraexpectativa em duas passagens: ‘naõ só pelos ouvidores, mas | tambem pelos 

Iuizes ordinarios’ (95, 27) e ‘naõ Só emtodas as Ouvidorias | dessa Capitania, mas 

tambem em todas’ (95, 29). A construção “não só [...] mas também” será analisada 

com mais detalhes a diante. Para a observação da estrutura desta carta, cabe 

ressaltar sua função de ampliar o escopo da devassa. Não deveria ser um processo 

restrito aos ouvidores, mas deveria se estender aos juízes ordinários. Do mesmo 

modo, não deveria ficar contida em todas as “Ouvidorias”, expandindo-se a “todas as 

suas respectivas Câmaras”. A tentativa de abrangência da devassa reforça-se ainda 

pela Gradação de Força da Quantificação de Número “todas”, indicando que não 

haveria exceção à ordem imposta. Essa conclusão configura-se tão enfática que não 

houve necessidade de se usar a fórmula ‘O que tudo executareis, e fareis executar; 

naõ obstantes quaes- | quer Leys, Ordens, Dispoziçoens, ou estylos, quesejam em 

contrario’ (56, 43). A periodicidade exigida para a prestação de contas, ‘de seis, 

emseis mezes’ (95, 21), demonstra a importância do caso ao reino. 

O posicionamento autoral que critica explicitamente os infratores, em última 

instância, revela-se crítico à falta de controle desse descaminho de diamantes. Por 

meio da ordem contida nessa carta régia, o Morgado de Mateus foi responsabilizado 

por controlar essa situação. O corrente descontrole, decorridos cinco anos de sua 

posse na capitania de São Paulo, permite entender que a negociação intersubjetiva 

critica sua atuação como Governador. Nota-se, também, o proveito que faz de uma 

ordenação contida em um documento diplomático para se propagar os princípios 

ideológicos da monarquia, do nacionalismo e da representação positiva da imagem 

do Rei. 

Por meio desses dois protótipos de MNI crítico, observam-se posicionamentos 

de desaprovação de atitudes de terceiros, às quais os autores contrapõem-se. Seja 

para comprovar sua identidade ou para a preservação de seu ethos perante os 
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superiores, as correspondências ativas empregam a negociação crítica como uma 

maneira de distinção do autor diante daquilo que aponta como reprovável.  

Nas correspondências passivas, por sua vez, a negociação crítica visa a 

objetivos mais amplos, tais como o de apresentar contraexemplos à conduta 

adequada. O MNI crítico serve também de ferramenta associada à polidez, para 

reprimendas implícitas do interlocutor, de modo a atingi-lo de forma menos agressiva. 

Além disso, a crítica ao que se considera negativo veicula ideologias a fim de incuti-

las no governante local, que seria o vetor a difundir essas ideias a seus governados. 

 

10.2.3 Protótipo de MNI Exaltativo Ativo 

Documento 15: CARTA do [governador e capitão general da capitania de São 

Paulo], Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, ao [secretário 

do reino], conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo, cumprimentando-o. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor 
Com esta occaziaõ MeuSenhor; dedar conta aVossaExcellencia  

doquetenho disposto Sobre os negocios prezentes do estado des 
taCapitania, Voujuntamente Aos pés deVossaExcellencia protestar 
a minhafiel obediencia, ereverente escravidaõ, Edezejar 
aVossaExcellencia acontinuaçaõ dehuâ Saude mui feLix, Comque 
Nos Seguremos /mediante o vigiLante ZeLo deVossaExcellencia/ to= 
dos os augmentos, efelicidades desta Monarchia, EaCon- 
soLaçaõ, eamparo dosque como eu tem em VossaExcellencia aSua for- 
tuna, etoda aSua esperança. 
 Bejo reverente os pés deVossaExcellencia que Deoz  
guarde muitos annos. Saõ PauLo 4 de Agosto de 1767. 
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor 
Conde deOeyras                           De VossaExcellencia 
        Cativo emenor Creado. 
              DomLuis AntoniodeSouza 

 

A descrição formulada pelo PRBRB para o verbete deste documento resume a 

única proposta de seu autor: cumprimentar seu interlocutor, o Conde de Oeiras. A 

postura laudatória é permanente nas correspondências ativas, no entanto, esta carta 

destaca-se por não conter um outro assunto além do enaltecimento do interlocutor. A 

negociação exaltativa conta com o uso de recursos da Atitude de Afeto positivo em 

relação ao ser elogiado, em contraposição a um implícito rebaixamento do ethos do 

próprio autor. 

Mesmo tendo sido enviada separadamente, a carta pressupõe o envio de ofícios 

em que se tratasse dos negócios da capitania: ‘Com esta occaziaõ MeuSenhor; dedar 

conta aVossaExcellencia | doquetenho disposto Sobre os negocios prezentes do 
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estado des | taCapitania’ (15, 2). Entende-se que os negócios tenham sido tratados 

em outras correspondências despachadas junto desta. Nesta introdução há ainda o 

vocativo ‘MeuSenhor’ (15, 2), acrescido ao endereçamento inicial formulaico 

‘Illustrissimo e Excellentissimo Senhor’ (15, 1). Esse vocativo intercalado ao texto 

serviria, portanto, para aproximar-se do interlocutor de maneira mais afetiva. Reforça-

se, com isso, o tom elogioso por se tratar de um tratamento comumente usado quando 

se dirige ao Rei. Assim, servir-se dessa fórmula para tratar o Conde de Oeiras eleva 

sua posição, referenciando-o como detentor de grande poder. 

Constrói-se, a seguir, uma imagem, na qual o próprio autor transportar-se-ia para 

junto de seu destinatário. Emprega-se a figura de linguagem “sinédoque”, referindo-

se ao Conde por seus pés: ‘Voujuntamente Aos pés deVossaExcellencia’ (15, 4). 

Demonstrando rebaixamento físico para indicar sua submissão, o autor coloca-se na 

posição de inferioridade, como se tivesse de permanecer junto ao chão perante o 

Conde. Não seria digno de cumprimentá-lo em posição de igualdade, sendo levado a 

reverenciá-lo da maneira mais honorífica possível. Essa mesma imagem repete-se na 

saudação final, antecedendo a fórmula “Que Deus guarde” no fecho da carta. 

Incorpora-se a essa fórmula ‘Bejo reverente os pés deVossaExcellencia’ (15, 11). Pela 

Atitude de Afeto, indica-se a Satisfação de polaridade positiva por meio do beijo nos 

pés do interlocutor. A construção dessa imagem denota total submissão do autor 

frente à superioridade de seu interlocutor. Ilustra-se a posição de absoluta reverência: 

a posição física de abaixar-se completamente para poder encostar os lábios nos pés 

do superior inferioriza-o, de modo a distinguir ainda mais a superioridade do outro.  

Em acréscimo, demonstra-se o Julgamento acerca de si mesmo: ‘minhafiel 

obediencia, ereverente escravidaõ’ (15, 8). Classificando tal asserção como uma 

Atitude de Sanção Social, nota-se a Propriedade do autor como detentor de 

transparência e civismo: sua obediência476 fiel torna-o digno de ocupar seu cargo no 

governo. No mesmo excerto, não se pode deixar de enxergar um viés ligado à Estima 

                                                             
476 O consciência do dever da obediência comprova que a sociedade monárquica era controlada por 
seus próprios membros. Tratava-se de um “controlo imaginado, incoroporado no controlo de si mesmo, 
sentido, antes de tudo como um dever, por vezes duro, mas normalmente impiedoso, em relação ao 
qual apenas existia a obediência e a resignação [...] sentimentos de fatalidade e de obediência. A 
natureza voluntária da obediência e, consequentemente, do carácter culposo da transgressão ainda 
reforçavam os mecanismos de constrangimento [...] a consciência em juiz de si mesma, originando 
sentimentos dissuasores da transgressão, como a má consciência, o remorso, o arrependimento e a 
vontade firme de emenda. A teologia não deixou de o fazer, nomeadamente por meio do instituto do 
exame e da direcção de consciência [...] da confissão e da penitência, estes dois dispositivos mais 
antigos de disciplina” (HESPANHA, 2011, p. 12). 
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Social sobre si mesmo, afinal revela sua Tenacidade pela reverente escravidão, que 

o torna capaz de trabalhar incansavelmente para obedecer aos ditames desse 

superior. 

Trata-se de um texto monoglóssico, em que não há ocorrências de Engajamento. 

Isso porque o autor não permite a inclusão de outras vozes. A cordialidade e o afeto 

restringem-se a suas próprias manifestações de sentimentos: ‘Edezejar | 

aVossaExcellencia acontinuaçaõ dehuâ Saude mui feLix’ (15, 5). O verbo “desejar” 

revela Afeto de Inclinação positiva, reforçado pela adjetivação da “saúde”, que deveria 

ter o Afeto de Felicidade “feliz”, intensificada pela Gradação de Força “muito”. A 

intenção de ser uma manifestação individual, seria garantir que a recompensa da 

devolutiva de apreço fosse também exclusiva.  

Apesar de ser uma manifestação individual, o autor emprega a primeira pessoa 

do plural para incluir-se no grupo dos que necessitam do interlocutor: ‘Comque | Nos 

Seguremos /mediante o vigiLante ZeLo deVossaExcellencia/’ (15, 6). Evidencia-se, 

com isso, a ideologia de distinção entre o grupo dos que dependem dos cuidados do 

Reino na pessoa do Conde em detrimento dos que não fazem parte desse grupo. 

Aqueles que se servem do “vigilante zelo”, como é julgado positivamente o 

comportamento de Tenacidade do interlocutor, merecem todo tipo de favorecimento. 

Dentre as recompensas estão ‘aCon- | soLaçaõ, eamparo dosque como eu tem em 

VossaExcellencia aSua for- | tuna, etoda aSua esperança’ (15, 8). Mais uma vez 

veicula-se o Afeto, agora pelo conceito dos bens positivos de “fortuna e esperança”, 

indicativos da Segurança almejada pelo autor. Além disso, a Apreciação de Valor 

Social de carga positiva, contida na “consolação e amparo” recebidos, reitera a 

importância do relacionamento com esse seu superior para o Morgado de Mateus.  

Assim, as poucas linhas da carta contêm essa inegável carga de afetividade e 

um tom acentuadamente servil como prova de subjugação à figura do Conde de 

Oeiras. Por sua posição política ombreando a do Rei, o Conde de Oeiras recebe 

similar adoração do autor, a exemplo de seus vassalos, como forma de ressaltar-se 

extremas obediência e fidelidade. Confirma-se, dessa maneira, a representatividade 

do Secretário do Reino e futuro Primeiro Ministro português, por vezes em detrimento 

do papel do próprio Rei. 

A negociação intersubjetiva dá-se por meio da estratégia de lisonjear o 

interlocutor com formas afetivas e julgamentos positivos. No entanto, não se trata de 

adulação pessoal, o que poderia ser visto como negativo na atualidade. Para os 
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padrões da época, esse tratamento apologético fazia parte das convenções sociais. 

Seria de bom tom e vital à manutenção do emprego esse tipo de correspondência. 

Todavia, é certo que a realização desses protocolos permitia que cada autor 

cumprisse a sua maneira. Não se pretende tecer comparações, mas é notável que o 

Morgado de Mateus é bastante incisivo em suas relações até mesmo para os padrões 

de seu tempo. Serviu-se dos códigos de cerimônia para adornar de forma pessoal 

suas relações. Com sua intensa expressividade, incrementa com aspectos subjetivos 

até mesmo em sua correspondência pública.  

Diante do rebaixamento pessoal em relação ao interlocutor, ambiciona distinguir-

se como fiel colaborador e representante do Reino nos domínios ultramarinos. Em 

acréscimo, emprega a estratégia de retomar a ideologia de exaltação do regime 

monárquico: ‘to= | dos os augmentos, efelicidades desta Monarchia’ Dessa maneira, 

emprega o modo de negociação intersubjetiva exaltativo e retoma a ideologia 

propagada pela Coroa portuguesa como recursos de promoção de seu ethos no 

reforço dos vínculos de relação com seu superior. 

 

10.2.4 Protótipo de MNI Exaltativo Passivo 

Documento 55: CARTA do [secretário do reino], Conde de Oeiras, Sebastião 

José de Carvalho e Melo ao [governador e capitão general da capitania de São Paulo], 

Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, agradecendo por 

carta familiar recebida e se colocando à disposição para colaborar com o seu governo. 

Recebi aCarta familiar comqueVossaSenhoria mefavoreceo 
nadata doprimeiro deIulho deste prezente anno, achando 
nella adezejada, egostozissima certeza, deVossaSenhoria haver chega= 
do com perfeitaSaude, ebomSucesso ao Rio de Ianeiro: A 
mesma felicidade espero queVossaSenhoria tivesse no Segundo transporte 
aoSeuGoverno, oqual tenho por certo, queSerá conduzido 
com o acerto, que promette as dispoziçoens, queVossaSenhoria já pre= 
venia como tenho visto pelas Suas Cartas deOfficio aque 
tenho feito reposta. 
 Toda estaFamîlia agradece muito obsequioza= 
mente aVossaSenhoria aSualembrança, interessadose igualmente 
comigo naSua mayor felicidade. 
 Paratudo oquefor deServir aVossaSenhoria meacha= 
rá Sempre com a mais prompta, emais fiel vontade. 
 Deosguarde aVossaSenhoria muitos anos Nossa Senhora 

daAjuda a 20 de Novembro de1765 
Mayor amigo e mais fiel Captivo de VossaSenhoria 

Conde de Oeyras 
Senhor Dom Luis Antonio 

deSouza. 
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Ressalta-se, na descrição que antecede o documento, a classificação da espécie 

documental no verbete como “Carta familiar”. Essa categorização deve-se ao grau de 

proximidade com o interlocutor, sobretudo às menções do termo “família” no texto da 

carta: ‘Recebi aCarta familiar’ (55, 1) e ‘Toda estaFamîlia agradece’ (55, 10). Na 

administração setecentista, o conceito de família abrange os funcionários que 

colaboram com o governante. Isso pode ser melhor verificado no fragmento 

‘dequeSuaMagestade que Deos guarde etodaSuaReal | Familia gozaõ 

deperfeitaSaude’ (12, 3), em que a “Família Real”, além dos parentes consanguíneos, 

conta também com as pessoas próximas ao Rei, tanto os serviçais quanto os seus 

companheiros. 

Do mesmo modo, a família do Morgado de Mateus na capitania de São Paulo 

não contava com sua esposa e filhos, que permaneceram em Vila Real. A exemplo 

dos demais governadores ultramarinos, tinha como família os funcionários 

contratados para acompanhá-lo: ‘Como ao Governador naõ hé Licito desamparar o 

Seu Lugar | tambem aSua familia naõ deveria ter aliberdade de odezampa- | rar a elle’ 

(14, 19). Assim, sendo a família a comitiva que acompanhava o Governador, os 

vínculos familiares eram, nesse caso, os acordos de trabalho. Novamente, os limites 

entre as esferas do pessoal e do profissional configuram-se como bastante tênues no 

período.  

Dito isso, não é de se estranhar a abordagem afetiva que se dá à 

correspondência em que o superior agradece a seu subordinado pelo envio da 

informação de ter chegado com sucesso ao local de destino. A abertura da missiva 

afirma que a carta é familiar ‘comqueVossaSenhoria mefavoreceo’ (55, 1). Nota-se o 

Afeto de Satisfação no verbo “favorecer”, em que o autor avalia como um benefício a 

sua pessoa o envio da notícia. O tom afetivo permanece, ‘adezejada, egostozissima 

certeza’ (55, 3), nos atributos que caracterizam “certeza”, sinônimo da informação 

recebida. “Gostosíssima” dimensiona a Satisfação com que o autor recebe a novidade 

e contém em si uma Gradação de Intensidade pelo grau superlativo. O fato de ser 

“desejada” demonstra o Afeto de Inclinação e indica a importância para o governo 

central de o Morgado de Mateus ter chegado ‘com perfeitaSaude, ebomSucesso ao 

Rio de Ianeiro’ (55, 4). A Apreciação positiva dos epítetos “perfeita” e “bom”, 

antecedendo “saúde” e “sucesso”, confere importância ainda maior à realização do 

interlocutor. 
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Embora prototípica do MNI exaltativo, o caráter laudatório da correspondência 

passiva difere do empregado pelo Morgado de Mateus. Não há uma gama tão variada 

de elogios, tampouco se verifica o rebaixamento voluntário do autor. O Conde de 

Oeiras reconhece a lembrança: ‘Toda estaFamîlia agradece muito obsequioza= | 

mente aVossaSenhoria aSualembrança, interessadose igualmente | comigo naSua 

mayor felicidade’ (55, 10). A Satisfação afetiva do agradecimento pela lembrança é 

reforçada pela Gradação de Intensidade “muito obsequiosamente”. Destaca-se, nesse 

agradecimento, o interesse demonstrado pelo Morgado de Mateus em relação ao 

Conde de Oeiras como motivo de sua “maior felicidade”. O reconhecimento do Conde 

pelo modo exaltativo de negociação intersubjetiva justifica o constante investimento 

do Morgado de Mateus nesse MNI.    

Além do tratamento afetivo477 em relação a um subordinado em uma carta oficial, 

o que parece divergir do nosso conceito atual é o fato de o autor mostrar-se disposto 

a “servir” a seu interlocutor no que for preciso: ‘Paratudo oquefor deServir 

aVossaSenhoria meacha= | rá Sempre com a mais prompta, emais fiel vontade’ (55, 

13). Nota-se que a semântica do verbo “servir” refere-se à ideia de colocar-se à 

disposição para o que fosse necessário. Além do sentido profissional, essa colocação 

abrangeria também questões pessoais.  

Ao longo do corpus, quando é retomada a voz do próprio autor ou de seu 

interlocutor, não se considera ocorrência de Engajamento. Conforme apresentado 

anteriormente, no capítulo acerca dos pressupostos teóricos, reservou-se às vozes de 

terceiros a classificação de Engajamento. Com isso, os trechos que fazem menção a 

uma intertextualidade com dizeres do interlocutor poderiam ser considerados 

Expansão dialógica por Atribuição de Reconhecimento: ‘achando | nella adezejada, 

egostozissima certeza, deVossaSenhoria haver chega= | do com perfeitaSaude, 

ebomSucesso ao Rio de Ianeiro’ (55, 2); ‘queVossaSenhoria já pre= | venia como 

tenho visto pelas Suas Cartas deOfficio’ (55, 7) e ‘aVossaSenhoria aSualembrança’ 

(55, 11). Não sendo assim classificadas, essas retomadas de dizeres do interlocutor 

servem para estreitar os laços ao atribuir valor às ações do outro. Entende-se, pois 

                                                             
477 Esse fato parece ser característica comum às correspondências oficiais do século XVIII, uma vez 

que o mesmo foi encontrado em documentação do Marquês do Lavradio, tendo-se observado que “sua 

voz poderia deslizar, mesmo que suavemente de modo afetuoso e onde era necessário manter o 

cerimonial.” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 80). 
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que esse breve documento visa sobretudo à manutenção das boas relações com o 

interlocutor. 

Dessa maneira, as correspondências laudatórias existiam também nos envios 

descendentes, como maneira de os governantes centrais reforçarem seus vínculos 

com seus subordinados. Afinal, os Govenadores, enquanto funcionários do alto 

escalão estabelecidos nas regiões coloniais, eram os representantes da Coroa 

portuguesa no ultramar e promotores das ordens reais. Manter a proximidade das 

relações com esses funcionários representava a melhor garantia à manutenção do 

domínio português. 

Tendo em mente os dois documentos prototípicos do MNI exaltativo, infere-se a 

grande relevância dessa forma de negociação intersubjetiva às relações vigentes no 

período setecentista. Era por meio do tom laudatório que se mantinham as relações à 

distância. Eram índices capazes de sobrepor os padrões da lealdade e da confiança 

a quaisquer mal entendidos que pudessem surgir das correspondências de caráter 

exortativo. 

 

10.2.5 Protótipo de MNI Exortativo Ativo  

Documento 6:  CARTA FAMILIAR do [governador e capitão general da capitania 

de São Paulo], Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, ao 

[secretário do reino], conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo, pela qual 

se desculpa478 por não poder escrever as segundas vias e as entregar a um secretário 

de confiança, visto se ressentir da mão direita, em virtude da queda que dera. 

Participa-lhe, também, por ela, que o 4º conde de Vimeiro (D. Sancho de Faro e 

Sousa) lhe pedira alguns esclarecimentos tirados daquela capitania para juntar a uma 

causa que trazia com o conde de Lumiares sobre a capitania de São Vicente, 

desejando saber se o dá-los, seria do serviço e agrado de D. José I. 

Illustrissimo eExcellentissimo Senhor 
Como Vossa Excellencia MeuSenhor. sabemuito 
bem a grande queda que eu dei agora fas hum anno vindo a cava 
Lo naSerrado Maraõ, na qual espedacei todo o cotovello ejogo do 
pulsso damaõ direita; em cujos Lugares naõ ficoutudo reduzido a 
suaprimeira perfeiçaõ, eem muitos dias padeçodores naquellas partes que 
só com muitamortificaçaõ posso escrever.  Por isso pecoaVossaExcellencia 

                                                             
478 Do mesmo modo, o Marquês do Lavradio “Quando não pôde escrever de próprio punho, comunicou 

aos correspondentes que estava fazendo uso de mão alheia, das mãos dos secretários.” 

(CONCEIÇÃO, 2013, p. 131). 
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meperdoe emedispense de eu naõ poder tambem escrever as segun 
das vias pela minha maõ, naõ tendo outro remediosenaõ fialas descre 
tario aquemdei ojuramento dos Santos Evangelhos, e delleterei todo ode 
vido cuidado alemdisso paraque denhum modopossahaver ominimopre 
juizo no Segredo taõ necessario aoRealServicodeSuaMagestade que Deos guarde 
 Tambemdouparte aVossaExcellencia que o Conde do Vimiei- 
rometempedido alguas clarezas, dequepreciza, tiradas destaCapitania 
parajuntar ahuacauza que tras com o conde deLumiares sobre a Ca 
pitaniadeSaõ vicente:          E como eunaõ quero fazer nadaencober 
to, nem sei se istodealgum modo podera ser ounaõ do agrado, e 
Serviço deSua Magestade queDeos guarde oponho naprezença deVossaExcellencia pa 
raque naõ sendo como entendemeadvirta, paraque eunaõ façanada, o que 
assim executarei como Vossa Excellencia medetreminar. 
 Deos Guarde aVossaExcellencia muitos anos Villade 
Santos 3 deSetembro de1765. 
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Condede 

Oeyras 
       DeVossaExcellencia MeuSenhor 

                                  MenorCreado.   
              DomLuis AntoniodeSouza. 

 

Esta carta familiar ativa foi elencada como prototípica do MNI exortativo por 

intencionar a persuasão do interlocutor e parte de dois princípios. Primeiro comprovar 

o acerto da atitude tomada para resolução do impasse de não poder escrever tanto 

quanto gostaria. Depois, demonstrar que não toma atitudes precipitadas e aguarda 

um posicionamento de seus superiores. 

Assim dividido em dois parágrafos, o texto discorre primeiramente sobre a 

dificuldade de o autor redigir de próprio punho as duas vias das correspondências. 

Como característico do MNI exortativo, inicia-se com o Engajamento de Contração 

Dialógica: ‘Como Vossa Excellencia MeuSenhor. sabemuito | bem’ (6, 2), em que a 

Proposição ratifica o que será dito por meio da Concordância, de modo a confirmar a 

veracidade da informação. Afirma-se que o interlocutor “sabe muito bem” sobre o 

ocorrido, intensificando-se pela Gradação de Força alta na Qualidade (muito) e na 

Modalidade (bem). Mesmo certo do conhecimento de seu leitor, o caso é retomado 

em detalhes, seja para reavivar a memória do interlocutor, seja para reiterar seu 

caráter verídico.  

Serve-se da Gradação de Força para a Quantificação da Extensão de Tempo 

decorrido ‘agora fas hum anno’ (6, 3), indicando a gravidade do acidente: passado um 

ano ainda tem sequelas. Situa também pontualmente o ocorrido quanto ao local: 
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‘vindo a cava | Lo naSerrado Maraõ479’ (6, 3), onde ‘espedacei todo o cotovello ejogo 

do | pulsso damaõ direita’ (6, 4). Ao descrever a lesão, o autor usa a Gradação de 

Quantificação de Massa em “todo” para reforçar a proporção da contingência e, com 

isso, colocar-se na posição de vítima dessa circunstância. 

A melhora desde o acidente ocorreu, mas ‘naõ ficoutudo reduzido a | suaprimeira 

perfeiçaõ’ (6, 5). Pela Apreciação de Composição positiva, caracteriza-se o braço 

antes da queda, indicando sua forma física saudável antes de acidentar-se. Seria, 

portanto, uma impossibilidade temporária. 

Por conta da queda, o autor queixa-se que ‘em muitos dias padeçodores 

naquellas partes que | só com muitamortificaçaõ posso escrever’ (6, 6). Argumenta-

se com o apoio da Gradação alta, de Quantificação com a Extensão de Tempo em 

“muitos dias” e da Intensificação de Processo “muita”. Esses recursos ampliam o 

escopo do sofrimento causado pelas dores ao escrever. Pretende-se, com isso, 

solicitar a liberação da escrita das segundas vias do que produz em sua Secretaria: 

‘meperdoe emedispense de eu naõ poder tambem escrever as segun | das vias pela 

minha maõ’ (6, 8). Antes de solicitar a dispensa, pede perdão, como forma de mostrar-

se cônscio de suas atribuições e de distinguir seu ethos de responsabilidade.  

A delegação desse trabalho a um terceiro que redigisse as outras vias de sua 

correspondência só se deu pois, ‘naõ tendo outro remediosenaõ fialas descre | tario’ 

(6, 9), teve de aceitar transferir essa tarefa. A Atitude de “fiá-las a um Secretário” 

pressupõe um Julgamento de Sanção Social ligado à Veracidade, denotando a 

valorização que o autor atribuía à escrita. Sobre a extrema importância que o Morgado 

de Mateus dava à produção de seus documentos tratar-se-á mais a diante, quando se 

discorrer acerca da estratégia de informar detalhadamente. 

Por ora, cabe apontar o empenho com que treina o seu substituto na função: 

‘aquemdei ojuramento dos Santos Evangelhos’ (6, 10). Por meio do Julgamento de 

Sanção Social de Veracidade positivo, o autor indica que o comprometimento com a 

função foi pautado por seu Secretário no juramento de cunho religioso. A ideologia 

religiosa católica é aqui vinculada como alicerce à ética do profissional, para que não 

houvesse ‘ominimoprejuizo no Segredo’ (6, 11). A mitigação do sentido pela Gradação 

baixa de “mínimo” atesta que o Secretário teria condições de conservar o sigilo daquilo 

                                                             
479 O acidente teria ocorrido ainda em Portugal, perto de sua Casa em Mateus, na Serra do Marão, 
entre o litoral Douro e a região de Trás os Montes e Alto Douro. Diferente da atualidade, não há 
preocupação em relatar a seu superior que já assumira o cargo com esse problema de saúde. 
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que escrevesse. Como garantia, o autor dá sua palavra de que ‘delleterei todo ode | 

vido cuidado’ (6, 10), em que “todo” intensifica a amplitude da vigilância prometida. O 

“cuidado” com que manteria a observação sobre o funcionário reforça o caráter de 

Tenacidade do autor.  

Todo o cuidado seria empregado para a manutenção do ‘Segredo taõ necessario 

aoRealServicodeSuaMagestade’ (6, 13). A Apreciação de Valor Social positiva contida 

em “necessário” intensificada por “tão” caracteriza a relevância atribuída à 

confidencialidade da documentação. Esse estatuto confidencial dos atos 

administrativos era de tal maneira representativo que, segundo Martins (2007, p. 251), 

os documentos secretos eram classificados como “secretíssimo”, “secreto”, ou 

“reservado”. Apesar de sua restrição física, ressalta nesse primeiro parágrafo o 

Julgamento de Sanção Social de Propriedade positiva em relação a si mesmo, 

enquanto detentor da ética necessária a ter contato com todos os “segredos” 

existentes em um governo. 

O segundo parágrafo parece um acréscimo do primeiro por começar com a 

conjunção “também”. No entanto, tratará de outro assunto, com finalidade distinta. 

Relata que o Conde de Vimieiro480 deseja ‘alguas clarezas, dequepreciza’ (6, 14) para 

resolver uma demanda sobre a capitania de São Vicente. Ao citar o pedido, serve-se 

do Engajamento de Expansão Dialógica de Distanciamento, rejeitando a 

responsabilidade dessa citação. Diante da solicitação, recorre a seus superiores: 

‘eunaõ quero fazer nadaencober | to, nem sei se istodealgum modo podera ser ounaõ 

do agrado, e | Serviço deSua Magestade’ (6, 16). Demonstra-se, assim, disposto a 

buscar as orientações do Conde de Oeiras antes de tomar suas próprias resoluções. 

E reforça essa ideia ao afirmar que não quer fazer nada “encoberto”. Evidencia a 

Apreciação de Valor Social negativa das atitudes tomadas sem o conhecimento do 

Reino e prova que é de seu feitio prestar contas de tudo o que faz. Emprega a 

Ponderação ao relatar que “não sabia se isto de algum modo poderia ser ou não do 

agrado”, abrindo espaço ao posicionamento do interlocutor. Seu desejo de executar 

apenas o que fosse do “agrado” de seus dirigentes, pelo Afeto de Satisfação, retoma 

a tentativa de manutenção dos laços afetivos com o interlocutor. O autor conclui a 

                                                             
480 Os Condes de Vimieiro eram descendentes de Martim Afonso de Sousa, primeiro donatário de São 
Vicente em 1532. Durante o governo do Morgado de Mateus, disputavam judicialmente a posse daquela 
capitania. 
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carta com o pedido para que ‘meadvirta, paraque eunaõ façanada’ (6, 19), de modo a 

explicitar sua obediência e subordinação perante o interlocutor. 

Com o propósito central de persuadir o interlocutor a aceitar a solução que tinha 

dado a uma questão importante de seu governo (a escrita das correspondências), o 

Morgado de Mateus emprega a estratégia de apresentar esse ponto nevrálgico no 

parágrafo inicial da carta. Aponta depois um assunto em aberto, sobre o qual ainda é 

possível que o interlocutor interfira. O Engajamento de Contração Dialógica predomina 

inicialmente, mas se inverte para a Expansão Dialógica depois, aliando o autor a seu 

destinatário. Dessa maneira, o primeiro tópico, em que tomou a decisão por si, fica 

amortizado diante da abertura que dá ao interlocutor na conclusão da tratativa. 

 

10.2.6 Protótipo de MNI Exortativo Passivo  

Documento 93: AVISO do [secretário do reino], Conde de Oeiras, Sebastião 

José de Carvalho e Melo ao [governador e capitão general da capitania de São Paulo], 

Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, ordenando que se 

fiscalizasse o trabalho dos oficiais da cobrança de impostos, isentando-os de 

obrigações que os desviassem de sua função principal. 

Sendo prezente aSua Magestade o grande 
atrazo em que se achaõ as Contas dessa Capitanîa 
por falta de Officiaes que nellas trabalhem com zelo e 
actividade: Determina o mesmo Senhor queVossaSenhoria 
ponha neste particular a mais exacta vigilancia, a 
fim de que as ditas Contas se finalizem com abre= 
vidade possivel; e para que a os ditos Officiaes lhes naõ 
sirva de desculpa o dizerem que por Ordem deVossaSenhoria 
se occupam em escriptas da Secretaria desse Governo, 
devo dizer-lhe, que só no cazo de elles se acharem desoc= 
cupados hé que VossaSenhoria os pode occupar em algumas deli- 
gencias breves, e cazuaes que lhes naõ embarassem as o- 
brigaçoens dos Seus Empregos: E succedendo haver ne= 
cessidade de pessoas que escrevaõ na Secretaria, nesse 
cazo mandará VossaSenhoria chamar os Amanuences que lhe 

forem necessarios, os quaes naõ sendo mais precizos se 
devem despedir depois de satisfeitos do seu trabalho. 
 DeosGuarde aVossaSenhoria Lisboa a 23 de Agosto de 
1770. 

Conde de Oeyras. 
Senhor Dom Luiz Antonio 
deSouza. 

 

De caráter exortativo por excelência, esse aviso trata de um assunto pontual: a 

necessidade de funcionários que trabalhem com as contas da capitania de São Paulo.  



818 

 

No padrão formulaico dessa espécie documental diplomática, apresenta-se 

sucintamente o problema e, a seguir, a ordenação real para que seja solucionado. 

Desde a primeira linha, a situação é retratada de forma negativa: ‘o grande | atrazo 

em que se achaõ as Contas dessa Capitanîa | por falta de Officiaes que nellas 

trabalhem com zelo e | actividade’ (93, 1). O autor apresenta o fato como uma 

retomada aquilo que lhe informaram, pela Expansão Dialógica de Distanciamento 

implícito. Pela Apreciação de Valor Social contida em “atraso” é intensificada pela 

Gradação de Intensificação de “grande”, denotando a seriedade da questão e 

urgência das medidas. Retoma-se a crítica aos habitantes da capitania: faltam “oficiais 

que trabalhem com zelo e atividade”, ou seja, que sejam dignos do Julgamento de 

Estima Social de Tenacidade no cumprimento de sua atribuição na cobrança de 

impostos.  

Diante do quadro de desorganização do setor financeiro, o Conde de Oeiras 

transmite a ordem do Rei para que o Morgado de Mateus ‘ponha neste particular a 

mais exacta vigilancia’ (92, 5). O uso da Prototipificação da “vigilância” pela Gradação 

de Foco “a mais exata” pode ser entendido como a ausência dessa atitude de 

significativo Valor Social. 

O Governador deveria atender à demanda rapidamente, conforme indicado pela 

Modalidade da Gradação de Força ‘com abre= | vidade possivel’ (93, 6). Essa pressa 

deriva da necessidade de arrecadação na capitania para o Real Erário na ideologia 

política de as colônias manterem-se sem investimentos da Coroa e, sempre que 

possível, gerarem lucro. 

Diante das prováveis justificativas dos oficiais da capitania de não cumprirem 

suas funções por terem de atuar como escribas, acrescenta-se que ‘a os ditos 

Officiaes lhes naõ | sirva de desculpa o dizerem que por Ordem deVossaSenhoria | se 

occupam em escriptas da Secretaria desse Governo’ (95, 7). Mais uma vez há 

referência à valorização que o Morgado de Mateus dava à prática da escrita. Chegava 

a empregar funcionários de outros setores para cumprirem essa função. As 

autoridades do Reino, após cinco anos de seu governo, conheciam essa sua 

predileção, por vezes em detrimento de outras áreas da administração.  

Assim, o Conde indica que seria autorizado atribuir-lhes funções na produção 

escrita apenas ‘no cazo de elles se acharem desoc= | cupados’ (93,10). A polaridade 

neutra de “desocupados” nesse contexto não deixa de conter Julgamento de Sanção 

Social e prever a possibilidade de as funções não serem devidamente cumpridas na 
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capitania. Quando puderem ser ocupados em outras tarefas, essas devem ser 

‘breves, e cazuaes que lhes naõ embarassem as o- | brigaçoens dos Seus Empregos’ 

(93, 12). Essas “diligências” que extrapolavam o escopo das funções seriam vistas 

pela Apreciação de Valor Social como positivas se fossem “breves e casuais”. Caso 

contrário, “embaraçavam” ‘as o- | brigaçoens dos Seus Empregos’ (93, 12) e, com 

isso, geravam mais danos à administração do que vantagens. 

Como uma correspondência tipicamente exortativa, apresenta-se uma medida 

que solucione a situação-problema. Consiste na contratação temporária de 

amanuenses ‘que lhe | forem necessarios, os quaes naõ sendo mais precizos se | 

devem despedir depois de satisfeitos do seu trabalho’ (93, 15). A iniciativa de não 

gerar custo extra com contratações desnecessárias reitera a valorização do aspecto 

financeiro para a Coroa portuguesa. Somente os “necessários”, com a Apreciação de 

Valor Social, deveriam ser aceitos e “despedidos” depois da prestação de seus 

serviços. Explica-se, com essa medida, a grande diversidade de caligrafias no corpus 

ativo, conforme se aborda nas considerações paleográficas. 

A análise desse exemplar passivo permite sua contraposição com o ativo do 

mesmo MNI. Em ambos há a tentativa de persuadir o respectivo interlocutor acerca 

de uma forma tida como mais correta para a solução de um determinado problema. A 

correspondência passiva comporta essa exortatividade de maneira mais direta, por 

meio de ordenações explícitas e ditames. Já a ativa conta com marcas mais 

destacadas de Engajamento, com a inclusão de outras vozes. Além disso, o corpus 

ativo trabalha com mais estratégias de manutenção do ethos, de modo a convencer o 

destinatário sem imposições tão evidentes. Nota-se também que as ideologias são 

veiculadas de maneira muito mais sutil em correspondências predominantemente 

exortativas. Afinal, a intenção precípua desse MNI é a persuasão para situações de 

ordem mais pragmática. 

 

10.2.7 Protótipo de MNI Informativo Ativo  

Documento 37: OFÍCIO do [governador e capitão general da capitania de São 

Paulo], Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, ao [secretário 

de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, enumerando suas 

realizações como governador da capitania de São Paulo.  

 

                                                               Illustrissimo e Excellentissimo Senhor 
Foi Sua Magestade Servido em o anno de1765 mandarme Crear 
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denovo o Governo desta Capitania de Saõ Paulo restetuindo amesma 
Capitania ao Seu antigo estado, ejurisdiçaõ que já antecedentemente nella 
houveraõ, Aoque a Crescentou as Instrucçoẽs de 26 de Ianeiro do referi 
do anno, que sehaõde achar registadas nessa Secretaria, e Outras Or- 
dés particulares, que o mesmo Senhor foi Servido mandar Expedir Sobre 
as duvidas, que SemeOffereceraõ arespeito da Execuçaõ das mesmas Ins- 
trucçoẽs. 
 Cheguei ao Rio de Ianeiro e Conferindo tudo Com o Excellentissimo Con- 
de de Cunha Vice Rey do Estado, que entaõ era, na conformidade dasmesmas 
Ordés foi asentado de Comum a Cordo tudo o que Sedevia obrar naquelle 
tempo, para Segurança, edefença desta Capitania, e Extençaõ dos Reaes 
Dominios de Sua Magestade. 
 Oestado, emque achei a Capitania Ao tempo que en- 
trei nella e as providencias, que tenho dado para ressucitala, melhor o pode- 
ra Vossa Excellencia Ver namultidaõ de Contas, que tenho dado no espaço de Cinco 
annos demeu Governo, doque na brevidade desta Carta. Só direi a VossaExcellencia, 
que a achei morta, Sem defenças, Sem rendas, Sem Comercio, Sem Labouras, 
Com poucas Tropas, porque Só Consestiaõ em seis Companhias pagas e as Orde- 
nanças, e sem fortificaçoẽs, porque só as havia na Barragrande do Porto de 
Santos, e todos os outros Portos estavaõ sem ellas. 
    A primeira deligencia foi 
pôr em Ordem as poucas rendas desta Provedoria, ecom boa arrecadaçaõ 
todos osdinheiros que andavaõ dispersos; de sorte que faltando todos os an- 
nos para as despezas Ordinarias, egastos Certos, 14 Contos; pagueiasdivi- 

das atrazadas, e pude Sustentar naõ só osgastos Ordinarios, mas aCres- 
Centar Outros muito grandes; porem estes meyos Vaõ faltando, e Senecessi- 
ta dehuma prompta providencia para Suprir a sua falta. 
 Acrescentei mais huma Companhia às Tropas pagas da Villa de 
Santos, formando deSete Companhias hum Regimento. 
     E formei denovo Seis Re 
gimentos de Tropas Auxiliares, o primeiro Regimento de Dragoẽs de Saõ Paulo, e 
Villas doSul denominado o Regimento de General  OSegundo Regimento de 
de Cavallaria Ligeira deGuaratinguetá, e Villas do Norte; Oprimeiro Cor- 
po de Infantaria de Saõ Paulo, e Villas doSul, eo Segundo Corpo de Infan- 
taria deGuaratinguetá, e Villas do Norte. Oprimeiro Corpo de Infantaria 
damarinha de Santos, e Villas do Norte, e oSegundo Corpo de Infantaria da- 
marinha de Paranaguâ, e Villas doSul: tres Companhias de Uzares da- 
Villa de Curitiba, que portodos fazem onumero de 21 Companhias de Cava= 
Laria Com 1040 Cavaleiros, e 40 de Infantaria que fazem o numero de 2600 
Infantes, e portodos 4000 Combatentes Auxiliares, os quaes todos Seachaõ 
fardados, e Armados, e Suficientemente Exercitados. 
    Mandei fazer huma 
Fortaleza na entrada da Barra de Paranagua de Lutaçaõ de 32 pe- 
ças Cuja obra Seacha quazi Concluida, eaguarneci Com Seis peças por  

naõ ter todas asnecessarias, fiz hum Forte na praya doGoys daVilla 
de Santos da Lutaçaõ de 18 peças que guarneci Com huma, e taõ bem 
Seacha acabado. Tenho principiado outro, na Ilha de Saõ Sebastiaõ, 
Outro na Barra da Bertioga, que dá entrada para a Villa de Santos por 
ter omar arruinado huma bataria que aLi havia. 

     Tenho formado 4 Villas 
que Saõ a de Saõ Ioze da Parahyba, de Saõ Ioaõ de Atibaya, Mogimirim, 
eFaxina; etenho principiado muitas Povoaçoẽs Como Saõ a de Saõ 
Luiz deGuaratuba, a dos Prazeres nas Lages, ade Ararapira, Sabauna. 
Santo Antonio do Registo, Santa Anna do Yapo, Pirassicaba, eOutras, 
para asquaes remeto necessaria aprovidencia para a subsistencia dos Pa- 
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rochos, Com taõ bem para Selhe repartirem as Freguezias; porque podiaõ to- 
das estar muito adientadas Senaõ foraõ as Oppoziçoẽs que tem feito os Pa 
rochos Confinantes, naõ querendo Consentir em ceder nada dos seus destrictos. 
 Os dous mayores negocios que actualmente tem esta Capitania, saõ 
Oestabelecimento dos Portuguezes no Guatemy nafronteira do Paraguay Cu- 
jas utiLidades saõ taõ grandes Como VossaExcellencia pode Considerar, Vendo as 
Contas que sobre este negocio tenho dado: eoSegundo Saõ os descubrimentos 
que tenho feito sobre ogrande Sertaõ de Tibagy deque agora douConta 
deSeachar totalmente descuberto ogrande Rio de Dom Luiz, eEstabele- 
Cidos os Portuguezes aLem do Paraná, Como taõ bem deSe terem Ven- 
Vencido todas as grandes deficuldades dos Saltos, e Serranias do Rio do Registo, 
e esperar muito brevemente tenhaõ chegado as Expediçoẽs em té o fim. 
 Para o referido he muito precizo que Vossa Excellencia medê as suas Providen 
cias para eu poder segurar as fronteiras destes Largos Estados, Sustentando 
nellas os Prezidios, e guarniçoẽs Competentes naquellas partes em que fo 
rem muito necessarios. 
 Eisto porque no tempo prezente naõ sepode demo 
rar omandar abrir as Minas deste requissimo Sertaõ aoPovo, por ser 
ounico meyo que ha deo encher degente, povoar, edefender; Como taõ bem 
para se estabelecerem rendas Comque se haõ de recuperar os gastos passados, 
eos que haõ de ser precizos para o futuro para a Conservaçaõ detaõ dilata- 
dos Dominios Como Saõ osque Se Comprehendem desde o Guatemy em te a  
Barra do Rio do Registo. 
 Sobre oque Vossa Excellencia Com as CLaras Luzes da sua 
alta Comprehensaõ meensinuará oque devo obrar para Conseguir os a Cer= 
tos que dezejo no Real Serviço. 
Deos Guarde a Vossa Excellencia Saõ Paulo a9  
de Iulho de 1770  
Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor Martinho 
deMello de Mendonca 
              DomLuis Antonio deSouza 

 

Nesse ofício, o autor fornece um descritivo das ações que vinha tomando no 

governo da capitania. Por ser um informativo destinado ao Secretário Martinho de 

Melo e Castro, o autor introduz o assunto com a narração de como ocorrera a 

restauração da capitania de São Paulo: ‘Foi Sua Magestade Servido em o anno 

de1765 mandarme Crear | denovo o Governo desta Capitania de Saõ Paulo 

restetuindo amesma | Capitania ao Seu antigo estado, ejurisdiçaõ que já 

antecedentemente nella | houveraõ’ (37,1). Apesar da marca de primeira pessoa pelo 

clítico “me” que acompanha os verbos “mandar” e “oferecer”, o parágrafo desenvolve-

se de forma distanciada do autor. Atribui-se ao próprio Rei a responsabilidade por 

restabelecer a capitania. Para tanto, serve-se do Engajamento de Expansão Dialógica 

por Atribuição de Reconhecimento. Há, nesse mesmo parágrafo, três ocorrências que 

referendam ordens recebidas diretamente do Rei: ‘Foi Sua Magestade Servido em o 

anno de1765 mandarme Crear | denovo o Governo desta Capitania de Saõ Paulo’ (37, 

2); ‘Aoque a Crescentou as Instrucçoẽs de 26 de Ianeiro’ (37, 5) e ‘Outras Or- | dés 
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particulares, que o mesmo Senhor foi Servido mandar Expedir Sobre | as duvidas’ (37, 

6). Além da neutralidade de seu posicionamento diante da intertextualidade sugerida 

ao interlocutor, o autor confere os créditos da restauração da capitania a seu 

soberano.  

No segundo parágrafo, no mesmo viés de Engajamento por Atribuição de 

Reconhecimento, menciona a consulta feita ao Vice-Rei: ‘Conferindo tudo Com o 

Excellentissimo Con- | de de Cunha Vice Rey do Estado’ (37, 10). Afirma que ao 

chegar ao Brasil, pelo porto do Rio de Janeiro, teria feito a conferência de “tudo” com 

o Vice-Rei. Tal pronome indefinido expressa o grau máximo da Gradação de 

Quantificação e assegura a confiabilidade de suas ações. Destaca-se, nesse 

parágrafo, a marcação temporal: ‘tudo o que Sedevia obrar naquelle | tempo’ (37, 12). 

“Naquele tempo”, pretendia-se garantir a segurança da capitania e expandir as 

fronteiras desses domínios. Justificam-se, com isso, as medidas que na atualidade do 

ofício não mais condiziam com as expectativas do Reino.  

Ainda como introdução, o terceiro parágrafo relata a situação da capitania de 

São Paulo quando assumira seu governo. A partir daí, elenca ‘as providencias, que 

tenho dado para ressucitala’ (37, 16). O verbo “ressuscitar” resume a forma como 

dimensiona os seus cinco primeiros anos de governança. Serve-se da Apreciação de 

Valor Social negativa para descrever a forma como encontrara a capitania: ‘a achei 

morta, Sem defenças, Sem rendas, Sem Comercio, Sem Labouras, | Com poucas 

Tropas’ (37, 19). Ao longo de todo o texto, as informações são transmitidas com base 

nas duas polaridades da Apreciação de Valor Social e, por vezes, de Composição. A 

alternância das polaridades, ora positiva, ora negativa, ocorre pelo fato de o autor 

discorrer sobre os benefícios de sua gestão em contraposição as condições que 

encontrara. 

A partir do quarto parágrafo, o Morgado de Mateus informa sobre sua atuação 

administrativa. Aborda sua atuação nas áreas das finanças, da militarização, da 

defesa territorial, do povoamento dos territórios e dos negócios. 

Afirma que sua primeira providência consistiu em ‘pôr em Ordem as poucas 

rendas desta Provedoria, ecom boa arrecadaçaõ | todos osdinheiros que andavaõ 

dispersos’ (37, 24). Contrapõe “as poucas rendas”, pela Gradação de Quantificação 

baixa, com a “boa arrecadação”, de grau oposto. Suas contribuições estenderam-se 

a de pagar dívidas atrasadas e aumentar os investimentos. Após enumerar suas 

ações, encerra o parágrafo com a solicitação: ‘porem estes meyos Vaõ faltando, e 
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Senecessi- | ta dehuma prompta providencia para Suprir a sua falta’ (37, 28). A 

urgência com que se precisa tomar a providência demonstra a precariedade das 

condições na capitania e os motivos dessa falta de meios de sobrevivência são 

apresentados por ele nos próximos parágrafos. 

Em duas linhas, resume como estruturou a formação militar da Vila de Santos, 

com sete companhias e um regimento.  

No parágrafo seguinte, trata de forma detalhada e objetiva da organização militar 

de São Paulo. Para isso, emprega números, descreve as formações e as situa. 

Conclui o tópico com a afirmação de que ‘todos Seachaõ | fardados, e Armados, e 

Suficientemente Exercitados’ (37, 42). Pela Gradação de Força de Quantificação, 

generaliza as condições que representa pela Atitude de Apreciação de Composição 

positiva. Assim, as poucas tropas foram equipadas e treinadas “suficientemente”, 

reforçando, pela Gradação de Intensificação, a qualidade do treinamento. 

A seguir, arrola as fortalezas que criou no litoral e a quantidade de canhões 

instalados, a que chama de “peças”: ‘Mandei fazer huma | Fortaleza na entrada da 

Barra de Paranagua de Lutaçaõ de 32 pe- | ças Cuja obra Seacha quazi Concluida, 

eaguarneci Com Seis peças por | naõ ter todas asnecessarias’ (37, 44). Apesar da 

capacidade para mais munição e oficiais, o Governador colocou apenas seis das 32 

possíveis. No início do período, o autor expressa-se de maneira literal: não afirma ter 

feito a obra, mas “mandado fazer”. Demonstra sua modéstia nessa proposição, 

entretanto retoma o modelo mental ideológico de agente da ação, conforme o uso das 

formas verbais em primeira pessoa do singular “guarneci” e “fiz”. Essa fortaleza estaria 

“quase” concluída, indicando o prosseguimento das obras pela Gradação de 

Intensificação de Processo. Do mesmo modo, aponta outros dois fortes com obras em 

andamento: o da Ilha de São Sebastião e da Barra de Bertioga. O forte da Praia de 

Góes, por sua vez, já estaria concluído, com apenas uma peça das 18 previstas. A 

ausência do material de que necessita para as construções adequadas, é atribuída de 

forma velada aos superiores: ‘por | naõ ter todas asnecessarias’ (37, 46). 

Informa também sobre a criação de vilas, enumerando-as de forma objetiva. 

Haveria quatro já criadas: ‘a de Saõ Ioze da Parahyba, de Saõ Ioaõ de Atibaya, 

Mogimirim, | eFaxina’ (37, 53); e sete iniciadas: ‘Saõ | Luiz deGuaratuba, a dos 

Prazeres nas Lages, ade Ararapira, Sabauna. | Santo Antonio do Registo, Santa Anna 

do Yapo, Pirassicaba’ (37, 54). Após a menção dessas vilas, acrescenta que ‘podiaõ 

to- | das estar muito adientadas Senaõ foraõ as Oppoziçoẽs que tem feito os Pa | 
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rochos Confinantes’ (37, 58). Atribui aos párocos o atraso das povoações, que 

estariam “muito adiantadas” não fosse o fato de “não cederem nada dos seus 

distritos”. Ao generalizar, dessa maneira, sobre os religiosos, demonstra sua posição 

ideológica contrária às atitudes desse grupo. 

A Gradação de Foco, de pouca ocorrência no corpus, aparece novamente nesse 

ofício de modo a prototipificar como ‘Os dous mayores negocios que actualmente tem 

esta Capitania’ (37, 61) a “empresa do Iguatemi” (BELLOTTO, 2007, p. 105) e as 

expedições de descobrimento pelo Tibagi. Como se aborda no “contexto histórico”, 

esses dois empreendimentos representaram obsessões ao Morgado de Mateus e 

foram motivos de embates em diversas correspondências suas ao Reino. Devido à 

importância extrema atribuída pelo autor a esses projetos, enfatiza as consequências 

positivas com recursos de Gradação: “totalmente descoberto o grande Rio de Dom 

Luís” e “vencidas todas as grandes dificuldades”, para tentar granjear a simpatia do 

destinatário em relação a esses tópicos. Diante disso, torna-se evidente que a 

estrutura do ofício retrata a estratégia de primeiro informar sobre os pontos em que 

sabia receber apoio do interlocutor, postergando para o final do documento os pontos 

fracos de seu governo, em que sabia não receber apoio.  

Depois disso, o autor ainda relata itens para os quais precisava de subsídio. 

Tratou, então, da necessidade de meios para manutenção dos presídios e proteção 

das ‘fronteiras destes Largos Estados’ (37, 71), em que a Apreciação de Composição 

de “largos” assume uma polaridade negativa para denotar a impossibilidade de 

atuação em área tão extensa. 

Encerra as informações com a questão nevrálgica de sua gestão: a proibição 

oficial de se abrirem minas no Brasil e a importância desses empreendimentos para a 

promoção social das regiões que governa. Argumenta ser esse o ‘ounico meyo que 

ha deo encher degente, povoar, edefender; Como taõ bem | para se estabelecerem 

rendas Comque se haõ de recuperar os gastos passados, | eos que haõ de ser 

precizos para o futuro’ (37, 76). Pela Prototipificação da Gradação de Foco “o único 

meio”, o autor assegura que as minas seriam a medida definitiva a favor do 

povoamento e contra as adversidades financeiras. 

Delimita as extensões de seu governo ao solicitar medidas para o auxiliar na 

‘Conservaçaõ detaõ dilata- | dos Dominios Como Saõ osque Se Comprehendem 

desde o Guatemy em te a | Barra do Rio do Registo.’ (37, ). Do mesmo modo que em 

‘Largos’ (37, 71), a Apreciação de Composição que poderia ser vista como positiva 
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assume polaridade negativa. Ilustra-se, com a Gradação de Força pela Quantificação 

de Extensão de Espaço, a dificuldade de manter esses “tão dilatados domínios” com 

a proibição de abrirem-se minas. Exige-se, portanto, que ‘no tempo prezente naõ 

sepode demo | rar omandar abrir as Minas deste requissimo Sertaõ aoPovo’ (37, 74). 

Pela demarcação temporal infere-se que essa prática já tinha sido possível em outros 

tempos e seria imperativo viabilizá-la novamente. A Apreciação de Valor Social 

positiva reforçada pela Intensificação do grau superlativo em “riquíssima” conduz à 

valorização dos recursos naturais do local. Essa valorização serve de estratégia 

retórica tanto para evidenciar sua argumentação quanto para demonstrar sua visão 

positiva em relação ao meio.  

Por se tratar de um ofício essencialmente informativo, destaca-se a abertura aos 

posicionamentos alternativos ao interlocutor. Observa-se a Contração Dialógica de 

Proposição apenas no intuito de reiterar os dizeres. Serve-se da Afirmação: ‘Só direi 

a VossaExcellencia, | que’ (37, 18) e do Endosso em dois casos: ‘melhor o pode- | ra 

Vossa Excellencia Ver namultidaõ de Contas, que tenho dado no espaço de Cinco 

annos demeu Governo’ (37, 16) e ‘Como VossaExcellencia pode Considerar, Vendo 

as | Contas que sobre este negocio tenho dado’ (37, 63). Em todos esses casos de 

Contração Dialógica, o intuito é reiterar que as informações transmitidas podem ser 

confirmadas por fontes legítimas. 

Prosseguindo pelo mapeamento das ocorrências de Engajamento, há apenas 

uma de Distanciamento: ‘as Oppoziçoẽs que tem feito os Pa | rochos Confinantes, naõ 

querendo Consentir em ceder nada’ (37, 59), ao se referir ao grupo de párocos a quem 

se opõe. Essa marca de Engajamento contém em si a ideologia disseminada por 

Pombal, de exclusão dos jesuítas, aos quais o autor opõe-se ideologicamente, 

conforme já mencionado. Se comparadas às correspondências ativas dos primeiros 

anos do governo, o tom desse ofício revela o descontentamento do Morgado de 

Mateus com diversas questões, sobretudo com a dificuldade de se implantar na 

realidade circunstante de sua área de governo o que seus superiores ordenam-lhe à 

distância. 

Como a correspondência representa um meio de interação social, o MNI 

informativo não pode ocorrer de maneira isolada, como seria possível em jornais, por 

exemplo. Além de informar, o autor emprega o MNI exortativo nesses últimos 

parágrafos em que tenta persuadir as autoridades do Reino das necessidades da 

capitania. 
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Assim, conclui também com a retomada estratégica do MNI exaltativo, com que 

tenta manter as boas relações com o interlocutor pelo Julgamento de Estima Social 

de Capacidade positiva: ‘Com as CLaras Luzes da sua | alta Comprehensaõ 

meensinuará’ (37, 81). Em contrapartida, não solicita ordens, uma vez que o 

Secretário deve apenas “insinuar” o que deve ser feito. Eleva, com isso, seu próprio 

ethos, sugerindo sua capacidade de compreensão até mesmo por insinuações. 

 

10.2.8 Protótipo de MNI Informativo Passivo  

Documento 86: CARTA RÉGIA do rei [D. José I] ao governador e capitão 

general da capitania de São Paulo, Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa 

Botelho Mourão, informando sobre o nascimento de um Infante. 

Dom Luiz Antonio deSouza Bo- 
telho Mouraõ, Governador, eCapitaõ General da 
Capitania deSaõ Paulo, Amigo. EU ElREY 
vos invio muito Saudar. FoyDeos Nosso Se- 
nhor servido abençoar estes Reynos dandolhes 
hum Infante, que nasceo nodia dehoje com bom 
successo daPrinceza, Minha sobre todas muito a- 
mada, eprezada Filha. Emepareceo participarvos 
afausta noticia desse aplauzivel Nascimento; 
porqueSerá demuita alegria para os meusVassa 
los; Epara que ofestejeis comtodas aquellas de- 
monstraçoẽs deaplauzo, edecontentamento, que 
saõ do costume em occazioẽs Semelhantes. ETe= 
nho pormuito certo, que assim o executareis, como  
devos espero. Escripta noPalacio deNossa Se- 
nhora daAjuda, atreze deMayo, demilsette 
centos Sessenta, eSette. 

Rey 
ParaDom Luiz Antonio 
deSouza Botelho Mouraõ 
Segunda Via 

 

Datada de 13 de maio de 1767, esta carta régia tem como objetivo precípuo 

comunicar o nascimento do Infante João Maria José Francisco Xavier de Paula Luís 

António Domingos Rafael de Bragança, posteriormente Dom João VI de Portugal, 

cognominado ‘o clemente’. Foi Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves de 

1816 a 1822, de facto (na prática), e desde 1822 de jure (pela lei). Faleceu em 10 de 

março de 1826. 

Os infantes eram filhos legítimos do Rei ou princesa de Portugal e se diferiam 

dos príncipes por não serem herdeiros do trono. A esses membros da família real 

exigia-se respeito e reconhecimento público, embora não detivessem o poder político 
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pessoalmente. As tratativas dadas aos eventos dos nascimentos de infantes seguem 

o mesmo padrão ‘FoyDeos Nosso Se- | nhor servido abençoar estes Reynos 

dandolhes | hum Infante, que nasceo nodia dehoje com bom | successo daPrinceza’ 

(86, 4), como também se observa no documento 89, logo após a fórmula de abertura. 

Embora de cunho informativo, a carta apresenta diversos índices de 

avaliatividade de Atitude, sobretudo referentes ao Afeto. Da ordem da Felicidade, há 

o verbo “abençoar”, bem como a adjetivação para caracterizar a princesa “amada e 

prezada”. Do estrato da Satisfação, conta-se com o termo “alegria” com que os 

vassalos recebem a notícia e o verbo “festejeis”, que conta com as “demonstrações 

de aplauso e de contentamento”. A afetividade transmitida deve-se, obviamente, ao 

caráter pessoal e familiar do assunto tratado. 

Esse tópico está ligado ao rito do batismo, impregnado da ideologia católica, a 

exemplo das demais comemorações que eram estendidas às colônias. A festa, 

segundo Balandier (1982, p. 17), auxilia a manutenção do poder ao representar a 

encenação do plano ideológico, como a tradução simbólica das relações políticas e 

sociais. Assim, as comemorações na colônia visavam a possibilitar a vivência de 

eventos distantes, dramatizando-os. Aproximavam-se do plano real as imagens 

idealizadas dos membros da Família Real. E essas ‘de- | monstraçoẽs deaplauzo, 

edecontentamento’ (86, 11) já ‘saõ do costume em occazioẽs Semelhantes’ (86, 13). 

A prática de incluir também os vassalos que viviam ultramar em comemorações da 

realeza auxiliava a manutenção da ideologia monárquica. As festas intencionavam 

gerar no povo o sentimento de participação nas situações cotidianas do Reino.  

Já veiculando a ideologia da festividade em seu discurso, o autor transmite a 

informação da forma mais expressiva possível. Para tanto, além do viés afetivo,  o Rei 

vale-se da Apreciação de Valor Social em “bom sucesso”, “fausta notícia” e “plausível 

nascimento”, sempre com a polaridade positiva que enaltece o acontecimento. Além 

disso, a valorização do tema do nascimento conta com Gradações, de Força de 

Intensificação em  ‘muita alegria para os meusVassa | los’ (86, 10) e de Quantificação 

em ‘que ofestejeis comtodas aquellas de- | monstraçoẽs deaplauzo’ (86, 11). O Rei 

sobrepõe da figura da princesa que dera à luz: ‘Minha sobre todas muito a- | mada, 

eprezada Filha’ (86, 7) por meio da Gradação de Foco. A importância de seu feito é 

tamanha que se torna o protótipo do ser amado. 

Conta-se também com a restrição da voz discursiva apenas ao Rei, por meio do 

Engajamento da Contração Dialógica de Afirmação ‘ETe= | nho pormuito certo’ (86, 
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13). Com isso, em seu papel de autoridade máxima, o autor isola quaisquer 

posicionamentos contrários à determinação de que o nascimento deve ser celebrado 

na capitania de São Paulo. E o interlocutor é convocado a cumprir o que lhe é 

solicitado para que continue digno de confiança e de sua posição político-social. 

Para o Morgado de Mateus enquanto Governador ilustrado a serviço do governo 

pombalino, a ideia de manutenção do poder por meio da construção de ideologias é 

muito clara, haja vista todas as suas medidas referentes ao desenvolvimento da 

cultura local. Tais medidas tinham como base a manutenção do poder central e da 

primazia da religião católica e eram concretizadas por cerimônias públicas e pela 

divulgação de aspectos cotidianos da corte, como este nascimento. Emprega-se, 

dessa maneira, a estratégia de aproximar a identidade dos governantes centrais como 

pertencentes ao mesmo grupo ideológico. Com isso, pretendia-se reduzir o 

distanciamento de modo a vincular no imaginário popular da capitania de São Paulo 

a imagem dos membros da Família Real como entes próximos. Pode-se dizer, 

portanto, que o discurso desse documento reforça a expectativa de que as ideologias 

vigentes em Portugal, sobretudo a da submissão ao regime monárquico, fosse 

estendida aos moradores das colônias. 

Notam-se diferenças nas propostas entre o MNI informativo no modelo ativo e 

passivo. Enquanto este visa a difusão de conceitos ideológicos, aquele intenciona 

ilustrar sua argumentação. A convergência entre ambos dá-se pelo caráter concreto 

das informações que transmitem. Essa concretude indica que os dois modelos 

buscam na objetividade a realização dos propósitos subjetivos de seus autores. 

 

10.3 Estratégias empregadas em cada MNI 

Mesmo sendo controlados, os setecentistas não deixaram de sentir, ou 
melhor, de manifestar aquilo que sentiam de acordo com a sociabilidade que 
compartilhavam. Seguir o coletivo não invalida o indivíduo, já que o coletivo 
se forma por ações individuais mesmo que elas não sejam ativadas por cada 
um deles. (CONCEIÇÃO, 2013, p. 38). 

 

Para que se demonstrassem as características gerais dos quatro tipos de 

negociação intersubjetiva, apresentaram-se análises específicas dos documentos 

considerados protótipos de cada MNI. Por meio das observações apontadas, notam-

se diferenças das construções dos MNI entre ativos e passivos sobretudo em relação 

à divergência dos posicionamentos hierárquicos dos autores. Essas particularidades 
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devem-se também à intencionalidade específica do autor e à situação contextual 

retratada. 

Nota-se que embora seja possível determinar a predominância de um dado MNI, 

essas negociações não costumam ser estanques e imbricam estratégias de outros 

MNI para a consolidação da intenção intersubjetiva. Assim, pelo respaldo da 

classificação dos MNI predominantes e secundários481 em suas realizações nos 

discursos do corpus, puderam-se elencar estratégias discursivas específicas de 

negociação desenvolvidas, conforme descrito no quadro: 

MNI a que se 
filia a 

estratégia  

 
Estratégia empregada 

Ocorrência nos 
documentos 

 
 
 
 

Crítico 

Crítica aos costumes de SP 1, 23, 27, 47, 70, 
71 

Crítica ao comércio inglês e escravos 19, 27 

Crítica ao descaminho de diamantes 95 

Crítica a um terceiro 35 

Crítica aos inimigos (castelhanos e jesuítas) 51 

Antecipação de crítica pessoal para evitar que 
outro o faça 

35 

Preservação do ethos com distanciamento pessoal 
do que critica 

 
 

1 

 
 
 
 
 

Exaltativo 

Discurso laudatório 3, 14, 16, 25, 43, 
44, 48, 49, 50, 
55, 58, 65, 70 

Exaltação de seu trabalho 12, 22, 23, 26, 
28, 31, 35, 37, 

40, 49 

Exaltação de si mesmo 13, 34, 41, 43, 
84 

Demonstração de religiosidade 22, 23, 31, 33 

Rebaixamento de si 25, 34, 43, 44 

Elogios (feedback positivo) 51, 55, 71 

Demonstração de sabedoria em suas suposições 18, 19 

Demonstração de disponibilidade para ação 4, 11 

Imagem de um bom Governador 14 

Desejo de permanecer no governo 11 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ordenações explícitas 

52, 53, 56, 58, 
59, 61, 63, 65, 
66, 67, 69, 73, 
75, 76, 77, 84, 
85, 92, 93, 94, 
96, 97, 98, 99 

                                                             
481 A existência de mais de um MNI possível a um texto não foi contabilizada no capítulo dos 
pressupostos teóricos. O quadro 34 apresenta os MNI predominantes, um para cada documento. O 
quadro 37, por sua vez, menciona as estratégias, mesmo quando pertencem a documentos 
classificados em MNI diverso. 
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Exortativo 

Aprovação de medidas tomadas 60, 62, 64, 68, 
73, 78, 80 

Justificativa de ação 2, 5, 13, 32, 36, 
40, 41, 44 

Pedido de orientação 20, 24, 29, 32, 
36, 50 

Orientação sobre questões de governo 51, 79, 80, 82, 
83 

Proposta de medidas para resolver os problemas 1, 38 

Solicitação por terceiros 34, 45 

Justificativa da solicitação 4, 30 

Explicações e maneiras de se cumprirem as 
ordens 

2 

Ameaça em caso de descumprimento da ordem 76 

Como agir diante de possíveis contratempos 52 

Justificativa para não agir 6 

Justificativa de erros 
 
 

3 

 
 
 
 

Informativo 

Prestação de contas 2, 7, 9, 12, 18, 
20, 22, 23, 26, 
27, 28, 33, 37, 
38, 39, 41, 46 

Informações diversas 54, 86, 87, 88, 
89, 91, 96, 100 

Relato de questões pessoais 57, 90 

Informação de cumprimento das ordens 8, 26 

Confirmação de recebimento de informação 74 

Dificuldades encontradas 49 

Informes sobre solicitações de um terceiro 6 

Quadro 37: Estratégias de MNI empregadas no corpus. 

 
Além dos documentos classificados pelos MNI, as estratégias referentes a cada 

tipo de negociação podem ser encontradas em outros documentos, conforme 

apresentado no quadro. Por exemplo, o documento 20, nomeadamente crítico, 

contém estratégias de caráter informativo, uma vez que nesse ofício o Morgado de 

Mateus presta contas da situação da capitania.  

Por serem determinantes aos modos de negociação, as temáticas apontadas 

podem ser consideradas práticas empregadas de forma estratégica pelos autores. 

Dessa forma, o que se pretende demonstrar pelo arrolamento anterior é a gama de 

recursos empregados no discurso para se garantir as intenções intersubjetivas do 

autor. Esses padrões consistem em características que extrapolam o caráter 

formulaico do corpus ao estabelecerem intenções de comunicação de ordem social, 

diversas da burocrática administrativa.  



831 

 

Dentre os 100 documentos do corpus analisados discursivamente, optou-se pela 

apresentação das abordagens integrais dos 8 prototípicos. Para evitarem-se 

repetições e redundâncias, as análises qualitativas dos demais 92 documentos serão 

apresentadas a seguir, por meio da associação das estratégias empregadas em cada 

MNI. 

Nos itens nomeados a seguir pelos quatro MNI, discorre-se sobre as práticas 

discursivas que visam a finalidades específicas nas relações intersubjetivas entre 

autor e seu interlocutor, empregadas em conjunto com as temáticas do contexto 

histórico. As estratégias descritas no quadro anterior serão comentadas de maneira 

geral, a fim de inferirem-se as possíveis intenções dos autores em suas abordagens 

intersubjetivas. 

 

10.4 Análise das estratégias de MNI 

Ainda que os assuntos relativos à governação das terras conhecessem 
tramitação no expediente da secretaria de Estado sob a forma de processos 
e outros instrumentos sujeitos a fórmulas rígidas, a correspondência dos 
capitães-generais, que oscila entre o público e privado, são registos a ter em 
conta (RODRIGUES, 2007, p. 241). 

 

A análise de exemplares dos registros oficiais do governo de um Capitão-

General permite compreender diversos aspectos sócio culturais do Brasil colonial 

setecentista. Dentre eles, as relações sociais, evidenciadas como (meio e finalidade) 

centrais dos governos ultramarinos. Os desdobramentos dessas relações nas esferas 

do público e privado contaram com o respaldo da linguagem verbal. Afinal, “não há 

uma verdade que se auto apresente e que dispense a construção e o discurso” (REIS, 

2003, p. 155).  

Devido à distância física entre os interlocutores, a linguagem verbal oficial não 

poderia dar-se por meio de informes transmitidos oralmente. Davam-se, então, pelos 

registros escritos, que oficializavam os trâmites burocráticos e, ao mesmo tempo, 

ajustavam as relações interpessoais482. O tempo e a distância exigiam que esses 

ajustes fossem sempre bem trabalhados, para que não houvesse más interpretações 

e consequentes desgastes do necessário contato dos interlocutores. 

Por conseguinte, a prática da negociação intersubjetiva na escrita, que visa a 

aproximar o autor de interlocutor, pode ser considerada inerente ao discurso de 

                                                             
482 Constrói-se no período “um estado comunicativo em que as condições intersubjetivas da integridade 
pessoal aparecem como preenchidas” (HONNETH, 2003, p. 268) sobretudo por meio da 
correspondências manuscritas. 
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correspondências. Isso porque “a escrita não funciona como uma mediação entre o 

homem e um sentido ou um objeto, mas entre o homem e o homem” (DEBRAY, 1983, 

p. 25). Como mediadora dos seres envolvidos na comunicação, a escrita resulta do 

ajuste de fatores de ordem pessoal, tais como personalidade do autor com sua cultura 

e de ordem social, refletindo os meios cultural, econômico e político envolvidos.  

Tanto os documentos ascendentes quanto os descendentes possuem 

representações da constante preocupação do autor em aproximar-se do interlocutor. 

Contudo, por encontrar-se apartado da convivência direta com o meio social da Corte, 

o Governador ultramarino tendia a trabalhar as estratégias interpessoais de modo 

mais detido em suas correspondências.  

Em busca de manter e reforçar os vínculos interpessoais, a empatia era 

demonstrada por meio de diversas estratégias. Em acréscimo ao uso dos recursos 

avaliativos, em que se centram as análises desta tese, o método empregado pelos 

autores do corpus é o de enquadramento de seus discursos a um modo de 

negociação. Mesmo que esse enquadramento tenha sido involuntário, os já 

mencionados MNI formatam a direção intersubjetiva dos textos de maneira a 

alinharem as demais estratégias de vinculação do autor com seu interlocutor.  

Ao tratarem do conteúdo objetivo a ser relatado ao interlocutor, as 

correspondências reservam um panorama intersubjetivo. Nesse panorama estão as 

formas de direcionar o conteúdo central para, além de dizer aquilo que é necessário, 

alcançar uma intencionalidade secundária do autor. Normalmente a intenção implícita 

diz respeito aos meios de relacionar-se com o destinatário. Para apreender de 

maneira mais concreta desses meios de caráter subjetivo, o corpus foi analisado pela 

sistematização dos quatro MNI: Crítico, Exaltativo, Exortativo e Informativo. A escolha 

de um dos MNI indica, enfim, o caminho seguido pelo autor para reforçar o contato 

com o seu interlocutor e por ele demonstrar/comprovar sua empatia. 

 Diante da extensão desnecessária que tomaria este trabalho a análise exaustiva 

de cada documento do corpus, a exemplo do que se fez com os prototípicos de cada 

MNI, optou-se por análises mais pontuais. Para tanto, desenvolvem-se considerações 

com base nas estratégias discursivas elencadas no quadro anterior, como forma de 

abordar os itens mais relevantes do ponto de vista das relações intersubjetivas. 

Retomam-se os principais propósitos da teoria da Avaliatividade, que são a 

construção do ethos dos autores na função social de governantes, as concepções 

ideológicas assumidas pelo autor frente a seu destinatário e os efeitos de sentido que 
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o autor pretende alcançar em seus interlocutores. Na discussão dos subitens de cada 

MNI, serão entrecruzadas as temáticas do contexto histórico sempre que necessário. 

A cada MNI serão abordados os aspectos quantitativos mais relevantes na 

comparação entre os eixos ativo e passivo do corpus e, a seguir, se discorrerá sobre 

as estratégias de maior destaque a cada tipo de negociação. 

 

10.4.1 Estratégias do MNI Crítico 

Quando se aborda um tema pelo viés do MNI crítico, trabalha-se a aproximação 

do interlocutor por meio da crítica ao assunto. O autor reserva a si e, via de regra, ao 

seu interlocutor, uma zona de observação em posição superior ao assunto abordado. 

A crítica a terceiros, normalmente pertencentes a exogrupos, enaltece os 

interlocutores como alheios ao que se considera reprovável. A negociação crítica 

pejora uma situação e, ao mesmo tempo, exalta o ethos autoral e/ou de seu 

interlocutor, evidenciando o distanciamento entre eles e o que é depreciado. 

Ressalta-se o fato de nenhuma das ocorrências desse MNI criticar diretamente 

o interlocutor, sempre se valendo da crítica a terceiros. Mesmo em caso de 

reprimendas na documentação passiva, ou de reclamação na ativa, houve o cuidado 

para não se censurarem explicitamente. Infere-se que a necessidade de manutenção 

do ethos nas relações à distância, associada às regras de cortesia, levava os autores 

a evitarem quaisquer chances de desgaste ou rompimento dos vínculos. Essa 

negociação interpessoal é apresentada, a seguir, em termos numéricos: 

 

Tabela 16: Ocorrências da Avaliatividade no MNI Crítico. 

 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %

Ascendente 8 12% 21 32% 36 55% 40 37% 67 63% 9 23% 31 78%

Descendente 0 0% 5 63% 3 38% 0 0% 5 100% 0 0% 2 100%

Expansão Dialógica Contração Dialógica

Engajamento
Direção 

Documental
Intensificação Quantificação

Atitude

Força
Afeto Julgamento Apreciação

Gradação
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Gráfico 12: Ocorrências da Avaliatividade no MNI Crítico. 

 

A documentação passiva, retratada nas colunas vermelhas do gráfico anterior, 

demonstra percentagem mais representativa no Julgamento. Essa predominância 

deve-se à Sanção Social, em que os inimigos são valorados por julgamentos de 

polaridade negativa, como se demonstrará na exemplificação das estratégias. Ainda 

no sistema da Atitude, nota-se a existência de Afeto apenas nos documentos ativos. 

Vale ressaltar que a predominância da polaridade positiva nas ocorrências de Afeto 

na documentação ascendente deve-se à Inclinação do próprio autor, como em 

‘Dezejando eu de alguasortedar remedio atantos | damnos’ (1, 30). No eixo ativo 

destaca-se também a Apreciação, denotando a necessidade de o Morgado de Mateus 

descrever de maneira mais detalhada o que critica, de modo a fundamentar o que diz 

perante seus superiores. De maneira geral, predomina a polaridade negativa no 

corpus, com 59% das ocorrências no eixo ativo e 88% no passivo, corroborando-se o 

fato de tratar-se de um MNI voltado à crítica e à depreciação. 

Acerca da Gradação, a Quantificação conta percentual de maior destaque entre 

os passivos. E, ao contrário, a Intensificação sequer ocorre nos passivos, 

comprovando a maior busca por o uso de reforços de significação nas críticas ativas. 

Mantendo o mesmo padrão observado nas análises gerais do corpus, a 

Contração dialógica predomina entre os passivos, com destaque para a 

Contraexpectativa. Por essa forma de Engajamento, os autores passivos demonstram 

como suas expectativas são contrariadas por aqueles a quem criticam. Nas 
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ocorrências de Expansão dialógica, restritas ao eixo ativo, o Morgado de Mateus 

serve-se mais da Atribuição por Distanciamento, criticando com menos 

comprometimento. 

Brevemente descritos os padrões quantitativos observados na comparação entre 

o MNI Crítico nos eixos ativo e passivo, apresentam-se, a seguir, as estratégias 

trabalhadas nesse modo de negociação intersubjetiva pelos autores do corpus. Para 

facilitar as análises, as estratégias foram separadas em duas partes intituladas “Os 

inimigos da política pombalina” e “A preguiça dos naturais como entrave ao 

desenvolvimento da colônia”. 

 

10.4.1.1 Os inimigos da política pombalina 

Abordam-se, neste subitem, as estratégias empregadas na negociação 

intersubjetiva baseada nas críticas tecidas contra os inimigos da política portuguesa 

pombalina, sobretudo os castelhanos e jesuítas. Para compreender o propósito 

dessas críticas, retoma-se a diretriz central da política pombalina, a de fortalecimento 

do poder régio e manutenção da unidade monárquica portuguesa, em detrimento de 

possíveis poderes fragmentados. 

O combate ao espanhol deve-se principalmente à instabilidade da demarcação 

territorial na América por conta das ofensivas castelhanas. Isso porque, no final do 

século XVIII, o Brasil representava aos estadistas portugueses o meio de 

sobrevivência de Portugal. Era a exuberante e promissora colônia na América a 

principal fonte de riqueza da monarquia. Decorrem daí as asserções acerca da 

atenção dada ao Brasil: ‘SuaMagestade desde | os principios do Seu feliz Reinado 

tem procurado consolidar oDominio | das Capitanias doBrazil pelos meyos mais 

proprios, e eficazes; naõsô | em quanto ao Estabelecimento da economia interior do 

mesmo Estado; | mas ainda em quanto a conservação, e defesa delle contra os seus 

Confi- | nantes, e orgulhozos Inimigos’ (51, 5). A polaridade positiva do Afeto “feliz” 

para qualificar “reinado” e da Apreciação dos meios “próprios e eficazes” contrapõe-

se à negatividade com que se qualificam os inimigos pela Estima Social. Essa visão 

negativa perpassa todo o corpus. 
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As ações bélicas portuguesas no rio da Prata atuavam na defesa dos pontos de 

maior abertura, como a Colônia do Sacramento483, conquistada no século XVII pelos 

paulistas. Proteger e, se possível, ampliar os territórios nas regiões das fronteiras foi 

o desafio proposto ao Morgado de Mateus antes de sua partida de Portugal. Prezava-

se pela reparação da derrota sofrida pelos ‘os Officiaes Portuguezes [indignos deo 

Serem] que | Se achavaõ nas Fortalezas deSaõ Miguel na doRio grande de Saõ 

Pedro, enos | mais Lugares da quella parte, abandonaram aos ditos Castelhanos sem 

a me- | nor rezistencia todo oTerritorio, que corre das referidas Fortalezas atê Viamaõ.’ 

(51, 31). O comentário registrado entre chaves pelo autor retrata o Julgamento positivo 

que se faz dos oficiais portugueses. Ao caracterizar os desertores como “indignos” de 

serem considerados “oficiais portugueses”, indica-se o caráter de Sanção Social 

atribuído à deserção. A substância desse comentário tornou-se o mote do governo do 

Morgado de Mateus. Para manter sua dignidade de militar português, empenhou-se 

todo o tempo em reconquistar os territórios até Viamão. Esse empenho extremo 

tornou-se, por fim, a causa de seus desentendimentos com os superiores, uma vez 

que não quis abortar a missão de reconquista desses territórios quando foi ordenado. 

A razão do empenho pela militarização da capitania devia-se aos inimigos 

castelhanos, que se achavam ‘animados pelaexperi- | encia da quella escandaloza 

infamia, podem pertender; naõ Sô Sustentar-se | naquellas uzurpaçoens, mas 

passarem pelo meyodellas ainternar-se ainda | mais naCapitania deSaõ Paulo; 

atacando oRio Pardo, eViamaõ, paraSe avi- | zinharem cadavez demais perto aoRio 

deIaneiro, e às Minas’ (51, 35). A Apreciação negativa atribuída à “escandalosa 

infâmia” de terem conquistado um território português soma-se às “usurpações” para 

comprovar o perigo da ameaça. Contra as investidas espanholas, a capitania de São 

Paulo deveria servir de barreira capaz de proteger as zonas mineiras e a sede do vice-

reinado. Ao valorizar a atuação militar da capitania de São Paulo, o autor emprega a 

estratégia de motivar do Governador.  

Essa proposta, no entanto, alterou-se ao longo dos anos, conforme aponta o 

Conde de Oeiras: ‘Só devo accrescentar, que as circunstancias emque seacha= | vam 

as couzas ao tempo emque se expediram as Instrucçoens com | que VossaSenhoria 

Sahio desta Corte eram diversas das que depois seprezenta= | ram.’ (54, 10). Ao 

                                                             
483 “A colônia do Sacramento, fundada pelos portugueses em 1678, à beira do Prata, em frente de 
Buenos Aires, fora, desde essa época, origem de constantes dissensões com a Espanha.” (AZEVEDO, 
2009, p. 19). 
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iniciar o parágrafo com o advérbio “só”, o autor usa a Contraexpectativa em relação 

às cartas sobre os projetos militares contra os espanhóis.  

Embora seja predominantemente Informativo, o documento 54 retrata a situação 

da política externa de maneira bastante crítica pelo discurso do próprio Conde de 

Oeiras. Esclarece que a corte de Madri enviara tropas às fronteiras em tempo 

passado, mas que desistira devido à intervenção da Inglaterra. As investidas 

castelhanas contra os portugueses são nomeadas de modo valorativo pela polaridade 

negativa em “iniquidade” e “usurpações”. Serviam-se ‘doloza, e clandestinamente’ (51, 

12) de meios para ‘avança- | rem, e internarem pelos Dominios deste Reino’ (51, 12). 

Para censurar a atuação das tropas, o autor emprega o Julgamento de Sanção Social 

implícito tanto nas formas nominais citadas quanto nos advérbios de modo “dolosa e 

clandestinamente”, estendendo-se também aos verbos “avançar” e “internar”. 

A desaprovação explícita estende-se ao Julgamento de Sanção Social ‘Luzidas, 

ebem fardadas Tropas no anno de1762: E | nellas fizeram insolencias, evomitaram 

arrogancias’ (54, 73). A aparência das tropas é reconhecida pela Apreciação positiva  

como “luzidas e bem fardadas”. No entanto, a Sanção Social de Propriedade negativa 

embutida na asserção condena suas atitudes nas fronteiras de Portugal. 

A trégua nas investidas devia-se à ação de um novo Ministério inglês: ‘Seguio= 

| se a mudança da quelle Ministerio deLondres frouxo, enegligente, | Succedendolhe 

o actual que tem mostrado muito mayor vigor.’ (54, 18). A estratégia usada nesse 

fragmento é a de comprovar os prejuízos dos governantes com pouca Tenacidade. 

Quando o Conde de Oeiras rotula o antigo Ministério como “frouxo e negligente”, 

contrapõe a isso seu próprio ethos, detentor de “muito maior vigor” a exemplo do novo 

governo inglês. A contraposição entre a polaridade negativa e a positiva da Estima 

Social de Tenacidade é reforçada pela Gradação de Intensidade. Justifica-se, mesmo 

que de forma velada, a postura incisiva do Conde de Oeiras em sua atuação política. 

Por conta dessa intervenção, Portugal passou a primar pela manutenção da paz: 

‘naõ seria conveniente que | VossaSenhoria ahi fizesse ominor movimento, 

queparecesse rotura daNossa | parte’ (54, 23). Apesar disso, o discurso dos autores 

do corpus permaneceu estabelecendo critérios de comparação entre os espanhóis, 

tidos como inimigos, e os portugueses, sempre valorizando estes em detrimento 

daqueles. As 23 ocorrências do termo “castelhanos” nos documentos estudados 

trazem avaliações negativas e generalizadas, como no excerto: ‘nos Castelhanos tudo 
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he apa- | rencia, emuito pouco realidade’ (54, 81). Emprega-se a Gradação como 

reforço da crítica cunhada na Apreciação negativa sobre os inimigos. 

O perigo iminente que as forças espanholas representavam no início do governo 

do Morgado de Mateus deixa de existir. Comprova-se esse conceito pela estratégia 

do rebaixamento: ‘ainutillidade, emizeria das | Tropas Castelhanas, vendo com os 

seus Olhos, que nem prestavam para | couza alguma senaõ para dezertarem, 

efugirem das occazioens’ (54, 60). A polaridade negativa do Julgamento de Estima 

Social impresso em “inutilidade e miséria” rebaixa a Capacidade militar espanhola. O 

autor serve-se do Endosso ao fundamentar a crítica na visão do então Vice-Rei, o 

Conde de Bobadela. O restante do fragmento é todo valorativo, denunciando a falta 

de Tenacidade das tropas. Desprovidas, assim, de tenacidade e resiliência, 

características fundamentais aos militares, as tropas espanholas deixam de 

representar risco a São Paulo. 

Permaneceram, contudo, sendo inimigos, contraexemplos daquilo que um bom 

português deveria almejar. Ao atuar positivamente a serviço do Rei de Portugal, o 

Morgado de Mateus e seus subordinados fariam ‘conhecerem os Castelha= | nos 

Vezinhos dessas Fronteiras a diferença que lhes | fazem os Portuguezez, eoquanto 

se distinguem no | amor, e fidelidade ao Seu Rey, ea o bem com | mum da sua Patria.’ 

(65, 15). A Atitude de “amor” e “fidelidade” ao Rei soma-se ao “bem comum” para 

indicar o Julgamento que adentra a esfera da Sanção Social, denotando o patriotismo. 

O argumento reforça a crença na superioridade portuguesa em detrimento de outras 

nacionalidades devido ao caráter e atitude de seu povo. No entanto, as virtudes 

portuguesas dependiam da observância das ordenações. A fim de garantir a fidelidade 

a seus princípios, o Conde de Oeiras destaca essa distinção favorável aos 

portugueses como recurso que apela à autoimagem do Governador. Como bom 

português, cumpriria o que lhe fora designado e conduziria o povo a igualmente 

cumprir suas obrigações para o sucesso do “Real Serviço”. 

No período, os jesuítas espanhóis trabalhavam a favor daquele governo. No caso 

português, não havia esse vínculo, o que favorecia a visão da política pombalina 

contrária à Companhia de Jesus. O Conde de Oeiras encarava os jesuítas como 

inimigos, responsáveis pelo atraso social dos portugueses. Assim, o “papel 

hegemônico da Igreja em relação às instâncias ideológicas do Estado” (FALCON, 

1982, p. 378) era mal visto pelos governantes ligados às ideias ilustradas. Nesse 

sentido, o estatismo das reformas políticas visava à secularização dos sistemas de 



839 

 

ensino de modo a acabar com o monopólio do ensino religioso jesuíta, introduzindo a 

educação laica.  

O conflito com a Companhia de Jesus tornava-se oficial e teria amplas 
repercussões em toda a Europa, nomeadamente através de um célebre 
folheto de acusação pago pelo Governo português, traduzido em várias 
línguas e que terá tido uma tiragem total de 20 mil exemplares. (RAMOS, 
2009, p. 368). 

 

Entretanto, essa rivalidade não era contra a Igreja católica, mas contra a ordem 

da Companhia de Jesus, detentora do monopólio da educação e, por conseguinte, da 

construção da ideologia portuguesa até o momento. Decorre daí “em setembro de 

1759, a Companhia de Jesus ser extinta, por decisão régia, em Portugal e nos seus 

domínios” (RAMOS, 2009, p. 370). O corpus trata da desnaturalização dos jesuítas: 

‘aPragma- | tica, por que El Rey Catholico des naturalizou, eexcluio dos | seus Reinos, 

eDominios os ditos Jesuitas, epor consequencia | dosReinos deNapoles, eSicilia, edos 

Estados deParma, e | Placencia, procure esta infame, eabominavel Gente intro- | duzir 

se nessesDominios comos disfarces’ (85, 8). Ao enumerar os locais de onde os 

religiosos tinham sido expulsos, Martinho de Melo e Castro retoma a valoração 

negativa com “infame e abominável gente”. Pelo Julgamento de Estima Social, o autor 

retoma a ideologia pombalina de condenar os membros da ordem jesuítica. 

Essa ideologia mantém-se na colônia e é propagada pelo Morgado de Mateus484: 

‘tantos Padrez da Companhia que Sahiraõ de Portugal, edeFrança, eagora Sa- | hem 

tambem detodos os dominios deEspanha montaraõ ao numero de muitos | mil 

homenz, e que estes Individuos desocupados, e inquietos, juntos emItalia | poderaõ 

formar algum projecto, ou unirse ao Exercito de alguã potencia, e in- | quietar as 

mesmas Cortes, que os expulsaraõ.’ (17, 19). Observa-se a estratégia do autor nesse 

fragmento de comprovar seu ethos de bom administrador. Para tanto, formula uma 

tese sobre os jesuítas, de que seriam capazes de um levante contra as monarquias 

que os expulsaram. Diferente do que poderia ser dito em relação à capacidade dos 

párocos, evidencia-se o lado negativo desses “indivíduos”, pelo Julgamento 

“desocupados e inquietos”. Nota-se, pois, que “a natureza ideológica incorpora a 

natureza da formação de consenso e o poder, derivado dela, toma uma forma 

hegemônica” (VAN DIJK, 2012, p. 48). 

                                                             
484  Os demais governantes ultramarinos seguiam os mesmos preceitos acerca dos jesuítas. Por 
exemplo, “Gomes Freire de Andrade, Governador do Rio de Janeiro e comandante das forças 
portuguesas de ocupação dos Sete Povos [na guerra guaranítica], veio a afirmar: ‘Se esses ‘santos 
padres’ não forem expulsos do país, não encontraremos senão rebeliões, insolências e desventuras.” 
(RAMOS, 2009, p. 361). 
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Além da expressa aversão aos jesuítas, o Morgado de Mateus segue também a 

ideologia mais geral do governo pombalino ligada ao estadismo. Comprova a 

necessidade de secularizar algumas medidas do governo: ‘estas Povoaçoẽs podiaõ | 

estar muito mais adiantadas, senaõ fossem as opoziçoens dos Parrochos’ (47, 15). A 

interferência de religiosos em assuntos do Estado é retratada como um entrave ao 

desenvolvimento.  

A expulsão dos jesuítas das terras vinculadas à Coroa portuguesa pressupunha 

“uma espécie de reorientação ou redefinição capaz de abrir espaço às novas formas 

de pensamento” (FALCON, 1982, p. 424). Esse arejamento mental proposto pelos 

estadistas portugueses visava sobretudo a reforçar os pilares do absolutismo da 

preponderância do poder real e da unificação do poder, o chamado “regalismo 

pombalino”. Diferente da França, por exemplo, a ideologia nova, contrária aos 

jesuítas, não se opunha ao poder régio, mas o fortalecia. 

As estratégias discursivas ligadas à crítica aos jesuítas nem sempre rotulavam 

esses inimigos do governo de forma declarada. Por vezes, as avaliações 

desfavoráveis vinham implícitas em termos como: ‘oCollegio quefoy dosPadres | 

daCompanhia denominada deIezus’ (58, 5). Observa-se que o adjetivo “denominada” 

assume Apreciação de Valor Social no contexto, retratando a imagem construída aos 

jesuítas no governo pombalino. O termo “denominada” conduz ao questionamento de 

a instituição poder não ser realmente considerada “de Jesus”, ou seja, não professar 

os “preceitos cristãos”, sinônimos de “católicos” no período. Essa implicação retrata 

uma associação semântica que relaciona os jesuítas ao conceito pombalino, segundo 

a qual eles “eram considerados rebeldes, traidores ou agressores do rei” (FÁVERO, 

1996, p. 56). Tais características justificam o fato de terem sido desnaturalizados, 

expulsos e terem tido os bens confiscados. 

Ainda com a mesma estratégia de desmerecer os religiosos a ponto de justificar 

sua expulsão: ‘Constando aSua Magestade por certas informaçoens, que- | rerem 

passar para estes Reinos alguns Jesuitas, vestidos naõ | só em habitos Clericaes, 

mas tambem nos deoutras Religioens, | eaindanos deSeculares, os quaes vem 

munidos de Ordens, | faculdades eInstrucçoens em NomedoPapa, edadas pelo | 

seuGeral para as exercitarem nesta Cidade, enos Territorios | doBrazil’ (85, 1). A 

indefinição das informações denota terem sido denúncias. O primeiro período do Aviso 

representa uma das poucas ocorrências de Expansão Dialógica nas correspondências 

passivas a fim de deixar implícito o delator das situações. A Gradação de 
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Quantificação “alguns” indica o número médio das ocorrências. Mesmo não se 

tratando de quantidade alarmante, o interlocutor é orientado para precaver-se. A ação 

de entrar disfarçado indica a perspicácia dos jesuítas, caracterizando-a, mais uma 

vez, como algo negativo.  

Mesmo quando a proposta comunicativa central não era a de criticar, nota-se o 

esforço estratégico de manutenção dessa ideologia: ‘seachavadevoluto oEdificio 

quefoi Collegio dos Ex | tinctos eProscrjptas, Iesuitas’ (98, 9). O fragmento trata da 

ocupação de um imóvel pertencente à ordem religiosa que seria reaproveitado para o 

governo. A caracterização do imóvel contém o acréscimo de termos que, ao 

distinguirem os jesuítas, acrescentam a eles valoração. A justaposição de dois 

adjetivos sinônimos não visa apenas a definir quem são os jesuítas, mas reforça a 

polaridade negativa do conceito. 

Do mesmo modo, reforça-se a ideia de “proscrição” com a Apreciação 

“perpétua”: ‘pela prepetua proscripçaõ dos Denominados Iezui= | tas‘ (94, 4). 

Demonstra-se a impossibilidade de os jesuítas serem perdoados ou novamente 

aceitos no Reino. Desse modo, a expulsão dos jesuítas, vinculada à eliminação da 

autonomia da Inquisição, segundo Falcon (1982, p. 226), foi uma das mais marcantes 

características do reformismo ilustrado português.  

Além dos inimigos espanhóis e os da Companhia de Jesus, os ingleses também 

foram criticados como contrários ao progresso português. Desde o Tratado de 

Methuen485, as dificuldades econômicas de Portugal costumavam ser atribuídas à 

Inglaterra. Com isso, afirma-se sobre ‘a idrópica cobiça comque os | Inglezes com 

oSeuComercio nos absorvem todo onosso ouro’ (27, 4). A imagem marcante da 

“hidrópica cobiça” reforça o julgamento negativo sobre as intenções inglesas, 

contrárias à abnegação portuguesa defendida pelo autor. O epíteto acompanha o 

defeito de caráter para reforçá-lo, de modo a comprovar que os ingleses estavam 

saturados de cobiça e por ela eram guiados em sua atitude. Exemplifica a seguir: ‘A’ 

Sombra destes trabalhos vem aInglaterraSemSus- | to nem despesa desfrutar 

tranquilamente o melhor,’ (27, 40). Sem ter de trabalhar, a Inglaterra lucrava com o 

comércio na colônia. Há implícito o Julgamento de Sanção Social negativo, em que a 

atividade dos ingleses beiraria a ilegalidade. A Gradação de Modalidade de desfrutar 

                                                             
485 De acordo com Correia (1929), o “Tratado de Methuen”, assinado em 17 de Dezembro de 1703, 
Portugal só podia vender vinho do Porto à Inglaterra e só teria de comprar os têxteis britânicos.  



842 

 

“tranquilamente” os lucros reforça o caráter menos digno que se procura retratar dos 

ingleses. 

Um exemplo dos lucros ingleses era a vestimenta do grande número de 

escravos: ‘naõ fallando nosComestiveis, efasendas deforadoReino | [que] compraõ os 

Povos, que hé cousa muito avultada, falareysó par- | ticularmente, noCalculodoque 

gastaõ os negros, os quaes computados | [69]500 reis cadaanno deSurtum, baeta, 

ebombachas, Sendo | os negros 23:323, Somaogasto 81:630$500 reis, dequevay || 

amayorparte para Inglaterra, comomais quegastaõ osbrancos | etodos os habitantes 

Livres.’ (27, 48). A Gradação em “coisa muito avultada” intensifica os lucros ingleses. 

A estratégia de exemplificar em detalhe o que diz para corroborar um argumento é 

empregada pelo Morgado de Mateus a fim de comprovar a verdade do que diz. 

Consequentemente, confirma a ideologia pombalina avessa aos interesses 

econômicos da Inglaterra486. 

De modo a ratificar seu comprometimento por tudo o que dissesse respeito aos 

interesses portugueses, o Morgado de Mateus elogia as condições favoráveis da 

política internacional portuguesa. Ressalta a harmonia entre as cortes de Madri e 

Londres, mas discorre em um parágrafo suas restrições: ‘os Inglezes foraõ as | mais 

fortes instancias para romper a intima amisade | entre anossa Corte, ea de  Madrid, 

pelos gravissimos pre-  | juizos que entre outros ocazionará ao seu comercio o terẽ  | 

fechãdos os nossos Portos em ocaziaõ deGuerra’ (19, 13). Serve-se da Gradação 

para intensificar a interferência inglesa nas relações entre Portugal e Espanha e para 

realçar os prejuízos comerciais gerados por essa interferência. 

 

10.4.1.2 A preguiça dos naturais como um entrave ao desenvolvimento da 

colônia 

Em acréscimo às críticas tecidas contra os inimigos do regalismo pombalino, 

criticam-se as condições de vida dos residentes na capitania de São Paulo. O primeiro 

documento do corpus retrata de maneira pejorativa os moradores da Vila de Santos: 

‘He muito notavel asummapobreza aque | se achaõ reduzidos amayorparte dos 

habitantes destaVilla;’ (1, 4). No fragmento, a Gradação de Força do epíteto “suma” 

                                                             
486 De acordo com Azevedo (2009, p. 11), os seis anos em que o Conde de Oeiras trabalhou em Londres 
foram decisivos para a sua formação de estadista. Embora tivesse trabalhado lá, não concordava com 
as práticas inglesas em prejuízo da economia de Portugal. Pode-se, pois, dizer que “ali o seu espírito 
acabou de se formar, e nele se depositaram as sementes, que mais tarde haviam de germinar em 
vastos planos de fomento económico.” (AZEVEDO, 2009, p. 43). 
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intensifica o conceito de “pobreza”, elevando-o ao seu nível máximo. O atributo 

“reduzidos” implica a valoração de polaridade negativa, em que o Julgamento de 

Estima Social do autor retrata seu ponto de vista de considerar positiva a vida com 

posse de mais recursos. Esse ponto de vista baseia-se em suas experiências e 

demonstra sua ideologia de progresso ligada ao desenvolvimento econômico. 

Contando com uma população estimada em 20.873 habitantes em 1765, 

segundo o censo promovido pelo Morgado de Mateus, apresentado por Borrego 

(2010, p. 230), além dos tropeiros e agricultores a capitania de São Paulo tinha muitos 

‘Vadios, | eosfacinorozos, que [nos Certoens dessaCapitanîa] vivem comoFeras, 

separados daSociedade Ci- | vil, eCommercio Humano’ (70, 3). A classificação de 

“vadios e facinorosos” remete à Sanção Social, indicando que os habitantes dispersos 

deveriam estar sujeitos a penalidades. No entanto, retorna-se ao Julgamento de 

Estima Social por meio da comparação desses homens a feras. Encontravam-se 

isolados por falta de quem os gerisse. Trata-se de estratégia que indica a possibilidade 

de civilizar esses homens para seu próprio bem. De fato, o que se pretende é ampliar 

o número de vassalos sob o domínio do Rei e, por consequência, o poder da 

monarquia. 

 Para alcançar tal intento, reforçavam-se as ideologias acerca da necessidade 

da vida em comunidade. Criam-se penas aos que não aderissem à ideia e 

permanecessem ‘comoSalteadores deCaminhos, e Inimigos | cõmuns, ecomo taes 

punidos com a severidadde dasLeys’ (70, 15). A polaridade negativa do Julgamento 

com que os salteadores são nomeados a seguir por três adjetivos ‘infames, 

eperneciozos vadios’ (70, 19),  destaca a Sanção Social e o consequente dever de 

serem punidos. A Apreciação de Valor Social positiva da “severidade” das leis reforça 

o caráter vigoroso da política pombalina e a demanda de os representantes 

ultramarinos dessa política agirem com igual vigor.  

 Atendendo essa demanda, o Morgado de Mateus militarizou a capitania de São 

Paulo, atendendo à ordem a ele endereçada nos seguintes termos: ‘mandeis alistar 

todos os moradores das Terras da vossa | Iurisdicçaõ, que se acharem em estado de 

poderem servir nas Tropas Au= | xiliares, sem excepçaõ de Nobres, Plebeos, Brancos, 

Mistiços, Pretos, Inge- | nuos, eLibertos’ (56, 8). A Gradação quantifica a ordem de 

que “todos” os moradores em condições deveriam ser alistados militarmente. Essa 

ideia é reforçada pela Quantificação indicada em “sem exceção”. A seguir, são 

elencadas as classes sociais a serem alistadas. Interessante observar o 
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posicionamento dos “nobres” antecedendo os demais grupos, reiterando sua 

sobreposição na sociedade setecentista. Os adjetivos gentílicos, segundo Cunha e 

Cintra (2001, p. 255), diferem-se dos pátrios por representarem povos e raças e não 

nações. Foram empregados no fragmento transcrito para identificar todas as “raças” 

existentes na capitania de São Paulo que deveriam aderir à proposta militar. Com 

esses homens, seriam formados corpos milicianos de regimentos de infantaria e 

cavalaria, de acordo com Silva (1986, p. 325). 

Contudo, não bastaria o alistamento militar. Era esperado que o Morgado de 

Mateus superasse  a ‘irregularidade, e falta | de disciplina, à que se acham reduzidas 

as Tropas Auxiliares dessa | Capitanîa’ (56, 3). O Valor Social negativo que se atribui 

às tropas reforça a crítica à falta de disciplina da população e, mais uma vez, justifica 

o posto de um Capitão-General para comandá-la. O intuito central é que as tropas 

fossem ‘sendo reguladas, e disciplina- | das como devem ser’ (56, 5). A 

obrigatoriedade contida no verbo modal “dever” reforça a ordenação. Seu 

cumprimento, com a militarização da capitania, era de extrema importância à 

manutenção do poder régio. 

Em nome do Rei, o Conde de Oeiras louva o zelo com que o Morgado de Mateus 

se dedicava à militarização como ‘importante materia: Esperando, | que continue nella 

com a mayor actividade, e desvelo’ (71, 8). O emprego da Gradação de Foco “a maior” 

prototipifica a dedicação que deveria devotar ao aspecto militar. Reitera-se, com isso, 

a importância da “atividade” e “desvelo”, termos carregados de Apreciação de Valor 

Social positiva. Prossegue aconselhando que ‘distinga VossaSenhoria na estimaçaõ, 

e no tracto os | Soldados, e Officiaes das Tropas pagas, dos Auxiliares, e das 

Ordenanças, dos que forem Paizanos: desorte que estes co- | nheçaõ, que saõ mais 

estimados, e attendidos aquelles; sem re= | parar em que sejaõ Brancos, Pardos, ou 

Indios, e Carijoz.’ (71, 12). Ressalta-se, pelo Julgamento de Estima Social positivo 

contido em “estimados” e “atendidos”, o mérito da recompensa e da estima. 

A militarização487 da capitania de São Paulo é um dos marcos do governo do 

Morgado de Mateus. Com sua disciplina e autoritarismo derivados de sua notável 

                                                             
487 Como o Morgado de Mateus tinha formação militar, sua política de governo pôde contar com a 
preparação bélica da população local, arregimentando tropas de milícias ou de ordenança, sobre as 
quais era constantemente cobrado. Tendo cumprido as metas propostas por seus superiores, em 1767 
tinha sob as bandeiras 1404 cavalarianos e 2600 infantes, além de ordenanças, companhias de pardos 
e tropa de índios, o que representava “mais de 6000 homens mobilizados dentro de uma população 
que escassamente alcançaria cem mil almas!” (TAUNAY, 1953, p. 125). Os resultados militares devem-
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carreira militar, segundo Taunay (2004, p. 125), obrigou os moradores de São Paulo 

a um arrolamento severo nas fileiras das tropas auxiliares da Ordenança, criando seis 

unidades para toda a capitania, das quais caberiam a São Paulo uma de cavalaria e 

outra de infantaria. As forças armadas de uma capitania no Brasil colonial 

compunham-se, segundo Fausto (1994, p. 57), da tropa de linha, das milícias e dos 

corpos de ordenança. Diferente dos dois últimos, a tropa de linha era constituída de 

profissionais regulares constantemente armados e era a única das forças armadas 

cujos integrantes recebiam soldos e fardamentos. Em oposição às tropas de linha, as 

milícias eram tropas auxiliares, recrutadas, entre os habitantes da Colônia para 

serviço obrigatório e não remunerado. Já as ordenanças, diferente das milícias, 

constituíam uma força local, para a qual não havia recrutamento. Eram “formadas por 

todo o resto da população masculina entre dezoito e sessenta anos, exceto os padres” 

(FAUSTO, 1994, p. 57). Pôde, dessa maneira, cumprir com precisão “aurgente 

necessidade, que nella hã deTropas Regulares, quesendo | bem disciplinadas possam 

servir para adefender nas occazioens, queseOf= | ferecem”488. A Apreciação “urgente” 

que valora a necessidade faz com que se desejem tropas “bem disciplinadas”, em que 

se emprega o Julgamento positivo reforçado pela Intensificação para atestar a 

qualidade esperada à medida a ser implementada.  

Afinal, as ocasiões eram diversas, especialmente em um cenário social de 

‘dezordem, edecadencia aque estavaõ reduzidas todas as couzas’ (5, 20), era 

mandatório o rigor administrativo somado à militarização para amenizar a 

negatividade da situação retratada pelo Morgado de Mateus. Ele justificava, com isso, 

a acusação de que ‘osCrueis, eatrozes | insultos’ (70, 4) e os ‘frequentes homecidios, 

queSecomettem neSsaCap= | pitania, Semtemor deDeos, edas Iustiças de | ElREY 

NoSsoSenhor.’ (62, 4). Aos seus superiores, serve-se da estratégia de reforçar os 

“insultos” cometidos contra as leis reais pela Apreciação de Valor Social. Retrata-se o 

quadro de maneira bastante pejorativa com “cruéis e atrozes” e o intensifica pela 

Gradação com ‘muito repetidas as queixas’ (70, 4).  

Sendo do conhecimento do Reino essas questões, valoradas de maneira 

incisivamente negativa, cabia ao Governador posicionar-se para abrandar o caos. 

                                                             
se, além do trabalho de campo, aos discursos, responsáveis pelas relações de dominação e pelas 
assimetrias de poder das comunicações.  
488 Documento enviado do Rei Dom José I ao Morgado de Mateus, datado de 10 de julho de 1766. 
Encadernado no cartulário 170 do APESP, fólio 156r. 
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Teria de trabalhar ‘as du- | as dificuldades do horror, que ahi se tem ao Nome de 

Soldado, | e da preguiça, e dispersaõ, em que se achaõ esses Póvos.’ (71, 5). A 

“preguiça e a dispersão” opõem-se à almejada Tenacidade. O Julgamento negativo 

exige medidas do Morgado de Mateus. 

Ele, por sua vez, confirma ‘a negligencia, e preguiça dos Naturaes’ (20, 16), 

rotulando os habitantes como ‘adormecidos na naturalOcci- | osidade, erecostados 

nodescanço daSua mal intendida vaidade’ (27, 42). Ressalta-se o teor negativo do 

Julgamento de Estima Social impresso em todo o fragmento. Seria da natureza 

desses homens serem ociosos, além de possuírem vaidade apoiada na ignorância. 

Diante dessas críticas,  

é plausível supor que o Morgado, descendente de dois Governadores do 
Brasil [...], tenha muitas vezes ouvido exprimir ideias semelhantes que se 
inscreviam numa tradição crítica portuguesa quanto aos imensos recursos da 
província além-atlântico e ao inglório desbaratamento deles pelos colonos. 
(MOURA, 2002, p. 32). 

 

Teria vindo com opiniões prévias sobre a vida na capitania e as confirmou pela 

contraposição do que conhecia por comodidade. Assim, encontrou-a ‘destituida de 

todas as comodides davida, | assim espirituaes como temporaes’ (39 A, 15). 

Esclarece-se, pois, não faltarem apenas os recursos materiais, mas a religião que 

refrearia parte dos problemas. Observa-se também o fato de estar sempre 

‘prevalecendo ao interesse publico a conveniencia’ (39 A, 15). Essa conveniência fazia 

com que os moradores gastassem mais do que podiam, ‘ficando ainda | emcima 

empenhados para nunca possuirem deSeu hu͂ só vin- | tem’ (27, 46). A Gradação de 

Força conferida pelo conceito de não possuírem de seu “um só vintém” atribui a 

situação de miséria à responsabilidade dos próprios habitantes. 

E esse conceito é reforçado pelo Morgado de Mateus: ‘constandome que 

aestaproporcaõ sucede omesmo nas outras terras | destaCapitania: elles se achaõ 

faltos de todo onecessario para | as comodidades daVida, athe doproprio sustento, 

porque quazi | todo lhe vemde fora, nascendo esta mizeria, danegligenciacom | que 

estaõ vendo econservando aopedas suas Cazas, Largas Campi- | nas todas cobertas 

de arvoredo eespessamata sem utilidadealgu | a’ (1, 6). O autor emprega, para tanto, 

repetidos usos da Gradação de Força de grau alto: “suma pobreza”, “a maior parte”, 

“faltos de todo o necessário”, “quase tudo lhe vem de fora”. Esse detalhamento 

hiperbólico reforça o estado de decadência de recursos em que se encontram os 
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moradores. O termo anafórico “miséria” retoma a descrição depreciativa anterior e 

introduz um novo viés. 

Pode parecer que uma Apreciação tenha polaridade neutra, como quando se diz 

que há “largas campinas” (1, 11) e “espessa mata” (1, 12) ao pé das casas. Entretanto, 

levando-se em consideração a polaridade semântica da sentença completa, 

apresenta-se negativa a avaliação do autor ao retratar como negligente a falta de 

trabalho dos moradores, que não transformavam essas campinas em espaços de 

cultivo da lavoura. O primeiro parágrafo do documento 1 concentra-se nos limitados 

meios de sobrevivência do povo, sem os quais ‘ja detodo estariadespovoada’ (1, 16): 

os rendimentos dos soldados e o comércio do sal. Os dois exemplos citados não são 

aleatórios. Ao empregar por duas vezes a Gradação de Força de grau baixo, o autor 

mitiga o tamanho das tropas existentes, de modo a exaltar sua importância: ‘Senaõ 

fosse opequeno cabedal que aqui dispendemos Solda- | dos destapoucatropa 

pagaque seconserva’ (1, 12). Embora “pequeno”, é esse cabedal dispendido pelos 

soldados empregados na “pouca” tropa que garante a sobrevivência da população no 

local. A esse capital somam-se os lucros ‘de alguns alqueires de Sal’ (1, 15) 

comercializados no Porto de Santos aos moradores ‘deSerra assima’ (1, 14). Reforça-

se com o grau médio da Gradação ‘alguns’ a importância do comércio. Os dois 

exemplos contam com Gradação de sentido reverso, em que aparentemente a 

significação é mitigada, com a finalidade de exaltarem-se as medidas centrais do 

governo do Morgado de Mateus: a militarização e o desenvolvimento do comércio à 

prosperidade local.  

O autor serve-se da Reação contida no termo “notável” para introduzir sua 

Atitude de Julgamento de Estima Social de polaridade negativa, com que julga a 

situação a partir de seus conceitos ideológicos acerca da prosperidade. Essa 

caracterização pejorativa das condições de vida na vila estende-se, segundo ele, a 

outras localidades da capitania de São Paulo, onde os moradores “se acham faltos de 

todo o necessário”. A Gradação de Força escalona o fato de não terem o “necessário 

para as comodidades” e, em última instância por meio do advérbio “até”, não terem 

condições para o “próprio sustento”. Embora possa parecer pelo uso da voz passiva 

com que omite o tom de acusação e suscita um teor mais paternal, ele não se refere 

aos seus governados como vítimas. Vale-se da estratégia intersubjetiva de 

caracterizar mais explicitamente as circunstâncias do que as pessoas, sobre quem de 

fato faz as críticas. Decorre daí a predominância de Apreciações em detrimento dos 
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Julgamentos em grande parte dos documentos do corpus. Ao apreciar negativamente 

os aspectos censurados, parece poupar os responsáveis. Tal estratégia serve mais 

para comprovar sua visão benevolente do que para poupar aqueles a quem critica.  

Com base no preceito de que os paulistas dos setecentos eram o tipo de povo 

que “aceita a vida, em suma, como a vida é, sem cerimônias, sem ilusões, sem 

impaciências, sem malícia e, muitas vezes, sem alegria” (HOLANDA, 1988, p. 76), o 

próprio Governador hesita em descrever sua conduta. Afirma que vai ‘cevilizando os 

Póvos, pois hetal a ignorancia, ou | malicia dos habitadores daquelles Certoens, que 

se admiraõ de ouvir a | palavra, Dizimos’ (47, 12). O autor afirma que necessitam de 

serem civilizados489 e justifica a afirmação com o fato de desconhecerem a palavra 

“dízimo”. Esse desconhecimento pode ser fruto de ignorância ou de malícia. Em 

ambas as possibilidades, a polaridade do Julgamento que se lhes atribui é negativa. 

No primeiro caso, seria apenas do nível da Estima Social; no segundo, seria algo digno 

de castigo, adentrando ao nível da Sanção Social. 

A proposta de civilização pressupunha a urbanização. Nesse sentido, a política 

de povoamento consistia em fazer com que ‘os Homens, que | nos ditos Certoens, se 

acharem vagabundos, ou emSitios Volantes, sejaõ Logo | obrigados a escolherem 

Lugares accomodados, para viverem juntos em | Povoaçoens Civis’ (70, 6). O 

Julgamento negativo contido em “vagabundos” justifica a necessidade desses homens 

serem agrupados. O Governador reclama a ausência de homens bons vivendo nos 

centros urbanos, uma vez que a capitania “era vazia de povo, mas não de vadios, 

vagabundos e mestiços vivendo nas fimbrias da urbanidade” (TORRÃO FILHO, 2007, 

p. 92). A diferenciação entre “povo” que servia ao Rei e “vadios490”, em toda a 

negatividade do termo, é sempre evidenciada no corpus. Dever-se-ia, pois, ‘aproveitar 

os Vadios, que andaõ dispersos | nos Sertoens pelos chamados Sitios volantes, 

                                                             
489 Embora não seja a proposta desta tese, a comparação da forma como o Morgado de Mateus trata 
do mesmo assunto nas correspondências oficiais e nas particulares é tópico digno de nota. Por 
exemplo, afirma aos superiores que os habitantes precisam de civilização. À esposa, de forma inversa, 
o retrato idealiza seus governados como heróis: “É gente tão feroz que sem outra companhia mais do 
que a espingarda e um laço se mete no mato, por entre brenhas enredadas e fechadas vai furando 
descalço e atravessa duzentas léguas sem outro provimento do que a caça que encontra e dormindo 
nas árvores: se é ave atira, se é fera enlaça, tão destramente que não erram uma, destes é que se 
compõe a minha expedição.” Carta de Dom Luís, de 25 de Dezembro de 1765 (BELLOTTO, 2007b, p. 
217). 
490 O conceito de “vadios” ou “vagabundos” vinha do século XV, com a ética do trabalho produtivo. De 
acordo com Silva (1994, p. 813), as Ordenações Filipinas determinavam punições como açoite ou 
degredo aos vadios que não arranjassem ocupação em Portugal. No Brasil colonial, aqueles que 
moravam em “sítios voltantes” eram considerados vagabundos, alvo dos mecanismos de controle e 
repressão. Deveriam engrossar as fileiras militares e as expedições pelo sertão. 
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ajustando-os | em Colonias Civis deVillas, eAldeyas’ (61, 29). Essas povoações 

seriam representantes do próprio governo, conforme ordena o próprio Rei: 

‘Souservido outrosim, que os mesmosRosseiros, Rancheiros, eTropas | eBandeiras, 

tenhaõ toda a necessaria authoridade para prenderem, | e remetterem às 

Cadeaspublicas dasComarcas, queestiverem mais | vezinhas, todos os Homens, que 

acharem despersos’ (70, 25). Evidencia-se, nessa ordenança, o caráter de Sanção 

Social atribuído àqueles que se mantinham dispersos. 

Para a fundação de vilas, convocavam-se casais: ‘munio com todas as precizas 

ordens | para convocarem os Cazaes’ (64, 6). A ênfase dada ao termo “ordens”, tanto 

pela Quantificação “todas” quanto pela Apreciação “precisas”, denota a importância 

da medida. O investimento nessa medida aparece em um documento do mesmo 

período491: “Devese tambem ter prezente, que | Sua Magestade acordou a cada Cazal 

dos que | vieram aPovoar as ditas Terras, huma Espin= | garda, que lhe he munto 

preciza para deffen= | derse contra os Ladroens, emunto mais contra | os Tigres, que 

nas ditas Paragens são muntos”. Ao munirem os casais de espingarda, 

instrumentalizavam-nos para defenderem-se principalmente dos tigres, 

provavelmente como eram chamadas as onças. O temor desses animais é ressaltado 

pela Gradação de Intensificação, ao dizer que eram “muito mais” preocupantes do que 

os ladrões, e de Quantificação, assegurando-se serem “muitos”.  

Ainda na proposta de urbanização estava a principal tarefa do Morgado de 

Mateus de ‘conciliar os animos dos | Paulistas, dos quaes certamente depende o que 

acima digo; porque huã | duzia deSertanejos praticos do Paiz, val nesses matos, 

desfilladeiros, | epassagens deRios, mais do que cemSoldados Europeos.’ (54, 88). A 

avaliação de Valor Social positiva incutida em “sertanejos práticos” soma-se à Estima 

Social negativa contida em “os ânimos dos paulistas”. Teriam a habilidade para lidar 

com as adversidades dos sertões mas, ao mesmo tempo, precisariam do 

direcionamento correto. 

Para justificar as críticas e evitar a criação de um ethos pouco otimista, o 

Morgado de Mateus usa a estratégia de elogiar de maneira eloquente aqueles que 

julga merecedores. Demonstra-se sempre disposto a valorizar os ‘Sogeitos mais 

prinicipaes, eque mais se | tivessem distinguido.’ (34, 15). Ao repetir a Gradação 

“mais”, denota que não bastaria serem pessoas de destaque social, “principais”. 

                                                             
491 Documento enviado do Conde de Oeiras ao Morgado de Mateus, sem data cronológica. 
Encadernado no cartulário 170 do APESP, fólio 39v. 
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Teriam de se destacar positivamente, de modo a serem notadas. Como um exemplo 

dessa valorização, retoma-se o seguinte excerto: ‘este Ministro alemde | bom letrado 

que he, muito recto, muito desinteressado, emuito leal ao | Serviço deSua Magestade, 

servindo emtodo o tempo do meo Governo com | muita satisfaçaõ minha, e cumprindo 

pontualmente todas as or= | dens ediligencias de que o tenho encarregado; pelo que 

o julgo | muito digno de toda a mercé que VossaExcellencia for servido de querer | 

lhefazer’ (45, 15). O mesmo grau de severidade das críticas pode ser observado no 

entusiasmo dos elogios. A enumeração de marcas de valoração que denotam 

Julgamento de Estima Social positiva (“bom letrado”, “reto”, “desinteressado” e “leal”) 

é reforçada pela Gradação de Intensificação em “muito”. A polaridade positiva 

comprova a capacidade de ponderação do autor. Como bom governante, tinha 

benevolência o bastante para saber premiar quando necessário, do mesmo modo que 

era capaz de repreender e punir. 

Teria de reconhecer ‘osSogeitos, que achar mais Capazes paraMestres | 

deCampo dos referidos Terços deAuxiliares’ (73, 8). A estratégia de distinção entre os 

habitantes, denotando existirem aqueles com Estima Social de Capacidade, parece 

retratar o ethos do próprio governo português como apto a considerar talentos nativos. 

Contudo, a Intensificação “mais” manifesta uma possível comparação restrita aos 

próprios habitantes. Eles seriam “mais capazes” em relação a seus semelhantes, sem 

que isso possa indicar que fossem de fato “capazes” nos parâmetros portugueses.  

O mesmo pode ser observado em outro fragmento passivo: ‘formar alguns 

Homens, que | sejaõ capazes de discernimento, e de percepçaõ’ (71, 26), em que há 

novamente o Julgamento pela Capacidade. A polaridade positiva da Apreciação de 

Valor Social implícita nos termos nominais “discernimento” e “percepção” revela a 

ideologia de superioridade dos governantes portugueses. Isso porque a Quantificação 

de grau médio “alguns” expressa que nem todos seriam “capazes” de receber a 

formação pretendida. 

Além da distinção por capacidade, deveriam ser reconhecidos também os 

habitantes com mais condições materiais, que tivessem “meios” para povoar as terras: 

‘eparafazer Mercê dos Senhorios, eAlcaidarias | Mores dellas às Pessoas distinctas, 

quetiverem meyos pa= | ra as povoarem’ (61, 59). A premiação deveria atender essas 

“Pessoas”, com inicial maiúscula, “distintas” socialmente, conforme valoradas pelo 

padrão da Normalidade, no Julgamento de Estima Social. Esse conceito de pessoas 

dignas de mercê ressalta a ideologia monárquica que perpassa todo o corpus. 
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Os autores empregam, o que van Dijk (2012, p. 123) postula como um elemento 

típico da manipulação, a estratégia de comunicar crenças implicitamente, isto é, sem 

realmente as afirmar e, portanto, com pouca chance de serem questionadas. Serve-

se de mercês também de ordem religiosa: ‘a quellas Pessoas mais principaes, e que 

mais se hou- | verem distinguido para a dita mercê do Habito da | Ordem deChristo.’ 

(72, 2). Aparentemente, esse tipo de menção opõe-se à prática da crítica. No entanto, 

é mais uma maneira de se criticar a população de forma implícita. Afinal, nem todos 

seriam reconhecidos, apenas uma pequena parcela: as “pessoas mais principais”, 

retratadas pela Gradação e pelo Julgamento de Estima Social, reiterando o caráter 

positivo da deliberação. 

A estratégia de reconhecimento é empregada em outros documentos492 passivos 

a fim de motivar o Governador de São Paulo: “Mas aventagem principal, que Nós | 

temos sobre qualquer que seja o Inimigo; he a | qualidade da Nossa Gente; propria 

para def- | fender estas partes, como particularmente saõ | os Paulistas, ede Santos; 

os quaes com a Espin= | garda NaMaõ, Naõ selhedá afrontar aqual= | quer Tropa nas 

Marchas, e com o Machado a | abrir passos porqualquer Bosque, ou Matto | fechado, 

fazer Canoas, eIangadas, como confe= | çaram os mesmos Espanhoes na Expediçaõ 

| do Tratado deLimites; dizendo, que sem esta | Tropa naõ teriamos sugeitado as 

Missoens, eque | com ella naõ teriam difficuldade para inten= | tar, evencer qualquer 

empreza.” Nota-se o tom patriótico e agregador do pronome pessoal de primeira 

pessoa do plural. Ao dizer “nós” temos vantagem sobre “qualquer” inimigo, atesta-se 

a “qualidade da nossa gente” no parâmetro de coragem e habilidade para servir nas 

“expedições” de exploração e defesa do território. Acima da aparente idealização dos 

indivíduos como heróis, a estratégia de recognição do povo visa a comprovar sua 

serventia para cumprimento dos projetos pombalinos.  

Outra medida estratégica da política pombalina era a de contrariar 

deliberadamente os princípios jesuíticos no que dizia respeito à tratativa dos índios. 

Vinculada aos princípios iluministas, a proposta de aproximação dos nativos 

brasileiros era inovadora pela noção de que 

Os povos de origem tribal que habitavam no Brasil viviam no 
período neolítico, confundindo o direito e o divino. Os tabus e o 
misticismo eram formas de resolução para as questões jurídicas dos 
índios. Viviam em diferentes estágios culturais, não possuindo uma 

                                                             
492 Documento enviado do Conde de Oeiras ao Morgado de Mateus, sem data cronológica. 

Encadernado no cartulário 170 do APESP, fólio 38v. 
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regulamentação jurídica. As normas existentes eram de cunho 
sagrado. (WOLKMER, 2006, p. 300). 

 

O conceito de que ‘esses Sertoẽs saõ ferteis em Indios, os quaes civilizados | 

naforma das Leys, eOrdens do mesmo Senhor, | Constituihiraõ Povoaçoens Capazes 

depoderem man= | ter-se’ (61, 68) parece ter conduzido a relação do Morgado de 

Mateus com os indígenas. O Valor Social dos “férteis” sertões reforça a positividade 

atribuída a esses povos, o que vai ao encontro da abolição da escravatura indígena. 

Justifica-se, com isso, o fato de que “a coroa portuguesa contava com os paulistas e 

com os índios para combater a ameaça espanhola [...] quanto aos índios, tal atitude 

se inscrevia na fidalgal aversão do Marquês de Pombal aos jesuítas.” (MOURA, 2002, 

p. 32).  

A capacidade desses povos realizarem trabalhos em prol da coletividade é 

apresentado no fragmento: ‘Tenho procurado fazer caçar alguns pas- | saros pelos 

Indios desta Capitania para remeter aVossaExcellencia | paraOsViveiros deSua 

Magestade’ (8, 2). Dessa forma, o Morgado de Mateus demonstra “a posição que 

exprime quanto aos índios, de uma tradição vieiriana e uma perfeita modernidade 

iluminista, apostada contra a exclusão dos nativos no processo de reconstrução dos 

pólos urbanos da sua capitania.” (MOURA, 2002, p. 33). A aparente benevolência 

revelada pelo Afeto ao classificá-los como “dóceis” é imediatamente contrariada pelo 

interesse em incluí-los nas povoações: ‘Indios dessas partes saõ doceis, efaceis de 

Alde= | ar, e reduzir a Sociedade Civil, quehé oquemais | importa;’ (61, 72). Ao 

destacar que “é o que mais importa”, a Intensificação comprova os interesses políticos 

acima da instância do sentimento fraternal. Ademais, ao se sentenciar que ‘Nam Serâ 

| possivel aos Iezuitas, e aos seus Indios’ (51, 18), o pronome possessivo indica que 

os indígenas eram vistos como propriedade dos jesuítas. Pretendia-se, pois, retirar os 

índios como mais uma das posses dos jesuítas, do mesmo modo que confiscaram os 

seus bens. 

Ao servirem ao Rei, os índios tornavam-se também seus vassalos. O “Diretório 

dos Índios493” foi criado nessa proposta de ampliar o número de governados. Esse 

                                                             
493 O “Diretório dos Índios” (1757-1798) foi promulgado em 1757 por Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado e estendido no ano seguinte para toda a América portuguesa, tornando os índios súditos da 

Coroa portuguesa, por meio da negociação das boas tratativas aos nativos. De acordo com Silva (1994, 

p. 261), foi uma instância administrativa que secularizou a administração dos aldeamentos indigenistas 

no Brasil. Passava a gerir as missões, via de regra localizadas em regiões de fronteiras, de modo a 

tirá-las da tutela da Companhia de Jesus e passá-las à responsabilidade do Estado. 
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objetivo de ordem política nunca seria evidenciado, encoberto pelo caráter 

humanitário do tratamento português: ‘os mesmos Indios | dos Iezuitas viraõ despois 

buscar-nos, sevirem, | que entre Nòs saõ Homens como os Outros, e como | taes 

tractados, quando os mesmos Iezuitas os | tratam, como bestas, roubando-lhes com 

a Liberda | de as Mulheres, os Filhos, eos Bens, sem os deixa | rem possuir couza 

alguma.’ (61, 76). A comparação do trato dispensado aos silvícolas pelos portugueses 

e pelos pertencentes a outras nacionalidades reforça a ethos de benignidade dos 

governantes lusos. A abordagem de tratá-los como “homens”, com a polaridade 

positiva do Julgamento de Estima Social, contrapõe-se à negativa de serem tidos 

como “bestas”. Tais julgamentos acarretam consequências da ordem da Sanção 

Social, conduzindo à noção de que como vassalos portugueses teriam direito à 

liberdade, à família e à posse de bens. 

Em oposição a isso, os negros permaneciam sendo tratados como se não 

fossem seres humanos. O intenso comércio (e tráfico) de escravos africanos 

continuava a superlotar o Brasil, conforme assevera o Morgado de Mateus: 

‘ComestaOccasiaõ devotambem pôr | napresenca deVossaExcellencia; que este 

negocio dos negrosVaijá carecen | dodeSefasersobre elle alguma bem advirtida 

reflexaõ | porquanto hé negocio muito principal, edequeSua Magestade recebe muito 

avulta | dos direitos, mas porem ainda queoBrasil cadaVesSevay | mais descobrindo, 

ecarecendodemayornúmero denegros paraSelaborar | Comtudo poderá vir aperder 

portempo o asentodelles, porquevaõ | Sefasendo tantos casamentos denegros, 

enegras, ePovoaçoẽs nas Fa- | zendas,  eCoisas particulares, que já multiplicaõ muito 

nas mesmas | Terras, Sem que precisem deVir defora, ealem deSeir po- | 

voandooEstado demá gentes, poderá vir ater todos osneces- | sarios, earruinarse 

oComercio, eosdireitos quepagaõ aSua | Magestade’ (27, 55). Observa-se que o 

caráter econômico embasa esse argumento. O autor emprega a Contração Dialógica 

de Contraexpectativa com a duplicação das conjunções “mas porém” para demonstrar 

outra vertente além do lucro gerado pela importação de escravos. Justifica as causas 

de uma “bem advertida” reflexão, em que a Apreciação de Valor Social indica as 

consequências negativas do grande número de escravos negros no Brasil colonial. 

Em primeiro lugar, há o fato de não ser preciso importar mais escravos, uma vez 

que se multiplicam na própria região. Em segundo, os casamentos entre negros, 

motivo de sua reprodução, faria com que o Estado ficasse povoado de “má” gente. A 

polaridade negativa do Julgamento de Estima Social de Normalidade, que beira a 
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Sanção Social, valora os negros de maneira genérica. Mais do que uma crítica, essa 

valoração contém em si toda a ideologia de superioridade racial que fundamentou as 

políticas implementadas no período. 

A superioridade da raça494 demonstra-se, principalmente, no caráter das 

pessoas, conforme indicado: ‘as testemunhas destes Paizes/ como 

aVossaExcellencia | tenho informado/ falaõ de ordinario segundo a fama que ar- | 

tificiosamente se temespalhado.’ (24, 16). O Julgamento de Sanção Social faz-se 

presente neste excerto, uma vez que os nativos não serviriam para testemunhar por 

não serem dignos de credibilidade. A “fama” teria se espalhado de modo “artificioso”. 

A essa Gradação de Modalidade, soma-se a outra “de ordinário”. Entende-se, pois, 

que seria proposital reputar aos nativos a prática de enunciar falsos testemunhos. Isso 

justificaria questões judiciais internas envolvendo os interesses dos poderosos locais. 

As falhas de caráter criticadas como inerentes aos habitantes da capitania foram 

indicadas como o motivo de alguns dos criados495 do Morgado de Mateus terem se 

corrompindo: ‘henotorio, como prevarica= | raõ os meos creados depois que vim para 

estaCapitania’ (36, 2). O Morgado de Mateus sobrepõe-se a pressuposições 

contrárias pelo Engajamento de Afirmação “é notório”. O verbo “prevaricar” contém 

carga negativa que indica o Julgamento de Estima ou até mesmo de Sanção Social. 

Seja simplesmente por deixarem de cumprir o dever, seja por faltaram à 

responsabilidade de seus cargos por má fé, a prevaricação só fora observada “depois” 

de chegarem à capitania. Essa marca de temporalidade pressupõe a valoração 

positiva dos criados antes de partirem de Portugal. Por extensão, o Morgado de 

Mateus reforça seu ethos ao isentar-se da responsabilidade de ter escolhido maus 

                                                             
494 A carta de Dona Leonor ao marido, datada de 13 de Agosto de 1766 (BELLOTTO, 2007b, p. 247), 
retrata a forma como os nativos da capitania eram avaliados pelos familiares do Morgado de Mateus:  
“Este regimento de mulatos havia de se poder ver, muito lhe há de ter custado reduzir essa gente e 
muito estimo os tenha reduzido. Só o seu juízo e modo poderia reduzir gente tão indômita.” A avaliação 
registrada pelo Julgamento de Estima Social negativa “indômita” decorre da visão que o próprio 
Governador divulgava. Dessa forma, Dona Leonor demonstra, frente aos nativos da colônia, “um 
distanciamento irremediável, [com base no] sentimento profundamente enraizado de que [...] tratava-
se de uma outra raça humana, de gente comum, do povo” (ELIAS, 2001, p. 71). 
495 A criadagem de uma Casa grande portuguesa, como a de Mateus, era numerosa. 
Predominantemente masculina, em divergência dos demais países da Europa no período, variava entre 
40 e 86 pessoas. Contava-se, dentre outros postos de criadagem, com camareiro, guarda-roupa, 
capelão, escrivão da câmara, almoxarife, juiz escrivão de contas, moço de estribeira, cocheiro, caçador 
e arqueiro de armas, criados menores e escravos, de acordo com Cunha e Monteiro (2011, p. 214). A 
quantidade de criados era fator de prestígio social, pois “o tamanho da criadagem em Portugal esteve 
quase sempre relacionado com o estatuto social e a importância política do titular da casa [...] tendência 
acentuada para se sustentar elevado número de criados.” (CUNHA; MONTEIRO, 2011, p. 211).  
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serviçais. Além disso, ao tratar dos criados, aproveita para contrapor-se à falta de 

comprometimento criticada e reforçar seu ethos como desinteressado. 

De maneira explícita, o conceito é apresentado em outro documento: ‘o muito | 

que os meus Criados me tem disgostado, afligido, e tirado o tempo, que | eu queria 

empregar todo em osCuidados doRealServiço. Por | muitas vezes me tenho visto entre 

os extremos ou delhes disfarçar assuas | desordens, ou deficar sem elles, porque 

aquella honra, fidelidade, e | desenterese que aindaSe experimenta em alguns antigos 

hé hoje | rarissima: Naõ sey se avaidade, seos enfeites, ouSeos vicios de | que lhes 

nasce huma desmedida ambiçaõ a que nenhum premio con- | tenta saõ aOrigem’ (14, 

4). O Afeto de Satisfação de polaridade negativa contido nos particípios verbais 

“disgostado, afligido e tirado o tempo” retrata a importância dos criados ao cotidiano 

do Governador. Ele diz chegar aos extremos de “disfarçar”, ignorando suas 

“desordens” ou de correr o risco de “ficar sem eles” ao repreendê-los. Assegura a boa 

índole daqueles que o acompanhavam no passado com o Julgamento de Estima 

Social contido em “honra, fidelidade e desinteresse”. Esse tipo de empenho 

desinteressado é observado somente em “alguns antigos”. Pela Quantificação média, 

reduz-se o número dos que não merecem as críticas, apenas os classificados com o 

Julgamento de Estima Social positivo “antigos”. Essas qualidades são “raríssimas”, 

com Apreciação de Valor Social positiva e Intensificação pela flexão de grau 

superlativo, valoriza-se ainda mais aqueles que as mantêm. Pela Expansão dialógica 

de Ponderação afirma “não saber” a origem dessa mudança de comportamento. 

Supõe tratar-se dos “vícios” e da “desmedida ambição” adquiridos nas vivências da 

capitania. Ambos com carga negativa, a “ambição” é ainda intensificada pela 

Apreciação negativa “desmedida”.  

A necessidade dos criados496 devia-se, sobretudo, ao fato de  não ser ‘facil achar 

outros creados, que | substituaõ este ministerio, por que absolutamente os naõ ha’ 

(36, 8). A inexistência de pessoas habilitadas às funções de criadagem é retratada no 

grau máximo pela Gradação de Intensificação do advérbio “absolutamente”. Reforça-

se, com isso, a visão negativa acerca da qualificação dos habitantes da capitania.  

                                                             
496 Os governantes ultramarinos que deixavam Portugal sem esposa e filhos considerava os criados a 
sua “família”. Essa família era formada por pessoas de sua confiança, com quem contava para atendê-
lo em suas necessidades pessoais. Não se tratavam apenas de funcionários do governo. A proximidade 
entre as esferas do público e do privado no período interfere até mesmo nesse tipo de relação. Pessoas 
de sua “família” cumpriram funções no governo da capitania ao mesmo tempo em que o distanciamento 
dos criados pessoais comprova serem contratados oficialmente para acompanhá-lo. 
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 De maneira velada, o Morgado de Mateus solicita punição a seus criados que o 

abandonassem: ‘Como ao Governador naõ hé Licito desamparar o Seu Lugar | 

tambem aSua familia naõ deveria ter aliberdade de odezampa- | rar a elle, 

principalmente costumando Levar partidos, e orde- | nados mais avultados, e ajudas 

de custo quando Se ajustaõ para | o acompanharem.’ (14, 19). Assumindo a 

consciência de sua responsabilidade como Governador, implementa seu ethos e 

justifica sua crítica ao mencionar o pagamento497 recebido e reforçá-lo pela 

Intensificação “mais avultado”. 

O recebimento de soldos era algo raro na capitania, sendo que “o geral destas 

terras é pobríssimo: os mercadores vivem de créditos e cheios de dívidas, quem tem 

algum cabedal é em pretos, e ninguém tem casa estabelecida.”498 Há apenas marcas 

de uma da riqueza gerada pelo ouro no passado: ‘o Ouro das mi | nas corriapor 

esteCanal; porem aodipoes que o dito ouro passou | pelo Rio de Ianeiro, adondehe 

mais convenienteporque seevita | o riscode Mar, que naõ he taõ pequenoque 

corredeste, aquelle Porto; | Sendo ariqueza do Ouro que aqui ficou hua felicidade 

tranzitoria | paraaquelles em cujas maos estava’ (1, 17). O Engajamento  de Contração 

Dialógica exprime a Refutação pela Contraexpectativa na conjunção ‘porem’, 

contrapondo explicitamente o passado de riqueza ao presente de miséria. De maneira 

implícita, ‘felicidade transitória’ (1, 22) transmite a polaridade negativa de um 

Julgamento de Estima Social por Tenacidade, ao indicar o modo como os cidadãos 

se comportam com o dinheiro. Gastam-no de forma inconsequente. A Contração 

Dialógica de Refutação pela Negação demonstra a existência de vozes contrárias à 

mudança do caminho do ouro. Certamente essa voz provém dos próprios habitantes 

retratados pelo ofício, prejudicados pela alteração do fluxo do ouro. Para anular o 

escopo do argumento contrário às ordens do Reino, acerca do pouco risco do mar, 

emprega-se o Engajamento ‘que naõ he taõ pequeno’ (1, 21) sobrecarregado de 

termos avaliativos. Usa-se a valoração social negativa de ‘pequeno’, antecedido do 

intensificador ‘taõ’, a fim de retomar uma voz externa a que se nega. Mostra-se, com 

isso, total concordância com as ordenações da Coroa independente dos prejuízos que 

                                                             
497 A existência do pagamento confirma que a contratação dos criados do Morgado de Mateus seguiu 
o padrão da época, em que “diminuíra o peso das relações interpessoais baseadas nas lógicas de 
serviço patriarcal para relações quase exclusivamente de tipo contractual” (CUNHA; MONTEIRO, 2011, 
p. 219). 
498 Carta de Dom Luís, de 25 de Dezembro de 1765 (BELLOTTO, 2007, p. 216). 
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tragam à área de seu governo. O ethos daquele que acata todas as medidas 

incondicionalmente, construído no início do governo, vai aos poucos sendo 

desconstruído, apesar de seu constante esforço empreendido no nível discursivo.  

Observa-se um jogo paradoxal entre os termos “miséria” (1, 10) e “riqueza” (1, 

18), que contêm em si carga avaliativa implícita. Ambos reforçam o Julgamento de 

Estima Social daqueles que superam o estado de miséria e alcançam a riqueza, seja 

pela Capacidade ou pela Tenacidade. Em seus extremos máximos da polaridade, 

negativa no caso de ‘miséria’ e positiva no caso de ‘riqueza’, esses conceitos resumem 

o tempo presente da produção discursiva em contraposição aos tempos pretéritos, 

sobre os quais os edifícios dos antepassados paulistas ‘ainda mostram’ (1, 18) a 

antiga riqueza. Corrobora-se, desse modo, a fama atribuída aos bandeirantes, bem 

como se aponta a importância das minas de ouro para a economia. A caracterização 

da riqueza do passado dá-se apenas ‘em partes’ (1, 18) e esses sinais já são o 

bastante para o empenho do Governador em reestabelecer a prosperidade, traçando 

metas conforme espera o Conde de Oeiras, que os povos sejam ‘opulentos’ (67, 26). 

O princípio de crítica social é reforçado pelo fato de tais moradores serem julgados, 

pela Estima Social positiva, como detentores da Capacidade de viverem com 

“riqueza”, conforme prova, “em partes”, a arquitetura remanescente desse passado. 

Os ‘quotidianos gastos da vida’ reduziram os lucros do ouro até que se viesse ‘a 

extinguir’, mantendo-se apenas a ‘uns tantos comerciantes que ainda hoje conservam 

um pequeno negócio’ (1, 28). A intensificação pela Gradação de Força conferida por 

‘tantos’ é em seguida mitigada pela gradação do mesmo tipo, embora de polaridade 

invertida, ‘pequeno’. Com isso, a quantidade de comerciantes que ainda detém o 

dinheiro oriundo da mineração de ouro não possui tamanho considerável. Essa ideia 

retoma o eixo central de crítica aos habitantes locais. 

Em contrapartida, a Atitude de Julgamento de Estima Social negativa que atribui 

à população é proporcional ao mesmo tipo de julgamento, de polaridade positiva, 

atribuído a suas próprias atitudes: ‘Dezejando eu de alguasortedar remedio atantos | 

damnos’ (1, 30). Enquanto o povo não apresenta vigor na esfera da Tenacidade, ele 

demonstra possuir essa virtude. Confere ao terceiro parágrafo a Atitude de Afeto 

expressa pela Inclinação positiva do processo mental ‘desejar’, demonstrando o seu 

comprometimento em agir contra ‘tantos danos’ descritos nos parágrafos anteriores. 

A Quantificação dos danos realça o valor e proporção de suas ações contra eles. 

Ratificando tal ideia, o autor enumera suas medidas: ‘passei huaOrdem atodas as 
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Cameras paraque obriga- | sem afazer plantaçoẽs dealgodaõ.’ A ordem passada a 

‘todas’ as câmaras demonstra a abrangência da ação e o verbo ‘obrigar’ demonstra a 

consciência de sua posição de autoridade. O fato de as Câmaras terem de obrigar 

esses habitantes demonstra a falta de iniciativa e a possível resistência deles. Esse 

comando não se demonstra tão autoritário por o mesmo verbo já ter sido empregado 

antes: ‘anecessidade que obri- | gaaos habitadores deSerra assima adecerem 

aestePorto’ (1, 17). A impositividade é atenuada pelo fato de os habitantes serem de 

qualquer forma “obrigados” a uma atitude contrária à falta de atitude. Parece melhor 

que seja pela autoridade das Câmaras, que trará benefícios, do que pela imposição 

da “necessidade”. Sua providência de ordenar que se executasse a produção agrícola.  

A implantação da agricultura seria uma das medidas que confirmam o emprego 

de ‘todos os meyos, que a | sua prudencia lhe suggerir, para estabelecer a Politica do 

| horor contra a preguiça, e ociozidade; e do amor á honra, que | consiste no serviço 

do Rey, e da Patria, e em contribuirem os | Homens para a filicidade dos outros’ (71, 

16). A Quantificação de “todos” indica a necessidade abrangência das ações contra a 

“preguiça” e a “ociosidade”, males que assolavam a capitania. O Governador era 

ordenado a “estabelecer a política do horror” contra esses males. A Apreciação 

negativa expressa pelo termo “horror” ocorre três vezes no documento, significando a 

aversão que os povos têm do arrolamento militar nas duas primeiras ocorrências. No 

terceiro caso, a “política do horror” denota que as medidas políticas deveriam instituir 

entre o povo o mesmo tipo de repulsa, mas em relação aos empecilhos que de fato 

eram nocivos ao desenvolvimento da capitania. 

Por a vida social constituir-se por práticas, entendidas como "formas de hábito, 

ligadas a tempos e lugares particulares, em que as pessoas aplicam recursos 

(materiais ou simbólicos) para agirem juntas no mundo", (CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999, p. 21), reforça-se a polaridade negativa das condutas ligadas à 

preguiça e à ociosidade, de modo a impulsionar comportamentos mais produtivos por 

oposição. A conquista do almejado Afeto positivo representado pelo conceito de 

“felicidade” vinculava-se ao cumprimento do Real Serviço. Dever-se-ia, pois, buscar o 

“amor à honra” ligada à ideologia monárquica que se justificava pela contribuição dos 

“homens para a felicidade dos outros”.  

O autor prossegue dizendo que os “outros” seriam os homens ‘da mesma 

sociedade, | em que se achaõ, com os seus trabalhos do corpo, e do Espirito: | sendo 

os vadios no corpo Politico omesmo, que saõ no corpo Hu= | mano os Membros 
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tolhidos, e baldados pelas parlezias, e | outras enfermidades similhantes.’ (71, 20). 

Conclui-se a análise das estratégias críticas com essa passagem do corpus, em que  

o argumento emprega elementos da retórica dialética pela comparação entre a 

sociedade e um corpo humano, a fim de ilustrar a ideologia contrária à inatividade. A 

polaridade negativa do Julgamento de Sanção Social acerca dos vadios retrata com 

precisão o valor atribuído às contribuições ao Real Serviço e, por consequência, a 

marginalização e a crítica reservadas àqueles que se opunham a contribuir. 

Discorreu-se sobre as estratégias empregadas no MNI Crítico de depreciar 

terceiros, sobretudo os considerados inimigos ou obstáculos à política pombalina. Ao 

tacharem os entraves à concretização dos interesses do governo, os autores 

propagavam as ideologias monárquica e religiosa, ao mesmo tempo em que 

trabalhavam a manutenção do próprio ethos, distanciando-se do que criticavam.  

 Diante das considerações acerca das estratégias empregadas na negociação 

intersubjetiva por meio da crítica a terceiros, notam-se as possíveis intenções autorais. 

Uma delas seria a de denegrir a imagem do outro, considerado-o como alheio ao 

grupo a que pertence o autor. Comprova-se, dessa forma, sua posição contrária ao 

que se critica e, por consequência, eleva-se o ethos autoral. 

 

10.4.2 Estratégias do MNI Exaltativo 

O modo exaltativo de negociação é, dentre os quatro MNI, o que mais claramente 

representa a tentativa de explicitar a empatia pelo interlocutor. Nesse tipo de 

negociação, o autor desarma qualquer resistência de seu interlocutor pelo uso de 

recursos de afabilidade. Enaltece o destinatário de forma direta com elogios, ou 

indireta, destacando ideologicamente seus contrapontos em relação a características 

desfavoráveis de terceiros. Na documentação do corpus, destaca-se a prática 

laudatória explícita, com enaltecimentos manifestos. 

Pelo modo de negociação exaltativo construíram-se diversas proposições de 

caráter exclusivamente laudatório, o que é característico da época. Para exemplificar 

essa asserção, citam-se os documentos 15 (já analisado como protótipo de MNI 

exaltativo) e 48, meramente exaltativos, apenas presos à função laudatória de 

valorização do interlocutor, em que não se abordam outros assuntos. Além disso, há 

demonstrações de exaltação de si mesmo nos documentos 6, 7, 8, 9, 10, 26, 28 e 23. 

E, de forma paradoxal mas com o mesmo objetivo de promoção do ethos autoral, os 
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de número 3, 5, 25, 43 e 44 demonstram o rebaixamento de si mesmo a fim de que o 

interlocutor negue essa postura de modéstia e exalte o autor. 

As marcas avaliativas empregadas para cumprir esse MNI podem ser descritas, 

quantitativamente, nas percentagens descritas a seguir: 

 

Tabela 17: Ocorrências da Avaliatividade no MNI Exaltativo. 

 

 

Gráfico 13: Ocorrências da Avaliatividade no MNI Exaltativo. 

 

A observação da Atitude denota predomínio do Afeto, nas camadas da 

Felicidade e da Satisfação, sempre indicando a postura de empatia frente ao 

interlocutor. Em oposição, há mais significância da Apreciação no eixo passivo, com 

destaque para o Valor Social, indicando a valoração atribuída pelos governantes 

portugueses à utilidade das medidas implementadas.  

Isso porque, enquanto os autores passivos são louvados por suas virtudes 

inatas, o Morgado de Mateus recebe elogios por sua atuação no governo.  

Mantendo o mesmo padrão nas ocorrências de Engajamento, o Exaltativo, 

destaca-se dentre os demais MNI pelo sistema da Gradação, ao apontar mais 

representatividade de Intensificação no eixo ativo e mais Quantificação no passivo. 

De forma oposta ao que se observa nos demais, o Morgado de Mateus vale-se da 

estratégia de quantificar para dar realce às virtudes do interlocutor que quer enaltecer.  

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %

Ascendente 71 36% 70 36% 55 28% 73 52% 67 48% 23 51% 22 49%

Descendente 10 15% 22 33% 35 52% 22 56% 17 44% 13 43% 17 57%

Direção 

Documental

Atitude Gradação Engajamento

Afeto Julgamento Apreciação
Força

Expansão Dialógica Contração Dialógica
Intensificação Quantificação
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Após os aspectos quantitativos, segue a abordagem das estratégias que visam 

a negociar a intersubjetividade pela exaltação. As estratégias foram divididas em dois 

tópicos centrais: “Discurso laudatório” e “Manutenção do ethos pelo rebaixamento”. 

 

10.4.2.1 Discurso laudatório 

As produções discursivas de caráter laudatório veiculadas nos documentos do 

corpus visam a enaltecer as qualidades dos representantes das mais altas instâncias 

do governo, colocando-os em posição superior aos demais homens. Por se tratar de 

instrumento simbólico de poder499, a produção escrita garantia o “poder oficial”, 

diretamente ligado ao Rei e aos ocupantes dos demais cargos por ele instituídos. 

Nesse sentido, o Morgado de Mateus manifesta de maneira recorrente a estima por 

seus superiores. Nas correspondências passivas, por sua vez, os superiores exaltam 

o Governador quando implementa medidas que vão ao encontro dos interesses do 

Reino. As estratégias intersubjetivas de exaltação são também empregadas quando 

os autores falam de si mesmos na intenção de reforçar os aspectos positivos de seu 

ethos.  

Além de instrumentos de comunicação, as correspondências oficiais 

administrativas do governo do Morgado de Mateus visaram à manutenção do princípio 

entendido como o de “vassalagem”, enquanto subordinação dos cidadãos frente ao 

governo monárquico estabelecido. Nas relações interpessoais pautadas na política do 

período estava implícito o “contrato de vassalagem”500. O próprio termo “vassalo” é 

empregado no corpus com polaridade positiva, como aqueles que bem cumpriam seus 

deveres: ‘ardente zello, que tem | encontrado em alguns Vassallos’ (72, 3). A Estima 

                                                             
499 O conceito de “poder” é baseado em uma “a noção tão complexa quanto vaga” (VAN DIJK, 2012, p. 
9). Em termos sociológicos, pode-se definir o poder como um conceito normativo que, segundo 
Duverger (1983, p. 152), define a situação daqueles que têm o direito de exigir que os outros se 
verguem às suas diretivas numa relação social, porque o sistema de normas e de valores da 
coletividade na qual se desenvolveu esta relação estabelece este direito. O poder por excelência é 
pertencente ao Rei, por ser o “portador de uma voz cuja onipotência resulta de ela não se encontrar 
aqui, mas em um além inacessível” (CHARAUDEAU, 2013, p. 69). Assim, o poder da realeza é 
legitimado pela filiação de natureza sagrada, como herança natural da predestinação, da qual derivam 
os atributos e qualidades pessoais. 
500 O “contrato de vassalagem” foi um documento escrito com direitos e obrigações dos vassalos em 
relação a seus senhorios no período feudal e estendeu-se ao longo dos séculos aos moradores de 
algumas colônias. De acordo Santos (2006, p. 88), em algumas colônias africanas, consistia em um 
catálogo de direitos e obrigações entre os povos da África e a Coroa portuguesa. Em troca de paz e 
proteção, os africanos juravam fidelidade ao Rei de Portugal, respeitando as leis do governo, pagando 
o dízimo, auxiliando a manutenção do governo com forças militares, facilitando o comércio, recebendo 
e acatando os portugueses empregados em cargos públicos, civis, eclesiásticos, judiciais e militares. 
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Social contida na ideia do “zelo” de “alguns” vassalos é reforçada pela Apreciação de 

Valor Social “ardente”, de modo a comprovar a importância de seu empenho. 

Do mesmo modo que a população, os governantes mantinham conduta de 

submissão às ordens do Rei, responsável por suas nomeações. Sendo a nomeação 

aos cargos políticos baseada nos critérios pessoais de confiança e de amizade, 

tornava-se necessário manter as boas relações com os superiores para a manutenção 

no cargo, sempre se evitando uma possivel destituição. Disso deriva o fato de os 

governantes manterem em evidência o princípio da fidelidade ao Rei por meio da 

exaltação de seus superiores: ‘Busco os Pez | de Vossa Excellencia adonde asseste 

sempre omeu | reverente respeito, e humilde escravidaõ | e do modo possivel rendo 

a Vossa Excellencia as gra- | ças pelos especiaes beneficios que agrandeza | de 

Vossa Excellencia estâ dispendendo continuamen | te comigo, e com aminha Caza’ 

(50, 2). O engrandecimento do interlocutor, que representa o Rei, faz com que o autor 

busque os seus “pés” e demonstre “reverente respeito e humilde escravidão”, 

trabalhando a manutenção do ethos autoral pela polaridade positiva da avaliação de 

Valor Social. A “grandeza” do superior retrata o Julgamento de Estima Social e é 

confirmada pela menção dos “especiais benefícios”. O Valor Social dessa expressão 

é reforçada pela Gradação contida no advérbio “continuamente”, indicando a 

assistência que o autor e sua Casa recebem.  

Os benefícios recebidos justificam os constantes votos de saúde e felicidade: 

‘aVossa Excellencia naposse da saude mais perfeita, cuja feli= | cidade peço sempre 

a Deos Nosso Senhor nos conserve por muitos | annos parabem detodo o Reyno, e 

amparo meo’ (44, 4). As marcas de Gradação “mais”, “sempre”, “muito”, “todo” 

denotam a abrangência e valor da pessoa do Rei, na intenção de que os benefícios 

sejam mantidos. 

Sentindo-se agraciado pelas concessões recebidas, agradece a seus superiores 

de maneira expressa e deseja que se vá ‘prolongando asuapreciozissima vida, 

eSaude para meu | amparo, edetantos que vivem â sombra deVossaExcellencia’ (25, 

12). O Valor Social atribuído à “vida” do interlocutor por meio do adjetivo 

“preciosíssima” posiciona o autor abaixo dele. À sombra do Conde de Oeiras haveria 

“tantos”, conforme denotado pela grande Quantificação, que como o autor precisariam 

de seu “amparo”. 

A exaltação seria o pagamento das mercês recebidas: ‘arecebe- | rei por 

particular merce, de que beijo aVossa Excellencia amaõ muitas vezes.’ (44, 13). A 
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negociação intersubjetiva vincula o aceite da solicitação a demonstrações de Afeto 

como recompensa. A Quantificação “muitas vezes” reforça o Afeto pelo interlocutor. 

Os interlocutores são louvados nas correspondências ascendentes por 

Julgamentos de Estima Social: ‘piissimas intençoens de | Sua Magestade’ (36, 20). A 

descrição das atitudes demonstra a visão positiva do autor em relação ao interlocutor 

por marcas de Julgamento e de Apreciação: ‘Sabias ejustissimas direçoẽs que 

VossaExcellencia me partici- | par por meyo das suas admiraveis Providencias’ (4, 

22). As “direções” e “providências” são qualificadas com os adjetivos “sábias”, 

“admiráveis” e pela forma superlativa “justíssimas”, reforçando o enaltecimento do 

interlocutor. Com propósito similar, o Conde de Oeiras é congratulado por sua 

promoção: ‘dezejandoque VossaExcellencia conte neste emprego todas as gran- | des 

felicidades, dequesefaz digno o seo elevado, edistinto merecimento’ (43, 13). O novo 

cargo seria consequência do “elevado” e “distinto” “merecimento”501 do Conde de 

Oeiras. O Valor Social positivo dos termos soma-se ao Julgamento de Estima Social 

por Capacidade, expresso no adjetivo “digno”. 

Da mesma forma que o Morgado de Mateus, o Conde de Oeiras engrandece o 

Rei pela exaltação: ‘OmesmoSenhor reconhecendo com asclaras Lu- | zes 

daSuaprofundissima comprehençaõ’ (66, 5). A “profundíssima” compreensão tem a 

Apreciação de Valor Social positiva intensificada pelo grau superlativo, reforçando o 

Julgamento de Estima Social com que o Rei é glorificado. Desse modo, apesar do 

cargo de destaque, o Conde de Oeiras ressalta sua submissão ao Rei, enfatizando 

sua proposta política de fortalecimento do poder régio. 

Os emprego de vocábulos como “criados”, “súditos” e “vassalos” demonstra a 

submissão e obediência total ao Rei. Em decorrência disso, há a obrigação perante 

os superiores. Essa obrigação reflete-se de forma explícita: ‘eu con- | fesso quetudo 

devo a grandeza, e piedade deVossaExcellencia edo | Illustrissimo e Excellentissimo 

Senhor Conde, e assim Senhor, ja que VossasExcellencias foraõ | servidos de me 

fazer Creatura sua, e de meexaltar aeste | Lugar’ (2, 10). O Julgamento de Estima 

                                                             
501 O poder de mando dos interlocutores deve-se ao fato de serem pessoas com poderes delegados 
pelo soberano pelo critério do “merecimento”. O Conde de Oeiras ganhou esse título nobilitário por sua 
eficiente atuação na reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. Já o Morgado de Mateus tem 
o seu cargo de governado por conta de sua experiência militar de vitória no episódio “Defesa da 
Passagem do Rio Tua” (BELLOTTO, 2007a, p. 14), na Campanha de 1762 em Trás-os-Montes contra 
os espanhóis, o que legitima sua nomeação com a patente de capitão-mor. Dessas conquistas pessoais 
resulta o destaque do ethos de cada um dos interlocutores, vinculados pelo contrato de fidelidade ao 
Rei. 
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Social contido na polaridade positiva dos termos “grandeza” e “piedade” notabiliza o 

Conde de Oeiras e o Rei pelo fato de o terem “exaltado” ao cargo de Governador no 

ultramar. Coloca-se no posto de “criatura” de seus superiores, posição que filia suas 

próprias atitudes à responsabilidade daqueles que o nomearam. 

A exaltação do interlocutor dá-se também por meio da prática do enaltecimento 

pessoal: ‘Dezejo muito | que apreciozissima vida, e Saude de | VossaExcellencia se 

conserve Sempre com muito | perfeita dispoziçam que a VossaExcellencia dese- | jo, 

e que oReal Serviço de Sua Ma- | gestade, eo Amparo detodos os Crea- | dos de 

VossaExcellencia tanto necessita’ (49, 28). Os votos de manutenção da prosperidade 

do interlocutor contam com as marcas de Apreciação positiva “preciosíssima” e 

“perfeita” e com a Intensificação de “muito” para denotar a importância desse 

interlocutor. Tal importância deve-se ao fato de ele ser o responsável pelo amparo que 

os criados “tanto” necessitavam. E essa Intensificação reforça a relação de 

dependência entre os interlocutores. 

A postura para se ‘protestar | a minhafiel obediencia, ereverente escravidaõ’ (14, 

4) indica a veneração do vassalo frente ao soberano. Os conceitos de “fidelidade” e 

“reverência” contidos na Atitude de Apreciação com Valor Social positivo são 

recorrentes nas correspondências administrativas oficiais em que se prestavam 

homenagens502 aos interlocutores. 

Além das estratégias empregadas para louvar os superiores, o discurso 

laudatório é também empregado pelos superiores para elogiar o Morgado de Mateus. 

O feedback positivo visa a motivar a atuação do Governador: ‘Sua Magestade 

mandalouvar aVossaSenhoria os acertados passos’ (54, 87). “Acertados” denota a 

Apreciação positiva com que se avalia sua atuação política. É louvado também por 

seus superiores pelo Julgamento de Estima Social por sua competência: ‘o zelo, com 

| que se tem empregado nesta importante materia: Esperando, | que continue nella 

com a mayor actividade, e desvelo:’ (71, 8). A Gradação de Foco que prototipifica 

“atividade” e “desvelo” por extensão, reitera a importância da matéria a que o 

Governador deve dedicar-se. Da mesma maneira, é congratulado por sua dedicação 

à implementação de medidas políticas: ‘por meio da deligencia, e zello que emprega 

| em promover a Agricultura e o Comercio dessa Capitaniá’ (83, 14). A “diligência” 

atribuída, pelo Valor Social, à conduta do Morgado de Mateus é ainda mais enaltecida 

                                                             
502 O conceito de vassalagem já estava contido no termo latino hominaticum, de que derivou homenatge 
em um dialeto da língua francesa e resultou no termo “homenagem”.  



865 

 

pela ‘regularidade, eprudencia, comqueVossaSenhoria tomou estas rezo- | Luçoens.’ 

(68, 7). Nota-se que o discurso laudatório, quando empregado nas correspondências 

descendentes, gira em torno das ações bem realizadas, neste caso a agricultura e 

promoção do comércio. 

Em acréscimo a isso, há as estratégias de demonstração de dileção pelas vias 

do Afeto: ‘adezejada, egostozissima certeza, deVossaSenhoria haver chega= | do com 

perfeitaSaude, ebomSucesso ao Rio de Ianeiro’ (55, 3). O Afeto de Inclinação do verbo 

“desejar” soma-se ao de Satisfação “gostosíssima” com a Intensificação pelo grau 

superlativo. A valoração de “perfeita saúde” e “bom sucesso” destacam o caráter 

laudatório do discurso do Conde de Oeiras sobre a viagem do Governador de São 

Paulo. Do mesmo modo, a fórmula diplomática com que se introduz uma das cartas 

régias do corpus contém o Afeto pela inclusão do verbo “amar”: ‘Amigo EuELRey vos 

invio muito sau= | dar como aquelle que amo’ (89, 3). Essa demonstração de 

afabilidade é aparentemente esvaziada de motivação de ordem prática e está ligada 

apenas à estima que o Rei pretende demonstrar pelo Morgado de Mateus. 

No entanto, as demonstrações de benquerença são sempre associadas às 

realizações que se espera do Governador: ‘felicissimo Succes- | so, queEu em tudo 

lhedezejo: Espero queDeos Nosso Senhor | lheconserve huma completa, econstante 

saude parasem emba= | raço se empregar no Serviço deNosso Augusto Amo, enobem 

com= | mum dessa athe agora abandonada Capitanîa.’ (57, 6). O “felicíssimo sucesso” 

valorado pelo grau máximo da Apreciação “completa” e “constante” caracterizam 

“saúde”, de modo a expressar o desejo do autor. Entretanto, esses votos não podem 

ser entendidos como mera expressão de estima pessoal. Devem-se, sobretudo, ao 

papel do Morgado de Mateus como aquele que deveria gerir a capitania na proposta 

pombalina. A Apreciação de Valor Social “augusto” retoma a ideologia monárquica, 

na tentativa de fortalecê-la frente à crise econômica que a ameaçava.   

O Morgado de Mateus, em sua posição de Governador, tem sua imagem definida 

por si mesmo em passagens como ‘eusirvo com Zello, e Amôr aSua Magestade’ (13, 

3). Ressalta seu ethos pelo Julgamento de Estima Social e até mesmo pelo Afeto 

positivo contidos nas formas de devoção com que serve ao Rei. Do mesmo modo, 

retrata-se pelo Julgamento de Capacidade, por sua experiência em: ‘me persuado, 

que lhe naõ errarey muito’ (18, 37). Pela Contração dialógica da Negação, contraria a 

possibilidade de errar. No entanto, não afirma estar isento de erros. Pela Ponderação 
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“me persuado”, informa não haver certeza. E, pela Intensificação “muito”, aponta que 

poderia errar, mas crê que erraria pouco. 

Para evitar qualquer indício de que o retratasse como presunçoso a seus 

superiores, o Morgado de Mateus retrata-se por estratégias que o rebaixam perante 

seus interlocutores, conforme se aborda a seguir. 

 

10.4.2.2 Manutenção do ethos pelo rebaixamento 

Um estratégia discursiva recorrente é a da aparente desconstrução do ethos, por 

meio da negação dos valores pessoais, no intuito de provar as características 

socialmente ideadas de humildade e de subserviência. Ao se negar o conjunto das 

qualidades pessoais, intenciona-se que o interlocutor verifique a incoerência desse 

rebaixamento extremo e adote a atitude oposta: a de exaltar as qualidades negadas 

por esse autor. Nessa medida, as negações seriam marcas linguísticas de ordem 

paradoxal, visando à aprovação do superior. O fragmento ‘ir reverente aprezenca de 

Vossa Excellencia e beijarlhe do modoposivel | a Maõ pela grande Mercé que me tem 

feito de me hon- | rarpor tantos modos, eespecialmente com esta Ocupacaõ, | taõ 

distinta; etaõ dezigual ao meu merecimento’ (2, 7) aponta essa estratégia, uma vez 

que o autor nega o seu merecimento. Trata-se evidentemente uma estratégia, haja 

vista que essa negativa contradiz a verdade, dados os méritos pessoais que 

conduziram a sua nomeação.  

O excerto anterior retrata o caráter de rebaixamento em seu grau máximo pelas 

marcas de Gradação “grande”, “tantos” e “especialmente”, “tão”. Além do 

rebaixamento na presença da grandeza do interlocutor, o Morgado de Mateus 

demonstra a sua gratidão por ter sido nomeado ao cargo de Governador. Afirma que 

a distinção do cargo não é equivalente ao seu “merecimento”. Denota o Julgamento 

de Estima Social negativo sobre si mesmo na valoração de Valor Social “tão desigual”. 

O conceito de vassalagem é empregado também para exaltar o interlocutor pela 

contraposição do autor em sua condição rebaixada. Nota-se isso em: ‘A minha fiel 

escravidaõ tem Vossa Excelência muito prõ | ta, emuito humilhada, ereverente para 

tudo o que Vossa Excelência quizer or | denar, cujos estimaveis preceitos obedecerei 

promptamente com | mui certa erezignada vontade, eobediencia, que devo.’ (44, 15). 

A abundância de adjetivos que denotam avaliatividade corrobora o rebaixamento do 

autor. A subserviência contida no termo “escravidão” é realçada pela adjetivação “fiel”, 

“pronta”, “humilhada”, “reverente”, “certa” e “resignada”, todos com polaridade 



867 

 

positiva. Além disso, a profusão de marcas de Gradação reforça a “obediência” que o 

autor afirma “dever” atender a “tudo” o que o interlocutor “quiser ordenar”. 

Outra assertiva de rebaixamento está contida no fragmento: ‘VossaExcellencia 

serâ servido dar | nestas materias asprovidencias que lhe | parecerem mais justas, 

illustrandocom | as suas Sabias Jnstruçoens omeu | entendimento, para poder acertar 

co- | mo dezejo’ (50, 13), em que sua inteligência é subestimada em relação à do 

Conde, na mesma linha de construção discursiva que a da negação anterior. 

Apesar de exaltar os atributos do seu interlocutor, em detrimento dos seus 

próprios, o Morgado de Mateus afirma que ‘Ninguem melhor do que VossaExcellencia 

sabe, se | eusirvo com Zello, e Amôr aSua Magestade, emuito melhordo | que eu, que 

meposso enganar com as paixoes ecom o amorproprio’ (13, 2). Ao se preocupar com 

o fato de poder exaltar suas qualidades, reitera a ideia de que sua postura de 

rebaixamento seria sincera e não um mecanismo de promoção do ethos.  

Embora se rebaixe diante dos chefes, o autor dos documentos ativos não admite 

ser ultrajado por outros.  Há, portanto, estranhamento quando ocorre a ruptura da 

função laudatória na escrita. Especialmente quando o registro escrito rompe até 

mesmo com a polidez necessária à intersubjetividade. Exemplo disso foi a sátira que 

fizeram do governo do Morgado de Mateus: ‘foraõ | pregar naportahuâ vergonhoza 

Satira’ (13, 40). A classificação “vergonhosa” exprime a polaridade negativa da 

Apreciação de Valor social. À medida que a atitude contraria a ordem oficial 

estabelecida ao desrespeitar o representante do governo, conduz ao Julgamento de 

Sanção Social destinado àquele que a produzira. A indeterminação do sujeito, 

marcada pela terceira pessoa do plural da locução verbal “foram pregar”, comprova 

que o Morgado de Mateus desconhecia o responsável pela sátira, a quem desejava 

punir.  

Descreve os detalhes do vitupério na intenção de isentar-se da culpa que lhe 

imputavam: ‘atacando, naõ | os meus vicios /que erao quedeviaõ fazer/ mas as 

dispoziçoes | principaes domeuGoverno em que executo as Reaes Ordens | 

deSuaMagestade entreestas saõ escarnecidas as Tropas, eoseu | Luzido fardamento 

chamandomedestruhidordo povo: as | Lavouras, chamandomeCarreiro; as villas 

chamando- | me fidalgodaAldea, edemeyatigella, eoutros varios | improperios indignos 

depor naprezenca deVossaExcellencia’ (13, 41). Assume ter vícios como forma de 

mostrar a clareza com que conhecia suas atitudes e, principalmente, comprovar sua 

humildade. O comentário que coloca entre barras “que era o que deveriam fazer” 
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reforça a Expansão dialógica de Distanciamento ao contrapor a negatividade de seus 

possíveis vícios à qualidade de sua atuação política. Enquanto os aspectos de sua 

vida pessoal poderiam ser condenáveis, a sua performance como Governador não o 

poderia. Ao assegurar que em seu governo executava “as reais ordens”, isenta-se de 

todas as acusações que são descritas a seguir. Assegura, dessa maneira, que se 

sentiria menos ofendido se suas falhas de conduta fossem criticadas ao invés do seu 

trabalho, como foi feito. 

Ao ser considerado “destruidor do povo”, pelo fato de impor o alistamento militar 

dos homens da capitania de São Paulo para a formação das tropas, usa a valoração 

com a Apreciação positiva da Composição em “luzido”, a fim de comprovar a distinção 

dessas tropas. É chamado de “carreiro”, ao se criticarem as lavouras que vinha 

instituindo como base de seu governo e criticam a criação das vilas. Os insultos, que 

o rotulam pela polaridade negativa do Julgamento de Estima Social, são refutados 

pela Apreciação positiva do Valor Social dos motivos que os geraram. Após citar parte 

das ofensas recebidas, serve-se da Quantificação “vários” para queixar-se de ter sido 

vítima de mais acusações. Justifica não as elencar por respeito ao interlocutor. Tais 

impropérios são avaliados pela polaridade negativa da Apreciação de Valor Social 

como “indignos” de serem repetidos. 

Por se tratar de algo que o incomodou demais, a carta narra com detalhes o 

ocorrido. Destacam-se os pormenores ligados à ideologia religiosa, tendo sido a igreja 

o lugar público onde se afixara a sátira. Revela também o Julgamento de Estima social 

em relação ao vigário, que o protegera, tendo retirado a sátira antes que outros a 

vissem, de modo a evitar aborrecimentos no dia festivo. As marcas de Gradação de 

Intensificação permitem que a passagem narrativa ganhe cores: ‘Poremnaõ contentes 

comesteexcessopassa- | raõ a fazeroutromayor pondome amesmasatira dentro | em 

huaCartafechada dientedo bofete emque eucostumodes- | pachar’ (13, 53). A 

Contraexpectativa desse excerto retrata a sua visão sobre o grau de ousadia dos 

responsáveis pela zombaria. Ao tangenciar a esfera da Sanção Social, o delito exige 

‘o castigo merecido’ (13, 62). Com a Apreciação de Valor Social de “merecido”, 

antecipa as punições que determinará. Com isso, o princípio da justiça entra em voga, 
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sendo a sátira considerada um crime a ser castigado, como posteriormente acabou 

acontecendo503. 

Como bom estrategista, o Morgado de Mateus tenta descobrir o autor da sátira 

de forma velada: ‘Tenhodissimulado athe agora | evou fazendo toda a deligencia 

pordescubrir os cumplices desta | obra, o que athe agora naõ temsidopossivel’ (13, 

59). Para descobrir os responsáveis, empenha “toda a diligência”, em que a Gradação 

de Força indica seu propósito em resolver o caso pessoal, elevado à esfera do público.  

Uma vez que todas as ofensas remetem a suas medidas de governo, ofendem 

seu ethos público. E essa imagem é colocada por ele acima da esfera pessoal. Afinal, 

diante de todos os detalhes expostos na carta, o que mais o preocupa é o fato de 

terem concluído a sátira ‘commuitas ameaças de darem de mim conta 

aVossaExcellencia para | que medesse Carreira emepozese, naõ menos que na 

forca.’ (13, 49). A Quantificação das “muitas” ameaças indica a seriedade da possível 

repercussão das “contas” que sobre ele seriam dadas no Reino: ‘Mas eunaõ metemo 

| do quecá mepodem fazer, temomedeque naprezenca deVossaExcellencia re | 

prezentem demimalguas queixas comqueVossaExcellencia venha | apôr emduvida o 

meuprocedimento’ (13, 62). Seu temor é expresso pela Contração Dialógica: não teme 

ser prejudicado durante sua estada na capitania. Teme por sua imagem em Portugal, 

em nome da honra que deseja manter. A Quantificação pelo termo “algumas” revela 

a possibilidade de haver críticas capazes de denegrir sua imagem. Pode-se afirmar, 

diante dessa asserção, que o ethos enquanto sua representação social é mais 

importante do que si mesmo em sua integridade física. 

Por conta disso, discorre sobre o temor: ‘queropre | venir aVossaExcellencia 

dandolheestanoticia paraqueVossaExcellencia me faça a | justiçademeouvir, 

sendoServido, sobreas culpas quequi | zerem acomularmeos meus inimigos; he 

certopeloque | refiro que euos tenho; nem arecta administraçaõ dajus | tiça 

sepodepraticar, sem LevantaroOdio dos maos: es | tes saõ os queofendem, que os 

                                                             
503 Há, no corpus, o registro da identidade do culpado: ‘A gravidade das culpas que estaõ prova | das 

ao Padre Francisco XavierGracia, me obrigou aproceder lenta | mente, eademorar esta conta para 

quenaõ sucedese dalacõ | menos advertencia e falta de circunspeçaõ emmateria taõ | grave, edetanta 

consequencia que se devia examinar com | a mayorexaçaõ e cuidado.’ (24, 3). Por esse fragmento, 

entende-se a importância que o Morgado de Mateus atribuiu ao evento. O padre responsabilizado pela 

sátira teria tentado vingança por se sentir prejudicado com o governo da capitania. Teria unido-se a 

alguns criados do Governador que pretendiam fugir. A atuação desses cúmplices explica o fato de a 

carta ter sido colocada dentro da sua residência do Capitão-General. 
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bons naõ obraõ destasor- | te, senaõ obem eacaridade’ (13, 65). Ao solicitar a 

oportunidade de ser ouvido, garante que aqueles que o criticassem aos seus 

superiores seriam seus “inimigos”. Diante da polaridade negativa do Julgamento de 

Estima Social contido no conceito, esclarece que acredita ter inimigos por cumprir de 

maneira exata o que lhe é proposto pela Coroa portuguesa, conforme comprovam as 

críticas da sátira. Por essa afirmação, o interlocutor pode inferir que o Morgado de 

Mateus não tivesse dado motivos para ter inimigos. Seus detratores seriam os “maus”, 

condenados pelo Julgamento de Estima Social negativo, em contraposição aos 

“bons”. Reconhecendo que há aqueles que obram o “bem” e a “caridade”, o autor 

reforça sua capacidade de vislumbrar as situações de forma neutra, bem como julgar 

as intenções das pessoas. Pretende, com isso, reforçar seu posicionamento idôneo e 

evitar quaisquer prejuízos a seu governo. Opõe-se, constantemente, aos corruptores 

da ordem, contrários ao governo, com a Apreciação de Valor Social positiva da “reta 

administração da justiça” por ele promovida, que levanta o ódio dos maus. Por meio 

desse postulado, implicitamente situa a si mesmo no grupo dos ‘bons’ e, por 

conseguinte, divulga a proposta de que seus atos estariam ligados ao ‘bem’ e à 

‘caridade’. O Morgado de Mateus tratou, portanto, das ofensas a ele endereçadas na 

sátira a fim de refutá-las.  

As estratégias de adiantar-se para reconhecer as falhas e assumir as culpas 

visam a manifestar sua humildade. Essa postura é adotada de forma evidente pelo 

autor das correspondências ativas: ‘Permitame a grandeza de | VossaExcellencia que 

eu chegue humildemente aseos Pes’ (45, 2). Pela Intensificação de Modalidade, o 

advérbio “humildemente” comprova a posição de inferioridade em que o autor se 

coloca relação ao interlocutor. Consonante com a dogmática católica, a humildade 

permite que os próprios erros sejam reconhecidos. Em última instância, remete-se ao 

princípio da absolvição dos pecados mediante o arrependimento, especialmente 

quando se comprova que não houve intenção de errar. 

Para não ser acusado de empregar a popularmente chamada "humildade de 

anzol", que consiste em aparentar humildade para receber elogios, o autor reitera sua 

inferioridade em face do interlocutor: ‘eupor mim mesmo naõ tenho nada quedar 

senaõ | pedindo aVossaExcellencia’ (34, 6). A Contração dialógica de Negação invoca 

as qualidades que sabe possuir para as negar dizendo pelo grau mais baixo da 

Gradação de Quantidade “nada” possuir de seu. Suas qualidades seriam fruto do que 

conseguira pedindo ao interlocutor. 
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Outra forma de redimir-se dos erros seria pelo pedido prévio de perdão: ‘A 

VossaExcellencia peço o perdaõ detodos os meos | defeitos, seacazo por mais naõ 

alcançar tiver obrado alguma cousa | menos conforme as Reaes intençoens deSua 

Magestade que Deos guarde, | ou ás Ordens deVossaExcellencia porem como 

aminha tençaõ hêboa, ede- | zejo acertar nas minhas disposiçoens, etambem 

incançavel o meo | zello, edisvello, com que procuro tudo oque he augmento no Real 

Ser-  | viço, espero da bondade, ebenignidade deVossaExcellencia medisculpe, emea- 

| jude ao acerto com as claras luzes das suas sabias, e bem advertidas | instruçoens, 

que obedecerei prompto, efiel como devo.’ (43, 15). Nota-se, na transcrição do trecho, 

a estratégia de pedir perdão antes de ser acusado de qualquer falta. O autor justifica 

seus deslizes de antemão, pela afirmação de ter sempre agido com “boa” intenção. A 

Apreciação de Valor Social de suas ações prova o detalhamento das suas ações que 

apresenta a seguir. Essas ações são igualmente valoradas por Apreciações positivas. 

Do mesmo modo, usa a polaridade positiva da Estima Social “pronto” e “fiel” para 

apresentar o Julgamento sobre si mesmo. 

Ainda por meio da estratégia de desculpar-se de antemão, o Morgado de Mateus 

afirma: ‘queira desculpar | todas aquelas cousas em que por impos- | sibilidade, ou 

insuficiencia possa haver | algumdefeito.’ (49, 24). O grau mais alto da Quantificação 

exagera a quantidade de erros possíveis 

Observa-se atitude de rebaixamento também no trecho ‘da indefectivel 

Clemencia deSuaMagestade queDeos guarde | paraque menaõ falte 

aGraçadoMesmoSenhor porque sem ella nem | as Grandezas, quanto mais aminha 

humildade, pode conservarse, | emelhor me foranaõ viver.’ (13, 8). Emprega o recurso 

da Apreciação com o adjetivo “indefectível”, pelo qual aponta o Julgamento positivo 

de Estima Social acerca da “clemência” do interlocutor. Apresenta a hipótese de que 

nem mesmo os detentores de grandezas poderiam suportar a ausência da “graça” do 

Rei. Verbaliza, mais uma vez, ser detentor da característica da humildade, como um 

Julgamento de Estima Social de polaridade positiva, que o eleva pela estratégia do 

aparente rebaixamento. 

Para concluir a apresentação das estratégias de negociação intersubjetiva no 

propósito da exaltação, retoma-se um fragmento do corpus em que o Morgado de 

Mateus associa as estratégias de exaltar o interlocutor colocando-se abaixo dele e, 

ao mesmo tempo, comprovando seu valor: ‘oferecer reverentemente aos Pez | de 

VossaExcellencia aminha rendida escravidaõ, a pete- | cendo muito que aminha 



872 

 

deligencia e disvelo | tenha conseguido em as ditas contas alguma | couza da 

satisfaçaõ de Vossa Excellencia por ser todo omeo | empenho o acertar em odevido 

dezempenho das | minhas obrigaçoens.’ (48, 5). Pelo posicionamento “aos pés” do 

interlocutor, retoma a Apreciação positiva de sua “rendida escravidão” de que deriva 

o “desempenho de suas ações”, resultando no Julgamento de Estima Social denotado 

por sua “diligência” e “desvelo”. Conseguiria, dessa maneira, cumprir aquilo a que se 

propunha na esfera do Afeto positivo: “acertar” na administração da capitania para a 

“satisfação” do interlocutor. 

 

10.4.3 Estratégias do MNI Exortativo 

Negociar a intersubjetividade pelos meios da exortação implica o uso de 

desdobramentos como a busca do aconselhamento ou da advertência. Por essas 

funções de ordem prática, o MNI exortativo é o que predomina no corpus, destacando-

se na parcela descendente. A mediação intersubjetiva pelas vias da orientação ou da 

censura velada é recorrente na documentação passiva do corpus. Nos documentos 

ativos, de maneira diversa, o mesmo MNI exortativo é empregado para persuadir o 

interlocutor acerca do que o autor almeja. Nesse sentido, a persuasão aponta medidas 

capazes de resolver problemas e, em decorrência, comprova a habilidade autoral 

como digna de confiança. Em ambos os casos, a exortatividade conduz à busca de 

alinhamento de visões, pela imposição do ponto de vista autoral ao de seu 

destinatário. Para evitar o desgaste do relacionamento, a imposição é sempre obducta 

em argumentos que visam ao convencimento e à cooperação. 

Por se tratar de uma correspondência entre autoridades de diferentes posições 

hierárquicas, com vínculos de mando (corpus passivo) e de subordinação (corpus 

ativo), predomina o MNI exortativo. Nele, as ordenações e seu acatamento são 

negociados por diversas estratégias argumentativas. 

Observando-se que o poder é exercido como forma de interação social, o corpus 

contém discursos que visam exercer o controle direto sobre a ação do governo do 

Morgado de Mateus. As correspondências oficiais, como produtos do poder 

institucional, possuem “funções pragmáticas diretivas (força ilocutória), tais como 

comandos, leis, regulamentos, instruções, [...], recomendações e conselhos.” (VAN 

DIJK, 2012, p. 52). Tais funções pragmáticas, observadas pelas marcas avaliativas, 

encontram-se permeadas da ideologia vigente de submissão aos princípios que 



873 

 

favoreciam os interesses da metrópole portuguesa, tantas vezes em detrimento das 

necessidades imediatas da capitania de São Paulo e, por extensão, do Brasil colonial. 

As análises estatísticas retratam, a seguir, o uso das marcas de valoração nos 

discursos dos eixos ativo e passivo do corpus: 

 

Tabela 18: Ocorrências da Avaliatividade no MNI Exortativo. 

 

 

Gráfico 14: Ocorrências da Avaliatividade no MNI Exortativo. 
 

Os cálculos estatísticos denotam alta significância do Afeto no eixo ativo. O 

recurso do Afeto é empregado pelo Morgado de Mateus como forma de abrandar o 

impacto do que comunicava nas correspondências de caráter exortativo. Demonstrava 

suas boas intenções e, sobretudo, pela Satisfação, o gosto com que trabalhava no 

Real Serviço. 

Por meio da Apreciação, preponderante no item do Valor Social, os autores 

passivos reforçam seus ditames. Ora aconselhando a ações construtivas pela 

polaridade positiva, ora se servindo de contraexemplos pela polaridade negativa.  

Destaca-se o fato de todos os avisos serem exortativos, cumprindo a função de 

transmitir as ordenações do Rei. 

No sistema da Gradação, há seis ocorrências de Foco, pelas quais se 

prototipifica o procedimento esperado ao Morgado de Mateus, como em: ‘Determina 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %

Ascendente 21 13% 49 31% 89 56% 105 53% 92 47% 28 35% 52 65%

Descendente 9 5% 63 32% 127 64% 77 35% 143 65% 19 28% 48 72%

Julgamento Apreciação
Força

Expansão Dialógica

Direção 

Documental

Atitude Gradação Engajamento

Afeto Contração Dialógica
Intensificação Quantificação
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o mesmo Senhor queVossaSenhoria | ponha neste particular a mais exacta 

vigilancia’ (93, 4). 

O eixo passivo conta com ocorrências de Engajamento por Expansão Dialógica, 

em que há Atribuição por Reconhecimento. Os autores insistem em suas colocações 

de maneira neutra, pela menção de outras vozes que atestem seu posicionamento. 

Diferente das estratégias dos demais MNI, as do exortativo foram divididas de 

modo a desassociar as práticas veiculadas nas correspondências descendentes das 

ascendentes. Isso porque no que trata das orientações e ordenanças há predomínio 

dos documentos passivos. Ao passo que no item acerca do cumprimento dessas 

ordens, as estratégias foram todas retiradas da parcela ativa do corpus. Dessa forma, 

seguem as análises das estratégias empregadas na composição desse MNI, divididas 

em duas partes: “Orientações e ordenanças” e “Para lidar com as ordens recebidas”. 

 

10.4.3.1 Orientações e ordenanças 

A proposta central dos documentos pertencentes ao eixo passivo do corpus é a 

de transmitir as resoluções do Rei504 ao Morgado de Mateus, que era autoridade 

pública em um domínio ultramarino. Essas ordenanças são “normas elencadas, 

escritas, impositivas e organizadas, demonstrando superioridade e domínio pelo país 

colonizador” (WOLKMER, 2006, p. 302). Destarte, a superioridade do monarca e de 

seus representantes diretos explica o caráter incisivo das ordens dirigidas aos 

subordinados.  

Um exemplo de ordenação direta é dado pelo trecho a seguir: ‘Ordena 

omesmoSe | nhor queVossaSenhoria dê as mais exactas providencias para | obviar 

as transgressoens dodito Alvarâ mandando | proceder contra osSeus respectivos 

transgressores com | as penas nelle declaradas.’ (92, 10). Ao empregar o verbo 

“ordenar” em associação com o modo imperativo “dê”, evidencia-se o caráter expresso 

do regimento. O aspecto jurídico do ditame é reforçado pela Gradação de Foco “as 

mais exatas”. 

                                                             
504 No período setecentista, o Rei era definido em termos de acesso de controle a recursos específicos 
“simbólicos, como o conhecimento” (VAN DIJK, 2012, p. 23), a partir dos quais constrói seu ethos como 
detentor central do poder. E seu principal instrumento de domínio, especialmente em relação a regiões 
distantes, é a palavra: “o acesso ao discurso é uma condição primordial à construção do consenso, e, 
assim, configura-se como o modo mais efetivo de exercer o poder e a dominância.” (VAN DIJK, 2012, 
p. 111). 
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Outra amostra de ordem manifesta estaria no excerto: ‘prejudiciaes ao Meu Real 

Serviço; o foraõ aindamui- | to mais aos Meus Vassallos, moradores nas referidas 

Minas | Geraes subsidiariamente obrigados a complectar nas Cazas | de Fundiçaõ as 

quotas nellas establecidas para a arrecada- | çaõ dos Quintos quese devem ao Meu 

Alto, eSupremo | Poder’ (84, 8). A reiteração explícita do poder do monarca eleva o 

ethos do autor como estratégia de imposição categórica. Esse tipo de imposição 

retrata que “o poder monárquico ultramarino foi efetivado por um ambiente disperso e 

com fragilidades impostas, especialmente pela distância” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 25). 

Nesse sentido, a tentativa de elevação da imagem do Rei de forma impositiva pelo 

discurso representa investida contra a distância física dos continentes. 

Dentro das ordenações estão aquelas formuladas a partir de denúncias sobre a 

capitania. Em busca de resolvê-las, aborda-se o tópico das finanças: ‘Urgente 

necessidade de acudir aos | gastos indespenSsaveis’ (80, 12). À Apreciação de 

Reação “urgente” soma-se a de Valor Social “indispensáveis” para comprovar a 

atenção a ser dada aos gastos da capitania. Ainda sobre o assunto, determina-se 

‘acudir aopagamen= | to das Despezas Correntes, eabsolutamente NeceSsarias’ (80, 

14). A necessidade de pagamento é tamanha que é valorada pela Apreciação de Valor 

Social “necessárias” e reforçada pela Intensificação de grau máximo “absolutamente”. 

Com vistas à manutenção de seu cargo e à obtenção de benefícios pessoais, o 

Governador de São Paulo tinha de cumprir as ordens e imposições do governo d’além 

mar. No entanto, essas determinações comumente contrariavam os interesses locais. 

Exemplo disso é sobre a produção de bens na capitania. O Governador almejava o 

estabelecimento de fábricas, conforme se apresenta no tópico seguinte. Contrários a 

isso, os seus superiores pretendiam manter apenas a produção agrícola na capitania: 

‘VossaSenhoria dâConta doprincipio que tem naVilla | deSantos aFabrica 

deAlgodoens, que VossaSenhoria | lâ dezeja establecer: Eomesmo Senhor | manda 

participar a VossaSenhoria, queserâ melhor | suspender esta, eas mais manufacturas, 

| epromover a Lavoura; porque aPolitica | detodas asNaçoens tem establecido receber 

| dasColonias Vltramarinas osFructos, eMa- | teriaes Cruz; assim como as Terras oz 

produ | zem para serem Lavrados, edirigidos naEu- | ropa, eSeRemetterem depois 

della asMa- | nufacturas’ (59, 4). 

O assunto abordado neste ofício da autoria do Conde de Oeiras é o 

desenvolvimento do mercado da colônia. Assim, a proposta de se estabelecer uma 

confecção de algodões na capitania foi negada com clareza pelo argumento de ordem 
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pragmática, de que as manufaturas deveriam permanecer como exclusividade das 

metrópoles na Europa. O argumento empregado pelo autor do documento generaliza 

o fato pela Quantificação “todas”, alegando não ser apenas portuguesa a proibição de 

se desenvolver a manufatura em suas colônias. A ausência de marcas avaliativas da 

Atitude garante a objetividade da informação e concretude dos argumentos, afastando 

princípios de subjetividade.  

Apesar do caráter incisivo, a ordem conta com a polidez ao afirmar que “será 

melhor suspender esta e as mais manufaturas”. Desse modo, em detrimento da 

fábrica de algodão, o Morgado de Mateus é ordenado ‘apromover comgrande força | 

alavoura do Algodaõ para ser aqui trans- | portado emRama.’ (59, 16). A Intensificação 

contida em “grande” para reforçar o grau de dedicação que o Governador deveria 

aplicar à produção da matéria-prima505. Conforme apresentado pelo autor ao longo do 

documento, o primeiro grande produtor da matéria-prima do algodão foi o Estado do 

Maranhão. Desde 1760 exportava “em rama” para Portugal e este, para a indústria 

têxtil inglesa. 

Por se tratar de um governante também português, os interesses econômicos 

são apresentados de forma explícita. A lógica apresentada ao Morgado de Mateus 

consistia em uma divisão de funções: as metrópoles seriam responsáveis pela 

industrialização das matérias-primas, assim como caberia às colônias a produção 

agrícola. Reforçava-se, com isso, a ideologia que perdurou durante todo o período 

colonial, de “colônia de exploração”, na acepção das teorias econômicas de Prado Jr. 

(2014) e de Furtado (2005). Com o apoio dessa ideologia, impede-se também a 

existência das ‘Fabricas das Cartas dejogar, ePapeloens’ (92, 7), ordenando-se punir 

os transgressores dessa ordem. Ao proibir506 o estabelecimento de fábricas, os 

representantes do Reino confirmam a proposta de manutenção da colônia como 

espaço de produção de matérias-primas. 

Entendendo-se que a “colonização foi um projeto totalizante, cujo objetivo era 

ocupar o novo chão, explorar os seus bens e submeter os nativos ao seu império pela 

força, sempre que necessário” (WOLKMER, 2006, p. 298), as palavras teriam aberto 

                                                             
505 O dêitico “aqui” posiciona o autor, situando-o na Europa, local a ser favorecido pela matéria-prima. 
Comprova-se, com isso, que “as elites simbólicas detêm um grande controle sobre o modo de influência 
exercida por meio [...] das argumentações, [...] o poder simbólico delas é considerável, embora exercido 
dentro de um conjunto de limitações” (VAN DIJK, 2012, p. 47). As limitações da distância tentavam ser 
suprimidas pela força dos discursos. 
506 Essas proibições foram oficializadas pelo alvará de 5 de janeiro de 1785, em que se impedia 
oficialmente o estabelecimento de quaisquer manufaturas na colônia. 
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caminhos para a ideologia colonizadora. A construção do discurso serve-se do 

incentivo por meio de promessas que visam prosperidade à colônia: ‘Peloque pertence 

aNavegaçaõ dosVinhos | em direiturapara essa Capitanîa: Sedaraõ as neces- | sarias 

providencias, paraque oCommercio desses Portos | se cultive.’ (67, 27). O conceito 

do verbo “cultivar” contém o cerne da motivação transmitida ao Governador de São 

Paulo, para que se empenhasse na implementação das medidas.  

De maneira igualmente direta, em um único parágrafo determina-se que 

‘SuaMagestade hêservido, queVossaSenhoria pelas | ocazioens, queseoferecerem, 

mandecom amayor | recomendaçaõ entregar noRio deIaneiro, to- | 

daaqualidadedepassaroz, eAnimaes qua | drupedes, quesepoderemdescobrir 

nessasCa | pitaniaz, para daLy serem remetidos aeste | Reyno (97, 1). Por tratar-se 

de um fragmento retirado de um aviso do Martinho de Melo e Castro em um período 

em que o governo do Morgado de Mateus já não era mais tão bem aceito, a 

objetividade predomina. O grau máximo da Gradação de Quantificação “toda” retrata 

o caráter de abrangência da ordem. A ausência de marcas de avaliatividade de Atitude 

indicam o tom incisivo, que difere dos discursos dos primeiros anos de governança, 

quando a cordialidade predominava. Essa objetividade demonstra-se também pela 

marca de Intensificação “maior”, acerca da recomendação que deve ser dada na 

entrega dos animais no Rio de Janeiro, para que, de lá, prossigam a Portugal. 

Aborda-se também a importância de as ordens atingirem grande número de 

pessoas na capitania: ‘VossaSenhoria fará publicar | desaffectadamente, 

communicando-os aosPrelados ePessoas | notaveis por modo de emprestimo, 

efazendo-os assim passar | dehuns aoutros.’ (85, 29). Por meio do advérbio de Afeto 

de Inclinação “desafetadamente”, o autor expressa a importância de que a informação 

seja publicada na íntegra às pessoas valoradas pelo Julgamento de Estima Social 

“notáveis”. Outra ordem similar é a de que ‘amandepublicar, e registar nos Livros da 

Camera, para | que ninguem possa allegar ignorancia, eafaça executar em tudo, | o 

que for applicavel nessa Capitanîa, sem intelligencia507, ou alte= | raçaõ algúa.’ (63, 

6). O grau baixo da Quantificação de “ninguém” opõe-se ao grau máximo “tudo”. 

Dessa forma, não haverá quem possa alegar desconhecimento da ordem e, portanto, 

a ordenação deveria ser cumprida em sua totalidade, sem que houvesse alterações.  

                                                             
507 O termo “inteligência” assume polaridade negativa em algumas ocorrências do corpus como essa, 
em que indicaria agir por arbítrio próprio, corrompendo os propósitos genuínos das ordenações reais. 
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Outro recurso de negociar a intersubjetividade de modo que as ordens 

parecessem menos radicais era o de tratar com profundidade de uma questão por 

vez. Essa estratégia visava a demonstrar que o todo da estrutura administrativa estava 

adequada e o problema tratado seria apenas uma exceção. Ao pontuar o que se 

desejava, intencionava-se que os problemas fossem resolvidos com mais eficácia: ‘o 

grande | atrazo em que se achaõ as Contas dessa Capitanîa | por falta de Officiaes 

que nellas trabalhem com zelo e | actividade’ (93, 1). O atraso das contas intensificado 

por “grande” é atribuído à falta de oficiais, mais precisamente de oficiais a quem se 

pudesse julgar pela Estima Social da Tenacidade. Outro exemplo de ordenação 

pontual é acerca do descaminho do ouro: ‘Querendo obviar ataõ | perniciozos 

descaminhos; arrancando as cauzas delles pe- | las suas raizes’ (84, 25). Ordenava-

se, por meio de metáfora, que se arrancassem as causas pelas raízes. Para que se 

interrompessem os descaminhos, valorados negativamente pela Apreciação negativa 

“perniciosos” e intensificados pelo advérbio “tão”, propunha-se agir com abordagem 

política menos incisiva, soltando os presos da última devassa. Por certo, pretendia-se 

que esses presos auxiliassem a suspender os descaminhos do ouro. 

De forma a fazer com que as ordenações soem menos peremptórias ao 

subordinado, os autores passivos servem-se de argumentos que reforçam o caráter 

de utilidade e necessidade do que ordenam. Como exemplo disso, cita-se: ‘Devaça a 

que mandei proceder | com estes justos, eindispensaveis motivos seprovouplenis | 

simamente’ (84, 13). A devassa508 não era apenas ordenada, mas legitimada por 

motivos valorados pela Apreciação de Valor Social “justos e indispensáveis”. Em 

acréscimo, o autor ratifica a ordem afirmando terem sido os motivos provados 

“plenissimamente”, em que a Gradação de Modalidade é reforçada pelo grau 

superlativo do advérbio. 

 Aplicando-se a mesma estratégia, emprega-se a explicação de que ‘estas 

Minas mais uteis que as do Ouro’ (65, 8). Valora-se a extração do ferro em detrimento 

do ouro509, de modo a elucidar uma das causas da preferência do ferro e da proibição 

da busca pelo ouro. Sobre esse tópico, sempre se abordam de modo negativo os 

                                                             
508 “Uma devassa geral era um interrogatório que tinha como objectivo detectar a existência de delitos 
sem que existisse um conhecimento prévio dos mesmos. Constituía uma espécie de inspecção 
preventiva. Poderia não ser provocada por nenhuma suspeita inicial ou denúncia.” (CARVALHO, 2011, 
p. 41). 
509 Há, no corpus, a ordenação para ‘naõ se descobrirem Minnas de Ouro nessaCapitania’ (61, 6). 
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‘frequentes, eimportantes extravios de ouro’ (84, 5). A Quantificação “frequentes” 

amplia o escopo do Valor Social negativo atribuído aos “extravios”. 

Por vezes, as ordens são transmitidas como se fossem orientações: ‘ponha 

neste particular a mais exacta vigilancia’ (93, 5). Apesar do caráter incisivo do verbo 

no modo imperativo “ponha” e da Gradação de Foco “a mais exata”, que prototipifica 

a “vigilância” necessária ao projeto, predomina o caráter de aconselhamento, devido 

ao conteúdo subjetivo do que se ordena.  

Do mesmo modo, ordena-se: ‘deve VossaSenhoria empenhar com oSeu bom | 

modo, prudencia, e arte’ (61, 51). O uso do verbo modal “dever” faz com que a 

sentença torne-se uma obrigação ao interlocutor. Contudo, a obrigação não se torna 

ofensiva pelo tom laudatório que os termos nominais que remetem a Julgamentos de 

Estima Social “bom modo, prudência e arte” conferem ao excerto. 

Além da aparente orientação, emprega-se a estratégia que remete à esfera do 

Afeto pela demonstração de confiança: ‘ETe= | nho pormuito certo, que assim o 

executareis’ (86, 13). Ao empregar a Contração dialógica de Afirmação “tenho por 

muito certo”, o autor restringe o espaço para posicionamento contrário e, ao mesmo 

tempo, trabalha o ethos do interlocutor como aquele capaz de executar o que o 

governo espera. No mesmo sentido, os autores passivos usam a estratégia de atribuir 

responsabilidade ao interlocutor, de modo a motivá-lo a agir por conta própria, 

seguindo os preceitos do que lhe era mandado: ‘os meyos indirectos, que lheSuggerir 

aSua | prudencia’ (69, 15). O Julgamento de Estima Social contido na “prudência” que 

é atribuída ao Morgado de Mateus faria com que o Governador se sentisse motivado 

a agir de acordo com o proposto. 

Sumariamente, abordaram-se (da mais incisiva à menos) as seguintes 

estratégias de ordenação: ordens diretas; por meio de acusações veladas; atacando 

um problema por vez; argumentando sobre a importância do ditame; com caráter de 

orientação; e atribuindo a responsabilidade ao interlocutor de modo a destacar seu 

ethos. 

 

10.4.3.2 Para lidar com as ordens recebidas 

A prática de cumprir as ordenações de forma ‘reverente, eobediente’ (43, 25) 

norteia toda a negociação intersubjetiva das correspondências ativas do corpus. A 

polaridade positiva dos Julgamentos de Estima Social, que atribuía a si mesmo, 
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elevava seu ethos político. Retratava a si mesmo como o representante ultramarino 

ideal no que se refere a acatar as ordens. 

Dessa forma, usa a estratégia de solicitar constantemente conselhos dos 

interlocutores: ‘suas Sabias Jnstruçoens omeu | entendimento, para poder acertar co- 

| mo dezejo, naõ sô em os empregos do Re | alServiço, maz tambem nos do agrado | 

deVossaExcellencia’ (50, 30). Esse exemplo de solicitação retoma as estratégias 

discorridas no MNI exaltativo, com a Apreciação “sábias” que acarreta Julgamento 

positivo ao interlocutor. Todo o pedido baseia-se no Afeto positivo, em que o autor 

demonstra Inclinação, pelo “desejo” de acertar, e Satisfação, para que fique do 

“agrado” de seu superior. 

Além dessa estratégia, o autor utiliza também a comprovação de estar 

empregando as táticas de governo sugeridas por seus superiores: ‘O premio, eo 

castigo, me disse VossaExcellencia quan | do medespedi para estes Estados, que 

eraõ dous Polos sobre | quese sustentava o equilibrio do bom Governo.’ (34, 3). Afirma 

aplicar as práticas de castigar os contraditores e premiar quem fosse digno de mérito, 

para que tivesse um “bom” governo. No mesmo sentido, diz seguir a instrução de lidar 

com um problema por vez: ‘sercontra as regras da boapolitica | Lidar com dous 

embaraços nomesmo tempo’ (19, 36), conforme lhe teriam indicado as orientações do 

Reino. 

Apesar da disposição em governar de acordo com o que lhe era ditado, o 

cumprimento dos ditames reais exigia que constantemente adaptassem as ordens 

recebidas às necessidades locais. Exemplo disso são suas primeiras resoluções no 

cargo, logo que chegou à colônia. Após passar pelo Rio de Janeiro, desembarcou na 

Vila de Santos no dia 23 de julho de 1765, onde permaneceu até 2 de abril de 1766, 

tomando posse em São Paulo em 6 de abril de 1766, conforme registrado em seu 

“Diário de governo”. O caráter imediato da decisão não permitia que aguardasse um 

parecer régio510. Ao decidir permanecer na vila em que estava a sede militar do 

governo paulista desde a extinção da capitania em 1748, o Morgado de Mateus 

assumia um risco. Poderia ser criticado pela Coroa portuguesa, daí a necessidade de 

justificar devidamente sua permanência: ‘Havendopor hua parte, aprecizaõ depassar 

                                                             
510 Sabe-se que “o governo colonial foi uma administração de intervalos, já que os governadores 

aguardavam que chegassem da corte notícias com a aprovação ou reprovação de suas realizações.” 

(CONCEIÇÃO, 2013, p. 280). Diante disso, as atitudes eram tomadas por conta dos governantes no 

ultramar e eram posteriormente justificadas às autoridades superiores em Portugal. 
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im | mediatamente aSobredita Cidade deSaõ Paullopara o referidoeffeito: | haviapella 

outra parte outranecessidade aindamais urgente | que meobrigava a demorarme 

nestaVilla; pois como vi a | dezordem, edecadencia aque estavaõ reduzidas todas as 

couzas, me | era forçoso indagaras cauzas, eprimeiros principios deque | procedia 

aquelle mal, para poder dar com acerto os primeiros | passos do meu governo, 

eprocuraro remedio do Verdadeiro ecla | ro conhecimento do actual estado delle.’ (5, 

16). Seu argumento contém as duas faces do problema, dentre as quais optou pela 

“outra parte”, formulada como segunda opção. Tratava-se de uma “necessidade ainda 

mais urgente” do que a “de passar imediatamente” ao planalto. Se o advérbio 

intensifica pela Modalidade a importância de assumir o governo em São Paulo, a 

Gradação “ainda mais” reforça o significado do Valor Social contido em “urgente”. O 

autor explica, com isso, a sua opção. Diante do “mal” da situação que valora pela 

Apreciação negativa em “desordem” e “decadência”, procura conhecer as causas da 

“redução” atribuída ao local. Mostra sua intenção de conhecer o “verdadeiro e claro 

estado” do cenário em que pretendia iniciar seu governo “com acerto”. A 

Prototipificação do “estado” pela Gradação de Foco “verdadeiro e claro” retrata seu 

empenho em compreender com profundidade as condições do local, para que consiga 

geri-lo de forma positiva “com acerto”, pelo Afeto de Inclinação Modalidade. 

As justificativas eram muito bem trabalhadas no intuito de comprovar a correção 

da atitude tomada e, sobretudo, a boa intenção do governante. Nesse sentido, a 

adaptação do que lhe fora proposto no Reino é esclarecida em detalhes da seguinte 

forma: ‘Conhecendo que esta indagacaõ seria invencivel | sem aminhaprezença, e 

que disperdiçaria muito tempo se | intentase irdirecto aSaõ Paullo, para voltar 

immediatamentede | pois de tomada aminhaposse aestaVilla para me informar | doque 

mehera necessario; eque naõ cabia estademora nopou | co tempo que me restavapara 

poderdarConta aVossaExcellencia nésta | mesma frota: Assentando comigo que os 

interesses doReal | Serviço deSuaMagestade queDeos guarde as utilidades delle 

easua eficás | eprompta Execucçaõ deviapreferir atodas; equaes quer formalida | des 

erespeitos. Merezolvi adarprincipiosemperdadetem | po ao que mais importava 

aomesmoSenhor diferindo aminha | posse, fundandome, outrosim, em que as 

superiores Ordens de | SuaMagestade queDeos Guarde mehabilitavaõ para isso, 

principalmente naõ | havendo actualmente naCapitania Capitaõ General, nem outra | 

algua Patente igual àminha’ (5, 25). A argumentação é reforçada pela Apreciação do 

adjetivo “invencível”, salientando que não haveria outra forma de conhecer as causas 
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da decadência da Vila de Santos sem estar presente lá. E também pela Gradação de 

Quantificação “muito tempo”, que se contrapõe ao grau baixo do mesmo conceito de 

Extensão de Tempo: “pouco tempo”. Os dias perdidos com a viagem para cumprir as 

“formalidades e respeitos” fariam falta no período curto em que teria de prestar contas 

sobre a militarização. Mais uma vez, a urgência da situação é intensificada pela 

Modalidade do advérbio “imediatamente”. Pela Contração dialógica de Afirmação 

“Assentando comigo”, explicita seu raciocínio, de colocar os interesses e as utilidades 

do Real Serviço acima de qualquer outra demanda. Retoma a agilidade de sua 

atuação para o que “mais” importava aos interesses do Reino. Essa marca de 

Gradação fundamenta o que expõe a seguir: seu ethos hábil a tomar decisões de 

grande importância como a de adiar sua posse na sede do governo paulista. O fato 

de ser detentor da mais alta patente da capitania vem como um mero adendo ao 

argumento, apesar de ser o motivo que respalda a deliberação sobre a qual discorre. 

A fim de garantir que essa manifestação de superioridade sobre seu próprio 

ethos ganhasse destaque no ofício, conclui com atitude oposta, por meio de um pedido 

de perdão: ‘VossaExcellencia meperdoe se nisto tenho obrado mal | porque 

aminhadeterminaçaõ foi só afim dequerer obrar melhor.’ (5, 56). O autor pede que seja 

perdoado servindo-se, mais uma vez, da justificativa pelo jogo da antítese com a 

Apreciação de Valor Social. Adianta, de antemão, a sua intenção de obrar “melhor”, 

caso a hipótese de ter obrado “mal” se confirme. 

A estratégia de justificar uma ação previamente tomada obteve o êxito esperado 

no exemplo citado. Como resposta, o Morgado de Mateus recebeu: ‘Fiz prezente aSua 

Magestade aCarta deVossaSenhoria de 27 de | Agosto doAnnoproximopaSsado, 

emqueVossaSenhoria referio os Mo- | tivos, que oobrigaram a differir por algum tempo 

oacto daposse | doGoverno dessaCapitanîa para atomar naCapital deSaõ Paulo; | 

Eademorar-se todo aquelle tempo naVilla deSantos, para obviar | as dezordens, que 

nella achou: Eomesmo Senhor foy servido ap- | provar a regularidade, eprudencia, 

comqueVossaSenhoria tomou estas rezo- | Luçoens.’ (68, 1). A Intensificação “todo 

aquele tempo” reforça o período em que o Governador ausentou-se da capital. Em 

contrapartida, a polaridade positiva de “regularidade” e “prudência” indicam 

Julgamento de Estima Social que engrandecem o ethos do Governador. 

O documento 23 é exemplo da forma como o Morgado de Mateus afirmava 

cumprir as ordens do Reino. Trata-se de uma espécie de narrativa em que vai 

enumerando as realizações. Inicia demarcando o tempo: ‘Hojefazem tres annos que 
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dezembarquei | felizmente nesta America emoRio de Ianeiro, aonde logo dei | principio 

a executar asOrdens deSua Magestade, queDeosguarde pelas | Instrucçoẽs 

queVossaExcellenciafoiServido dirigir-me’ (23, 3). O tempo de três anos era o período 

de governo a que se propusera inicialmente. Por isso, o momento escolhido à 

prestação de contas era proposital, intencionando uma das possibilidades: retornar a 

Portugal com a honra de ter cumprido um bom governo ou permanecer no cargo como 

prova de sua boa administração. Para isso, usa o advérbio “felizmente” com Afeto de 

Satisfação para demonstrar sua valoração positiva de ter tido uma boa viagem e, 

sobretudo, de ter sido escolhido enviado como representante ultramarino. Para 

reforçar a dedicação e agilidade com que executou as ordens e instruções, serve-se 

da Intensificação “logo”. 

Uma estratégia de destaque no corpus é a de retratar as situações de maneira 

bastante negativa para comprovar a dificuldade de sua intervenção e, por 

consequência, o caráter determinante de suas medidas. Após ter vindo do ‘porto de 

Santos, passey a estaCapitania, que estava morta, em a qual a Chey a Autho- | ridade 

da Iustiça taõ abatida, que os delinquentes passeavaõSem | pejo [...] eaSua 

administraçaõ era | geral mente taõ irregular, como provaõ os factos que 

aVossaExcellencia ex- | ponho pordocumentos Sertos deCazosSuccedidos’ (23, 7). A 

proposopopeia empregada para descrever o estado em que se encontrava a capitania 

contém polaridade negativa pela Apreciação “morta”. O uso é recorrente no corpus: ‘a 

achei morta, Sem defenças, Sem rendas, Sem Comercio, Sem Labouras’ (37, 19). A 

classificação de “morta” resume o que se enumera a seguir nos dois fragmentos. No 

primeiro, as descrições são igualmente avaliadas por Apreciações de Valor Social 

negativas: a justiça “abatida” e a administração “irregular”, ambas intensificadas pela 

marca de Gradação “tão”. Assim retratada a situação da capitania, acentua-se o quão 

penoso foi o trabalho para restaurá-la511.  

De maneira sucinta, comprova ter reestruturado a justiça e administração: 

‘Tenho evitado os desturbios, edelictos, etoda a ma | quina Se move facilmente,Sem 

Violencia, e deixo a meus Succe- | sores humbem trilhadoCaminho paraSe poderem 

adiantar muito | porElleComo espero: parao referido naõ metenho poupado a | 

trabalho’ (23, 27). Sem ter se “poupado a trabalho”, vinha evitando o que registrara 

                                                             
511 Considera-se, portanto, vencedor, afirmando: ‘tudo venci, e aplanei pelo melhormodo que | foi 

possivel’ (31, 7). 
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como negativo no momento em que assumira o governo “distúrbios” e “delitos”, sem 

os quais toda a máquina se movia. A Quantificação “toda” indica que o sistema 

administrativo inteiro estava organizado e funcionava “facilmente e sem violência”, 

reforçado pela Gradação de Modalidade. 

Dos diversos empreendimentos do Morgado de Mateus para restaurar a 

capitania de São Paulo, o corpus apresenta registros sobre suas propostas de 

estabelecimento de fábricas. Dentre elas estão a fábrica de tear algodão, a de caldear 

ferro, a de produzir louça com barro e a de preparar pólvora. Fala sobre a implantação 

de cada uma delas: ‘Tenhomandado vir doRio de Ia | neiro Mestres de fabricar odito 

algodaõ com os seus teares, paraes- | tablecer fabrica nestaterra.’ (1, 34). Sempre se 

coloca na posição de “iniciador” do processo.  

A pretensão de “estabelecer fábricas nesta terra”512 é reforçada pela valoração: 

‘O mesmo tenhopraticado para ver seposso | establecer alguas fabricas delouça pelo 

excelentebarro quehadeque | sefazem couzas uteis, ecuriozas.’ (1, 40). As “coisas 

úteis e curiosas” derivadas do “excelente barro” justificariam as fábricas, pela 

Apreciação de Valor Social. Do mesmo modo, a introdução de fábricas ‘que possaõ 

minerar ferro, e chumbo nas | terras desta Capitania de Saõ Paullo, enella establecer 

fabricas para | caldear o dito ferro’ (2, 9). Em busca da aprovação de seus superiores, 

argumenta que ‘As ditas Fabricas seriaõ aqui de grandissima utili- | dade naõ só para 

o Povo, mas tambem para o serviço de Sua Magestade | pela grande necessidade 

quehá de se reformar toda a artelharia’ (2, 21). A avaliaçaõ contida em “grandíssima” 

pela Apreciação e pela Gradação soma-se à utilidade dessa fábrica aos serviços reais. 

Serve-se da estratégia de comprovar sua Tenacidade no tópico: ‘Seachava 

aFabrica doferro513 com | poucas esperanças deSe estabelecer, mas naõ 

                                                             
512 Vale observar a forma cautelosa como a proposta das fábricas é apresentada. Após explicitar, de 
maneira detalhada, a implementação agrícola, brevemente menciona o projeto de estabelecer ‘algumas 
fábricas de louça’, em que a gradação de força parece mitigar a quantidade desses empreendimentos. 
Seriam apenas ‘algumas’, contrapondo-se à profusão agrícola, a ser estabelecida em ‘todas as 
câmaras’. Reconhece o esforço que teria de empreender para levar a diante seu propósito industrial 
em um local do qual seus superiores desejavam apenas a produção agrícola. Assim, por meio da 
seleção lexical da Gradação, indicando a quantidadade em seu grau máximo em relação à agricultura 
e em seu grau médio em relação às fábricas, tenta receber a aprovação do estabelecimento das 
fábricas por passar despercebido em meio à implementação agrícola. A própria organização do texto 
reflete sua proposta: colocar esse projeto menos aceito em segundo plano e de forma sucinta.  
513 Como exceção, as fábricas de caldear ferro são autorizadas pela Coroa portuguesa: ‘Domingos 
Ferreira Pereira, sobreSelheConceder afacul | dade de poder naCapitania deSaõ Paulo minerar ferro, 
echum- | bo, e estabelecer asFabricas que lhe parecerem necessarias para | Caldear o mesmoFerro’ 
(53, 6). Isso se justifica pela tradição dos trabalhos com ferro na capitania: “Na vila de São Paulo há 
muita pedra usual para fazer paredes e cercas, a qual, com a cor, com o peso e com as veias que tem 
em si, mostra manifestadamente que não desmerece o nome que lhe deram de pedra ferro, e que 
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medezanimando facilmente | efazendo continuar com repetidas experiencias, vim 

aobservar que | queimandose apedra empouca quantidade faziabom ferro, porem | 

tanto queSeLançava com mayorLarguezaSeperdia: Daqui in- | feri que faltava alguma 

proporçaõ naOfficina, eassim era, porque | Lembrando-mefazerhuns grandes folles, 

queSoprassem comviolen- | cia igual á Copia da materia queSequeimava, 

SeComessou aacer- | tar aperfeitaCaldeaçaõ doferro.’ (28, 4). A marca de primeira 

pessoa demonstra o teor de personalização do discurso e, ao mesmo tempo, o 

pretérito imperfeito “achava” indica a alteração do estado da fábrica descrito na 

correspondência anterior. Esse estado anterior é retratado pela Apreciação negativa 

e pela Quantificação “poucas” que reduz a expectativa do sucesso do 

empreendimento. A seguir, o autor manifesta sua boa vontade pela Contração 

dialógica de Contraexpectativa: ‘mas naõ medezanimando’. Introduzido pela 

concessiva mas, o processo inverte a polaridade do aparente Afeto negativo de 

Inclinação “desanimando”, o que atesta a persistência do autor. Tal assertiva é 

reiterada pela Modalização ‘facilmente’ e exemplificada: ‘efazendo continuar com 

repetidas experiencias’, em que a Gradação de Força estabelecida pela quantidade 

numérica repetidas retoma o esforço empenhado. Assim, o Morgado de Mateus afirma 

sua perspicácia em definir as proporções da receita capaz de gerar “bom ferro”. A 

Apreciação positiva de Composição, resumida no adjetivo “bom”, é contraposta à 

prática de desperdício “com mayorLargueza” que estavam realizando sem sua 

intervenção. Essa conquista permitiu que concluísse: ‘Pareceme que está oSegredo 

des- | coberto, eaexperiencia feita’ (28, 13). Atribui, pois, a si mesmo a conquista de 

acertar a “perfeita” caldeação do ferro.  

  Com essa postura engajada, assume a responsabilidade e o consequente 

mérito do estabelecimento das fábricas na capitania: ‘Dei principio as Fabricas que 

dezejavaerigir nestaVil- | La, de algodoens, elouça’ (5, 51). Para realizar seus intentos, 

precisa apenas da aprovação dos superiores, disponibilizando-se a cuidar de todo o 

resto: ‘Me lembra que se aVossaExcellencia lheparecer que será con | veniente 

fazerse em alguadestas Villas hua fabrica de Polvora | porque me afirmaõ 

                                                             
donde elas se tira o há. O que também confirma a tradição de que já se tirou quantidade dele e se 
achou ser muito bom para as obras ordinárias que se encomendam aos ferreiros. E ultimamente, na 
serra de Ibirasoyaba distante oito dias da vila de Sorocaba e doze da vila de São Paulo, a jornadas 
moderadas, o capitão Luís Lopes de Carvalho, indo lá por mandado do governador Artur de Sá e 
Meneses (governador e capitão-geral do Rio de Janeiro, de 1695 a 1702), com um fundidor estrangeiro, 
tirou ferro e trouxe barras das quais se fizeram obras excelentes” (ANTONIL, 2001, p. 226). 
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podehaverpor cá os materiaes, determinando | VossaExcellencia mestres, eo mais 

que VossaExcellencia julgar precizo ordenarme aes | se respeito; entrarei eu a 

apromptar o mais que for necessario, se | guindo as Sabias ejustissimas direçoẽs que 

VossaExcellencia me partici- | par por meyo das suas admiraveis Providencias.’ (4, 

17). Apesar do interesse, coloca-se abaixo das ordens e direções “justíssimas”, bem 

como das “admiráveis providências”. Pela Apreciação de Valor Social atribuída às 

ações do interlocutor, o autor trabalha, mais uma vez, a estratégia de engrandecer 

seu superior. 

Embora persevere nas demonstrações de ser cumpridor das ordens reais, além 

da controvérsia acerca da criação de fábricas na capitania, o Morgado de Mateus 

insiste em outras medidas mal vistas por seus superiores, tais como a busca de ouro 

e as expedições pelo sertão. 

Acerca do ouro514, o autor afirmava: ‘ainflexibilidade comquesustento as Reaes 

ordens de | SuaMagestade queprohibem aextracaõ deOuroemNo | vos descubertos 

temdesanimado atodos’ (25, 11). Ao comprovar seu ethos de cumpridor das ordens 

pelo conceito recorrente da “inflexibilidade”, o Governador aponta as consequências 

negativas da proibição de extraírem ouro de “novas” minas. Informa os danos dessa 

ordem pela polaridade negativa do Afeto de Inclinação do verbo “desanimar” e pela 

Quantificação de grau máximo “todos”. Sempre que possível, reforça a proposta de 

retomar as buscas por ouro na região: ‘mepareçeo conviniente | procurar ja o Ouro 

emanifestalo, para que aSua riqueza convidasse | os Povos a habitalo’ (40A, 10). O 

Valor Social “conveniente” atribuído à procura de ouro515 é justificado como o meio de 

promover um dos grandes interesses da Coroa portuguesa: a povoação da capitania. 

                                                             
514 O Governador de São Paulo propunha que a Coroa retomasse o incentivo que costumava dar às 
entradas no sertão em busca de ouro e pedras preciosas. Na visão do Morgado de Mateus, essa prática 
geraria lucros ao Reino, uma vez que “a quantidade de ouro recolhida era muito rigorosamente 
quantificada: além das arrobas eram indicados os marcos, onças, oitavas e grãos” (SILVA, 2005, p. 
201). Além disso, traria progresso à capitania, pois aqueles que encontrassem riquezas receberiam, 
como nos séculos anteriores, mercês em retribuição de seus trabalhos e despesas. 
515 As notícias de sucesso do passado por certo motivavam as tentativas do Morgado de Mateus de 
retomar a extração de ouro. Como exemplo, cita-se: “Mas deixando as minas de ferro e de prata como 
inferiores, passemos às do ouro, tantas em número e tão rendosas aos que delas o tiram. E 
primeiramente, é certo que de um outeiro alto, distante três léguas da vila de S. Paulo, a quem chamam 
Jaraguá, se tirou quantidade de ouro, que passou de oitava a libras. Em Parnaíba também, junto da 
mesma vila no serro Ibitiruna, se achou ouro e tirou-se por oitavas. Muito mais e por muitos anos se 
continuou a tirar em Pernaguá e Curitiba primeiro por oitavas, depois por libras, que chegaram a alguma 
arroba, posto que com muito trabalho para ajuntar, sendo o rendimento no catar limitado, até que se 
largaram depois de serem descobertas pelos Paulistas as Minas Gerais dos Cataguás e as que 
chamam do Caeté, e as mais modernas do rio das Velhas e em outras partes que descobriram outros 
Paulistas.” (ANTONIL, 2001, p. 229). 
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Para comprovar seu posicionamento, o Morgado de Mateus reitera a importância 

do ouro ao desenvolvimento da região: ‘Pelas deligencias queSetemfeito 

nodescobrimentodo | Tibagy, eSe tirar já bastanteOuro nos corrigos da entrada da 

quelle | Sertaõ, seVay fazendo hum grande comercio | noPortodeParnaguá’ (46, 3). A 

Quantificação de grau alto do ouro “bastante” é proporcional à do “comércio”, 

associando o ouro às medidas desenvolvimentistas da região. 

Ao citar o “descobrimento do Tibagi”, o autor adentra o assunto nevrálgico de 

seu governo: as expedições516 de conquista pelo sertão. Considera como ‘Os dous 

mayores negocios que actualmente tem esta Capitania, saõ | Oestabelecimento dos 

Portuguezes no Guatemy nafronteira do Paraguay Cu- | jas utiLidades saõ taõ grandes 

Como VossaExcellencia pode Considerar, Vendo as | Contas que sobre este negocio 

tenho dado: eoSegundo Saõ os descubrimentos | que tenho feito sobre ogrande 

Sertaõ de Tibagy deque agora douConta | deSeachar totalmente descuberto ogrande 

Rio de Dom Luiz, eEstabele- | Cidos os Portuguezes aLem do Paraná, Como taõ bem 

deSe terem Ven- | Vencido todas as grandes deficuldades dos Saltos, e Serranias do 

Rio do Registo, | e esperar muito brevemente tenhaõ chegado as Expediçoẽs em té o 

fim.’ (37, 61). A Gradação “maiores”, que destaca as conquistas no sertão517 como os 

mais prósperos empreendimentos na capitania, visa a justificar os investimentos do 

Governador nas expedições enviadas a esses locais.  

Os prejuízos e baixas gerados por essas comitivas foram motivos de diversas 

críticas. Cônscio dos aspectos negativos, o Morgado de Mateus valida sua utilidade 

pelo Engajamento de Contração dialógica de Contraexpectativa: ‘Ainda, que setem 

tirado | muita gente desta Capitania para as expedições do Certaõ nem por | isso serve 

de desconveniencia às Reaes rendas, antes sim de acrescenta | mento a ellas como 

sucede nosReaes Dizimos quevaõ em aumento’ (47, 3). Retoma o aspecto criticado 

como contra-argumento, a fim de comprovar que o despovoamento da região causado 

                                                             
516 Do mesmo modo que o destaque social pretendido pelo ouro, o Governador intenciona retomar a 
glória das entradas e bandeiras. Com isso manteria a tradição, haja vista que “desde finais do 
Quinhentos a Coroa incentivou de forma mais agressiva as entradas no sertão” (SILVA, 2005, p. 92). 
517 Tratava-se de um plano militar, a “diversão pelo oeste”, em que o inimigo era “distraído” no oeste, 
enquanto as tropas maiores portuguesas atacavam os castelhanos no sul. As aplicações práticas 
desses planos são narradas por Teotônio José Juzarte (1769) em seu diário, conforme Souza e Makino, 
(2000). Deve-se a essa estratégia militar a importância atribuída pelo Morgado de Mateus à Colônia do  
como entrada para o Rio da Prata e ao Presídio do Iguatemi. Fundado em 1770, na região do Mato 
Grosso Sul, o “presídio”, como era chamado no século XVIII, era uma fortaleza militar construída de 
taipa. O local foi considerado por Taunay (2004) o “cemitério dos paulistas” por conta da malária.  
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pelas entradas no sertão não gerou ônus à Coroa. Ao contrário disso, teria gerado 

lucro.  

As expedições passaram a ser mal vistas pelo governo português, a ponto de 

serem avaliadas nas palavras de Martinho de Melo e Castro como ‘ex= | tensissimos, 

dispendiosos, eimpraticaveis Serviços’ (100, 11). As três Apreciações de Valor Social 

negativo visam a garantir que o Governador desistisse das expedições enviadas ao 

sertão. A forma superlativa do primeiro adjetivo aponta o grau máximo da Gradação 

de Intensidade que o autor pretende conferir à desaprovação veiculada no fragmento. 

Essa visão que deprecia os empreendimentos nos quais tanto investia o Morgado de 

Mateus são prenúncios de sua destituição. 

Como fundamento de todas as dissenções descritas está o fator financeiro. Os 

investimentos solicitados para a capitania não eram bem vistos, uma vez que dela 

esperavam-se lucros e não despesas. Dessa problemática resulta a constante 

solicitação de recursos exemplificada a seguir: ‘Nesta occasiaõ, dou 

aVossaExcelência conta dos moti= | vos, que meobrigaraõ atomar por emprestimo do 

dinheiro do novo | imposto para acodir a consevaçaõ das novas conquistas destaCa= 

| pitania; e espero da grande bondade, erectidaõ deVossa Excelência quei- | ra 

atendelos mandando VossaExcelência revogar aOrdem, porquefoi servi= | do 

determinar seremetesse todo estedinheiro para o Real Era= | rio: eno cazo deparecer 

aVossa Excelência justa esta determinaçaõ, arecebe- | rei por particular merce, de 

que beijo aVossa Excelência amaõ muitas vezes.’ (44, 7). 

Pelo transcrição anterior, verifica-se a tentativa de o autor justificar o 

investimento do imposto cobrado na região em favor de medidas no próprio local, 

contrariando a ordem de que fosse remetido ao Real Erário. A fim de ser atendido, o 

Governador apela ao Julgamento de Estima Social contido na “bondade e retidão” do 

interlocutor. Ao enfatizar esses termos com a Intensificação “grande”, conta com a 

provável intenção de seu superior conservar o destaque desse ethos retratado. 

Apresenta, por fim, a hipótese de ter sua requisição atendida. Caso a tivesse, promete 

ficar grato como se fosse um benefício pessoal. Recompensaria o interlocutor com a 

prática laudatória, demonstrando Afeto de Felicidade ao beijar sua mão “muitas 

vezes”. Com essa Quantificação de grau alto, o autor explicita tanto a importância do 

que pede quanto o valor que atribuía a seu trabalho, destacando seu próprio ethos.  
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A distinção do ethos do Morgado de Mateus é ainda comprovada por sua  

‘prudente evigilante disimulaçaõ’ (24, 34). Essa atitude positiva de “dissimulação”518 

continha em si o princípio muito bem visto no período setecentista de dominar-se e 

saber conter-se, o que “era primordial nas práticas sociais e no exercício do governo 

de si e dos outros.” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 47). A prática recorrente de ‘devencer 

ainda com a minha | prudencia, edissimulaçaõ’ (35, 18) inscreve-se como Julgamento 

de Estima Social por Capacidade de modo a comprovar sua competência no cargo de 

Governador. 

 

 

10.4.4 Estratégias do MNI Informativo 

O último dos MNI, o Informativo, é o de maior ocorrência na parcela ascendente 

do corpus. Trata-se também do modo de negociação mais velado e de difícil 

reconhecimento, pois comumente aparenta um comunicado isento de subjetividade. 

Ao negociar com o apoio desse modo, o autor reproduz o seu modelo mental acerca 

do conteúdo objetivo que deseja informar ao interlocutor. Com isso, revela apenas o 

que lhe convém informar. Quando é indispensável comunicar algo que não o favorece, 

isenta-se da responsabilidade ou mitiga as implicações que o prejudicariam. De forma 

mais velada que o MNI exortativo, o informativo busca também a aceitação do 

interlocutor ao iluminar uma determinada perspectiva de um tema, em detrimento das 

outras possíveis. 

Nesse modo de negociação, destacam-se as informações sobre as diferentes 

circunstâncias no Reino, nos documentos ativos, e a prestação de contas nos ativos. 

Para cumprir essa negociação, os autores servem-se das marcas de avaliatividade 

calculadas a seguir: 

 

Tabela 19: Ocorrências da Avaliatividade no MNI Informativo. 

 

                                                             
518 O século XVII contava com “um padrão de civilidade que cindia o parecer e o ser e, ao mesmo 

tempo, conferia ao espaço público grande importância na identificação dos indivíduos e dos grupos, 

tornando a glorificação das aparências, a simulação e a dissimulação uma regra básica de 

sociabilidade.” (VILLALTA, 2005, p. 332). 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde %

Ascendente 20 13% 32 20% 108 68% 116 46% 134 54% 39 51% 38 49%

Descendente 40 30% 26 19% 68 51% 51 43% 67 57% 3 12% 23 88%

Direção 

Documental

Atitude Gradação Engajamento

Afeto Julgamento Apreciação
Força

Expansão Dialógica Contração Dialógica
Intensificação Quantificação
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Gráfico 15: Ocorrências da Avaliatividade no MNI Informativo. 

 

Em oposição aos demais MNI, o Informativo conta com mais ocorrências de 

Afeto, em especial no nível da Satisfação. Isso se explica pela transmissão de 

informações que visavam à aproximação do interlocutor. Ao comunicar questões 

referentes a particularidades de sua vida privada, os autores passivos denotam 

afeição e simpatia pelo subordinado. Empregado pelo autor ativo nos outros modos 

de negociação, o Afeto é usado pelos passivos em meio às informações como meio 

de reforço dos vínculos sociais. 

A Apreciação destaca-se no eixo ativo com a finalidade de comprovar todo o 

trabalho realizado no governo da capitania de São Paulo. Enquanto apenas 20% da 

polaridade é negativa no eixo ativo, 43% é negativa no eixo passivo dentro do sistema 

da Atitude. A preponderâncias de significações negativas entre os passivos deve-se 

principalmente a informações que visavam a alertar o interlocutor. Para que se 

prevenisse contra ameaças e inimigos, o Morgado de Mateus recebia pelas 

correspondências as notícias, nem sempre positivas, dos acontecimentos na Europa 

e a visão do Reino em relação ao Brasil colonial. 

No sistema da Gradação, embora a Intensificação tenha maior significância no 

eixo ativo, há destaque para a Intensificação por Modalidade no passivo. Esse reforço 

de significação agrega mais expressividade às informações, uma vez que retrata com 
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mais precisão as ações verbais tendo em vista a intenção do autor, por exemplo: 

‘Convaleceo perfeitamente’ (57, 26). 

Mais do que meramente informar, este MNI foi usado pelo Morgado de Mateus 

para comprovar suas medidas de governo. Servia-se, para tanto, da Contração 

dialógica do Endosso, alinhando o seu discurso com vozes externas. O mesmo 

recurso é empregado no eixo passivo para reforço das informações, atribuindo-as ao 

Rei ou a algum documento que as legitimasse. Aventa-se a hipótese de a diferença 

entre ascendentes e descendentes nos informativos ser tão alta dada à própria 

natureza desse modo de relação intersubjetiva. Quando as informações são 

apresentadas ao Reino, por meio da Expansão Dialógica, veiculam caráter aberto a 

interpretações. Ao passo que quando se transmitem informes da sede da monarquia 

à capitania de São Paulo, trabalhava-se a Contração Dialógica, de modo a restringir 

o escopo das alternativas contrárias às informações recebidas pelo interlocutor.  

Seguem as estratégias usadas nesse MNI que empregam as marcas de 

valoração quantificadas anteriormente, tratadas nos itens “Informações detalhadas 

para se dizer o essencial” e “Informar sobre o privado nas correspondências públicas”. 

 

10.4.4.1 Informações detalhadas para se dizer o essencial 

É certo que as correspondências oficiais trocadas entre a mais alta esfera do 

governo português e seu representante no ultramar519 contaram com a função de 

transmitir informações da maneira mais objetiva possível. A importância que o 

Morgado de Mateus atribuía ao intercâmbio520 de informações com seus superiores 

visava principalmente à busca de honra, conforme verbalizado por sua esposa e 

retomado na epígrafe desta tese. Intenciona-se, por meio do envio e espera521 de 

recebimento das correspondências oficiais, tanto o direcionamento para suas ações 

quanto a aprovação do que fazia e o reconhecimento social, mesmo que à distância. 

                                                             
519 “Foi a intensa produção de cartas que não cessavam de atravessar os oceanos que permitiu a 
manutenção dos governos coloniais.” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 93). 
520 A importância que o Morgado de Mateus atribuia às correspondências oficiais pode ser corroborada 
pelo fato de ter se ocupado, no início de seu governo, em escrever de próprio punho as duas vias dos 
documentos a serem enviados ao Reino. Essa prática parece remeter ao “seu natural exagero nas 
coisas pelas quais se interessava, e que seria constante por toda a abundante correspondência que 
manteve com a Corte.” (BELLOTTO, 1979, p. 32). 
521 A espera pelas respostas pode ser considerada como uma das etapas da comunicação ultramarina 
no período. Por isso, “muitos missivistas do século XVIII utilizaram a palavra ‘silêncio’ para manifestar 
a ausência de cartas” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 71). 
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Uma vez que a comunicação com o Reino ocorria unicamente por via da 

documentação enviada ou da recebida, o contato com a esfera do poder dar-se-ia 

pelo intermédio dos papéis522. De acordo com Conceição (2013, p. 23), as 

correspondências trocadas entre o Brasil colonial e a sua sede portuguesa uniu os 

distantes, viabilizou os governos ultramarinos e excedeu as necessidades de 

comunicação523. Ciente disso, o Morgado de Mateus assumiu a responsabilidade da 

atividade da escrita, conforme se apontou no capítulo acerca dos aspectos 

paleográficos. Decorre disso a grande quantidade de documentação que registra o 

seu período no governo, bem como a notável manutenção das regras do bem 

escrever. Afinal, “pode-se deduzir que o Morgado se preocupava em fazer chegar a 

Lisboa uma informação tão ‘concreta’ quanto possível” (MOURA, 2002, p. 33). 

Cônscio, portanto, da qualidade textual da concisão, prevista pelos manuais de 

escrita do período, o Morgado de Mateus desculpa-se quando sente ter extrapolado a 

quantidade de informações: ‘Disculpeme VossaExcellencia terlhe embaracado | tanto 

tempo.’ (13, 79). A Gradação “tanto tempo” reforça a noção implícita acerca do 

Julgamento de Estima Social do interlocutor, que não teria tempo para perder. O tom 

de afetividade decorrente dessa preocupação com o desgaste do interlocutor torna-

se explícita no fragmento seguinte: ‘peço perdaõ deter | tocado nestes pontos, em que 

dezejo com todo o afecto da | minhaAlma aVossaExcellencia os mayores acertos, eos 

peço a Deos | detodo o Coraçaõ, que goarde aVossaExcellencia como os interes- | 

ses detodo o Portugal haõ mister.’ (19, 40). Do mesmo modo que no exemplo anterior, 

neste excerto, o autor retrata-se por ter tratado de assuntos mais delicados. Para 

tanto, serve-se do Afeto de Inclinação contido no verbo “desejar” e explicitado pela 

verbalização do próprio termo “afeto”. A valoração estende-se ao nível da Satisfação 

pelos sentimentos valorados pelas locuções “da minha alma” e “de todo o coração”.  

                                                             
522 A inexistência de provas mais contundentes, como os recursos contemporâneos de fotos, vídeos e 
comunicação instantânea delegava ao nível do discurso a tarefa de comprovar. Decorre daí o uso de 
detalhamentos auxiliados pela Atitude, pela Gradação e por outros recursos, como os de ordem retórica 
em correspondências oficiais, que tinham “naquele tempo, de suprir o que a reportagem dos jornais [...] 
tornam hoje acessíveis ao menor cidadão” (AZEVEDO, 2009, p. 44). 
523 As correspondências manuscritas excedem as necessidades mais prementes de comunicação 
ultramarina no período setecentista, uma vez que “a carta pode ser considerada mais do que um 
simples papel abrigado por letras. Sua materialidade estava envolvida por sentimentos e 
representações que a transformavam na presença do outro [...] a prática da escrita de cartas no século 
XVIII contava com os anseios por notícias dos familiares, as angústias em torno da chegada de 
embarcações, a manifestação das sensibilidades no trato familiar e um dos sentidos da prática 
epistolar: representar o remetente diante do destinatário, ao ponto de se considerar quando era ou não 
conveniente apresentar-se.” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 20). 
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Ao evitar o detalhamento de informações, o autor respeitava os limites do tempo 

de produção escrita e de leitura e, por que não dizer, da paciência de seu interlocutor. 

Diante disso, o Morgado de Mateus verbaliza a intenção de poupar seu interlocutor: 

‘enaõ re- | meto todas as Copias por meparecer des- | necessario, que serâ cançar 

muito aVossaExcellencia | o repetillas.’ (50, 22). A Contração dialógica de Negação 

parece contestar uma possível expectativa de envio das tais cópias. A estratégia de 

resumir informações e impedir a redundância de assuntos é também comprovada ao 

se valorizar o tempo do leitor. Retoma-se, com isso, o princípio da legitimação do 

poder atribuído ao interlocutor e, como consequência, confere ao autor o mecanismo 

de valorização de sua Capacidade de bom senso. 

Com vistas à apresentação sucinta do que se informa, há menções diversas 

acerca de papéis como sinônimo dos dados neles contidos, apontando a importância 

atribuída ao registro escrito. Essa espécie de metonímia que considera o continente 

pelo conteúdo é recorrente. Seja para indicar profusão de informações pela 

Quantificação: ‘Detodos estes papeis conservo hum grandevolume’ (35, 17). Seja, de 

forma inversa, pela desorganização dos papéis e pela ausência de livros que impedem 

‘descobrir as claresas necessa- | rias nomeyo daconfuzaõ, eembaraço em que Se | 

achaõ os papeis, e livros da Provedoria antiga, | a donde atê faltaõ muitos Livros’ (49, 

15). Nesse último exemplo, nota-se a antítese entre a “clareza necessária” à 

administração da capitania e o seu oposto, contido nas formas nominais “confusão e 

embaraço”. O Governador reitera o grande número de obstáculos a sua atuação ao 

afirmar que ‘Estava | estaSecretaria Sem arestos, eSem papeis porOnde mepudesse 

| governar, efoi precizo fazertudo de novo, Segundo aminha idea’ (23, 20). A 

inexistência de informações teria levado o Governador a fazer “tudo” que é explicado 

pela Expansão dialógica de Atribuição a si mesmo das realizações. Comprova, ainda, 

sua intensa atuação na escrita dos documentos: ‘basta dizer aVossaExcellencia, que 

naSecretaria doGoverno, comoat- | testaoSecretario, Setêm escripto trinta ecinco 

resmas depapel, e | na minhaSecretaria particular onze, ou doze, tudodictado da 

minha voz’ (23, 31). Com a Contração dialógica de Concordância “basta dizer”, o autor 

introduz o argumento de modo a tornar óbvio o seu empenho pela quantidade de 

papéis escritos, “tudo” ditado por sua voz. Serve-se, pois, da metalinguagem para, na 

própria correspondência, tratar sobre o modo de produzi-la. 
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Além da desorganização da antiga sede do governo paulista, é ‘adificuldade de 

achar nes- | ta Capitania os Arimeticos, eEmanuen- | ces capazes para trabalharem, 

por que de | tudo aqui hâ falta’ (49, 20). A Quantificação em grau máximo de que de 

“tudo” há falta na capitania situa a ausência de profissionais como mais uma das 

tantas dificuldades. Tal ausência é atribuída à falta de Capacidade da população local 

para atuar nos cargos administrativos. O frequente discurso acerca da dificuldade de 

encontrarem-se materiais de trabalho valora de forma negativa os governos anteriores 

e, sobretudo, o período de extinção por que passara a capitania. Esse discurso parece 

visar à justificação de possíveis falhas, especialmente na esfera da escrita e, por 

conseguinte, das comunicações com o Reino. 

O valor atribuído aos papéis é também observado nas correspondências 

passivas: ‘ainda, que prezentemente se- | naõ possa fazer uzo dos Sobreditos 

reparos; nunca | será superflúo acharse VossaSenhoria ao feito do conteudo | nelles.’ 

(88 A, 15). Os superiores orientam, pela Apreciação “nunca será supérfluo”, ser mais 

prudente ter os registros para consultá-los quando necessário. A polaridade negativa 

do adjetivo “supérfluo” é invertida pela negação “nunca”, tornando-se positiva. Seria 

conveniente, portanto, conhecer as informações contidas nos reparos. Da mesma 

maneira, aconselha-se à prática dos registros ‘nos Livros da Secretaria des- | se 

Governo, eos exemplares della nos Livros das respectivas Cama= | ras.’ (56, 49). Os 

registros eram fundamentais também quando algum infrator era preso. Os 

aprisionados deveriam seguir ‘comtodos | os Papeis, que lhes forem achados, 

eremettidas para esta | Corte comtoda asegurança áOrdem deSua Magestade.’ (85, 

20). A Quantificação de “todos os papéis” garantiria o que se esperava: “toda a 

segurança”, caracterizada pela Intensificação. Em contrapartida, os papéis poderiam 

representar os meios onde se registravam ‘as fraudulentas, eimpias negociaçoens de 

testa= | mentos eultimas vontades’ (63, 4). Valoradas pela Apreciação negativa dos 

adjetivos “fraudulentas e ímpias”, as negociações dos testamentos representariam o 

contraexemplo do Valor Social atribuído aos registros escritos das informações. 

Observa-se com clareza a preocupação de se selecionarem os assuntos a serem 

tratados: ‘Ao Illustríssimo, e ExcelentíssimoSenhor Conde dou muitas contas das 

couzas | mais precizas que ocorrem nestaCapitania, ecomo entendo Vossa | 

Excelência as hadever’ (28, 3). O critério de seleção é a avaliação pela Apreciação de 

Valor Social “das coisas mais precisas”, em detrimento de outras passíveis de 

abordagem. A motivação para que se tratasse de um assunto em correspondência 
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oficial passava pelo crivo da Apreciação, tendo de ser algo “digno” de participação, 

conforme se aponta: ‘TambemSe meofferecem alguns motivos que me | 

parecemdignos departicipar aVossaExcelência’ (28, 13). 

No entanto, algumas das informações selecionadas exigiam um maior grau de 

pormenorização, capaz de garantir a exata codificação do que se pretendia 

comunicar. Além do objetivo de transmitir as informações em sua completude, por 

vezes, a pormenorização dos fatos visava a demonstrar o grau de profundidade do 

conhecimento do autor, sobre um assunto. Nos dois objetivos, o ethos do autor era 

promovido. 

Um exemplo da estratégia de transmissão de informações no eixo ativo do 

corpus pode ser verificado quando o Morgado de Mateus trata da doença do mal-de-

são-lázaro524 na capitania. Em um primeiro momento, atribui o contágio da doença à 

má alimentação dos moradores: ‘Da qui nasce naõ só grandissimo prejuizo dafalta de 

Vi- | veres, queSeExperimenta daCarestia com que SeVendem, e deficulda | de com 

que Seachaõ, mas tambem hé a cauza de passar oPovo com mui- | ta mizeria, 

valendose debixos im͂undos, e cousas ascarozas, que com͂um | mente SeComem, 

eque euSuspeito saõ a cauzadomal deSaõ Lazaro, | eoutras terriveis queixas, 

queSevêm, eSepadescem.’ (20, 38). As marcas de avaliatividade presentes no 

fragmento denotam a ênfase que deseja atribuir a esse argumento. Os usos da 

Gradação em “grandíssimo”, “muita” e “comumente” reforçam pela Intensificação de 

grau alto a situação precária do local, responsável pelas epidemias. Ao mal-de-são-

lázaro acrescentam-se “outras” queixas, pela Quantificação, apontando haver 

diversidade de doenças na capitania. Os termos nominais “prejuízo”, “falta de víveres”, 

“carestia”, “dificuldade”, “miséria”, “bichos” e “queixas” remetem ao universo da 

penúria em que se encontrava a população, retratado pelas vias da Apreciação de 

Valor Social de polaridade negativa. A valoração negativa do autor é ainda mais 

marcada pelos itens avaliativos de fato: “imundos”, “asquerosas” e “terríveis”, pelos 

quais se tenta comprovar a influência da alimentação525 na causa das doenças. 

                                                             
524 Desde a era medieval, a lepra destacava-se como a doença mais temida. Apelidada como “mal-de-
são-lázaro”, “dor de São Lázaro”, ou ”dor de gafem”, ganhou diversas terminologias por conta da 
gravidade dos sintomas e de sua preocupante proliferação: “hanseníase”, “elefantíase-dos-gregos”, 
“gafa”, “gafeira”, “gafo”, “guarucaia”, “lazeira”, “macota”, “macutena”, “mal”, “mal bruto”, “mal de cuia”, 
“mal de Hansen”, “mal de Lázaro”, “mal do sangue”, “mal morfético” e “morfeia”. A quantidade de termos 
atribuídos à doença permite conceber a disseminação popular de sua existência. Vale ressaltar que o 
vocábulo latino leprae foi empregado também em alusão à elefantíase. 
525 Essa atribuição pode ter se fundamentado na tradição judaico-cristã acerca da alimentação.  
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Em documento posterior, o Governador trata novamente do mal-de-são-lázaro 

de maneira pormenorizada. Desta vez, serve-se da hipótese de proliferação da 

doença poder ser controlada por orações: ‘O terrivel mal deSaõ Lazaro, que com 

grandesforças Se prin- | Cipiava a declarar nestaCapitania, vay diminuindo 

aoprezente, de | pois quelhe dei asprovidencias defazerSeparar os doentes emtodas 

As | Villas, erogar aoReverendo Vigario Capitular queOrdenasse preces publicas | 

emtodas asFreguesias da Capitania, oque prontamente executou.’ (22, 3). A 

Apreciação negativa “terrível”, com que, mais uma vez, a doença é valorada, denota 

a dificuldade de vencer suas manifestações. Reforça-se esse conceito pela Gradação 

“grandes”, para intensificar a forma como a doença começava a se manifestar na 

capitania de São Paulo, a exemplo de outras regiões do Brasil526. Tamanha força da 

doença, entretanto, vinha sendo observada pelo controle sanitário da separação dos 

doentes em “todas” as vilas. A mesma Quantificação em grau máximo é usada para 

informar sobre as “preces públicas” realizadas de forma abrangente em “todas” as 

freguesias da capitania. Essa medida eficaz tinha sido possível graças ao vigário, 

retratado pelo Julgamento de Estima Social de Tenacidade, conforme aponta o 

advérbio “prontamente”. 

O Governador detalha também seus novos projetos de controle da doença: 

‘Tambem eutenho determinado fazerhumLazareto na | Pernahiba, einstituir pedidores 

emtodas asParoquias para recolhe- | rem asEsmolas, oque naõ continuey por naõSer 

já taõ necessario, | porSe ter applacado mais este assoute por estas partes.’ (22, 8). 

A medida de isolar527 os doentes contaria com o pedido de doações em “todas as 

paróquias”528. Nesse sentido, o Morgado de Mateus destaca sua posição de 

                                                             
526 Como exemplo dos casos da doença em outras capitanias, cita-se a Bahia, onde, segundo Andrade 
(2005, p.72), havia quase quatro mil leprosos no ano de 1763. 
527 O reconhecimento popular da doença sempre esteve atrelado à falta de informações precisas sobre 
a enfermidade. Nomeada em 1682, pela Câmara de Lisboa como “mal pegadiço”, a doença era vista 
como “símbolo do pecado” (NÓVOA, 2010, p. 13), e os leprosos (lázaros) eram aqueles que 
atrapalhavam a ordem e se distinguiam do grupo dos sãos. Eram, portanto, excluídos do convívio e 
marginalizados da mesma forma que os mendigos, pois também costumavam esmolar nos espaços 
urbanos. Apesar de intitulados como “pobres de Cristo”, merecedores da caridade da Igreja, os lázaros 
eram “entendidos como indivíduos perigosos não só porque padeciam de uma doença tida como 
contagiosa, mas também porque contrariavam o funcionamento ótimo que a sociedade desenhara para 
si própria” (TOUATI, 2000, p. 201). Eram, dessa maneira, a personificação dos conceitos de 
enfermidade, de pobreza e de exclusão social.  
528 A edificação de um lazareto, também conhecido como “leprosaria” ou “gafaria”, lugar para segregar 
os acometidos pelo mal de São Lázaro, costumava ser a principal medida paliativa contra a patologia. 
Desde a Idade Média, preocupava-se com o sustento dos leprosários, que poderiam “ser incumbência 
dos conselhos municipais, do rei ou dos próprios leprosos, que se associavam para construir 
hospedarias” (ANDRADE, 2005, p. 36). Notam-se as evidências de que o Morgado de Mateus retrata 
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“iniciador”529 da ação, com atuação como fundamental no processo. Contudo, essa 

ação já não era “tão” necessária, o que permitiria ser postergada em nome de medidas 

mais necessárias. Ao considerar o fato de estar sendo aplacado o “açoite” da doença, 

o autor manifesta seu otimismo, atribuindo a si mesmo a qualidade da resiliência e, 

por consequência, garantindo a seu ethos o Julgamento positivo de Tenacidade.  

Essa demonstração de otimismo serve também para comprovar a veracidade 

daquilo que diz ao mudar de tom. Logo a seguir, informa, de modo bem menos 

otimista, sobre ‘huma geralEpidemia de Itiricias, deque naõ fi- | Cou pessoa izenta, 

que ou mais, ou menos a naõSentisse, fallesceraõ | desta doença muitas pessoas, 

ealgumas com tantapressa, que naõ davaõ Lugar | aSacramentaremSe’ (22, 12). As 

marcas de Gradação predominam no excerto para comprovar o caráter epidêmico da 

doença. Seja pela Intensificação “geral” e “tanta”; seja pela Quantificação “não ficou 

pessoa isenta que mais ou menos não a sentisse”, “muitas” e “algumas”. Tamanha 

epidemia, que teria levado a óbito tantas pessoas, era lamentada pela impossibilidade 

de os mortos receberem a extrema-unção. Essa visão reitera a importância dada à 

ideologia religiosidade na administração do Morgado de Mateus. 

De caráter igualmente metafísico é a hipótese criada pelo Governador de São 

Paulo sobre a causa da icterícia: ‘Eu atribuo esta intemperança aos Continuoz | 

relampagos, que continuamente Seviraõ Sentillar por todos os meses, em que |  porCá 

custumaSer o inverno, durando estes metheóros té chegarem | aformar sobre 

oEmisferio desta Cidade huma terrivel trevoada no | dia 29 de Ianeiro deste prezente 

anno, durante a qual cahiraõ tantos rayos | que nestez oredores se apontaõ catorze 

partes em queSignalaraõ as reci- | nas.’ (22, 15). A hipótese é introduzida pela 

Expansão dialógica de Ponderação, em que o autor serve-se da expressão “eu 

atribuo” para lançar o conceito. Desvinculada das investigações científicas já 

existentes no período, a causa é atribuída aos astros como um fato tão fundamentado 

quanto as questões religiosas invocadas. Os “contínuos relâmpagos”, sucedidos pela 

sinonímia “tantos raios”, com significação igualmente reforçada pela Quantificação, 

são comprovados pelas “quatorze” marcas que deixaram. Esses raios que marcado 

as “resinas” das cascas de árvores coníferas como os pinheiros. Para reforçar sua 

                                                             
a si mesmo como aquele que comandaria as medidas contra o avanço da moléstia em sua área de 
governo. 
529 Segundo Halliday e Matthiessen (2004, p. 256), o “iniciador” seria um participante indiretamente 
envolvido na ação, mas com o poder de impulsioná-la. 
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tese, o autor emprega como argumento verificável um caso ilustrativo de uma 

trovoada datada de “29 de janeiro”, quando ele afirma ser inverno530. Tais asserções 

remetem as causas das doenças ao universo da astronomia, tão incompreendido no 

período e, portanto, superior aos seres humanos quanto os dogmas religiosos. 

Ao longo do documento 22, demonstra um feito de seu governo, com a redução 

da doença e as possíveis atitudes em caso de epidemia, para, ao final, apresentar o 

ponto central da tratativa: a vacância de um cargo público de importância na capitania 

e a intenção de ser preenchida por herdeiros do finado funcionário: ‘Entre os mortos 

de mayor nome, que pereceraõ com as doenças | foi oMestre deCampo Diogo Pinto 

do Rego, pelo qual vagou a | propriedade do Officio deEscrivaõ daOuvidoria 

destaComarca, Seus | herdeiros o remataraõ naIunta doRio deIaneiro; com tençaõ 

dere- | quererem aSua Magestade; queDeos guarde: a continuação da mesma mercê 

| porSer hum dos melhores Officios daCapitania.’ (22, 22). A informação da grande 

quantidade de mortos pela icterícia parece ter servido apenas para oportunizar, no 

discurso, a menção da pessoa de “maior” nome, detentora do importante cargo de 

escrivão. A meta central do Governador era, pois, um assunto administrativo que, 

embora citado em poucas linhas e ao final do documento, acaba por transferir a 

questão da doença a segundo plano.  

Contudo, o mal-de-são-lázaro volta ao primeiro plano das preocupações após 

ter passado o período de redução do número de casos na capitania: ‘O terrivel mal 

deSaõ Lazaro, deque aVossaExcellencia dei Conta emCarta | de 10 deMayo de 1768, 

esteve algum tempo mais amortecido nestaCapi= | tania, depois queSefizeraõ preces 

em todas as Freguezias; porem este | anno sevaõ declarando em muitas pessoas, 

eem diferentes partes os tris= | tisimos Sintomas desta vorasisimaqueixa, para aqual 

se naõ pode | descobrir remédio.’ (3, 33). Valorado de forma recorrente pela 

Apreciação negativa em seu grau máximo “terrível”, o mal voltava a se alastrar, 

conforme confirmam as marcas de Quantificação em “muitas pessoas” e “diferentes 

partes”. O autor justificava transmitir novamente informações sobre a patologia por 

representar algo para o qual “não se pode descobrir remédio”. Essa Contração 

dialógica de Negação exclui quaisquer possibilidades de tratamento dos sintomas 

                                                             
530 Sobre essa afirmação, inferem-se duas possibilidades: uma seria a de o Morgado de Mateus 
desconhecer a diferença das estações do ano no Brasil, considerando serem as mesmas da Europa. 
Outra seria a de, apesar de conhecer essa diferença, ele ter usado o termo “inverno” como era 
empregado popularmente no período para designar a temporada de chuvas. 
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avaliados negativamente pelo Afeto do adjetivo flexionado no grau superlativo, 

indicando Intensificação máxima. Ao empregar a Contração dialógica de 

Contraexpectativa introduzida pela adversativa “porém”, retoma-se o valor atribuído 

às preces531 na tratativa da doença. 

Diante do novo surto da moléstia e do desconhecimento532 de suas causas, o 

Morgado de Mateus restringe-se a rogar assistência de cunho religioso533: ‘Deos, pelo 

purisimoLeite, que recebeo daVirgem | Maria SenhoraNosa, permita abrandar 

omaligno influxo das | Estrelas, paraque naõ fôra mais estePovo.’ (33, 9). Ao empregar 

o detalhamento de seu pedido, com a Apreciação positiva do “puríssimo leite” 

contrapondo-se à negativa do “maligno influxo”, reforça-se a ideologia católica. Com 

isso, além de promover seu ethos diante de seu interlocutor, afirmando-se como um 

bom católico, o autor isenta a si mesmo e a seu interlocutor da responsabilidade diante 

do controle da enfermidade534. Tamanha era a gravidade do caso, que somente Deus 

teria o controle. E mesmo a Deus não se solicita a cura, mas apenas que abrande os 

sintomas. 

A estratégia de detalhamento de informações visava a evitar, por vezes, a 

alteração das informações comunicadas, enviando-se outras espécies documentais 

mais pormenorizadas em anexo às cartas e ofícios: ‘Paraque VossaSenhoriafique 

instruido doque contém naõ | só areferida Pragmatica, mas tambem aCollecçaõ 

doDecr[eto] | emais Ordens quehouvesobre adesnaturalizaçaõ dos seos | ditos 

Regulares, remetto aVossaSenhoria alguns Exemplares’ (85, 25). Observa-se, pela 

Quantificação “alguns”, que haveria em anexo mais de uma cópia do documento que 

                                                             
531 Como o mal-de-são-lázaro era considerado uma “doença bíblica, com identidade própria entre 
outras enfermidades” (ANDRADE, 2005, p.23), explica-se a prevalência dos ritos religiosos como as 
orações mencionadas. 
532 Apenas a partir da segunda metade do XIX a lepra restringiu-se à construção da bacteriologiado 
Mycobacterium leprae e um número limitado de sintomas. Essa doença crônica tornou-se curável desde 
1940, quando o médico Gerhard Henrik Armauer Hansen identificou como causa o bacilo de Hansen. 
Só então os sintomas de anestesia e de lesões cutâneas graves “puderam ser precisados e 
diferenciados de outros a partir da identificação no organismo humano do agente microscópico descrito 
por Hansen” (ANDRADE, 2005, p.17). 
533 O possível exagero observado no discurso de cunho religioso reflete o fato de, no período 
setecentista, a abordagem das doenças exceder o universo da medicina. Assim, a tônica dos ofícios 
não é a das doenças em si, mas das atitudes suscitadas por elas e pelo contato com os indivíduos 
enfermos, pois “a defesa da população sã contra o contágio da lepra era constante” (CORREIA, 1999, 
p. 16). 
534 A medicina social foi efetivamente instaurada no Brasil somente no século XIX, após a chegada da 

família Real, “com características muito próximas às do modelo francês, empreendendo a 

medicalização do espaço urbano e de instituições como hospitais, cemitérios, escolas, quartéis e 

fábricas” (ANDRADE, 2005, p.92). 
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versava sobre a “desnaturalização” dos jesuítas. A emissão de alguns exemplares do 

documento tipográfico evitava que fosse necessário copiá-lo de forma manuscrita na 

capitania para sua divulgação. Como não era prática comum o envio de mais de 

cópias do mesmo documento em um só envelope, tais exemplares provavam a 

obrigatoriedade da disseminação das informações neles veiculadas. 

Exemplifica-se a estratégia de pormenorização de informações entre os 

documentos passivos pelo de número 91, que contém a narrativa de um atentado 

contra o Rei. O ofício começa com a justificativa de seu autor, o Conde de Oeiras, 

afirmando não ter tempo de responder às solicitações oficiais de seu interlocutor, o 

Governador de São Paulo: ‘Naõ cabendo no tempo poder fazer respostas pozitivas 

nesta | occaziaõ ás Cartas, que se receberamdeVossaSenhoria naSecretaria 

deEstado compe= | tente’ (91A, 1). Prossegue com a promessa de que ‘Só me 

reduzirei aparticipar a | VossaSenhoria huma noticia’ (91A, 7). O grau baixo da 

Gradação do advérbio “só” faz com que se entenda o termo “uma” como numeral e se 

aguarde uma notícia objetiva. A interpretação de que a informação será apresentada 

com brevidade deve-se também à afirmação inicial sobre a limitação de tempo. 

Em oposição ao que se anunciou na introdução, o ofício retrata o episódio de 

maneira extremamente pormenorizada, iniciando ainda no primeiro parágrafo a 

abordagem sobre: ‘hum attenta= | do no qual a bondade Divina nos livrou, comhuma 

especialissima | providencia.’ (91A, 9). A ideologia religiosa desponta desde a primeira 

menção ao atentado, que não foi fatal graças à “bondade divina” ter atuado com a 

Apreciação de Valor Social intensificada pelo grau superlativo “especialíssima 

providência”. Pelo uso do clítico “nos”, a força divina teria livrado não apenas o Rei, 

mas também o autor, o interlocutor e todos ao Rei subordinados. 

A narrativa é toda permeada por pormenorizações diversas, tais como a data do 

ocorrido: ‘No dia deDomingo tres do corrente mez’ (91A, 12); o motivo da locomoção 

do Rei: ‘sahio ElRey | NossoSenhor doseuPalacio deVilla Viçoza parasedivertir 

nacaça | daTapada acompanhado detoda asua Corte’ (91A, 12) e o local do atentado: 

‘Nofim do Terrei= | ro do Paço seacha huma porta chamada do Nó, que pelasua | 

estreiteza, naõ admite, que por ella possasahir mais dehuma car= | ruagem, ou dehum 

Cavalleiro’ (91A, 14). A Apreciação de Composição contida no adjetivo substantivado 

“estreiteza” comprova a intenção do autor de retratar meticulosamente a circunstância, 

a fim de que não chegasse a São Paulo ‘desfigurada’ (91A, 9). 
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A estratégia comunicativa, de discorrer sobre o caso de forma, minuciosa 

mantém-se ao longo de todo o ofício. Analisada de forma anacrônica, tamanha 

pormenorização poderia soar pitoresca: ‘comhum grande | varapau, ou Cacheira 

armou, eprocurou descarregar sobre aRe= | al Cabeça do mesmo Senhor 

humsacrilego golpe, queseria mortal’ (91A, 15). O grau de detalhamento parece 

exagerado especialmente por tratar-se de algo que, de fato, não acarretou 

consequências ao governo. Valora-se o instrumento do atentado pela Apreciação de 

Composição “grande”, bem como o golpe “sacrílego” pelo Valor Social negativo. 

Destaca-se a valoração do epíteto “real”, que expressa o Valor Social positivo 

atribuído à cabeça do Rei. Essa marca comprova a política de pombalina de 

fortalecimento do poder régio. 

Retrata-se a localização do agressor: ‘detras do muro dolado esquer= | do’ (91A, 

18), introduzindo sua caracterização: ‘humhomem nafigura de mendigo’ (91A, 19). A 

partir dessa apresentação do homem pela polaridade negativa da Estima Social “na 

figura de mendigo”, o texto segue com a ideologia maniqueísta de engrandecimento 

do monarca em detrimento de seu suposto algoz. Dessa forma, o autor constrói a 

dicotomia: de um lado, o Julgamento de Estima Social positivo acerca da bondade do 

Rei; de outro, o Julgamento de Sanção Social negativo acerca da tentativa de 

regicídio, crime passível de punição. Essas polaridades são descritas no quadro a 

seguir:  

Rei Homem que atacou o Rei 

‘asuperioridade, epresença 
doseuReal espirito’ (91A, 22) 

 
‘mal= | vado assassino’ (91A, 

24) 

‘com outra presença de espirito’ 
(91A, 34) 

‘referido monstruo’ (91A, 31) 

 
‘quesó na grandeza doseuReal | 

animo’ (91A, 34) 
 

‘foi taõ obstinada a sua fero= 
| cidade, quemaltratou algumas 
das pessoas, que estavam mais 
perto | emquanto naõ foi prezo’ 

(91A, 31) 

[teve ofendida] ‘a maõ da rêdea 
comhumale= | ve contuzaõ’ (91 A, 26) 

‘tomado ás maõs, prezo, e 
atado foi conduzi= | do parasegura 

prizaõ emqueseacha.’ (91A, 41) 

‘SuasMagestades se conservam 
nafelis disposiçaõ, que | devemos 

desejarlhes’ (91A, 46) 

 
‘O execrando | Reo’ (91A, 40) 

Quadro 38: Dicotomia da valoração do Rei e de seu agressor. 
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A narrativa composta de apelos de cunho dramático e emocional apresenta a 

oposição das polaridades avaliativas. Extremamente positivas para o Rei e 

extremamente negativas para aquele que o atacou, essas polaridades constroem o 

ethos do monarca como o de um verdadeiro herói. O advérbio “só” (91A, 34) remete 

à Gradação de Foco, em que apenas o Rei seria capaz de ordenar ‘que ninguem 

matasse, ouferisse o mesmo malvado | assassino, mas quesó o prendessem’ (91A, 

36). De maneira oposta, o homem foi descrito como o vilão, nomeado pela Sanção 

Social de Propriedade como “malvado assassino”, sem ter de fato cometido qualquer 

homicídio na situação narrada. Assim, o ofício justifica535, por meio da caracterização 

dos dois personagens centrais, as consequências negativas ao agressor, embora 

atenuadas pela misericórdia régia. E, por merecimento, o final feliz ao Rei, que pôde 

divertir-se com sua família como pretendia. 

Tratou-se, pois, das estratégias de transmitir informações por meio da 

objetividade, da seleção de assuntos e, por fim, da pormenorização de dados. O último 

exemplo da estratégia de detalhamento de informações, acerca do atentado ao Rei, 

apresenta também a sobreposição do plano privado no Reino ao público na colônia. 

As estratégias intersubjetivas que trabalham informações de ordem privada nas 

correspondências públicas são descritas no tópico a seguir. 

 

10.4.4.2 Informar sobre o privado nas correspondências públicas 

Este último tópico acerca das estratégias de negociação intersubjetiva pretende 

tratar da existência de assuntos de ordem privada536 na esfera pública, haja vista que 

a “imbricação entre os espaços públicos e privados fez parte das relações 

estabelecidas entre Portugal e Brasil nas vivências coloniais” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 

75). Para tanto, observa-se no mesmo exemplo empregado acerca do detalhamento 

do ataque ao Rei, que em detrimento de questões de maior relevância à política da 

capitania de São Paulo, um acontecimento cotidiano da corte portuguesa é narrado 

de forma detalhada em correspondência oficial. Assim, o plano privado e o público 

                                                             
535 Não foi mencionada a possibilidade de haver razões sociais ou políticas que pudessem ter motivado 
o atentado, pois para esse homem, a exemplo da população, não era dado o direito da comunicação 
pública. Isso porque, segundo van Dijk (2012, p. 119), além do status social garantido pelas posições 
políticas, a base de poder é representada pelos recursos simbólicos do acesso à comunicação e ao 
discurso público. 
536 Cabe mencionar que a individualidade e a sociabilidade foi um dos grandes conflitos que marcou a 

passagem do século XVIII para o XIX. No século XVIII, o conceito de “privado não pode ser considerado 

como sinônimo de íntimo na denominação de amizade” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 77). 
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confundem-se, como característica da política vigente no Brasil setecentista. 

Conforme Villalta (2005, p. 332), a realidade colonial apresentava a constante 

confusão do público com o privado, sobretudo nas registros escritos, permeados pela 

sociabilidade comunitária e pela civilidade das aparências vigente no Antigo Regime: 

um padrão de civilidade que cindia o parecer e o ser e, ao mesmo tempo, 
conferia ao espaço público grande importância na identificação dos indivíduos 
e dos grupos, tornando a glorificação das aparências, a simulação e a 
dissimulação uma regra básica de sociabilidade. (VILLALTA 2005, p. 332) 

 

Sobreposta a assuntos políticos da capitania que aguardavam resposta, a 

ocorrência do ataque foi tratado de maneira pormenorizada com a intenção de integrar 

a imagem positiva da realeza à ideologia do Brasil colonial. 

A estratégia de elevar a imagem do Rei é adotada pelo Morgado de Mateus: ‘até 

o respeitavel | nome deSua Magestade queDeos guarde era desconhecido em alguns 

Po- | vos [...] procurey pessoas aque Se encarregasse a regencia da queL- | Las terras, 

etenho procurado fazer celebres os dias de annos deSua | Magestade; que Deoz 

guarde; para imprimir cadaVez mais nos animoz | dosPovos o respeito, eVeneraçaõ 

que Selhe deve.’ (23, 11). Ao afirmar que “até o respeitável nome” do Rei era 

desconhecido em algumas regiões da capitania, o autor comprova sua indignação 

pelo advérbio “até”, ressaltando sua ideologia monárquica pela Apreciação de Valor 

Social positiva “respeitável”. Apresenta a estratégia política de celebrar o aniversário 

do Rei na capitania de modo a conquistar o “respeito” e a “veneração”, ligados à esfera 

da Sanção Social positiva.  

O Conde de Oeiras informa em correspondência oficial a morte de seu ‘Irmaõ 

oSenhor Francisco Xavier deMendonça Furtado, que veyo afalecer de | huma 

postema, depois de receber todos os Sacramentos, no dia quinze | deNovembro 

proximo passado naCorte de Villa Viçosa, ondefoi a= | companhando Sua Magestade’ 

(91A, 4). A informação dessa morte não pode ser considerada pertencente à esfera 

do privado, uma vez que se tratava do Secretário de Estado. No entanto, há elementos 

que remetem a essa esfera. Por exemplo a referência à ideologia religiosa que, mais 

do que confirmar a religiosidade do falecido, eleva o ethos do próprio Conde de Oeiras 

como aquele que se preocupa com os “sacramentos”. Seu irmão teria falecido apenas 

“depois” de ter recebido “todos” os sacramentos, em que a marca de temporalidade e 

a Quantificação garantem que ele teria recebido o devido direcionamento à vida 

eterna, de acordo com os preceitos católicos. Outro tópico de destaque no excerto é 

o fato de o Francisco Xavier de Mendonça Furtado pertencer à comitiva do Rei nos 
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últimos dias de sua vida. A proximidade de seus familiares à Família Real atesta a 

posição de destaque social do Conde de Oeiras, como mais uma estratégia para a 

representação positiva de seu ethos no discurso.  

Seguindo na estratégia, o Rei informa sobre a morte de sua filha: ‘foi Deos 

Servido chamar a | suaSantaGloria aSerenissima Senhora Infan= | ta Dona Maria 

Francisca Dorothea, dehuma | cronica doença, com todos os signaes deverdadei= | 

raCatholica emtudo conformes as suas Reaes | Virtudes’ (96, 2). Mais uma vez, a 

ideologia católica destaca-se quando se trata de informar sobre um falecimento. Neste 

caso, a menção é explícita, pois a falecida contava “com todos os sinais de verdadeira 

católica”. Além da Quantificação de grau máximo dos sinais, há a Gradação de Foco 

pelo termo “verdadeira”, que “protipifica” a infanta537 como exemplo de religiosa. O 

Julgamento de Estima Social recebe destaque máximo com o reforço pela Gradação 

“em tudo”, que retrata a conformidade máxima com as “reais virtudes”. Em acréscimo 

ao fato de a morte ser de um membro da família real, o caráter religioso geral do 

fragmento (iniciado pela fórmula diplomática “foi Deus nosso Senhor servido” e 

seguido do epíteto de Estima Social “Sereníssima”) legitima sua inserção em um 

documento público. Essa legitimação permite que ‘SuaMagestade | em demonstraçaõ 

detaõ justo sentimento foi | servido rezolver que nesta Corte setomasseLuto | por 

tempo de seis mezes’ (96, 7). O Valor Social positivo de “justo sentimento”, que remete 

ao Afeto de Felicidade, atenua o caráter incisivo da ordem pública538, de a corte viver 

“seis meses” em luto, decorrente de um evento aparentemente de cunho privado. 

A esfera do privado também adentra à do público no que diz respeito à saúde 

dos interlocutores. Por exemplo, em meio a notificações sobre a política internacional, 

o Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado, acrescenta: ‘Eu tenho tido minhas molestias, porem vou pela mer= | ce 

deDeos convalecendo dellas omilhor queposso etrabalhando | por hora nalarga 

expediçaõ dos Navios, queSahem deste Porto | para todas as Conquistas 

deSuaMagestade.’ (57, 20).  O estado de saúde comprometido pelas “moléstias” não 

impede sua atuação como autoridades oficiais. Serve-se, para isso, da Contração 

                                                             
537 Os infantes eram filhos legítimos do Rei ou princesa de Portugal e se diferiam dos príncipes por não 
serem herdeiros do trono. A esses membros da família real exige-se respeito e reconhecimento público, 
embora não detenham poder político pessoalmente. 
538 A exemplo da morte e o enterro do Rei que “estavam longe de ser momentos de privacidade, pois 
toda a ritualização que os caracterizava visava transmitir decoro e a certeza de que haveria 
continuidade da dinastia régia” (CARDIM, 2011, p. 172), o falecimento de membros da família real 
também pode ser considerado um acontecimento público. 



905 

 

dialógica de Contraexpectativa introduzida pela conjunção adversativa “porém”. 

Contraria, dessa forma, o que seria esperado: que se ausentasse do trabalho para 

tratar-se. Com esse testemunho, o autor emprega a estratégia da autoapresentação 

positiva, pelo Julgamento de Estima Social de Tenacidade implícito no conceito de 

estar “convalescendo” da “melhor” forma que podia. Como exemplo a ser seguido, 

prosseguia exercendo seu trabalho, cuja importância é destacada pela Gradação de 

Quantidade “larga” expedição dos navios, responsáveis pela política ultramarina. 

Em acréscimo à estratégia de discorrer sobre a saúde, no parágrafo seguinte do 

mesmo documento, o autor refere-se à figura central do governo português, o Conde 

de Oeiras: ‘MeuIrmaõ o Senhor Conde padeceo no mez deNo= | vembro huma queixa 

que atodos nos pôz no ultimo cuidado; pela | infinita Mizericordia Divina Convaleceo 

perfeitamente, eSe acha | restituido áSua antigaSaude.’ (57, 24). O posicionamento 

do grau de parentesco como sujeito da oração, delegando seu título honorífico à 

função de aposto explicativo, reforça a sua atuação na monarquia. As marcas de 

Gradação, “todos”, pela Quantificação, e “último”, pela Intensificação, apontam a 

gravidade da “queixa”. Teria restituído sua “antiga saúde”, em que “antiga” assume 

polaridade positiva de Apreciação, graças à “infinita misericórdia divina”. A ideologia 

religiosa remete ao nível do Afeto de Felicidade. Esse tom é reforçado pela 

Modalidade “perfeitamente”. O modo como o Conde teria convalescido denota seu 

grau de merecimento da misericórdia divina.  

Diante do agravamento de seu quadro clínico, o Secretário de Estado afirma em 

outra carta pública: ‘eestimo ver por ella aboa dis- | posiçaõ, que aVossaSenhoria tem 

assistido desde | que se acha nesse Governo: aminha | tem sido bastantemente 

melindrosa | de tempos aesta parte, e ultimamen- | te fuy obrigado a reduzirme a cama, 

| onde padeci hum grande defluxo con= | tinuado combastantes febres, eainda | 

quefraco vou Convallecendo nesteSitio’ (90 A, 7). Em primeiro lugar, o autor expressa 

seu Afeto de Satisfação pelo processo mental contido no verbo “estimar” para 

comprovar seu apreço pela “boa disposição” do interlocutor. A seguir, discorre sobre 

sua própria saúde, descrita pela Apreciação de Reação em termos de polaridade 

negativa: “melindrosa”. Seu quadro é descrito pela Intensificação de grau máximo: 

“bastantemente”. Os detalhes que seguem reiteram a gravidade da situação, reduzido 

à cama, o autor teria passado por um “defluxo”, intensificado por “grande” e “febres”, 

quantificadas por “bastantes”. A apresentação detalhada de sua enfermidade conduz, 

estrategicamente, ao fato de, mesmo tão doente, não ter sua tenacidade reduzida. 
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Assim, mais uma vez, a Contraexpectativa é empregada “ainda que fraco”, com a 

mesma intenção já demonstrada pelo autor, para provar que a doença não o impedia 

de manter-se no local de trabalho, onde prosseguia a despachar suas 

correspondências. 

Ao se aproximar do interlocutor por meio da menção de problemas passíveis de 

acontecer a todos os humanos, o autor da correspondência descendente não apenas 

sugere compaixão, como conduz por meio do discurso à construção de modelos 

mentais na memória episódica, associando opiniões pessoais e emoções ao texto. 

Esses modelos mentais fariam parte das memórias do interlocutor (talvez até como 

se as tivesse presenciado) e serviriam de base a outros modelos539. Funcionariam 

“como a base de conhecimentos adicionais, tais como a aquisição do conhecimento, 

das atitudes e das ideologias baseada na experiência.” (VAN DIJK, 2012, p. 244). A 

estratégia de aproximação do interlocutor, pelo acréscimo de elementos de ordem 

pessoal no discurso oficial, auxiliaria a construção de seus próprios modelos mentais, 

igualmente apoiados na ideologia vigente. Reduziam-se, dessa forma, as 

possibilidades de interpretação contrária aos interesses dos autores. 

Dessa forma, a estratégia de questionar sobre a saúde do interlocutor, 

desejando-lhe que viva com boa disposição, quebra os protocolos de formalidade, 

demonstrando apreço e polidez. Além disso, o compartilhamento de estados críticos 

de saúde igualmente aproxima os interlocutores, atuando no nível do Afeto. 

Outro ponto da vida privada lançada ao domínio público é o tema do nascimento. 

Do mesmo modo que a dor da morte e o lamento das doenças eram compartilhados, 

a alegria de um nascimento na corte portuguesa também o era. Há dois documentos 

no corpus que tratam da temática540. 

                                                             
539 As relações de poder no nível social manifestam-se na interação, haja vista que “o poder social é 
geralmente indireto e age por meio da ‘mente’ das pessoas, por exemplo, controlando necessárias 
informações de que precisam para planejar ou executar suas ações.” (VAN DIJK, 2012, p. 42).  
540 Trata-se de duas cartas régias, 86 e 89. A 86 informa sobre o nascimento do Infante João Maria 
José Francisco Xavier de Paula Luís António Domingos Rafael de Bragança, posteriormente Dom João 
VI de Portugal, cognominado “o clemente”. De acordo com Costa e Pedreira (2006), foi o Rei do Reino 
Unido de Portugal, Brasil e Algarves de 1816 a 1822, de facto (na prática), e desde 1822, de jure (pela 
lei). Faleceu em 10 de março de 1826. O documento 89, por sua vez, comunica a nascença de uma 
Infanta, Maria Ana Vitória Josefa Francisca Xavier de Paula Antonieta Joana Domingas Gabriela de 
Bragança em dia 15 de dezembro de 1768, no Palácio de Queluz em Sintra, conhecido como o 
“Versalhes português” por sua pompa. Essa infanta foi a filha mais velha do casal Dom Pedro III e Dona 
Maria I, princesa do Brasil no período. Casou-se com o infante Gabriel de Bourbon, filho do Rei Carlos 
III da Espanha em 1785, com quem teve três filhos: Pedro Carlos (1786), Maria Carlota (1787) e Carlos 
José Antônio (1788). Seu falecimento data de 2 de novembro de 1788 em Madrid, aos dezenove anos 
de idade, tendo seu marido falecido apenas dias depois. 
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Redigidos nos padrões formulaicos das cartas régias, os informes dos 

nascimentos eram introduzidos pela fórmula: ‘Foy Deus Nosso Senhor | servido 

abençoar estes Reinos, dando-lhes huma In= | fanta, que Nasceo no dia dehoje com 

bom Successo da | Princeza do Brazil, Minha sobre todas muito ama= | da, ePrezada 

Filha.’ (89, 4). O Valor Social positivo do “bom sucesso” da princesa indica um 

Julgamento de Estima Social a ela conferido. Como consequência do sucesso no 

parto, a princesa torna-se digna das demonstrações de Afeto de Satisfação positivo 

de seu pai. O fato de ser uma filha “amada e prezada” é reforçado pela Gradação de 

Foco “sobre todas”, que a distingue como única. 

O objetivo central da informação não é tratar da princesa, mas da ‘faus= | ta 

noticia deste plauzivel Nascimento’ (89, 8). Ao participar o “nascimento” ao 

Governador ultramarino pela Apreciação positiva de “plausível”, espera receber 

congratulações e aplausos pela “fausta notícia” como merecedor de tornar-se ditoso 

com uma neta. Por meio do discurso, consagra-se a imagem da família real pelas vias 

do Afeto. Nesse sentido, destaca-se o fato de o tom afetivo da carta ter gerado uma 

alteração na fórmula diplomática da intitulação: ‘DomLuiz Antonio deSouza Botelho 

Mou= | raõ Governador, e Capitaõ General daCapitania de | Saõ Paulo. Amigo 

EuELRey vos invio muito sau= | dar como aquelle que amo.’ (89, 1). A introdução da 

expressão “aquele que amo”, pelo Afeto de Satisfação, denota o grau de 

contentamento do Rei com o que informa. 

A previsão de que a notícia ‘serà de | muita alegria para os Meus Vassallos’ (89, 

9) demonstra, além do claro Afeto positivo de Felicidade, a ideia da comemoração541. 

O nascimento, pela ideologia católica, liga-se ao rito do batismo como cerimônia 

festiva542 que deveria se estender às colônias. Assim, a expectativa apresentada pelo 

Rei de  ‘que ofestejeis comtodas aquellas de- | monstraçoẽs deaplauzo, 

edecontentamento, que | saõ do costume em occazioẽs Semelhantes. ETe= | nho 

pormuito certo, que assim o executareis, como | devos espero’ (86, 11). Comprova-

se, com isso, a soberania monárquica, responsável por determinar até mesmo os 

                                                             
541 Por meio do jogo simbólico, tenta-se manipular os sentimentos a fim de garantir-se o poder. Pelas 
vias do afeto, o Rei apresenta-se como pai, atribuindo aos vassalos, na função de filhos, o dever da 
obediência.  
542 A festa, segundo Balandier (1982, p. 17), auxilia a manutenção do poder, uma vez que “efetua a 
transposição dramática dos eventos históricos, a tradução simbólica das relações políticas e sociais e 
a encenação da ideologia”. 
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motivos para os festejos543 locais, pelos processos ligados ao Afeto “festejar” e 

“aplaudir”. Todavia, o festejo não seria opcional, mas uma solenidade a ser executada. 

De acordo com Torrão Filho (2007, p. 223), as manifestações públicas de regozijo 

exigidas pelo Rei estabelecem um laço político, pois as cerimônias reforçam os 

mecanismos sociais de comunicação e consolidação do poder monárquico544. Para 

garantir essa manifestação pública, o autor vale-se da Contração dialógica de 

Afirmação “Tenho por muito certo”, eliminando quaisquer posicionamentos contrários 

ao cumprimento da ordem545. Em acréscimo, a asserção “como de vós espero” atribui 

a responsabilidade de execução546 ao interlocutor, denotando que dessa ação 

dependeria a manutenção de seu ethos. 

Para o Morgado de Mateus, enquanto Governador ilustrado a serviço do governo 

pombalino, a ideia de manutenção do poder547 por meio da propagação das ideologias 

dominantes é muito clara, haja vista todas as suas medidas referentes ao 

desenvolvimento da cultura local548. Tais medidas tinham como base a manutenção 

do poder central e da primazia da religião católica e eram concretizadas por 

cerimônias públicas e pela divulgação de aspectos cotidianos da corte, como os 

nascimentos. Divulga-se a identidade dos governantes portugueses e de suas famílias 

a fim de vinculá-los ao imaginário popular dos moradores da colônia. 

Descreveram-se, pois, as estratégias que abordam a sobreposição da esfera do 

privado do Reino à do público da capitania. Tratou-se dessas estratégias em 

                                                             
543 Charaudeau (2013, p. 10) estabelece que o espaço público seja o lugar propício para a 
representação de papéis sociais. Nesse “jogo de máscaras”, os interlocutores dão vida a personagens, 
sempre recorrendo a estratégias que os permitam a preservação da face e garantam uma interação 
harmônica. 
544 “O espaço-tempo da festa (do alegórico) do Antigo Regime era vivido como sendo a efetiva presença 
do sagrado nas instituições (re)figuradas por ele.” (TORRÃO FILHO, 2007, p. 224). 
545 Além de exprimir um desejo do autor, essa marca de Engajamento permite entrever indícios de uma 
argumentação falaciosa ad baculum (baseada em espécie ameaça ou intimidação ao interlocutor), por 
meio da qual se apresenta a afetividade da confiança apoiada na hipótese como uma ameaça implícita. 
Desse modo, o interlocutor é convocado a cumprir o que lhe é solicitado para que continue digno de 
confiança e de sua posição político-social. 
546 Nota-se que o discurso acarreta consequências à vida dos moradores da capitania de São Paulo, 
mesmo que meramente atitudinais, como o fato de terem de festejar e se alegrar pelo nascimento de 
um membro da família real. A imposição das figuras portuguesas à sociedade colonial brasileira pode 
implementar a discussão sobre a valor que os brasileiros atribuem a culturas estrangeiras. Algumas 
correntes das ciências sociais “se referem a uma certa carência cultural nacional” (SCHWARCZ, 2001, 
p. 150) considerando os fatos históricos como uma das causas. 
547 Por meio do jogo simbólico, tenta-se manipular os sentimentos a fim de garantir-se a manutenção 
do poder. Segundo Balandier (1982, p. 20), a teatralização pública reforça a economia afetiva entre o 
monarca e seus governados. 
548 Exemplo de implementação de ordem cultural é a criação do primeiro grêmio literário na capitania 
de São Paulo, em 1770, a “Academia dos Felizes” e da “Casa de Ópera”, em 1767. 
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narrações incluídas no domínio oficial, tal como o episódio do atentado ao Rei. Além 

disso, mencionaram-se os manejos estratégicos do discurso na comunicação de 

eventos da família real, tais como nascimentos, questões de saúde e morte. 

Observam-se, pois, elementos típicos do trato pessoal misturados à informações de 

cunho jurídico e administrativo na esfera dos atos públicos. Essas estratégias visavam 

a legitimar o poder549 exercido pelos governantes pelas vias da empatia e, por 

consequência, visavam a facilitar o processo de acatamento de suas ordens e 

incorporação das ideias por eles propagadas. 

 

10.5 À guisa de conclusão 

Como demonstraram as estratégias dos MNI apontadas, a observação dos 

termos avaliativos pode conduzir à melhor compreensão da maneira como os autores 

trabalham a intersubjetividade. Observaram-se as marcas avaliativas, saturadas das 

tratativas interpessoais e das ideologias em voga. Para compreender tais ideologias 

e a perspectiva intersubjetiva, evitaram-se anacronismos. Não se poderiam analisar 

as relações do período com base nos princípios contemporâneos, daí a adoção de 

aspectos abordados no contexto histórico para embasar as referências do discurso. 

As análises estatísticas dos quatro MNI refletem a predominância das marcas de 

avaliatividade em alguns itens dos subsistemas analisados, indicando padrões. Por 

exemplo, em todo o corpus, há mais ocorrências de Contração dialógica entre os 

passivos e mais Expansão dialógica entre os ativos. Esse padrão não é invertido em 

nenhum dos MNI. Nos sistemas da Atitude e da Gradação, os resultados estatísticos 

reiteram os padrões apontados no quadro 35, referente às fórmulas discursivas. Os 

MNI Crítico e Informativo têm maior Apreciação e Intensificação entre os ativos, 

indicando necessidade de detalhamento e reforço de significação nesse eixo, e maior 

Quantificação no passivo. Os MNI Exaltativo e Exortativo demonstram 

representatividade maior do Afeto no eixo ativo, na construção das estratégias 

laudatórias; e mais Apreciação no passivo, como forma de ratificar os argumentos. 

Observam-se, pois, as diferenças e potencialidades entre os quatro MNI analisados. 

Diante disso, pode-se afirmar que os discursos contidos no corpus apresentam 

além dos “modelos mentais subjacentes semelhantes e das representações sociais 

compartilhadas pelas elites, maneiras semelhantes de interação social, comunicação, 

                                                             
549 Entende-se que “o poder é tanto exercido quanto reproduzido no e pelo discurso. Sem comunicação 
escrita (e falada), o poder na sociedade não pode ser exercido ou legitimado” (VAN DIJK, 2012, p. 85). 
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persuasão, formação de opinião pública.” (VAN DIJK, 2012, p. 153). Enquanto produto 

da prática política vigente, os discursos contidos nessa “correspondência que oscilou 

entre a obrigatoriedade e a espontaneidade.” (CONCEIÇÃO, 2013, p. 66) mantêm os 

conceitos ideológicos em defesa dos interesses da realeza, alinhando-os aos 

princípios iluministas. Como prática ideológica, o discurso constitui, naturaliza, 

mantém e também transforma os significados de mundo nas mais diversas posições 

das relações de poder. Diante disso, padrões ideológicos e intersubjetivos em voga 

no período podem ser concebidos por meio da materialidade de traços linguísticos do 

discurso, a exemplo das marcas avaliativas estudadas. 
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11 CONCLUSÕES 

Governar, tendo como principais instrumentos de poder a pena e o papel 
(CONCEIÇÃO, 2013, p. 28). 

 

As conclusões desta tese retomam a epígrafe550 central, em que Dona Leonor 

registra a busca por honra e reconhecimento político que teria motivado o governo do 

seu marido na capitania de São Paulo. Comprova-se o teor desse registro pela leitura 

dos inúmeros documentos produzidos pelo próprio Morgado de Mateus em seu 

período de governo, dentre os quais se selecionou um exemplo que consta no corpus: 

 ‘O mayorfructo | quedezejo tirar dos meus disvellos hé aSatisfaçaõ deServir 
comodevo | aSua Magestade queDeos guarde, porSerem incomparaveis 
osbeneficios, que, | Sobretodos os meus passados, devo ao mesmoSenhor, 
eSerá para | mim a mayorfelicidade, eamayorhonra mereceroSeuReal Aggra 
| do, efazer-me digno daEleyçaõ deVossaExcellencia.’ (23, 3).  

 

De maneira explícita551, o próprio Governador e Capitão-General apresenta suas 

expectativas em relação ao governo, manejando com destreza o discurso que veicula 

em suas correpondências oficiais. 

Os interesses do Morgado de Mateus teriam propulsionado as medidas políticas 

por ele planejadas e implementadas com vistas ao desenvolvimento da capitania de 

São Paulo. O racionalismo, baseado nos princípios da disciplina e da ordem, com que 

ele norteou sua administração reflete-se nos documentos públicos por ele redigidos 

ou ditados. Sua atuação no planejamento e implementação de medidas políticas 

denota, pois, a transição552 sociocultural dos setecentos, entre a visão barroca 

piedosa e os princípios iluministas da razão. Em Portugal, o Morgado de Mateus é 

considerado um homem de “charneira”, pois representa a mudança da mentalidade 

de perspectiva dogmática para o pragmatismo evidente em suas ações. Como um 

                                                             
550 À epígrafe soma-se a citação de outro documento da autoria de Dona Leonor: “Estimo se aplique 
tanto ao serviço de Sua Majestade que Deus guarde e tenha grande isenção, faz muito bem, eu o que 
lhe desejo é que venha com a boa reputação e que se conheça digno do emprego que lhe confiaram.” 
Carta de 29 de Julho de 1766 (BELLOTTO, 2007, p. 246).  
551 Emprega as marcas de avaliação de modo a demonstrar o Afeto pela Satisfação, tanto com o uso 
do verbo “desejar” quanto com a menção do próprio termo “satisfação”. Pela Gradação de Foco, 
exprime que “o maior fruto” de seu empenho seria “a satisfação de servir” ao Rei a fim de merecer o 
“real agrado”. Para conquistar o ideal de manutenção do ethos pelo Julgamento positivo pela Estima 
Social de Capacidade “digno” (de ter sido eleito ao cargo de Governador) apostava os seus “desvelos”.  
Alcançaria, assim, mais uma vez pela Gradação de Foco, “a maior felicidade” e “a maior honra, 
remetendo-se novamente ao Afeto, dessa vez de Felicidade. Destaca, dessa forma, sua devoção ao 
cargo e intenções de fazer o possível para obter reconhecimento, o que acabou por não se concretizar 
do modo pretendido. Pode-se entender, diante do exposto, que havia na esfera pública a preocupação 
de manter presente a imagem do autor como aquele que articulava a tradição monárquica às inovações 
dos princípios iluministas, atendendo às propostas da política pombalina.  
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representante da peculiar ilustração portuguesa, tem atitudes que tendem ora para a 

manutenção das tradições, ora  para o desenvolvimento por meio de inovações. 

Com base nesses princípios, a documentação oficial produzida pelo Morgado de 

Mateus manifesta ideologias e construções intersubjetivas, encontradas nas marcas 

avaliativas utilizadas nas cartas e ofícios analisados. Entende-se, pois, que as 

avaliações tenham sido empregadas de forma estratégica pelo autor da parcela ativa 

do corpus. 

Do mesmo modo, as correspondências passivas servem-se das marcas de 

avaliatividade para, estrategicamente, garantir as relações intersubjetivas com o 

interlocutor no ultramar, e veicular os princípios ideológicos a serem empregados na 

administração da capitania e estendidos a seus habitantes.  

Destarte, apesar de o discurso do corpus contar “quase sempre com a utilização 

de certos vocábulos, com a aplicação de determinados conceitos, ou com a alusão a 

fatos e valores que remetem de imediato à ideologia ilustrada” (FALCON, 1982, p. 58), 

o direcionamento adotado visava às propostas centrais da política pombalina de 

fortalecimento e ampliação do poder régio.  

O corpus analisado conta com uma amostra de 100 documentos manuscritos 

oficiais, chancelados na segunda metade do século XVIII, durante o governo do 

Morgado de Mateus.  A seleção feita a partir do critério de autoria intelectual elenca 

cronologicamente os primeiros cinquenta documentos pertinentes ao eixo ativo, de 

autoria do próprio Governador e enviados a seus superiores em Portugal. A segunda 

metade do corpus compõe-se, igualmente em ordem cronológica, de documentos 

passivos, da autoria intelectual do Rei Dom José I, do Conde de Oeiras e de dois 

secretários de Estado, da Marinha e Negócios Ultramarinos: Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado e seu sucessor, Martinho de Melo e Castro. A divisão do corpus 

nos eixos ascendente e descendente permite constatar diferenças de caráter filológico 

e discursivo. 

Os resultados obtidos neste estudo poderão ser encontrados em corpora 

similares e, nesse caso, virem a constituir padrões redacionais inerentes às espécies 

documentais estudadas. Mesmo tratando-se de uma pesquisa fundamentada em 

análises qualitativas, reconhece-se a importância do embasamento quantitativo, uma 
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vez que se contou com o recurso de o próprio software553 indicar o grau de 

significância das comparações entre os dois eixos do corpus. 

Nas correspondências oficiais trocadas entre o Reino e a capitania de São Paulo 

são veiculados discursos que visam diretamente ao gerenciamento das mais diversas 

questões políticas, bem como à manutenção do poder da metrópole sobre os 

habitantes e bens da colônia. Diante da riqueza de estratégias políticas, econômicas, 

e culturais traçadas pelos governantes na administração do Brasil colonial, a análise 

de seus discursos não poderia estar desvinculada do nível social. Daí a importância 

do contexto histórico, desenvolvido nesta tese com o propósito de denotar a 

importância de abordagens multidisciplinares para a compreensão de situações e 

personagens do passado. 

Embora conte com a análise do discurso, o trabalho de pesquisa permanece na 

trilha da Filologia, retomando sua importante tarefa que visa à preservação de 

manuscritos do passado por meio de edições filologicamente cuidadas. Nesse 

sentido, uma vez que os documentos que compõem o corpus ainda não se encontram 

publicados, a sua divulgação poderá contribuir a outros estudos554 do período. 

As observações filológicas revelam aspectos interessantes em relação aos 

manuscritos em que os autores registraram seus interesses, ao discorrerem sobre 

planos, teorias e atividades do governo do Morgado de Mateus. Os aspectos 

diplomáticos comprovam que o Morgado de Mateus, apoiado nos princípios 

                                                             
553 O programa UAM Corpus Tool permitiu encontrar os resultados quantitativos. Como se trata de um 
corpus que conta com a homogeneidade numérica de apenas um dos critérios, a quantidade de 
documentos ativos e passivos. Dentro desse número regular, no entanto, há diversas especificidades, 
tais como a predominância de ofícios em relação às cartas. Sendo assim, os resultados numéricos 
tornaram-se possíveis graças ao programa contar com a associação de fórmulas matemáticas a 
padrões estatísticos que permitem ponderar as diferenças quantitativas. 
554 Embora não tenha sido a proposta desta tese, considerou-se trabalhar a comparação entre a 
produção escrita do Morgado de Mateus com outros governadores do mesmo período. Por motivos de 
limitações de tempo, não se desenvolveram análises nesse sentido. Essa abordagem faz parte de 
projetos futuros, uma vez que já se consultaram produções escritas da administração de três dos 
principais governadores ultramarinos do período: o Governador de Moçambique no período de 1765 a 
1779, Baltazar Manuel Pereira do Lago; o Governador da Índia, em Goa entre os anos de 1768 e 1779, 
José Pedro da Câmara; e o Governador de Angola de 1764 a 1772, Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho. A consulta foi realizada nos Inventários das Obras Raras e Manuscritos da BN de Lisboa, 
sobretudo na chamada “Coleção Pombalina”. Esse acervo representa um “arquivo tão rico que contém 
uma grande parte dos documentos originais da história das colónias portuguesas desde o século XVII” 
(FITZLER, 1928, p. 3). A análise prévia, passível de aprofundamento, permitiu inferir a maior ocorrência 
de marcas avaliativas no discurso do Morgado de Mateus em relação aos ocupantes de posição 
hierárquica igual à sua. Assim, em trabalhos posteriores, pretende-se reforçar a presente tese pela 
comparação de correspondências oficiais similares às contidas no corpus. Além dessa, outra 
comparação possível, dada à recorrência de temas, seria entre o discurso registrado nas 
correspondências particulares do Morgado de Mateus, como as cartas enviadas à esposa, e as oficiais.  
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racionalistas, é um exemplo de esforço na ordenação e na descrição documental. Tal 

organização, ainda hoje, reflete-se na maneira e no estado de conservação dos 

documentos arquivados, tanto na documentação remetida ao reino, à qual dava uma 

estrutura temático-funcional (estrutura que, segundo consta, agilizou muito a 

recuperação da informação nos diversos arquivos que contêm sua obra), quanto na 

sua documentação passiva, arquivada por ele na capitania.  

Nesse sentido, a análise codicológica considera que os documentos manuscritos 

apresentados como cópias que compõem o corpus desta pesquisa tenham sido 

produzidos por sua ordem e até mesmo que as encadernações sejam resultado da 

organização do próprio Governador. Seu rigor, tendo em vista a comprovação de seu 

governo, fez com que deixasse na capitania um cartulário em que predominam cópias 

da documentação que recebia de seus superiores, levando consigo, de volta a Vila 

Real, o cartulário com os originais555. 

O cuidado com a documentação é ressaltado nos aspectos paleográficos, em 

que se apresentam as preocupações referentes à produção escrita na capitania e 

questões ligadas aos autores materiais do corpus, Secretários e Escrivães. O 

emprego de padronizações ortográficas nos documentos redigidos no período é 

retratado pelo estudo das abreviaturas. Além disso, a pouca variação apresentada 

entre as duas vias de alguns documentos do corpus, por meio da descrição de 

variantes resultantes de cotejo, comprova o controle dos autores intelectuais e o rigor 

das Secretarias em que as correspondências oficiais eram chanceladas.  

Além das descrições do corpus com base nas ciências afins da Filologia, contou-

se com a análise discursiva, a partir dos pressupostos teóricos da LSF, em que a 

língua é concebida como imbricada na sociedade e como um sistema semogenético, 

capaz de criar significados (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p.29). O caráter aberto 

e dinâmico do potencial de significação da língua permite a constante criação de 

discursos com semântica inédita. Devido à observância da recorrência com que as 

marcas de valoração aparecem nos discursos corpus, adotou-se a perspectiva 

                                                             
555 Comprova-se essa hipótese pela guarda atual dos documentos: o cartulário do APESP foi o que 
permaneceu na capitania para seus sucessores. A versão arquivada na BNRJ foi a que levou para seu 
cartório pessoal em Mateus, lá permanecendo sob guarda da família desde seu retorno, em 1775, até 
1958, quando o cartulário retornou ao Brasil, conforme descrito no item sobre os Arquivos. Além do 
cuidado com a documentação que recebia de Portugal, a que produzia em seu governo também era 
cuidadosamente remetida. Prova disso é a manutenção até os dias atuais dos manuscritos, muitos em 
duas vias, por ele assinadas no AHU. 
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metodológica da Avaliatividade. Optou-se pelo estudo das marcas de avaliatividade 

enquanto traços privilegiados da manifestação (inter)subjetiva no discurso, que 

permitem compreender as marcas de pessoalidade e de intencionalidade do autor na 

construção discursiva. Com essa abordagem, analisaram-se discursivamente os 

manuscritos administrativos do século XVIII de modo a neles encontrarem-se os 

posicionamentos dos autores, enquanto representantes de seus papéis sociais, 

(re)produzindo as ideologias coevas e a (inter)subjetividade. 

 Apontados os diferentes tipos de fórmulas556, reitera-se a existência de texto 

livre em documentação oficial, o que justifica analisar a semântica de seus discursos. 

Pela observação das marcas avaliativas que apontam conceitos mantidos nas 

entrelinhas dos textos, nota-se que o discurso político serve-se de diversas estratégias 

pontuais, descritas ao longo das análises discursivas, com intuitos sempre ligados à 

construção da identidade positiva do autor. Com isso, o estudo enfoca questões de 

ordem mais ampla, que extrapolam o nível do discurso, tais como o poder, a 

dominação e a manutenção do ethos de cada governante. Essas questões, por sua 

vez, fundamentam as relações intersubjetivas e norteiam grande parte das práticas 

discursivas empregadas em cada um dos quatro MNI estudados. Observa-se, dessa 

maneira, que as estratégias ligadas aos propósitos cada MNI visam, sobretudo, à 

manutenção das boas relações entre o Reino e as autoridades coloniais. Depreende-

se, com isso, que o discurso político do período não era meramente impositivo, como 

se pode previamente inferir. Confirma-se a hipótese de que, mesmo em 

correspondências oficiais, os autores ultrapassam o limite da objetividade, 

empregando formulações subjetivas capazes de construir estratégias intersubjetivas 

para alcançarem seus propósitos.  

De maneira geral, o mais significativo dos subsistemas da Avaliatividade é o da 

Gradação, com 1076 ocorrências na totalidade do corpus. A Gradação de Força 

prevalece com 98% das ocorrências, das quais 71% contam com grau alto, de modo 

a reforçar o significado do que se diz, seja pela quantificação, seja pela intensificação. 

Em contrapartida, apenas 8% exercem a função de mitigar sentidos. O exagero 

                                                             
556 Sendo a documentação escrita enviada da metrópole à colônia a principal via de comunicação do 
governo central português com o Brasil, infere-se que as “fórmulas preestabelecidas.” (BELLOTTO, 
2002, p. 35) pelos padrões diplomáticos possam conter discursos que ultrapassem as esferas do 
administrativo e do governamental. Afinal, “embora subordinado a regras de formulário, o estilo [dos] 
documentos é variável. Amolda-se às circunstâncias e à natureza das relações que existem” 
(SAMPAIO, 1984, p. 183). 
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hiperbólico observado na análise serve-se dessa função para se estabelecer de modo 

explícito na estrutura textual.  

Permeando diversas estratégias discursivas apontadas, a quantificação destaca 

a tentativa de manutenção da objetividade nas correspondências, atuando em 55% 

dos casos. Por meio das quantificações relativas, comprova-se a ideia de os discursos 

ultrapassarem o limite do meramente objetivo ao se observarem 45% dos casos de 

Força por Intensificação. A subjetividade da linguagem é estampada com clareza pela 

Intensificação, estratégia intencionalmente empregada para realçar pontos de 

maneira estratégica. A totalidade dos poucos casos de Gradação por Foco visa à 

prototipificação do que é valorado.  

Já a Atitude conta com 988 casos mapeados, dos quais 52% são Apreciações. 

Nesse subsistema, a polaridade positiva destaca-se com 66% em detrimento dos 32% 

da negativa, comprovando a constante tentativa do autor em consolidar as relações 

por meio da empatia com o interlocutor. Como formulado por Halliday e Mathiessen 

(2004, p. 169), as polaridades partem dos extremos opostos “positivo” e “negativo”, 

mas têm inúmeras nuances entre si que permitem formular o conteúdo discursivo da 

maneira desejada. A predominância da Atitude de polaridade positiva em seu grau 

mais elevado retrata, além das investidas a favor das relações interpessoais, a 

constante tentativa de manutenção do ethos pela comprovação das posturas de 

otimismo e de boa vontade dos autores. 

Quanto ao Engajamento, predomina a Contração Dialógica, com 63%. Os 37% 

da Expansão Dialógica são marcados pela predominância da Atribuição, com 73% 

dos casos, dos quais 80% consistem no Reconhecimento. Esses resultados devem-

se ao constante mecanismo de buscar-se remeter o discurso citado a fontes externas, 

de modo a demonstrar uma aparente postura de neutralidade diante daquilo que se 

reproduz. De maneira global, o parâmetro que mais se destaca é o da Proposição, 

com 41% das ocorrências, dentre as quais o Endosso conta com 54%. Destaca-se, 

dessa maneira, a estratégia de alinhamento do próprio discurso com outros de maior 

autoridade, de modo a conferir maior grau de confiabilidade e veracidade àquilo que 

se postula. Assim, a predominância da Contração Dialógica reitera a proposta central 

intersubjetiva do autor que visa, em última instância, à persuasão do seu interlocutor. 

Constata-se, pois, que a homogeneidade das correspondências administrativas 

oficiais é aparente, pois estas se revestem de diversas nuances heterogêneas, tais 

como as formulações subjetivas, e refletem a esfera da intersubjetividade. Em 
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decorrência, comprova-se mais do que a aplicabilidade da análise do discurso a textos 

setecentistas. Verifica-se a importância dessa abordagem para entrever aspectos 

ideológicos e o modo como os detentores de funções sociais hierarquicamente 

demarcadas negociam sua intersubjetividade no discurso, possibilitando uma melhor 

compreensão de situações e personagens históricos.  

 Reitera-se, por meio das análises dos modos de negociação intersubjtiva e suas 

estratégias, que o discurso produzido pelos cinco autores, detentores do mais alto 

poder político do período, tem importância essencial à formação da ideologia do 

período. Conquanto represente apenas a esfera da prática social da práxis política e 

não tenha se destinado ao público mais amplo, pode-se afirmar que essa 

documentação tenha mediado as crenças que serviram de base para a formação da 

estrutura sociocognitiva da ideologia coeva e, consequentemente, influenciado a 

ideologia brasileira, entendida de forma ampla como o sistema central das 

representações mentais da memória social.  

As correspondências oficiais estudadas apontam a mentalidade religiosa do 

catolicismo e os parâmetros de hierarquização social e econômica inerentes ao 

regime monárquico como as principais influências ideológicas portuguesas à sua 

principal colônia no período. A significância das ideologias propagadas por esses 

autores em suas correspondências deve-se a suas posições sociais, emblemáticas e 

de destaque social.  

O poder político que detinham os cinco autores do corpus soma-se ao poder 

simbólico do saber em um tempo de analfabetismo dominante, legitimando ainda mais 

os seus discursos. Enquanto personificação dos cargos socialmente mais altos, seus 

discursos veiculam o que era considerado oficial, ideal e, principalmente, o que seria 

imposto aos cidadãos a eles subordinados no período. Mais do que registros de um 

governo português no ultramar, pode-se dizer que os documentos oficiais da 

administração do Morgado de Mateus tenham representado os instrumentos que, pelo 

discurso permeado de avaliatividade, viabilizaram a execução da política brasileira em 

seus primórdios. 

Conclui-se esta tese com a ratificação de existirem diferenças de ordem filológica 

e discursiva nos documentos inscritos nas direções documentais ascendente e 

descendente do corpus. As distinções verificadas entre os dois eixos ultrapassam o 

formato das espécies documentais previstas pelos estudos diplomáticos, 
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perpassando a esfera material verificada pelas observações de cunho codicológico e 

paleográfico e culminando no nível semântico.   

Corrobora-se, portanto, a hipótese inicial acerca da exequibilidade de análises 

discursivas em documentos oficiais setecentista, desde que respaldadas por 

abordagens filológicas prévias. A relevância dessas análises decorre do fato de 

permitirem que se vislumbrem, no nível semântico, perspectivas ideológicas e 

(inter)subjetivas contidas nos discursos. Identificam-se, dessa forma, os modelos 

mentais dos autores e os tipos de negociação empregados nas relações mantidas 

entre a metrópole portuguesa e o Morgado de Mateus como o responsável pela 

restauração da capitania de São Paulo. 
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