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Senhor Capitam Mor ManoeL da Silva Reys
1
 

Estou promptissimo para executar as Ordens de Sua Excelencia, porem 

na occaziam prezente naó esta o rol capaz de nada pelas 

mudanças e Variedades, que há de hum anno para outro. Eu 

por elle estou desobrigando o povo; e nestes quinze dias hei 5 

de promptificar o rol novo, que todos os annos devemos 

fazer, e appresentar aos Reverendos Vigarios da Vara. Entaó 

darey esse a Vossa Merce que hé o que pode Servir. 

Eu pesso 

aLmente irey mostrar o que agora tenho para Vossa Merce Ver, que 10 

de nada serve por agora, em quanto se naó puser em Lim= 

po. 

Fico para Servir a Vossa Merce que Deos Guarde etcaetera 

Guaratingueta 9 de Mayo de 1772 anos. 

DE Vossa Merce 15 

Muito Venerador e Servo 

Antonio Jozé de Abreu

                                                      
1 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-1921-2049.". 
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Senhor Capitam Caetano Gago da Camera
2
 

Colonia 2 de janeiro de 1773 

Meu estimado Amigo e Senhor Depois da- 

sua Sahĩda desta, receui de Buenos Ayres dentro de 

outra minha, a Carta para Vossa merce que incluza lhe remeto, 5 

a qual abri para ver se Continha algum particular 

a que na sua auzencia fosse precisso dar eu Soluçaõ.; 

e vendo de quem hera, e o emprestimo de dinheiro que lhe pedia, 

tanto por me Compadecer delle, Como por mostrar- 

lhe que quem estimava a vossa merce tambem aos- 10 

Seus Amigos, tomei o expediente de escrever lhe 

dicendo lhe que por sua auzencia tinha receuido a sua 

Carta a qual lhe remeteria na primeira oCaziaõ., 

e mandando lhe dar por hum dos meus Corres- 

pondentes as Sinco doblas que Segundo o seu hauizo logo 15 

recebeõ, o pus de aCordo a que naõ. padecesse por fal- 

ta de dinheiro emquanto eu tivesse meyos do Socorrer, 

e para Saptisfaçaõ. da realidade da minha oferta, lhe 

mandei Letra aberta para o mesmo Amigo de quem 

recebeõ as Sinco doblas, porem depois destas, Naõ. 20 

me Consta que athe o prezente dia, tenha receuido 

mais que Cem pessos dos quaes ja ca tenho o re- 

Civo, e a ordem Lâ para a sua aSistencia em seu 

enteiro vigor, esperançado de que algum dia me 

pague  25 

                                                      
2 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-1262-1263.". 
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Se Chegar a Sahir de donde estâ.  

Naõ. lhe tem faltado 

ofertas, de adiantamentos dos Castelhanos, porem 

elle athe agora se tem tido firme e Constante; 

e eu vem o Conssolo e esforço a fim de que Seĵa- 30 

fiel a quem por Ley Divina e Vmana o deve ser. 

Eu naõ. me Cansso em ma- 

nifestar lhe os meus infortunios, por que ĵulgo a vossa merce 

Sientte delles, e de toda a forma fico pronto para em- 

tudo Servir a vossa merce que Deus Guarde muitos annos 35 

Com perfeita Saude 

De vossa merce 

Muito Serto venerador e afectuozo criado 

<Os Seus paus ainda se> 

<achaõ. em ser, por que> 40 

<o contrabando ja totalmente> 

<se extingiô, e esta terra> 

<està enteiramente perdida>             Miguel de Aedo 

<e cheya de fome e desdichas.>
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Senhor Cappitam Caetano Gago Da Camara 

Nesta ocaziaõ ẏ hora tive o gosto de ter novas ou noticia de vossa merce que esta[v]a nessa 

prasa Couza para mim de muito gosto por ter a Serteza que istava Com Saude 

a qual lhe ComServe Deus para mandar me: Ao mesmo tenpo grandiçimo 

disgosto por me dizerem que estava de partida ẏ que esta ô naõ acharia 5 

na prasa, pois perCo a oCaziaõ. de taõ Bom Portador para esCrevêr ao 

Senhor cappitam General ẏ ao Senhor Doutor Affonço ẏ ao Senhor Maẏor ẏ ma 

is amigos a quem por esta me ReComendo; [espaço] Mas a todo o RisCo boto 

esta ao vento Com o dezeẏo de que tenha a feliçidade de hir as Suas= 

mâos, pois me servirâ de muito alivio a Reposta naõ. sô por lo 10 

dezejo que tenho de ver letras Suas mâs taõbem porque a 2 anos 

naõ vẏ Carta de Superior nem <de> amigo. Ainda que o tenpo 

naõ me permite Contar a vossa merce ou dar Relasaõ. da minha infeliçi 

dade lhe Contare alguã. parte por naõ. o deẏchâr de todo Confuzo 

Sabe vossa merce que a minha disgrase me p[e]rmitio embarcar 15 

No Rio do Rezisto de coritiva em 16: de Outubro de 69: com 100 homẽms 

Com designo da Conquista do tibagi d[e] que Deus por sua Mizericor 

dia livrou a vossa merce o mesmo senhor pormita que Seÿa para o Servir: Dispois 

de 2: meses de viagem aCheẏ hũ. Salto no Rio por onde naõ. foẏ po 

sivel paSar, ẏ neSeSario deẏchâr toda gente ẏ Canoas ẏ 20 

Como eu naõ. tenho ânimo de istar esperando ẏ menos trazia 

Sugeito de quem fiase o mandar Romper estas defiCuldades tomeẏ 

aCordo Sahir pesoalmente Com 2: esCravos meus ẏ 12 homẽs 

por terra Abrindo piCada porlo mato para a parte debaẏcho 

ẏ naõ. truÇe mâs, porla defiC[u]ldade de poder Cargar mantimento 25 

ẏ naõ. havia CaSas para que perdendo estes os mais fizesem a deligencia 

Marcheẏ 3: mezes no fim destes Com muito trabalho- 

Chegamos ao Rio na parte de bacho dos saltos donde fis Cano 

as  

Documento 3 
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Com ânimo de que estava perto A barra do dito para onde hera o meu 30 

destinno, MarCheẏ por muitas ẏ muito aRisCadas Cachoeẏras Como 

60: Legoas aCheẏ outro Salto allẏ fis Rancho ẏ porto 

deẏcheẏ as Canoas entreẏ outra ves porlo mato 29: dias che 

gando a parte de baẏcho fis Canoas MarCheẏ 25’: legoas 

outro Salto, ẏ para naõ. Ser mâs istenso isto me Suçedeu 35 

por 7: vezes athe chegar a dita Barra, em Cuẏa mar 

Cha gasteẏ mâs de hũ. anno, dentro de hũ mato pois em 

todo este tempo naõ. vi Canpo tudo heraõ. Serras de matos 

ẏ Rios Caudalozos: topeẏ os indios <barbaros> que de muito longe vinhaõ. 

a busCar mêl porlo mâto mâs Con ajuda de Deus naõ. nos ma 40 

taraõ. ainda que a primeira quizeraõ. uzâr das Suas flechas 

ao depois Se aComodaraõ. fazendo pâs ConnosCo: nem 

tinhaõ mantimento que nos Remedeâr por estarem muito lon 

ge do Canpo ẏ eu naõ. me quis demorâr por me ver fora. 

daquel Lavarinto antes que elles fizeÇem o Contrario pois 45 

eu trazia ordem de naõ os ofender Com armas ẏ menos  

Retirar me da Sua ẏrâ; Dispois de tudo o menSionado chegeẏ 

a dita barra que hera o meu destinno. [espaço] Y Como o Senhor 

thenente Coronel Doutor AffonÇo me tinha mandado hũ RisCo 

de mapa que o RisCaria o demonio, Cuja pintura estava 50 

a barra que o Rio do Rezisto fâs em o de parana despegada 

que Se entende Sem mato, y muito largo, o Rio de parana, 

ẏ o do Rezisto porla metade, a tempo que Saõ. coaze ẏgoâis= 

ẏ Com matos de toudas partes Com Rocha de pedra que naõ. 

Se pode bachâr a beber agoa ẏ ao mesmo tenpo Se me 55 

ordenava que naõ. parase menos de chegâr ao Canpo tudo 

Signais deferentes: Craẏ
3
 que o Rio do parana Sigundo 

a Contrariadade que lhe axhava da noticia que tinha hera outro 

Rio que entrava no do Rezisto, Como antes entraraõ muitos, 

ẏ a barra que allẏ estava que estava muito mâs adiante, Sigundo 60 

o mapa; Dispois de marchar 4: dias de viagem porlo 

Rio em huã bolta me emContro de Repente com 3: barCos  

                                                      
3 “Craẏ” por “Creio”. 
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[[BarCos]] armados em gerra Com varias Canoas Com 200 

ẏ tantos espanhois ẏ indios por notiçia que por outros tinhão 

de nosa vinda; ẏ Como eu Se me encargava muito nas minhas 65 

instrusoñs que Con os ispanhois naõ. tivese a menor Duvida 

Dispois de muitas atraCaSoñs, Me obrigaraõ aCompanhar [l]os
4
 

debaẏcho de huã CapitulaSaõ Suposto que eu me tinha enga 

nado ẏ estava taõ entrenhado em Suas terras fose aver me 

Com o governador daquela porvinçia: Como eu naõ. podia fazer lhe 70 

armas Como levo dito me foẏ forsouzo obedeser portestando 

todas Rezultas naõ. <sô> dos que allẏ estavamos, mâs de toda a espi 

diSaõ. tudo se me ad.metio; [espaço] Chegeẏ a prezença do governador fuẏ Re 

sebido Sevilmente deẏ a minha desculpa do engano que tive 

fiCamos em pâs, deu nos Cazas para disCansar oferesendo 75 

todo o ausilio para huã. Conquista tanto do Serviço de Deus 

No dia Siguinte muito Sedo nos prendeu a todos a mim 

Boto me 2: pares de grilhoes aos mais a pâr cada hũ. Rouba 

raõ. tudo o que eu trazia tomaraõ. me os 2: negros fiCamos con 

o que estava no Corpo, [espaço] fuẏ Remetido a esta Sidade Reçebi 80 

do em h[un]s Ca[l]laboso junto Con o Alferes Antonio da 

Costa cujo Se afligio de modo que durou 12: dias com vi 

da ẏ me deẏchõ Solito Son ditas prizoñs, ComServeẏ me com d[ita] 

[[dita]] Sentinella 17: mezes ẏ dias agora jâ tenho todo ô forte 

por prizaõ. os trabalhos fomes neÇeÇidades que padeSemos- 85 

tudo Remeto ao disCurSo de vossa merce naõ. tenho mâs aSistencia 

do que huã Mulher que me manda Comer 2 vezes ao dia 

os pobres Soldados istaõ na Cadeẏa ẏ mas o Sargento 

affilhado do vigario da vara de paranagoa a quem me reComendo 

a Maẏor Mulestia que padeso he que athe o dia 6 90 

de abril de 71: naõ me foẏ poSivel poder esCrever 

ao Meu Cappitam general Cuẏa deligencia fis por huã carta 

ao governador dessa prasa dando lhe parte de tudo na verdade 

pedi lhe que por Serviço de Sua Magestade ẏ me fazer merce mandase 

dita Carta ou a Sua Copia ao meu Cappitam general fis outra  95 

                                                      
4 No original, o grafema “l” aparece cortado, assemelhando-se a um “t”. 
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[[outra]] que Continha o mesmo Rogando que porla vila 

de Saõ Francisco a Remetese ao meu Thenente Coronel 

Doutor affonso ou â quem Seus poderes tivese na vila de parna 

goa, ẏ lhe Rogeẏ me mandase SoCorer Com hũms 

pezos, Naõ. tive Reposta nem Seẏ se deu parte ao 100 

Dito Senhor Sô. Sim Seẏ que foraõ. as ditas Cartas entre 

ges em maõ. propia ẏ para este fim me empenheẏ em 

50 pezos <com as Sentinelas> mas naõ. meresi a Reposta dizendo ao por 

tador estava emFermo; [espaço] Fis dispois outra ao Sar 

gento Môr da dita praSa pedindo lhe me avisase sobre o 105 

mesmo aSunto, naõ. tive Reposta, ẏ aqui estou Sem 

Recurso, athe agora naõ pude mereser huã. Carta de 

nenhum Superior nem amigo que me serviria de muito 

alivio; [espaço] O Governador desta no tempo de minha chegada 

deu parte a corte de madrid. no Suposto que havia guerras 110 

athe agora naõ. tem vindo a Rezulta estou esperando 

a Cada hora para porSegir o que for mâs do âgrado de Sua Magestade 

Como lial vaSallo; [espaço] os Amigos nestas oCazioñs se 

Conhesem ẏ no Suposto que istou taõ. nesesitado qui 

zera dever a vossa merce o favôr de ComoniCar se Con Doutor Mi 115 

gel de Aedo ô manetâ para que por Sua via Mande 

aqui entregar me Coatro ou 5 doblas que tantas Su 

plico a vossa merce que me empreste pagando lhe o seu 

aCreSimo xhegado que Seja a paranagoâ ẏ Se vossa merce 

tiver demora por via do mesmo lhe ẏra o Reçibo para 120 

que chegando ao meu proCurador lhe page logo que lâ o 

tenho Com o favor de Deus eu trazia 2 mil Curzados 

para o que me oferesera a tropa mâs tive a disgrase 

que os deẏcheẏ no Corpo da Companhia atras. [espaço] Amigo 

o portador naõ me da mâs lugâr com a vista lhe contarej 125 

o mais Sinto naõ escrever a meus Superioures fasa vossa merce 

o que entender Como amigo hoge forte de Boenos Ayres 

13 de Maẏo de 1772: anos  [espaço] Servo de vossa merce etcaetera 

<Antonio da Sẏlveira Peẏchotto>
5

                                                      
5 Assinatura realizada na margem esquerda do fólio, na vertical. 
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Senhor Iuiz Ordinario Bento Pires de Morais
6
 

Tenho repado
7
 que Sendo vossa merce hũ homem

8
 

taõ dizcreto, e de bom Iuizo que noso Senhor lhe féz 

merce eLevar-ce de ditoz de homeñs de pouco 

Iuizo Sem mais Serteza das couzas, para me an- 5 

dar perturbando, e dobrando-me as molestias 

que eu padeso, ao mesmo tempo que a doente 

ja amanhecér para hontem a mandeẏ para fora 

por eu naõ poder tratar della, e inda hoje 

naõ Seẏ Se Saõ Bixigas, porque quando 10 

foẏ hinda naõ havia Serteza, e ve[j]o 

por aqui armár tais Castillos que bem mos- 

traõ que querem poder mais que Deos. 

Com que Senhor Iuiz peso a vossa merce pello amor 

de Deoz me naõ de mais molestia da que te- 15 

nho que eu tambem para o que for dar gosto a- 

vossa merce estou muito pronto a Sua Ordem. Deos 

a vossa merce Guarde Caza de vossa merce 8 De Maẏo de 

1768 

De vossa merce 20 

Serto venerador e Criado 

 Manoel Alvarez de AFonseca
9
  

                                                      
6 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 4 n

o
 1", 

indicando, respectivamente, a cota da coleção a que pertence o documento, seguida do número da gaveta, 
depois do número de ordem do documento dentro da mesma e, por fim, do número do documento dentro da 
pasta em que está inserido. Tal numeração irá aparecer nas pastas que contêm mais de um documento. Na 
margem superior, à direita, encontra-se a seguinte anotação, realizada também a grafite: "II-644-819.". 
7 “repado” por “reparado”. 
8 Há marca de fechamento com lacre retangular, medindo 32 mm de largura por 30 mm de altura, de coloração 

castanha, no canto superior esquerdo do fólio. 
9 Na margem inferior, à esquerda, há o número "1", grafado a grafite, indicando a ordem do documento dentro 

da pasta em que está inserido. 

Documento 4 
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Ao senhor Iuiz Or 

dinario Bento Pires 

de Morais 25 

Guarde Deos 

Em Sua Caza
10

                                                      
10 Há marca de fechamento com lacre retangular, de coloração castanha, no canto inferior direito do fólio. 
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Senhor Iuiz Ordinario Bento Pires de Morais
11

 

Meu Senhor Escrevi hontem, a vossa merce respeẏto, á menina em
12

 

ferma, em que lhe dizía a naõ tinha en caza, em Ordem, a ta- 

pár a bóca, a heses requerentes, que parése o Povo de Pillatoz. 

Porém visto a reposta que vossa merce me féz merce naõ poso fal- 5 

tar aos termos; de pór, na Sua maõ o remedio de tudo, 

e para vossa merce tomár verdadejro Conhecimento das Coẏzas, me hé 

precizo, Thomar a estoria de Seu pr[i]ncipio. 

A Maẏ daquellas Meninas auzentou se desta 

Vila a procurar aSillo ahonde poder morár; naõ as Levou 10 

Logo por naõ ter Serto, ahonde Se poder recolher com- éllas, 

deẏxó as em huã Caza honrrada, emquanto naõ vinha, ou 

mandava por éllas; [espaço] a Semana pasada me Escreveo 

lhas aprestase Com-alguã matalotagezinha por caridade 

e Iuntamente a Antonio rodriguez de Brito para as hir Levar, reco- 15 

lhi as por caridade dois dias antes para Se porparárem, e fa- 

zerem, Sua mataLotagem, e mandeẏ vir o dito Brito 

Balha-me Deos; parese que he destino /e por alguã / o- 

Cupaçaõ que teve, quando véyo, achou-a já doente, e- 

a mim tambem; mandeẏ lhe fazer pello amór de Deos 20 

o que pude, porque naõ Se Sabia que mollestia hera; 

Agora que está com-oẏto Sangrias, e as Bexigas todas 

de fóra, e em grande risco; Detremina vossa merce o que eu naõ pó- 

ço Excutar
13

; Porque, eu naõ tenho caza fora da vila nem 

amigo nem parente, e élla, naõ tem parenta nem amiga 25 

nem comádre. 

Com que Senhor Iuiz, élla ahi está, mande vossa merce Thomar 

Conta della, e destine-lhe Caza, e quem cûre délla, que eu, 

nem tenho quem a carregue, nem quem a tráte, e Acho me
14

  

                                                      
11 O nome do destinatário consta apenas do original, tendo sido provavelmente cortado na microfilmagem. 
12 Na margem superior, à esquerda, há seguinte a anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 4 no 2"; à 

direita, encontra-se a seguinte anotação, realizada com instrumento similar: "II-644-819.". 
13 “Excutar” por “Executar”. 
14 Na margem inferior, à esquerda, há o número "2", grafado a grafite, indicando a ordem do documento 

dentro da pasta em que está inserido. 

Documento 5 
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[[Acho-me]] em huã Cáma pasando, Sabe Deos como. 30 

E do risco de vida, que a enferma corre, em bolir com- 

élla, e Sahir ao Ár, [espaço] Eu lhe emprazo, e protesto perante 

a Iustiça Divina, e tambem perante a humána para Se pro- 

ceder Contra quem direito for; [espaço] e Detremine vossa merce o que 

for Servido e naõ me tenha por dezobdiente
15

 por que o naõ 35 

Sou; ella está a Sua Ordem pode vossa merce Thomar conta de- 

lla e fasa o que lhe parecer, e veja bem em que Con- 

Siste a caridade que Sem ella nimguem Se Salva, e naõ 

Se Segue Com-os abuzos que Só nesta terra Se praticaõ 

A minha vontade he que vossa merce não tenha 40 

molestias, e que Deos noso Senhor O Guarde Com Saude 

muitos anos Caza de vossa merce 9 de Mayo de 1768. 

De vossa merce senhor Iuiz 

O Mais vMilde Servo e obrigado 

Manoel Alvarez de AFonseca 45 

                                                      
15 “dezobdiente” por “dezobediente”. 
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Senhor Tenente Raymundo Ioze de Souza
16

 

Recebo a Carta de vossa merce da dáta de=18=de Dezembro, em a qual me-
17

 

diz vossa merce, que po[n]do, a minha carta, da dáta de=28
18

 de Novembro, que 

a vossa merce escrevi; na prezenca do Illustrissimo, e Excelentissimo senhor disera, Sabia, o- 

Contrario do que, nella Expuz, respeito as pedraz; [espaço] Ignoro, 5 

as cauzas de taõ ruim Conceẏto, que, o mesmo senhor faz da- 

minha verdade, e Sinto notavelmente, os efeẏtoz: porque, numca 

fuẏ Cápaz, de faltar a verdade, inda em-outraz materias de muito 

menoz pezo; quanto mais, para Com-o Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General a quem 

Sempre faleẏ, Com-o coraçaõ nas mañs, en toda, a mate 10 

ria; e nesta lhe dezejo dar gosto. [espaço] E para prova de- 

que, naõ entreẏ mais, no Mâto, desde, o tempo, que fuẏ por- 

Servir, ao mesmo Senhor, pode mandar tirar huã regedençia, 

e achando-me nella Culpado, tem muito Castigo que me dar. 

Estou Lembrado, que dise, ou mandeẏ di- 15 

zer a Sua Excelencia quando lhe remeti as pedras, que, Se quaresese 

mais, ainda haviaõ de haver; e eu Sempre pronto es 

tou Com-a mesma pesoa para as trabalhar, e romper o Mato- 

por Servir, e dar gosto ao mesmo Senhor, e quem aSim Se ofre 

çe de boa mente de milhor as poria na Sua prezenca Se as tivese 20 

tiradas, pois que agora he tempo de ágoas, e se naõ pode 

entrar para o Mato. 

Deos Guarde a vossa merce muitos anos Com Saude 

Iacarehy 22 de Dezembro 1770 [espaço] De vossa merce 

Muito reverente e obrigado Criado 25 

Manoel Alvarez de AFonseca
19

                                                      
16 O nome do destinatário consta apenas do original, e não do microfilme. 
17 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 4 n

o
 3"; à 

direita, encontra-se a seguinte anotação, realizada com instrumento similar: "II-481-600.". 
18 O sinal “=” está escrito de forma tênue, não sendo possível observá-lo no microfilme, somente no original. 
19 Na margem inferior, à esquerda, há o número "3", grafado com instrumento a grafite, indicando a ordem do 

documento dentro da pasta em que está inserido. 
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Senhor Iacinto Iosé de Abreu
20

                                          

Amigo e Senhor muito da minha veneraçaõ; obrigado da natural razão,
21

 

me ánimo informa lo nesta occaziaõ de Serto requerimento 

injusto, que vay hua mulata faser a Sua Excelencia 

Hé o cazo, vive nas Minas de Paranapanema, hũ Ioaõ 5 

Antunes; o qual desde o Seu pricipio Sempre viveo aman 

cebado, Com huã mulata chamada Maria Nardes; da qual 

tem filhas tambem mulatas, e por tais as reconhece, e trata 

Em todas vizitas Ecleziasticas tem Sido corregido, nesta 

vltima que foy o abreu, naõ lhe Sucedeo menos, e por ce dizer 10 

que Iozẽ Fogaça Sugeito natural desta vila bem procedido p[a] 

sifico, e cazado, que naquela dita paragem de Paranapane 

ma andava dispondo humas fazendinhas que tinha leva 

do vender, foy huma das testemunhas que jurou contra o dito Antunes 

Comesou o dito Antunes a odia lo de forma que indo agora 15 

proximamente o dito Fogaça as Suas cobranças, lhe mandou 

o dito Antunes dar hũ tiro, mandando para mais bem fazer 

o Seu intento por-lhe hũ tisaõ de fogo a porta, para que vin 

do o dito de fora pela mesma claridade que fazia o fogo, lhe fi 

zecem a pontaria, o que asim Sucedeo, que o maltrataraõ bas 20 

tantemente; e naõ Satisfeito disto o dito Antunes, inda no ou 

tro dia lhe veyo passar a porta, dando escarras o que visto 

pelo atirado, naõ lhe Sofreu o coraçaõ, e sahio para fora 

com hũ porrete e lhe amasou o corpo bem amasado. 

Esta hé a verdade de como Sucedeo dito caso 25 

que o mais hé aumento de cada hũ comforme a payxaõ 

parçial; E porque como ja dice vay dita mulata Nardes  

                                                      
20 O nome do destinatário consta apenas do original, e não do microfilme. 
21 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "II-644-819.". 
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Acompanhada de huã filha do mesmo Antunes queyxar ce 

do dito Fogaça por aver dado as porretadas no dito Antunes Seu 

amigo, e Sua Excelencia mal informado do cazo podera mandar 30 

castigo violento ao dito Fogaça, Sendo que quem merece hé 

dito Ioaõ Antunes pois hé o que deu principio a estas des 

ordeins, Sou a rogar a vossa merce ponha na prezença de Antonio 

Lopes, para que informe a Sua Excelencia de todo o deduzido que hé 

[o] que na realidade hã acontecido Sobre este cazo. 35 

Bem conheço ser este favor, que lhe peso, 

muito alheio do meu merecimento: Mas porque conheço o genero 

zo animo de vossa merce, me exforço a taõ elevado benefficio o qual 

numerarey entre os muitos que tenho recebido. 

Advirto a vossa merce que Antonio aFonço de Souza que 40 

proximamente veyo a [e]sta vila comprar bestas, e trouce en sua companhia 

ese soldado de Minas, que Se intitula parente de Sua Excelencia, hé 

parente do dito Antunes que mandou dar o tiro, e apanhou 

as porretadas; e por via dele pertende dita mulata Nar 

des efetuar Sua mintira e requerimento 45 

Estimarey vossa merce Logre Saude feliz e me man 

de occazioins de Seu Serviso no qual Serey promptissimo 

Como devo. Deos a vossa merce guarde muitos annos Sorocaba 27 

de Iulho de 1768 

De vossa merce 50 

Amigo e muito obrigado Criado 

Paulino Ayres de Aguirre
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Documento 8 

 

 

 

 

 

Muito meo Amigo e Senhor Capitam Mor Manoel Antonio de Carvalho.
22

 

Amigo e Senhor da minha Veneraçaõ. Recebo a sua, que muito prezo, e festejo a 

sua dispoziçaõ, a quem ofereço a minha, ainda que penalizante com hum flato que se 

me póem no estomago, pedindo a Deos me dé o esforço para me empregar no seo santo 

serviço. 5 

Agradeço muito muito a Vossa Merce, e esses Senhores o dezejo da minha companhia, e oz 

meyoz que procuraõ, recorrendo [a]os Senhores Governadores do Eclesiastico, e secular para 

a aprovacaõ da eleiçaõ de Vossa Merce na indignidade do meo sogeito, e annos: e como tenho 

oferecido a minha resignaçaõ a Deos, elle disponha o que melhor for para a minha sal 

vacaõ. Era muito bom correndo o [tempo] felicitado em tudo aproveitarem os dias do Na  10 

tal, e principio do anno para os bonś
23

 annos o Cu[lt]o de Deos, para o que hé preciza 

a brevidade do recurso, avizo, e conducta, que Caiba no [tempo], no que Vossa Merce dirigirá o que 

melhor se regular; fazendo me adiantadamente os avizos necessarios pelo proprio. 

Fica a minha vontade para agr[a]dar a Vossa Merce, e todo esse Povo, a quem 

rendo as graças pello gosto; e Deos guarde a tudo em seo serviso, e futuros aug- 15 

mentos Como dezeja 

Este seo muito obsequiozo Capella[õ] 

Paratý a 1º de Dezembro de 1773 

[F]rancisco Ang[elo] Xavier de Aguirre

                                                      
22 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-2105-211-9.". 
23 Há sobre o grafema "s" um símbolo semelhante ao til, porém por não encontrarmos como representá-lo 

sobre a letra "s"por meio de caracteres digitais, optamos pelo uso do símbolo de acento agudo sobre o 
caractere. 
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Senhor Capitam Manoel Rodriguez Bellem
24

 

 

 

Por conhesser a grandeza de uossa merce me animo 

a hir por via desta aos sseus pes pedir lhe me ffa 

Sa o ffavor, escrever, a goyazes dezemboques Ia= 

cuhi, a saber se por acazo aparece por lla hum mu= 5 

lato Cabra meu escrauo, o qual anda fugido 

dezne
25

 do Natal, naõ Sei o rumo que tomou cuyos 

Signais vaõ emcluzos nesse vilhete, toda a despe= 

za que vossa merce fizer para a prizaõ do tal por esta me obrigo
26

 

a satisfazer lhe [[lhe]] o ultimo real.  10 

Sobretudo Saberei 

apLaudir a boa saude de uossa merce para com ella dispor 

da que Deus me ffas merce a qual toda dedico no sseu servico 

a quem Deus Guarde por muitos annos Fortalleza de santo Amaro 

da villa de santos a 29 de Março d[e] 1769 15 

De uossa merce 

muito afectuozo criado 

Claudio Forquim de Almeida

                                                      
24 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-560-602.". 
25 No original, a tinta está bastante clara, esmaecida, neste ponto, porém permite claramente ler os grafemas 

<n> e <e>, após a sílaba <dez>. 
26 Na margem esquerda, na altura desta linha, há a anotação tardia "R. 65/602", escrita na vertical com caneta 

esferográfica. Abaixo da anotação, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição "Biblioteca Nacional 
Rio de Janeiro", de 18 mm de diâmetro.  
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Senhor Doutor Affonso Botelho de SaoP[ayo]
27

 

Resp[ondi] em
28

 

22 de Ianeiro 67  

Estimarei que Vossa senhoria Logre boa Saude e que da minha se sirva ainda 

que pouca, e com ella me offereso para lhe obedeser e dar gosto. 5 

Tendo noticia que por hum despacho do Superintendente do 

Rio das mortes se pertendia dar pose de duzentas dattas de 

terras minerais em hum Corgo chamado o bom Suceso per 

tensente ao discuberto do Rio Pardo, a huma Sociedade, me foi 

percizo Levantar me da Cama donde me achava Com Seis San- 10 

grias, e hir ao Arrayal convidar a hum Amigo, por estar bem 

pervisto nesta materias pois ja teve a oCupasaõ de as con- 

seder, e ambos, juntos trabalhamos quanto nos foi pocivel para que 

esta pose naõ tivese efeito peLa rezaõ do Corgo pertenser ao di 

to descuberto do Rio Pardo donde se acháo as goardas man- 15 

[da]das
29

 pello ILLustrissimo e Excelentissimo Senhor General, naô teve o ifeito que os inte 

resados pertendiaô, mas sempre tornaraò a recorrer ao su 

perintendente e estamos a espera do que manda, entendo 

Sempre respeitará a goarda, que está defendendo aquelle 

Sertaõ, Sem embargo de que os interesados tendo noticia da 20 

dita guarda a naõ respeitaraó para hir socavar o dito Corgo, e 

outro mais adiante meya Legoa. 

Pello grande gosto, que tenho de que no tempo do Governo 

do Excelentissimo Senhor General tenha esa Cidade aumentos, e que estes Continen 

tes se tornem a reunir a hese Governo dezejara ser eu 25 

hum dos primeiros, que tivese nesta terra a serteza se estes 

Certois do Sapucahi para cá ficaõ Sugeitos e hesa Capitania 

e esta Serteza a apeteso por hum propia a minha Custa. 

Nesta oCaziáo escrevo ao ILLustrissimo e Excelentissimo Senhor General, e lhe 

dou parte do atrivimento que tiveraõ de romper este Certaõ 30 

                                                      
27 O original apresenta uma mancha na área superior direita, de cerca de 76 mm de largura por 51 mm de 

altura, de cor castanho-claro que dificulta a leitura de parte do sobrenome do destinatário. 
28 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-308-326.". 
29 Intervenção do editor: não consta a sílaba medial “da” do original. 
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Tudo o que digo he verdade, e quando eu tenha o gosto que ape 

teso entaó se saberá com toda a individuação o que agora 

Calo. 

Vossa  Senhoria naõ tenha oSiozo o meu pouco prestimo, que Com 

elle me ofereso para lhe obedeser em tudo o que me Ordenar. 35 

Apeso de Vossa Senhoria guarde Deus muitos annos descuberto de Nossa Senhora 

da Asumpção do Cabo Verde 30 de Novembro de 1766 

DE Vossa  Senhoria 

OMilde Capelaô e serto Criado 

o padre Joze Cardozo de Almejda40 
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Senhor Comendante Ieronimo dias Ribeiro
30

 

Vossa merce Logo que Receber esta fara espedir 

essas Cartas para o Cajxa do Comtrato fazer 

ssiente ao Senhor GeneraL as emssuLencias que 

este Comendante me tem fejto por eu que 5 

rer Cobrar o que toca a fazenda Real desde- 

Ianeiro para Cá e tem chegado a tanto estremo o sseu 

pouco Iujzo que Ia me meteu de tronco Como 

me naõ quer atender aos meus Requerimentos 

nem tampouco quer Comssentir que o Iuis 10 

me cumpra a minha percatoria motivo porque 

sse me fas percizo dar Conta deste porcedimento 

ao cajxa para Reprezentar ao Senhor GeneraL estas 

poucas vergonhas: eu lhe pesso a uossa merce muito de 

merce fassa espedir as ditas Cartas Com breui 15 

dade e uossa merce ou quem sse achar no Rezisto naõ 

dejxem passar pessoua aLguma ssem primejro 

pagar as emtradas porque aqui as fazem pagar 

ssegunda ves e he o Coanto sse me ofresse dizer 

a uossa merce que Deus Guarde muitos anos Iacuhẏ 9 de feuerejro 20 

de 1772 [espaço] De uossa merce sseu Venerador e Criado 

Iozé Pinto Gomes de Almejda

                                                      
30 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-135-9-1393.". 
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Senhor Doutor Antonio Fernandez do Vale
31

 

Administrador do Contrato [espaço] Iacuhi 5 de Fevereiro de 1772 

das Entradas. 

Copia
32

 

Muito meo Senhor recebi a de vossa merce de 20 de
33

 5 

Dezembro em reposta ás minhas de 26 de Otubro e 9 de Dezem 

bro e nella vejo dizer me vossa merce que com toda a brevidade viesse ao= 

Arrayal do Iacuhy fazer as Cobrancas pertencentes a Fa 

zenda Real, e recebendo a dita Sua Carta emCaminho para Segĩr a minha 

derotta para o Iacuhi com mais brevidade o fis depois que a rece= 10 

bi, e chegando a este Arrayâl do Iacuhi a 3 do Corrente Logo 

tive por notticia que hum Comandante que se acha no mesmo tinha 

cobrado as entradas de hum andante por nome Antonio 

da Rocha Barrozo, que por estar parado em o Arrayâl de 

Mogî Guassû lhe fui em os ultimos de Dezembro quintar 15 

as Cargas e fazenda Seca que para o tal Arrayal do Iacuhi 

ententava conduzir e emportaraõ seos direitos em dezaseis- 

Oitavas e meya e de[sditas] e Outrosim estava para fazer Via 

gem tambem para o mesmo Iozé Velho Moreira, que emportaraõ 

os Seus direitos a quantia de Vinte e tres Oitavas e quatro 20 

vinteins as quaes quantias tenho Lansado no Livro do Registo 

por pertencerem ao Real Contrato na forma das Condiço- 

ens ahinda que o dito Iozé Velho, naõ passou pelo mesmo Re= 

gisto senaõ a 7 de Ianeiro por estar parado no Arrayal de Mo 

gi Guassû e Antonio da Rocha Barrozo, no mesmo dia lhe pa 25 

ssei as guias com a mesma Era e chegando os ditos andantes 

a este Arrayal a forssa o dito Comandante lhe fes passar novas obri 

gaçoens dizendo que para iso tinha Ordem do Senhor Conde 

de Valladares para Cobrar as entradas desde O primeiro de Ianeiro e= 

empog[u]nando-lhe eu iso com razoeñs
34

 equivaLentes di 30 

                                                      
31 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-135-9-1383.". 
32 A cópia da carta é efetuada com tinta e letra distintas daquela que escreveu a carta anterior.  
33 Na margem esquerda do fólio, na altura desta linha, há a anotação tardia "anexo", escrita na diagonal a grafite. 
34 O sinal representando o til parece estar sobre o grafema "s", porém não se encontrando símbolo que 

representasse o mesmo sobre esse caractere, optamos por colocá-lo sobre o grafema "n". 
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[[di]]zendo-lhe que os direitos dos ditos andantes pertencião ao Contrato 

por lhe ter tomada contas das Fazendas de Secco e mulhados e elle me 

deo por reposta com vozes alteradas que eu naõ avia de Cobrar 

nem tampouco havia de Concentir que o Iuiz do Mesmo Arra 

yal me cumprisse a Precatoria da Fazenda Real para por Ver 35 

tude della Cobrar dos andantes e dizendo-lhe eu que a hia 

Cumprir para Cobrar dos Andantes a esta vos me disse que me 

avia de pregar duas Ballas nos peittos ao que eu lhe respondi 

bastantemente aguniado que naõ temia as Suas Ballas e a esta 

reposta gritou a dous SoLdados que me prendecem e me mete 40 

cem de tronco de pescosso o que Logo executaraõ e a Vista de 

todo Povo do Arrayal que prezenciou O ffacto lhe protestei 

por toda as percas e damno que o Contrato tivesse e mais 

eu e depois que me meteo de pescosso que o fes mais por se= 

vingar da Gente de Sam Paulo que atras todo em hum cor 45 

tado por respeito da Guarda do Rio Pardo e Logo man 

dou huá parada para Vila Rica e ao fazer já eu ficava de= 

tronco de pê e delle naõ pertendo sahir ahinda que 

me queiraõ soltar emThé Vossa merce dar as providencias 

a isto por quanto os meos requerimentos saó justos por eu estar 50 

obrigado a fazer as Cobrancas a minha Custa e taóbem fará 

reprezentaçaó aO Illustrissimo e Excenlentissimo Senhor General dizendo=lhe 

que o mesmo comandante mandou por Regimento da parte de Câ do Rio 

Pardo e asim que com os Olhos em Deus ponha os Olhos 

no Seo Povo que se acha muito vexado destes GeraListas e que 55 

se Sua Excelencia naõ mandar por Regimento no Rio Grande deza  
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[[deza]]seis Legoas distante deste Arrayal adonde 

vay dar a dmarcaçaó
35

 naó se pode fazer nada em termos porque 

só ahi se lhe tapaõ os portos e todas estas couzas saó dignas 

de ponderaçaõ e lhe rogo ultimamente requeira ao Senhor Gene= 60 

ral que disto mesmo fassa ciente ao Senhor General de Minas 

e das muitas Ladrueyras que aqui se fazem aos andantes 

e disto naõ fassa Ciente aO Senhor meo Cunhado por lhe= 

naõ cauzar alguá moLestia que só da parte de vossa merce está 

dar providencia a isto pois niguem está Livre de semelhantes po= 65 

tencias que semelhantes homens costumáo fazer. 

Hé o quanto se me Offerece dizer a vossa merce que Deus 

Guarde por muitos anos prizaõ de tronco de Iacuhi era ut supra 

<Ao fazer desta me pedio hum>                           De vossa merce 

<amigo lhe mandase vir huá pessa de Bre>  Seo amante venerador e Criado 70 

<tanha de Anburgo o que pesso a Vossa merce ma> 

<compre e ma emvie pelo mesmo portador que> 

<eu quando for Levarei o dinheiro. O Senhor Padre> 

<Iozé Rodriguez, emtendo lhe escreve e me> 

<lhor narrará a Vossa merce O ffacto do que eu por> 75 

<quanto prezenciou tudo etcaetera.> 

Iozé Pinto Gomes de ALmeida
36

                                                      
35 "dmarcaçaó" por "demarcaçaó". 
36 Provavelmente não se trata de assinatura autógrafa, uma vez que difere do punho e da forma da assinatura 

da carta anterior, de autoria de José Pinto Gomes de Almeida. Pelo fato de este documento tratar-se de uma 
cópia, lavrada por punho distinto da precedente, e pelo fato de a assinatura não apresentar os traços 
adjacentes finais que aparecem na anterior, considerou-se que se trata de uma cópia da assinatura. 
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Senhor Commandante Hieronimo Dias Ribeiro
37

 

A vinte de Novembro receby per mam de Lino dos reis huã Carta de vossa merce 

em que me dis ordena Sua Excelencia vâ eu a Sua prezenca para dar contas 

do rendimento desta pasage do tempo de coatro mezez de 5 de Setembro 

thé ultimo de Dezembro do Anno paçado, as coaiz contas estou 5 

promto para as dar, Só Sim me priva da promtualidade que deuo ter 

em obedecer as ordeiñz de Sua Excelencia a privaçaó do perigo do gentio 

em ficar hua caza e esta paçage dezertada Cem aver por minha auzencia 

quem zele da recadaçaõ da dita paçage, isto hé cauza urgente de naõ poder 

ir pessoal Como devo;  10 

Emquanto o rendimento dos Coatro mezes Sam Secenta, e nove mil e oito 

Centos a Saber no mes de Setembro rendeo 8290 em Outubro 25140 em Novembro 

16460 em Dezembro 19920 que tudo emporta a referida conta aSima 

e alguã Couza estã por Cobrar por estarem os deuedorez para minas, e me parece
38

 

averã algũ desembolço como atual estou exprementando. e Como 15 

eu tenho Comprado alguañs vezes do administrador pertecendo a real 

Fazenda agora ofereç[o] trinta mil reis pelo rendimento dos ditos coatro mezez. 

e Como Sua Excelencia hẽ piedozõ parece me que avendo quem o informe do perigo 

do gentio, e a perdiçaó grande que ei de ter ficando esta paçage cem dominio 

atenderã. e para tudo o que vossa merce me ordenar fico promto a Cuja nobre Pecoa 20 

Guarde Deus muitos annos. SaPucahy 22 de Novembro de 1768 anos. 

De vossa merce 

Menor Servo, e mayor venerador 

Manoel de Almeida
39

                                                      
37 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 10 n

o
 1"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-534-559.". 
38 Na margem esquerda, na altura desta linha, há a seguinte anotação tardia: "R. 84/1980", escrita na vertical 

com caneta esferográfica. Antes do número 84, há uma rasura, da largura de um dígito desse número. Abaixo 
da anotação, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição "Biblioteca Nacional Rio de Janeiro", de 18 
mm de diâmetro; trata-se do mesmo já referido na nota 26. 
39 Na margem inferior, à esquerda, há o número "1", grafado a grafite, indicando a ordem do documento 

dentro da pasta em que está inserido. 
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Senhor Comandante Heronymo Dias Rebeiro
40

 

Dou a vossa merce parte em como hontem 11 chegou
41

 

ao Sitio dos Borges hu ã SoLdado, a dragam, e dous a- 

soLia[r]es e huã pedrete: e de noite me deraõ parte 

pelo aSim eu ter ditriminado: e querendo os ditos 5 

Segir por esta abacho os mandei empedri dizendo 

que naõ tinha ordem pera lhe dar paSage,, naõ 

S[ei] tornaraõ,, è que os ditos dizem que do rio par 

do pera Cá que pertençe as minas gerais,
42

 

e he do que tenho de dar parte a vossa merce e do m[ais] 10 

que for da minha obrigacaõ esteia descancado 

Deus a vossa merce Guarde muitos annõs Sapucahẏ 12 de Março 

de 1772 annos 

De Vossa Merce 

Soldado muito attento 15 

Manoel de Almeida
43

   

                                                      
40 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 10 n

o
 2"; à 

direita, encontra-se a seguinte anotação, realizada com instrumento similar: "II-1038-1118.". 
41 Punho diferente daquele que escreveu a carta anterior, de mesma autoria. Assinatura igual à da carta 

precedente. 
42 Na altura desta linha, na margem esquerda do fólio, há uma marca rósea de fechamento por lacre, que 

ocupa também a linha anterior. Sobre o canto direito inferior da mesma, há uma marca cinza brilhante, 
indicando a presença de ferro na composição do lacre. Toda a marca apresenta traços de brilho. Logo acima, há 
uma parte rasgada, um pouco mais extensa do que a largura do lacre, indicando a abertura da carta. 
43 Na margem inferior, à esquerda, há o número "2", grafado a grafite, indicando a ordem do documento 

dentro da pasta em que está inserido. 
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Ao senhor comandante Heroni 

mo Dias Ribeiro 

Guarde Deus 

Rio pardo
44

 20 

Remetida ao Senhor Capitam Ma 

nuel Rodriguez de Araujo Belem 

guarde Deus

                                                      
44 Essas informações estão escritas no que seria a parte externa do sobrescrito feito com o segundo fólio do in-

folio que compõe a carta. Logo abaixo, há a marca do lacre róseo, já referido na nota 42 acima, medindo 
aproximadamente 33 mm de largura por 32 mm de altura. 
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Senhor Comandante Jegronimo dias ribeiro
45

 

Jâ a vossa merce deẏ parte do que paçeẏ com o SoLdado a dragão
46

 

que uejo da parte da Jerais a patrulha por esta estradâ e a 

gora nouamente sou a dizer a vossa merce que nâ aribada 

que fes do Sitio dos bagres nelle diçe hia E uinha 5 

Logo Logo a por hum registo nesta paçage e outro 

No rio grande, e porque naõ quero que a tempo ninhum 

Haẏa razaõ de se dizer ouue desCoido em mim para as 

preuenConis neCeÇarias: he o que a vossa merce poco dizer 

fiCando muito pronto para observar emteiramente o que se me or
47

 10 

denar, oie SapoCahẏ 14 de marco de 1772 anos 

De vossa merce 

Muito Serto venerador e amigo, 

Manoel de Almeida
48

  

                                                      
45 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 10 n

o
 3"; à 

direita, encontra-se a seguinte anotação, realizada com instrumento similar: "II-1038-1118.". 
46 Documento escrito por punho diferente daqueles que escreveram as duas cartas anteriores, de mesma 

autoria. Assinatura idêntica à das cartas precedentes. 
47 Na altura desta linha, na margem esquerda do fólio, há uma parte rasgada, que ocupa 4 linhas de altura, 

exatamente na posição do lacre presente no fólio seguinte. Pode-se ver uma pequena marca rósea e brilhante 
do lacre na parte inferior esquerda do segmento rasgado. 
48 Na margem inferior, à esquerda, há o número "3", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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Ao senhor Comandante Jegronimo dias 15 

ribeiro, Guarde Deus muitos annoz 

Em 

Hô: registo do rio pardo seja em 

Tregue que emportâ muito: etcaetera
49

 

Remetida [A]o Senhor Capitam 20 

Manoel Rodriguez de Araujo Belem 

Guarde Deus

                                                      
49 Essas informações estão escritas no que seria a parte externa do sobrescrito feito com o segundo fólio do in-

folio que compõe a carta. Logo abaixo, há a marca do lacre róseo, já referido na nota 47 acima, medindo 
aproximadamente 25 mm por 25 mm. 
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Muito Reverendo Senhor Doutor Lourenço Iozé de Queiros Coimbra
50

 

Iá dice a Vossa Senhoria que vou a Saõ Paulo a conduzir Dona
51

 

Maria Gertrudes criada de Vossa Senhoria; e como me consta que 

o Senhor General daquella Capitania está mandando actual- 

mente homens para a nova povoaçaõ do Corobatim, 5 

rogo a Vossa Senhoria lhe escreva que me izente dessas Lévas a 

hum affilhado meu chamado Leonardo Iozé que 

Levo em minha companhia, e dous forros, hum chamado 

Ieronimo, e outro Ioaõ, pois careço delles para a vol- 

ta, que naõ poderá ser taõ breve, por dependencias, que 10 

tenho naquella Cidade. [espaço] Por este favor fica- 

rey a Vossa Senhoria mais obrigado, alem dos muitos que de Vossa Senhoria te- 

nho recebido, ficando sempre prompto para o ser- 

viço de Vossa Senhoria que Deus guarde por muitos anos Lapa 8 de Mar 

ço de 1771 15 

De Vossa Senhoria 

O mais obrigado criado, e venerador 

Joze Pires de Arruda
52

                                                      
50 A leitura dos sobrenomes foi realizada a partir do original. Na margem superior, à direita, há a seguinte 

anotação tardia, realizada a  grafite: "I-382-392.". 
51 Na parte superior direita extrema do fólio há uma mancha acastanhada medindo cerca de 45 mm de largura 

por 60 mm de altura. 
52 Assinatura de punho diferente daquele que escreveu o corpo da carta. 
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Senhor Cappitam Iozé Leme da Silva
53

 

Meu Venerado Senhor, proucurey ve llo Aos quatro 

deste em Iaguary, no Dito em que passaram mostra os da Companhia de vossa merce, 

e achando por fruto da minha deligencia a magoa que adqueri pelo desen= 

contro, Se accrecentou esta por Ser a causa, estar vossa merce tam enfer= 5 

mo, Como espiculando Se me reprezentou, e Senti tambem naõ. 

poder hir beyjar lhe Lá as maons, e vivo Cuidadozo, Com gran= 

de dezejo de saber, está vossa merce ja Livre, e Com Saude, e toda a Sua 

nobillissima famillia. Todos estes pequenos extremos Saõ. partes 

do dezeẏo que tenho de ver a vossa merce, pois espero que Com a vista naõ 10 

a de demenuhir a ffama que publicam as vozes, engrandecendo-o 

a vossa merce: e o dezejo que tenho de o ver he nassido da boa no[tt]icia
54

, e taõ= 

bem por me Segurarem sermos (fallando por hronîa), daquel= 

Las Aldeas das Minas Geraes: Ora naõ. quero deyxa llo confu= 

zo; este modo agora meu, he por que (naõ todos) mas alguns 15 

Senhores de Sao Paulo, talves criados a veyra do Rio Tieté, com 

os Bagrinhos dos Lodos dele, Cuidam que nem os melhores cida= 

da[o]ns de Rôma, Lixboa, Pariz, ou Londres, as 4 cidades mais fa= 

mosas lhes chegam; porem meo Senhor dizem que prezumçaõ; e A= 

goa benta, Cada qual toma como lhe parece; eu por ora inda 20 

que vossa merce me chame Confiado Sou a dizer lhe porque assim quero 

Obrar, que me dicéram ha quem diga, que ou vossa merce naõ. a de Ser 

Cappitam, ou elle naõ. a de ser quem he: dissera a vossa merce neste 

Caso Suposto todos bem percebem que naõ nessessita vossa merce do Bas= 

tam para Ser o Senhor Iozé Leme da Silva, que trabalhace pelo 25 

nam Largar, para que naõ tenham gloria, mas sim em seo Lu= 

gar pena; para que esse Heróe Sayba que naõ he quem cuida, para 

que Conheça naõ. he a ounipotencia do Mundo, e para que 

naõ Se lhe metta nos Cascos em Lugar de miollos, que os= 

memos Ellementos, o estam obedecendo; e Se eu tiver o 30 

dinheiro ja lho promptificara naõ. digo para todo o recurço do 

Senhor vice Rey, se naõ. para huma Patente Regia, e ao dis= 

pois conforme dar entam bayxa, tambem Se me Segu= 

ra ter vossa merce por o posto hũ; que Se promptifica para todo mal 

a vossa merce, val[e] muito montar em boa Besta, ter prevençam 35 

de boas, e precizas Armas, ser acompanhado ao menos de 

hũ. tam forte Como fiel. desconfiar de todos, hir 

por hũ. Commissario vir por outro, dizer que vay hoje, e hir 

daqui a Dias, dizer que vay daqui a Dias e hir hoje  

                                                      
53 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-1353-1393.". 
54 Trecho corroído pela escrita com tinta corrosiva, assim como ocorre em outros trechos deste documento. 
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E naõ. dispreze estes Saudaveis Avisos; tambem lhe di= 40 

go, que me diceraõ a respeito do Seo vigario que vossa merce naõ. era cappitam 

delle, i elle que era vigario de vossa merce; o que me dispertou para dizer a 

vossa merce Agora, que trabalhe, Com toda a Sua força, por se= 

fazer fregues de Sao Ioaõ., o que Sem muita Canceyra a de con= 

Siguir, Segundo exzemplos que tenho, por Casos que vi em noça 45 

Patria, tanto em vida do diffunto Prellado, como depois da Sé 

Vacante, e alem de Lustrar muito Livra-ce de Se ver Sugeyto 

a Soffrer hũ. de dous extremos, que lhos ham de mostrar alguma 

occaziam que he ter pasienssia em tollerar ou por não. tolerar 

perdeu, e ffique Serto que Se estiver fregues, ou lhe ham de 50 

por o pe no pescoço Ou vossa merce a de matar ou morrer, e repare 

Agora: olhe que Se lhe tem grande ódio, e vossa merce he ameaçado o ren= 

damente. Poderá o Senhor Reverendo Doutor Cappitular Conceder a [[a]] vossa merce, e naõ a sua 

famillia; isto he a Seos filhos e meos senhores, e aos Seos Escravos, e taõb[em] 

A Senhora Dona, porem vossa merce ponha tudo fora da obrigada do Seo vigario 55 

porque quaLquer peçoa que lhe fique sugeyta basta para vossa merce Ser 

atormentado, e depois disto feyto naõ. durma nem Se= 

fie do tempo, mais lhe digo, que he para Susseçor de vossa merce, ja 

eLeyto, O Senhor Seo Alferes, porem fiou da sua honra inda 

tendo Conhecimento da gravidade de vossa merce, que dispreze a offerta; 60 

naõ Sey Se me fica alguma Cousa que dizer pois tanta 

he a preça Com que estou, e se por Cauza della, e do insufisi= 

ente discurço lhe desagradar o modo da expreçam, perdoe, 

e ffico Contente porque a de me vossa merce entender, pois para hũ 

bom entendedor poucas palavras bastam, assim dis hũ Pro= 65 

verbio antigo, eu naõ. Sey que dizer a vossa merce a meo respeito, pois 

entendo monto nesta óra para Santos e naõ. Sey que ey de dispor 

de mim mais que onde quer que estiver empregar me no serviço 

de vossa merce a quem amo por fé; e Só tenho serteza de que naõ. 

torno a esse Pais, Se naõ. que tarde, o que me peza pois fazia 70 

gosto de beyjar as maons a vossa merce que Deus guarde Bayrro de Sari= 

guama aos 15 de Iunho de 1769 [espaço] De vossa merce 

Affectuozo Patricio, e Servo muito Amante 

Manoel Ioachim de Avarenga
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Senhor Iuis ordinario Manoel Pereira Padilha
55

 

Meu senhor supposto que falei a vossa merce, sobre as cazas de Miguel 

da Costa Ranguel para as comprar, Com tudo Conciderando, eu 

que me não fas conta, e juntamente, naõ Levar a bem minha mulher, por 

haver esta duvida entre nos Com a minha dita comcorte; sou a 5 

dizer a vossa merce, que venda a em outra parte que eu da minha parte naõ 

Caresso; e o que se me offerese appetecendo a vossa merce Saude 

Com os augmentos que lhe dezejo para dispor da minha vontade 

que offeresso Com Leal e obrigado afecto para nao fal[tem] 

ao seus preciozos. Guarde Deus a vossa merce muitos anos.
56

 10 

Villa 3 de Outubro de 1773 anos 

De vossa merce 

O mais amante [Criado] obrigadissimo 

Joaquim Bueno de Azeredo
57

  

                                                      
55 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-1414-1427.". 
56 Na altura desta linha, na margem esquerda do fólio, há a marca de um lacre marrom escuro, medindo 28 

mm de largura por 33 mm de altura. 
57 Assinatura em punho diferente daquele que escreveu o corpo da carta. 
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Ao Senhor [Illustrissimo] Manoel Pereira 15 

Padilha. Guarde Deus 

Dignissimo Iuis ordinario 

da Villa de Sao Ioaõ de 

Atibaia
58

                                                      
58 Abaixo da última linha, há uma marca do lacre já referido na nota 60 acima. 
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Senhor Cappitam Antonio galvaõ
59

 

Torna ese camarada a esa sidade com car 

ta a sua Excelencia [espaço] e rogo a vossa merce por quem he 

me queira valer neste particular de perogar a sua 

Excelencia por mim tanto por se naõ ter enteirado 5 

a gente que se presiza como tambem as agoas que 

tem sido muito e a sheias como poderei hir por 

ese sertois com estes
60

 tempo queria de vir a vossa 

merce a grande onrra com que vossa merce sustuma se por 

tar com os seoz escravos queria que atendendo 10 

o rigor do tempo que he [nos] acabar me arca 

nse de sua Excelencia ao menos para eu entrar pe 

la çeresma prosima e isto espero de vossa merce 

a rezulusaõ disto que a sua Excelencia naõ fa 

lo niso., e espero de vossa merce o[u] ficar servido 15 

neste particular; [espaço] eu tanbem fico pronto para dar 

izcusaõ a tudo o que for por vossa merce detremina 

do e a quem Deos guarde com saude e felisidades 

que vossa merce devia a 9 de Ianeiro Povoasaõ de 

Nossa Senhora Dos prazeres de santo Antonio de Padua de 20 

Pirasicaba de 1771 

DE Vossa Senhoria 

Sudito e mais obrigado e criado 

Antonio Correa Barboza
61

                                                      
59 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 14 n

o
 1"; à 

direita, encontra-se a seguinte anotação, realizada com instrumento similar: "II-880-941.". 
60 O grafema "s" foi suprimido pelo escriba. Apesar de ter sido seguida a norma de tachar as supressões, 

acredita-se que a mesma não tenha ficado muito visível, já que realizada apenas sobre um caractere, por isso a 
ênfase. 
61 Na margem inferior, à esquerda, há o número "1", grafado a grafite. 
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Senhor Capitam Iozé Galvaó de Moura, e Lacerda
62

 

Dou parte a uossa merce em como Saimoz dezta Povoaçaó a continu=
63

 

ar a nossa picada, a vinte, e sinco de Ianeiro; com uinte, e doiz 

Homeins, cujoz nomes saó oz seguintez Antonio Correa Barboza 

Luiz vâz de Toledo, que fica para seguir atras com mais mantimentos 5 

Francisco GonçaLvez Padilha, Ioaó de Souza, Antonio Rodriguez, Manoel Pedrozo, 

Domingos Furquim Antonio Fragozo, Ioaó Fragozo, Iozé Fragozo, Ioaó Pires, Iozé Pedro 

zo, Antonio de Gois, Supriano Quelem[enc]e Lourenco Rodriguez, Selestrino da 

Cozta Antonio Nunez, vicente doz Santos, Manoel doz Santos, Manoel das 

Neves, Mathias Pires, Bonifacio Fernandez Ferreira, Francisco Rodriguez, Ioaquim de 10 

Arruda, e como fauor de Deus, espero, naó uoltar Sem uer o rio grande; 

Supozto ser o rigor das agoas hum ozbtacollo gandiozo por estarem 

todoz oz rioz innundando tu[d]o, que qualquer areyo hé hum oceano 

de agoaz; mas a tudo uencerei, com a deLigencia, e gosto, com que Seruo 

ao Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General desta capitania; 15 

A minha vontade Sempre hé Sogeita a sua obe 

diencia, e lhe dezejo prozpera Saude, para em tudo me mandar no que 

for Servido, que eu me promptifico para obedecer qualquer aSeno de 

Seo mando, porque aSim mostrarei o quanto Sou, e Serei 

De uossa merce 20 

Povoaçaó de Piracicaba            Eternamente amante e obrigadissimo captiuo 

24 de Ianeiro de 1771
64

 

Antonio Correa Barboza
65

                                                      
62 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 14 n

o
 2"; à 

direita, encontra-se a seguinte anotação, realizada com instrumento similar: "II-880-941.". 
63 Carta escrita por punho distinto da anterior, de mesma autoria. 
64 Na margem inferior, à esquerda, há o número "2", grafado a grafite. 
65 Assinatura difere daquela da carta imediatamente anterior, de mesma autoria. 
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Muito Reverendo Senhor Doutor Vigario Capitular
66

 

Denuncia a Vossa Senhoria o Padre Ignacio Rodriguez 

Barboza Paracho da aldea de Mboỹ ao indio Ma- 

noel Branco, o qual vive puplicamente amancebado 

com Ignacia Rodriguez ambos cazados, de cujo illicito 5 

trato ja sairam comprehendidos na vizita do Reverendo 

Pulicarpio de Abreu Noguira, e ha fama constante, 

e publica, que hum Irmam do dito Branco ja defun= 

to teve illicitamente filhos da tal Ignacia Rodrigues: alem de 

todo o referido ser fama publica naquella aldea, da 10 

por testemunhas a Iozeph Antonio Teodoro da Costa, Este- 

vam da costa, e Feliciano de Araujo todos indios da 

mesma aldea. Mboŷ 12 de Outubro de 1768 

De Vossa Senhoria 

Humilde, e obediente subdito.
67

 15 

Ignacio Rodrigues Barboza

                                                      
66 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-773-780.". 
67 O punho que escreveu esta linha assemelha-se bastante àquele da assinatura, parecendo ser diferente, no 

entanto, daquele que escreveu o corpo da carta. 
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Senhor Capitam Mor Joze de Almeida Leme    Pernapanema 15 de Agosto
68

 

de 1767 

Dinissimo Senhor Dou parte a vossa merce em que depois que fis 

a llistra que vossa merce ordenou assigneẏ o termo de 15 dias para 

aparesserem os que andavam por fora e notefequeẏ o Gaspar 5 

Cubas para me dar conta de 5 ou Seis filhos que tem e diz 

a naõ. sabia delles o qual llogo foẏ em proCura delles 

que se tinham retirado para o porto de pihahẏ e chegando 

a notiçia a<o> Antonio furquim. pegou de 4 ou 5 Armas 

e veẏo a caza do dito Gaspar Cubas e Cunduzio para a fachina 10 

dizendo o podia faser pois vossa merce naõ. tinha mandado 

nelle e sõ. Sua Excelencia o podia Contrariar e ao mesmo tenpo
69

 

dizem trouxera Correntes e algemas para mim e os mais 

que eu llevasse a tomar lhe o passo o que sinti naõ. Saber 

a tenpo que me auia de hir oferesser as ditas prizoiñs sõ 15 

Saber Com que ordeñs fazia aquella viollençia que ja 

eu lhe tinha recomendado por hua Carta que os ditos mossos 

por lle aparessessem e mais hũ Gauderio que tinha escapa- 

do os prendesse e os remetesse a tapetininga o Manoel Joze 

para elle os emviar para diante o que fes foẏ aseẏta llos ẽ. 20 

<As esquadras que> [[e]] respondeu me Com aquella que a vossa merce remeti e estes mõ. 

<acheẏ nesta freguesia> Sos Saõ. tribollentos e ja tinham feẏto Suas asneẏras de 

<entre Brancos e mas> panCadas vossa merce ordenara o que for servido e que fique 

<Cauados e pardos sao> o dito furquim reconhesendo algum dominio que eu receẏo 

<20 que llogo eẏ de> fogirem a maẏor parte desta freguesia para aderissaõ. delle por 25 

<mandar Com devizão.> naõ. ter tempo para Tresladar a listra naõ. remeto ja o que 

<eẏsetos os velhos> eẏ de fazer brevemente e fico esperando oCazioñs em que 

<e incapazes por mo> obedesser a vossa merce que Deus Guarde muitos anos em Sua grassa. 

<llestia>                                                                                           De Vossa Merce 

Õ Mais omilde servo e Criado 30 
Manoel Luiz Barreto  

                                                      
68 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "II-644-819.". 
69 Na margem esquerda, logo antes da palavra "nelle", há um pequeno rasgo, de 6 mm de diâmetro, 

provavelmente devido à abertura pelo lacre referido na nota 70 a seguir. 
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AO Senhor Capitam Mor Joze 

de Almeida Leme Guarde Deus 

muitos anos villa de 

S[e]rocaba
7035 

                                                      
70 Logo abaixo da última linha, na marca da dobra do envelope que é formado por este fólio, há a marca de um 

lacre vermelho de contornos arredondados, medindo 13 mm de largura por 28 mm de altura. 
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Senhor
71

 

Dou Parte A Vossa Magestade Em Como a goarda das Geraes que 

[[que]] se acha no Rio Pardo Rezista, e Cobra, Os quintos, que por dire- 

ito pertencem A esta Capitania, e apertaó muito Com Os homens, do que 

AnteVejo, Servirá de grande prejuizo, a Real Fazenda de vossa Magestade pois me 5 

Consta, estarem, os ditos homens, que Costumaõ entrar para o Areal de= 

Iacoẏ, Com rezulluçaõ, de naõ Continuarem mais o seo negocio, thé 

Verem Como Se arumaõ, huma e otra Capitania; e Porque o Comandante do dito 

aReal de Iacoẏ, tem embaraçado o contador, que se achava por parte 

do Contrato do trienio passado Iozé Pinto Gomes, que tinha ido a Cobranças 10 

tendo debaixo de prizaõ, naõ Seẏ o que nesta materia hei de segir, 

porque inda naõ estou emposado das Condiçoens, e mais estillos que 

Se observaõ neste registo, do qual dou parte a vossa Magestade para que naõ inCorra na= 

pena de vmisso, ficando Sempre Sogeito, e prompto para Exzecutar as or= 

dens que vossa Magestade me determinar; a quem Deus Guarde Registo de Itupeba 15,, 15 

de Fevereiro de 1772 anos 

De Vossa Magestade 

 Ioaõ da Costa Barros

                                                      
71 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-131-9-1393.". 
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Reverendissimo Senhor Padre Ignacio de Azevedo Sylva
72

 

Amigo, e Senhor da minha mayor veneraçaõ; julgo a vossa merce muito per 

turbado Com tantas cartas, mas as occazioens assim o 

permittem; vejo me precizado a fazer a vossa merce Sciente 

do que novamente me tem aturdido os ouvidos, e naõ menos 5 

perturbado a conciencia: en nome de Deus, vamos ao 

cazo Sucedido eẏ dem verbẏ.
73

 Todas as vezes, que o 

Sargento mor Manoel Ioaquim tem vindo a esta clamada 

vila, Sempre o ospedey na melhor forma, que pude, e 

me obrigou a fazer a vossa merce hua carta, bem Constran 10 

gido, em certa occaziaõ, que estimo naó ter tido effey 

to: os dias passados veyo a esta Caza, e nela foy tra 

tado como Sempre, e no dia antecedente tinha Sido 

citado, por ordem do dito mor, Antonio de olyveira Bar 

ros por doze mil, e oitocentos, que lhes era a dever o dito 15 

olyveira, e logo que entrou em minha caza somente se lhe 

ouvia dizer, que o dito olyveira era hum velhaço, e re 

dicolo, e repetio estas palavras duas mil vezes, pou 

co mais, ou menos; eu dezejozo do Sucego, e quie 

taçaõ do posto, lembrado do que tanto me emcomen 20 

dou Sua Excelencia, lhe dice assim // Senhor Sargento mor eu 

devo a meu compadre olyveira hua dobla, pouco mais 

ou menos, e na occaziao prezente naó tenho com que 

lhe pague, por obviar duvidas, eu me obrigo a Sa 

tisfazer a vossa merce logo depois de Paschoa, ao que me dice 25 

que Sim, mas Sempre impunou nas custas, que se tinhaó 

feito Somente 200 reis da estaçaó, o que eu ignorava, e  

me dice mais, que queria cobrar as custas (do qual ca 

zo ja a vossa merce fis Sciente, e hontem receby de vossa merce 

reposta, o que muito lhe agradeço) e mandando eu per 30 

guntar a meu compadre olyveira se queria pagar essas 

custas, me respondeo, que naó tinha obrigaçaõ de as 

pagar, com isto Se alterou mais o dito mor, dizendo 

queria continuar Som a execuçaõ por toda a conta,  

                                                      
72 Na margem superior, à direita, há seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "II-820-849.". 
73 "ei dem verbi": em minhas palavras (tradução livre). 
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Do que eu me Senti, dizendo lhe assim, vossa merce Suppoem 35 

me naó escandaliza, pois em minha maó estâ mal pa- 

rada essa dobla? Sempre elle continou Com Seus 

destemperos taõ extraordinarios, que lhe dice Pedro Jozê 

Tavares, que por elle pagaria os ditos duzentos reis, 

neste conflito Sobe eu o numero das custas, e lhe 40 

dice, Senhor Sargento mor eu pago a vossa merce os duzentos 

reis que eraó para o Escrivaó) se por naõ ouvi) vossa merce 

dizer tantas vezes em minha prezença, que meu compadre 

he velhaco, e redicolo, pois vossa merce naó ignora os 

favores, que lhe devo, e por isso naõ gosto ouvir 45 

Semelhantes auzencias de quem commigo tra 

ta Sem velhacaria algua, antes muita lizu- 

ra, e verdade, e naó houve mais couza algua, porque 

neste comenos Se irritou o dito mor Com o Escrivaõ, 

Sem que elle lhe dece motivo, Como ja a vossa merce expus, 50 

e segio viajem para o sitio de Thomé de Almeida 

Pais, onde esteve nessa occaziaõ 4 ou 5 dias; 

no dia Seguinte que foy segunda feira se auzentou para a sua 

fazenda, e logo no seguinte para essa cidade, dizendo 

hia fazer carga ao Escrivaõ, e a meu comp[adr]e olyveira, 55 

do que, Como ja dice, fis a vossa merce sabedor. Amigo 

e senhor estou pasmado de ouvir tantos destemperos 

Com que Se tem portado o dito mor, foy dizendo por to 

do esse caminho, que o pior homem que tem emcontrado 

no mundo, era o Padre Manoel de Barros, e que hia a Sao Pau 60 

lo aos pes de sua Excelencia, e do nosso Reverendissimo Prelado a queychar 

ce de mim, e que o mayor gosto que tinha, era mandar 

me Sucessor, e remeter me para algua leva, e que se assim 

naó sucedesse, depunha o bastaõ a hum canto, e naõ 

tornava para esta vila, e outras muitas couzas mais, que naõ 65 

exponho por ter muito pouco papel, pois naõ chega a primeira resma  
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Que julgo tanto Seria precizo, e tambem me consta que, 

foy dizendo, que eu revelara o Sigillo da confissaõ; 

Meu amigo, e Senhor o Sargento mor o que o botou a perder 

foy Thome de Almeida, pois este anda semeando 70 

falsamente Couzas de circunstancias, so para que eu fi- 

que mal, pois o Seu dezejo hé ver me daqui fora, 

e tudo o mais que o dito mor tem dito foy emsaya- 

do pelo dito Thome, que me parece ser na realidade 

pior, que Lucifer: na occaziaó prezente remette o capitam 75 

Furquim hum sumario Contra o dito Almeida, e se cou 

bece no possivel jurar todo o pouo, me parece todos 

jurariaó contra elle, porque naó ha quem Se naó quey 

che delle, So alguns do Seu Sequito, que Saõ outros 

tais como elle. Agora me lembro, que tambem dice 80 

o dito mor, que eu perturbava a justissa, asim he, como  

elle queria derotar a meu compadre: e eu lhe fuy a- 

maõ obrigando me pela divida, por isso Sou per 

turbardor da justissa, que nunca me embaracey 

Com ella. Amigo e Senhor as queychas tem sido 85 

muitas, e eu estarey mal avaliado, e por isso logo de 

pois de completo o tempo da dezobriga, perten 

do hir a essa cidade, Somente a falar verdade, como cos 

tumo, tanto a sua Excelencia, como ao nosso Prelado, e pe 

dir lhes, ou se retirem os maos, que naõ Saõ mais do que 90 

hum, como cabeça, ou a mim, porque do contrario 

infalivelmente se segue a minha perdicaó spiritual, e 

temporal, pois viuo neste inferno taõ grande cau 

zado por hum Thome, que lhe confesso, que vejo o, mas 

o naõ creyo: Sinto muito estas dezordens, mas eu muito 95 

mais mereço pelos meos grandes pecados: meu amigo 

eu nunca me embaracey Com Couza algua, Somente 

Com a minha occupaçaõ, Com brandura, amor, e cortezia 

Como Costumo, naõ Sey de onde nace tanta infelicidade,  
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Com tanto gosto vim para cá, para tanto ter, que sentir! 100 

si eu tivesse dado motivos para tantos destemperos, 

dicera eu com rezaó dizem o que dizem, 

mas sem fundamento, sem que eu os offendece, fa 

zerem me taõ mas auzencias, isto he o que mais 

sinto, tudo por cauza de hum so homem! 105 

offerecço a Deus nosso senhor, que muito mais padeceo 

por mim, e por todos antes eu estivera nessa 

cidade pedindo esmolas pelas portas, do que ver me 

obrigado a dar contas a Deus de semelhantes povo, 

que os naõ posso reduzir a christandade, naõ a todos, 110 

mas sim a alguns reduzidos por hum; e desta 

sorte nunca esta chamada vila pode hir em au 

mento, mas sim sempre para tras, porque os pecados 

so vaõ em aumento, porque o sargento mor concu 

binado com hua meretrix de porta adentro, 115 

o capitam e o dem modo, e conseguintemente os mais 

naõ sey o que farey, ou o que serâ de mim. 

Vossa merce, por me fazer merce, tenha a bondade de 

saber o que hâ de novo, e avizar me, porque se tenho 

sucessor, ou se estou nomeado para algua leva, 120 

que para tudo estou prompto, quero cuidar em pre 

venir me, vendendo o pouco, que tenho para o meu 

transporte: neste mes o mais tardar Lâ estou, 

vindo que seja hũ Religioso, que convoquey para aqui 

ficar, entaõ falaremos no mais fino: Vossa merce 125 

perdoe a matraca: quero vossa merce de Licencas, e receba 

em quantidade e me ordene em que o sirva: a quem 

Deus Guarde com felis saude por muitos anos Faxina 

13 de Abril de 1772  [espaço]        De Vossa merce 

Muito amigo e muito altissimo criado 130 

Manoel de Barros
74

                                                      
74 Na margem direita inferior, na vertical, há a anotação tardia "(padre)", feita a grafite. 
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Senhor Ioaõ Martinz da Fonceca
75

 

Tenho recebido alguas Cartas de Vossa merce a que naõ posso responder o que 

farey em podendo. [espaço] Por hora Só vou a dizer lhe que fico de sau- 

de e que estimarey Vossa merce viva com alivios da Sua molestia. 

Este Senhor General tem sido o mais activo 5 

em querer dirigir bem o seu Governo: hé múito amante da- 

quietaçaõ e bem dos povos, e como isto hé anexo de justissa 

naõ sey se rezultará alguá perseguicaõ aos Criminosos: 

consta me que daqui se mandara passar ordem Contra An- 

tonio Ribeiro Se vossa merce Souber deste homé avize o para que querendo- 10 

sse acautelar o faça antes que lhe dem com a máo do gatto. 

Nada mais posso dizer a vossa merce que Deus Guarde 

Com vida etcaetera. Vila boa 4 de Fevereyro de 1771 

Primo amigo e Venerador
76

 

Custodio Barrozo Basto15 

                                                      
75 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-1087-1166.". 
76 O punho que escreveu esta linha assemelha-se bastante àquele da assinatura, parecendo ser diferente, no 

entanto, daquele que escreveu o corpo da carta. Além da grafia, o punho que escreveu a última linha e assinou 
a carta parece ter forçado mais o instrumento de escrita, fazendo com que este desprendesse mais tinta e 
engrossasse a letra. 

Documento 25 



348 

  



349 

Senhor Sargento Major
77

 

Para esa prasa se Retirou huã Angela Ferreira 

cazada no destrito de sorocaua, cujâ vejo fugida 

auzentando se do marido na companhia de hum= 

gaspar da cunha teixeira natural e cazado nesta 5 

villa, e queixando se o marido da dita ao senhor general= 

mandou o dito senhor ordem para se prender don 

de qer que se achasem qer a sogeita como o sogeito 

e como a ordem me foi intimada por se achar 

o dito no meu destrito Logo o prendẏ, izaminando 10 

adonde estava a tal muLher me diseraõ fi= 

cara em moigim das cruzes, na intrega que 

fis do prezo ao senhor generaL me Recomendou 

muito a prizaõ da dita muLher indas que fose em 

destrito aLhejo, vindo eu de sao paullo sube na 15 

villa de moigim em como eLa tinha desido 

para esa parte ou prasa, e Jâ com o nome muda 

do, eLa chama se Angela Ferreira e agora 

Francisca Ferreira eLa corpoLenta com hum fiLho 

macho, e asim peso a vossa merce que por serviso 20 

de Deos o mande segurar antes que ja tres 

monte porque sua JseLensia tem impenho 

na seguransa dela, e despois dara vossa merce 

parte ao dito senhor, vossa merce naõ Repare neste avi 

zo que faso a vossa merce que o verdadeiro era dar eu 25 

parte ao dito senhor para eLe ordenar a vossa merce porem como 

temo que emcoanto se fas huã couza e outra  

                                                      
77 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite, "II-481-600.". 
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ou outra tenha aLgũm avizo destas partes e se 

escape, que eu esta mesma parte fico dando a 

sua Excelencia; Deos a vossa merce guarde e conserve com 30 

saude muitos anos Jâcârehẏ 17 de marco de 1768 anos. 

De vossa merce 

Sudito e Criado 

Lourenço Bicudo de Britto 

               1768 anos
7835 

                                                      
78 O ano está escrito por cima dos traços adjacentes que descem abaixo da assinatura. 
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Senhor Mayor Manoel caetano de zuniga,
79

 

Meu senhor muito de minha veneraçaõ por esta vou  

a seus péz a pedir-lhe, que me queira faser merce 

de arrumar aquella coiza que a vossa merce pedi a rres= 

peito de se passar meu filho Pedro para a com= 5 

panhia de Iundiahy, ou que Vossa Merce me arru-me com 

o Cappitam Iozé Gomes pois este me empede, 

e diz, que sem ordem de sua Excelencia eu naó
80

 

posso mudar-me, e como já estou mudado quero 

o favor de vossa merce nesta parte e sobretudo es 10 

timarei sua saude, e todo o nobre asseçorio, que 

lhe diz respeito etcaetera. [espaço] De Seu 

criado muito obrigado e attento 

Ponte Alta a 17 de 

Iulho de 1771 15 

Pedro Frazaó de Britto

                                                      
79 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-626-653.". 
80 Na margem esquerda, na altura desta linha, há a anotação tardia "R. 100/1980", escrita na vertical com 

caneta esferográfica. Abaixo da anotação, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição "Biblioteca 
Nacional Rio de Janeiro", de 18 mm de diâmetro; trata-se do mesmo já referido nas notas 26 e 38 anteriores.  

Documento 27 
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Sertifico que ovẏ de Carlos de Sẏqueira 

Antunes que Ioaõ Martim Dinis lhe 

dizera que os filhos de Remundo 

de Morais pouzaraõ no pizaraõ
81

 

e lhe dizeraõ que [[que]] tinhaõ morto hũ 5 

soLdado he os tais matadores hiaõ para 

as partes de Sao PauLo 

Antonio de Sẏqueira Di 

as
82

                                                      
81 A palavra "pizaraõ" provavelmente se refere a um lugar. Segundo Silva (1789, v. 2, p. 449), a palavra 

"piçarrál" significa "lugar, onde há piçarra", e "piçarra", por sua vez, significa "cascalho, ou terra misturada com 
areya, e pedregulho". 
82 Este documento foi redigido no verso da carta anterior. 

Documento 28 
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Senhor Capitam Ioaquim Peres De oLiveira
83

 

ASim como resebi a de vossa merce Logo tratei de dar es= 

zecusaõ as ordens de vossa merce foi com doze hom
84

 

a dita parage e dei serco a hua e oitra caza e naõ, 

achei senaõ mulheres pois precurei bem que 5 

não. me ficou canto nenhu quinto [co]mo cabo 

e de borta foi ao em ba[h]ai e tambem dei h 

[u]a [b]aroada para ver se naõ perdia o meu tenpo se 

pon[h]o que todos foram dormir pelos matos e he 

o que se me oferese a dizer a pessoa de vossa merce a quem Deus Guarde 10 

por muitos annos. 

De vossa merce 

Menor e criado 

ManoeL da Silva CaLdas  

                                                      
83 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-2050-2099.". 
84 “Hom” por “homens”.  
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Ao Senhor Cappitam  15 

Ioaquim Peres De oLivei 

ra a quem Deus Guarde muitos annos     

[D]a freguezia da pe 

adade
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Senhor Cappitam Mor Antonio GaLvaô de França
85

 

Recebi a de Vossa Merce que acompanha o recado
86

 

do Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General o qual venero co 

mo devo, e como me ordena que em tendo 

comodidade vâ aos seus pes e prezença fico 5 

serto em hir podendo, e como vossa Merce me orde 

na a resposta pode ser esta oú como vossa Merce melhor 

emtender 

Fico como sempre para servir a vossa Merce  

que Deus Guarde com saude e feLesidades. Facaô [5] 10 

de julho de 1766- 

De seu menor servo e criado muito obrigado 

Manoel de Moura Camello
87

                                                      
85 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-2100-2104.". 
86 Este documento foi escrito no reto e no verso de um fólio dobrado ao meio; suas medidas exatas podem ser 

verificadas no Capítulo 2. 
87 Na margem inferior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, a grafite: "88". 

Documento 30 
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O Reverendo Paroco de Sao Ioaõ em segredo, e com
88

 

a exacçaó, prudencia, e individuaçaó, que lhe re- 

commendo, inquirindo pessoas fidedignas, e des[i]- 

mteressadas, dará sua particular informaçaõ neste papel 

jurando tudo o que achar, e lhe constar do que dis 5 

o Supplicante na petiçam que lhe vai, e remetterá fechada 

com a brevidade possivel por fiel. Sao Paulo 26 

de Fevereiro de 1767 

Vás

                                                      
88 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-1431-1608.". 
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Muito Reverendo Senhor Doutor Vigario Cappitular
89

 

Naõ achei pessoa algua que fizesse certo o reque 

rimento da peticaõ, em que o supplicante Thomas de Aquino
90

 

diz que foi prezo por satisfacao de odio, que lhe tinha 

o Alferes Domingos Leme do Prado
91

 porque enformando me 5 

eu em segredo das causas pellas quaes foi o dito supplicante 

prezo, todas as pessoas, a que perguntei, seguraraõ que foi 

prezo por ser elle dito supplicante mal procedido, desacredita 

dor de cazas graves, sem domicilio certo, vadio, atrevi= 

do, e detractor publico, de sorte que inda antez de man 10 

dar me vossa senhoria esta diligencia, foi voz comũa nesta freguesia 

que foi prezo e remettido ao Excelentissimo senhor General por ser La 

draõ publico, e esta notta, e as referidas achei certificadas 

pellas mesmas pessoas fidedignas, das quaes me enformei. E 

naõ me consta que o dito Alferez tivesse trato illicito com 15 

a molher do dito supplicante, em cuja companhia esteve pouco tempo, 

e a molher e filhos estaõ em outro sitío distante do si= 

tio do mesmo Alferes. O que tudo colhi da enforma 

çaõ que tirei, e athé o prezente nao sei do contrario, e as mesmas 

Pessoas me reporto. Cuja verdade juro in verbo Sacerdotis Sao Ioaõ 20 

de Atybaya 9 de Março de 1767 

De vossa Senhoria 

Humilde subdito 

Antonio Antunes de Campos

                                                      
89 Esta carta foi escrita no verso da anterior, conforme havia ordenado o vigário capitular. 
90 O nome do suplicante, bem como a abreviatura "Supp.

e
", estão sublinhados a grafite. Provavelmente trata-

se de uma marcação tardia. 
91 O nome do alferes também se encontra sublinhado, pela mesma espécie de instrumento que sublinhou o 

nome do suplicante, conforme referido na nota 90 acima. 
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Senhor Alferes Domingos Leme do prado
92

 

Minha Irman Maria pariu de meu  

pai tirou huã filha dele que esta em 

caza de catharina cardoza <mai de Ignacia Gomes> criando se to 

do o mundo sabe esa he a Rezam por 5 

onde minha irman Antonia saiu do po 

der dele por se uer persiguida dele por 

hesa Rezam sahi da companhia dele e meu 

Irmao sebastiam [pu]c[h]ou
93

 me de faca por que 

rer se intender commigo
94

 esa foi a Re 10 

zam porque eu sahi da companhia dele e meu 

pai querer dormir cummigo eles naõ Re 

zeruam Irmãms nen subrinhas nen nada  

levam tudo a talho aBerto que meu Irmaõ 

Antonio [d]o[r]me com huã hegoa Santo Antonio 15 

e tamem [[e tamen]] pilou hũ de barro e 

Qua[si] Matou [[matou]] a mulher por andar aman 

seuado com a cunhada agora andam me  

iurando a pelia por querer me matar e an 

dam dizendo que naõ ei de escapar mesmo 20 

e asim quero que prendam esta gente que 

naõ tom[b]em mais para esta terra ese he 

o mutiuo porque tenho pasado minhas 

mizerias mui boas com Receo dizendo 

ou mata a menha mata sam hũã gente maus 25 

e asim que quero que fasam o que quizerem  

dele que eu naõ poso uiuer mais a Receoza 

deles peso a uossa merce de grande fauor que aRume os ho 

lhos nisto 

<Asim i peso a uossa merce fasa toda a 30 

deLigencia de me tirar a minha Ropa pois bem sabe sou huã pobrezi 

nha que he huã saẏa preta hua baeta preta e huns brincos de ouro 

hũ chapeu e huã camiza de [ue]rtanha.>
95

  

                                                      
92 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-1414-1427.". 
93 Há um rasgo, logo após a palavra "sebastiam", de aproximadamente 10 mm de largura por 8 mm de altura, 

causado possivelmente por fogo, conforme será explicado na nota 96 a seguir. 
94 A consulta ao original permitiu a leitura clara desta passagem. 
95 Trecho escrito na margem esquerda, na vertical, ocupando toda a altura do fólio. 

Documento 33 



368 

  



369 

ele he meu pai e corda de meu corasam mais com 

o ele tem feito estrepulia pur iso lhe faco a uossa merce sab 35 

edor de tudo e asim ele foi a cauza de as filhas 

botarem se ao mundo e com isto Deus Guarde a vossa merce 

muitos anos para amparo dos pobres hoie 16 de março 

de 1765 anos [espaço] De uossa merce 

                Serua e Criada                           40 

Anna [M]aria Car<dosa>
96

 

Ao Senhor ALferes 

Domingos Leme do prado 

Guarde Deus muitos anos 

no seu sitio de ati 45 

baia abac[h]o
97

                                                      
96 O restante do sobrenome foi escrito na linha acima da assinatura. Na parte central do fólio, observa-se uma 

mancha escura, acastanhada, possivelmente causada por fogo usado para o fechamento do lacre. 
97 A informação sobre o destinatário está escrita na diagonal, na parte que formaria a face externa do envelope 

feito a partir do próprio fólio onde se redigiu a carta. Sobre a palavra "sitio", pode-se notar, já bem apagadas, 
as marcas que constituiriam um lacre usado para fechar a missiva. 
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Senhor Capitam mor Antonio Galvaõ de França
98

 

Meu amigo, e Senhor Em 5 do Corrente recebi a de Vossa Merce de 27 do pas 

sado, por maõ do Reverendo Padre Antonio Iozé de Mendonça Silva e juntamente 

os sinco mil e duzentos reis que Vossa Merce por elle me remeteo, para total ajustamento 

da nossa continha, ficando Vossa Merce aSim embolSado dos 4₡637 reis que me fes 5 

merce mandar pagar ao Tenente Coronel Iozé Lopes de OLiveira, e de 5₡600 

com que me dis assestio a meu afilhado Euzebio Martinz, e eu tambem em= 

bolSado dos 15₡960 reis que aqui despendi com a Patente do Senhor Capitam 

Manoel Galvaõ, e a Vossa Merce, como Sempre, obrigadissimo, pelo bem que 

tem feito ao dito meu afilhado, como elle me escreveo, e consta das cartas 10 

que Vossa Merce me mandou para ver, que incluzas tornaõ a hir.
99

 

Tambem recebi a Carta que a Vossa Merce escreveo Manoel Pe- 

dreira Lapa, a respeito da recomendaçaõ que a vossa merce fis, pelo memorial que lhe [man]
100

 

dei, e espero ver melhor fruto, pela deLigencia que Vossa Merce me dis ficava a fazer, [ilegível] 

do que rezultar, me fará merce avizar. 15 

Logo que recebi a dita Carta de Vossa Merce, mandei para Santos 

as duas Precatorias que vieraõ do Iuis das mediçoẽs, para Ser Citada Dona 

Anna de Siqueira, e vindas que Sejaõ, as remeterei a Vossa Merce, aSim como tam= 

bem fica a Proposta para responderem os Letrados, que por hora andaõ occupa 

dos com refestellos, e correntes que Sejaõ, tambem hiraõ. 20 

Estimo dizer me Vossa Merce que vem o amigo Antonio da Silva Bra= 

bo, porque com a Sua vinda, ficará sesando tudo, o que Se nos tem oposto. 

No dia Seguinte 6 do corrente, recebi a de Vossa Merce de 2 do mesmo, vinda 

por maô do Seu Escravo Ioaõ MaSambique, portador desta, e com ella outra 

para o Senhor General, que fica entregue; E tambem fica a petiçam que veyo para o dito Senhor des= 25 

pachar, porque nestes dias, naõ tem havido despacho, por Serem de festa, e= 

despachada que S[e]ja
101

, hirá, e juntamente os Provimentos que Vossa Merce me pede para os offi= 

ciaes do Dizim[ei]ro da Piedade, por naõ demorar cá mais este Seu portador, que por con 

ta da muita chuva, já deixou de hir hontem. [espaço] Hé o que por ho=  

                                                      
98 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-781-877.". 
99 Na margem esquerda, na altura desta linha, há a anotação tardia "R. 64/1980", escrita na vertical com 

caneta esferográfica. Abaixo da anotação, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição "Biblioteca 
Nacional Rio de Janeiro", de 18 mm de diâmetro; trata-se do mesmo já referido em notas anteriores. 
100 O documento encontra-se rasgado na parte final desta linha e da posterior. 
101 Intervenção do editor: não há o grafema "e" no original. 
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[[ho]]ra posso dizer a Vossa Merce, a quem dezejo assista Sempre fesLis
102

 saude, para melhor 30 

dispor da minha vontade, que já mais deixará de Ser boa, para Servir, e dar gosto 

a Vossa Merce a quem Deos Guarde muitos annos [espaço]  Sao Paulo 9 de Iunho de= 

1767 

De Vossa Merce 

O mayor amigo, e mais fiel Criado
103

 35 

Manoel de Oliveyra Cardoso 

  

                                                      
102 "Feslis" por "felis". 
103 Esta linha e a assinatura, a seguir, estão grafadas em tom mais claro do que o restante da carta, podendo 

revelar que o punho que as escreveu forçou menos o instrumento de escrita (provavelmente a pena), fazendo 
desprender menos tinta. 
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Copia da que foi ao Iuis de Fora de Santos com a carta que 

escreveo a camera. 

He precizo ao Serviço de Sua Magestade que vossa merce com a 40 

posivel dessimulaçaõ se recorde da Pessoa que conduzio 

a carta encluza dessa villa a esta cidade e que a mesma Pessoa 

seja quem fôr a mande vossa merce junto com o Portador a fa 

lar me, sem que vossa merce lhe declare couza algua nesta 

materia. Torne a vir a carta que remeto e vossa merce 45 

naõ dara o minimo sinal desta delegencia e respondera 

nesta propia folha. Deus guarde a vossa merce   Sao Paulo 28 de Iunho 

Senhor Doutor Iuis de fora de San[ct]os
104

                                                      
104 Informação escrita no verso do bifólio onde foi lavrada a carta anterior, por punho distinto daquele que 

escreveu a carta. Optou-se por não considerar este fólio um documento a parte, desmembrando-o do anterior, 
pelo fato de ser um rascunho do documento 35 a seguir, escrito inclusive pelo mesmo punho que escreveu 
este. Como o verso do último fólio da carta 34 foi utilizado para o rascunho do documento 35 e ambos estão 
arquivados na mesma pasta dentro da gaveta I-30, 21, imagina-se que a carta 34 devesse estar organicamente 
relacionada ao documento 35. Não se trata, ao que tudo indica, da carta que é referida no documentos 35 e 36 
a seguir, por esta ter sido escrita pela Câmara, e a carta 34 não. 
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He precizo ao Servico de Sua Magestade que vossa merce
105

 

com a posivel desimulaçaõ se recorde da Pessoa que 

conduzio a carta incluza dessa villa a esta cidade, e 

que a mesma Pessoa seja quem for a mande vossa merce jun 

to com o Portador a falar me, sem que vossa merce lhe decla 5 

re couza algua nesta materia. [espaço] Torne a vir 

a carta que remeto e vossa merce naõ dará o minimo si
106

 

nal desta deligencia e responderá nesta propia folha.
107

  

Deus guarde a vossa merce   Sao Paulo 28 de Iunho de 1767. 

Fico respondendo as outras 10 

de vossa merce 

Illustrissimo e Excelentissimo Senhor Dom Luis Antonio de Souza 

Senhor Doutor Iuis de Fora de Santos 

 

 

Nesta mesma folha respondo; porque assim Vossa Excelencia
108

 

mo ordena. Pelas dez horas desta noite passada me en- 

tregou

                                                      
105 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-781-877.". 
106 Na margem esquerda, na altura desta linha, há a anotação tardia "R. 64/1980", escrita na vertical com 

caneta esferográfica. Abaixo da anotação, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição "Biblioteca 
Nacional Rio de Janeiro", de 18 mm de diâmetro; trata-se do mesmo já referido em notas anteriores. 
107 Grifo original. 
108 Considera-se esta linha o início do documento 36. 

Documento 35 

Documento 36 
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[[me entregou]] o Portador esta carta de Vossa Excelencia, e como a 

carta junta, que veyo, e torno a mandar, foi carta da Camara; 5 

e eu naõ podia saber por quem o Procurador, ou Escrivaõ da mesma 

Camara a teriam remetido; porque só quando eu sei de algum pro- 

prio certo / o que rara vezes succede / tomo o cuidado de remete llas, 

mandei chamar o dito Procurador, e Escrivam; e com a disimulaçaõ, 

que muito bem ouvio o Portador, a quem metî em hum coarto in- 10 

mediato a este escriptorio, para que elles o naõ vissem, lhes dice 

= Tive hoje hua carta do Senhor General, em que me diz, 

que pela falta da minha Saude experimenta falta de al- 

gumas repostas precizas; porque a tempos, ou mezes manda- 

ra pedir à Camara hum auto da fundaçaõ desta villa, e que 15 

athe agora lhe naõ responderamos= 

Esta foi a idea mais disfar- 

çada, que me occurreu, para qualquer delles, que a tivesse remeti- 

do, dizer por quem a mandara; e com effeito assim succedeo; porque 

Logo o Escrivam, que subescreveo a carta junta / a qual lhe naõ mostrei / 20 

respondeo: a tal reposta, e duas cartas mais da mesma 

Camara para Sua Excelencia, hua a respeito das salvas da prociçaõ do Cor- 

po de Deus, e outra a respeito de se ter publicado o Edital de Sua Excelencia, 

em que vinha incerta hua carta regia tinha elle Escrivaõ 

entregado ao Capitaõ Fernando Leite, que as remetera na 25 

vespera, ou antevespera de Santo Antonio pelo soldado Ioaõ 

Baptista Saes, que fora entaõ acompanhando huns Pretos, 

que Levavam huãs panellas de Peixe para Vossa Excelencia 

Toda esta reposta ouvio 

do coarto, em que estava, o Portador; mas nem elles nem o Porta- 30 

dor podiam preceber o Segredo; e pelo menos eu naõ podia humanamente 

fazer mais acautellada averiguaçaõ, do que a dita, e a seguinte 

Despedidos  
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[[Despedidos]] os ditos homens, sahi depois a aquellas 

horas, em procura do tal soldado Ioaõ Baptista; e recolhi me per- 35 

to da meya noute com a noticia, de que hontem o tinha man- 

dado o Capitaõ Fernando Leite da Fortalleza da Barra com 

cartas para Vossa Excelencia; porem como taõbem me diceram, que esta nou- 

te pelas nove horas andara ainda nesta villa procurando, e 

pedindo paçagem, rezervei continuar a minha activa delligencia 40 

na madrugada de hoje. 

E com effeito hoje bem cedo com 

a mollestia na Perna esquerda, que mostrei ao Portador, fui 

dizer ao Sargento Mor Manoel + <M[artin]z> + que mandasse procurar o soldado 

Ioaõ Baptista Saes; porque me diziam hia para Sao Paulo, e eu 45 

tinha huas cartas de importancia, que queria remeter por 

elle: mandou Logo soldados em procura delle; porem cada 

hum trazia por reposta, que tinha já hido para Sao Paulo. Com 

esta reposta mando o Portador; e lhe recomendo, que se o en- 

contrar já de volta no caminho, o torne a levar para sima 50 

a prezenca de Vossa Excelencia 

Supposto o empenho, que Vossa Excelencia mostra 

nesta delligencia, parece me, que será do agrado de Vossa Excelencia declarar 

huas circumstancias, que me estaõ occurrendo. 

Lembro me, Excelentissimo Senhor, 55 

que em acto de Camara se fecharam, e Sellaram as dictas tres 

cartas; e se Vossa Excelencia tem ainda os sobrescriptos, veja se saõ 

da minha Letra, ou do Escrivam, que sobrescreveu as mesmas 

cartas, ou da mesma Letra das cartas; para assim saber 

Vossa Excelencia por quantas maos paçariam; porque se os ditos sobrees- 60 

criptos forem da minha Letra, ou da do Escrivam, haviam de ser feitos 

no mesmo acto da Camara; e pelo contrario se forem da 

mesma Letra das cartas, havia de faze llos fóra hum 

mullato captivo do Padre Manoel Iorge, de quem vejo ser a le- 

tra da carta junta; porque como o Escrivam fás má Letra, deu se 65 

lhe  



382 

  



383 

[[deu se lhe]] o rascunho, para as mandar fazer por melhor Letra, 

e levando-as à Camara se assignaram, fecharam, e sellaram; 

e podia naturalmente succeder, mandar se lhe, que lhes fosse pôr 

os sobrescriptos da mesma Letras das cartas, e que depois 70 

as fizese remeter; o que diz fes na forma dita na vespera, ou 

antevespera de Santo Antonio, em cujo dia Vossa Excelencia respon- 

deu a das Salvas: do que concluo, que do dia nove de Iunho, 

em que foram datadas athe á vespera, ou antevespera de Santo 

Antonio, em que diz as entregara ao Capitao Fernando Leite, 75 

passaram hum, ou dois dias, que o Escrivam as teve em seu 

poder procurando proprio, que as Levasse. O que tudo 

declaro, para que se Vossa Excelencia quizer Lá o Escrivam, e dito mullato 

os fazer ir com algum pretexto hum em hum dia, e outro 

em outro dia, para se naõ fazer reparavel irem ambos em 80 

hum dia, e conjecturár se qualquer segredo, que Vossa Excelencia delles 

queira averiguar. 

A poucos dias partio daquî hum 

Bernardo Ioseph, que foi hospede do Doutor Medico Ioaquim Ioze; 

e por elle remeti hua carta da Camara com Sobrescripto feito 85 

pelo novo Escrivam da Camara; e separadamente hua carta minha,  <Perdoe Vossa Excelencia esta entrelinha> 

[riscado]        <porque por dever ir esta repos-> 

[riscado] e taõbem nos outros dias antecedentes   <ta nesta mesma folha> 

remeti outras cartas pelo Espartilheiro se naõ as entregassem  <naõ a passo a limpo.> 

a Vossa Excelencia, digne se mandar, que lhe dem conta dellas. 90 

No fim, ou a margem desta, 

a que estou respondendo, me diz Vossa Excelencia, que ficava respondendo 

a outras minhas: espero de Vossa Excelencia esse favor, e a petiçam, para minha mulher 

ir ao Rio de Ianeiro, e occazioens de obedecer a Vossa Excelencia A Pessoa 

de Vossa Excelencia guarde Deus muitos annos, como havemos mister. Santos 1 de Iulho 95 

de 1767         De Vossa Excelencia 

reverente e obrigadissimo Criado 

Ioseph Gomes Pinto de Moraes
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Senhor Capitam Comandante Ioaó Leme da Silva
109

 

Reçebi a de vossa merce junto com a do Illustrissimo 

e Excelentissimo Senhor General de Sao Paullo, e vejo 

na comficaó de vossa merce a ccazualidade que 

ouve, e fico serto ná sua atemçaó. 5 

Dezejo desfrute vossa merce vi- 

goroza saude, e me premita ocazioes 

de seu çerviço. Deus a vossa merce Guarde 

Registo de Jaguarý a 7 de Iulho de 1769 

De Vossa Merce 10 

Affetuoso, e obediente Criado 

Bernardo Antonio de Carv[alho]

                                                      
109 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-560-602.". 

Documento 37 
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Senhor Doutor Ouvidor Ieral e Provedor emterino da Fazenda Ri 

al
110

 

Como me acho só neste Registo e tenho obrigasaõ de 

dar contas no fim do anno do Rendimento delle e fa- 

zer remesa do que tiuer cobrado me he perçizo 5 

pedir a Vossa merce Soldados ou soldado para hir as ditas 

cobranssas porque só me acho com hũ Masso de cre- 

ditos e todos de pouco Valor. estou aqui pasm<a>do 

a espera dos que vaõ e tambem dos que ham de vir e- 

nada Veyo [espaço] Vossa merce me mande Soldado capas que dé 10 

conta dos creditos e do ouro e se poder cer o que daqui
111

 

foj Sera bom que he Ioaõ da Silva Ribeiro e Ia ba- 

quiano destes continentes e capas de leuar remesa 

ce Deus a der; he o quanto Se me [o]ferece
112

 dizer a pessoa de Vossa merce 

que Deus Guarde com saude boa [c]o aumento na Sua devina 15 

grassa hoje Registo de Itapetininga
113

 27 de Novembro de 

1774 anos 

De vossa merce 

Certo Criado e Venerador 

Francisco Carualho  20 

                                                      
110 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "II-880-941.". 
111 Na margem esquerda, há um rasgo de 30 mm de largura por 32 mm de altura, devido à abertura da carta, 

que estava fechada com lacre, conforme será descrito na nota 114 a seguir. 
112 Intervenção do editor: não o grafema "o" no original. 
113 Abaixo da abreviatura que indica o local onde foi lavrada a carta, encontra-se a anotação tardia 

"Itapetininga", grafada com instrumento provido de grafite. 

Documento 38 
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AO Senhor Doutor Ouvidor Ieral e Provedor 

Emterino da Fazenda Rial Ioze 

Gomes Pinto de Morais Guarde Deus 

na Cidade de Sao 

<do Seruiso de 25 

Sua Magestade> Paullo
114

                                                      
114 Abaixo desta linha, há um lacre medindo 30 mm de largura por 32 mm de altura, colado no fólio anterior, 

que está rasgado exatamente nesse local, conforme referido na nota 111 acima. O sobrescrito apresenta-se 
bastante escurecido e com algumas manchas negras. 
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Senhor Cappitam Thomâs Pinto da Silva
115

 

Bem sey o quanto sou deuedor a Vossa merce e sô Deus como bom 

Pay lhe poderâ pagar tanta onrra que com que senpre dezejou 

fauorecer me. [espaço] Meu senhor acho me nesta canpanha do- 

ouro fino rezuluto a naõ ir mais a essa cidade a quaL tenho 5 

amor pela creaçaõ, e nella a meu parecer naõ averâ quem 

de mim se queyxe, pois senpre me comceruey com onrra, 

e procedimento, mas agora no cabo dos meu annos hê que, 

poderaõ de mim falar, mas creya que nunca dey cauzas 

para isso, e senpre em mim ouve verdade. Bem sa
116

 10 

be Vossa merce em como por justas suplicas foy servido o Illustrissimo 

e Excelentissimo senhor General mandar me prender ao meu socio que 

nunca eu o tiuera para ajuste de contas, e taóbem bem sa 

be Vossa merce o que o dito prezo Pedro Iozê Tavares dice perante o Excelentissimo 

senhor na secretaria quando foy seruido mandar nos emtrar, que 15 

logo dice o dito Pedro de malasartes que asim o deuo chamar, que 

ahi estaua a tropa, e que a mandace buscar, isto bem cLa 

ro o falou, e porque no corpo da guarda onde se achaua 

querendo eu ajustar com elle as ditas contas naõ daua pela re 

zaõ recorri a sua Excelencia para ser o dito prezo removido a cadeya 20 

que antes tal suplica nunca eu fizera para tanta molestia, 

perturbaçoés, e dezaçocegos, porque como eu naõ sabia da a 

mistade que tinha o dito preso com o carcereyro, Logo emtrou 

a zonbar de mim com requerimentos ao Doutor ouvidor GeraL, e eu tra 

tando de minha averiguaçaó por mim, e na falta por meus 25 

procuradores, naó muito gostozo dos despachos tanto asim 

que o mesmo Letrado meu procurador que era o Doutor Peyxotto
117

  

                                                      
115 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-534-559.". 
116 Na margem esquerda, na altura desta linha, há a anotação tardia "R. 81/1980", escrita na vertical com 

caneta esferográfica. Abaixo da anotação, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição "Biblioteca 
Nacional Rio de Janeiro", de 18 mm de diâmetro; trata-se do mesmo já referido anteriormente. 
117 Na margem direita, no canto inferior extremo do documento, há uma mancha acastanhada clara, de 60 mm 

de largura por 60 mm de altura. Tal mancha permeia o verso deste fólio, bem como o reto e o verso do fólio 
seguinte. 

Documento 39 
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[[Peyxoto]] dezia naõ podia emtender semilhantes des- 

pachos, emfim senhor isso naõ hê o mais, o tudo hê o que agora ex 

ponho a Vossa merce, eu quando fuy ao Rio de Ianeiro comprey a bene 30 

ficio da minha divida do procurador de Pedro Iozê, sento e trin- 

ta e dous bois, os quais apliquey para hû abono que o dito Pedro Io- 

zê mandou dar ao sargento mor Feliz Ferreira Vello, cujo abo- 

no eu no rio aboney pela ordem do dito Pedro este a mim obrigado 

e eu no Rio Logo na recolhida para essa cidade o coronel Francisco P[in]to do- 35 

Rego que se achaua no Rio embargou os ditos bois de sorte que 

prouou
118

 a fuga de Pedro Iozê, e o pos vanido de bens dizendo 

que os bois eraó seus, e que naó me podia eu pagar com a sua 

fazenda e lâ os procuradores se puzeraó em demanda con 

o dito coronel este senhor como tem o respeito que se sabe jâ dahi nada es- 40 

pero, antes o receyo delle me faz andar perigrinando porquanto 

me advertiraó huâ e muitas vezes a cautela com que deuia an 

dar, eu Lâ pouca poderia ter, e sô sim poderia viuer se 

guro desterrando me isto suposto serto Relegiozo e de au 

turidade me sertificou, que o prezo dicera que asim lhe conta 45 

raó que se eu emtentace pegar lhe na tropa, seguramente 

me mandaua dar hû tiro, eu com estas couzas que obraria 

o prezo por sua parte, eu com receyo do coronel, eu vendo o pre 

zo solto paciando daqueLa sala da escada da cadeya 

por fauor do carcereyro, eu vendo os afeyçoados no tal 50 

prezo, obrey sem ser Louco esta Loucura, inda quando jâ, 

se me tinha feyto a deligencia segundo o que me sertificaraó, e eu 

me aconteceo em duas partes ter o emcontro de rebuçados
119

 ca 

minhando para a minha banda, sem embargo que naó seriaó para mim 

mas a minha desconfiança, e receyo me ditaua suceder ser para  55 

                                                      
118 "Provocou" por "prouou": provavelmente o autor omitiu a sílaba “co”. 
119 O que cobre parte do rosto com a capa; por extensão, disfarçado, dissimulado (BLUTEAU, 1721, v. 7, p. 139; 

SILVA, 1789, v. 2, p. 560). 
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[[Para]] mim este imfortunio, vendo estas couzas e o que po- 

deria ser de temerozo fiz o que nunca pencey fazer que 

foy o retirar me, e em comcLuzaõ o defunto capitam Antonio 

da Silva Brito morreo e nelle jâ se naó fala, com que o pre 

zo se estâ ainda na cadeya quero que Vossa merce fale pelo a 60 

mor de Deus ao Excelentissimo, senhor para que lhes naó de soltura 

té pagar o que estâ alcançado de principal que destribuhio 

para os seus negocios sem me dar parte absoluto e ingrato 

pois bem o confeçou diante de sua Excelencia e de Vossa merce o deuer me, 

e agora dis que sô me deue hû conto, e tantos miL reis, ve 65 

nha isso de mal ao menos que junto com os lucros da fa 

zenda que a minha parte sô paça de dous miL cruzados, e hû con 

to e tantos miL reis so abono de Felis Ferreira vejaó quantos miL 

cruzados saó, estes pois se daraó aos meus procurado- 

res para estes pagarem o que se deuer no Rio de Ianeiro, e eu Lâ 70 

deychey fazenda dividas e o mais que melhor sabe o Amigo Ignacio 

Borg[es], como taóbem o mesmo tem em seu poder cre 

ditos, Livros, e sabe a fazenda que hâ, e taóbem tem em seu 

poder huns creditos pertencentes a MigueL de Alvarenga Bra 

ga no Rio de Ianeiro dos quais pacey recibo, estes tomara 75 

naó Levacem descaminho, e se emtregacem ao dono, e se ron 

pece o meu recibo, e taóbem dezejo seja pago do proprio que 

[i]a ver hû credito que deuo ao C[apitam] Lopo dos santos serra homem 

onrrado, que muito affecto senpre me foy, e eu naó menos por sua 

bondade, emfim senhor eu nunca fuy velhaco, nem sou capas 80 

de o ser se me retirey foy por temer alguâ desgraça e 

naó digo mais nada, o que pesuia Lâ o deychey, e naó hê  
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[[Hê]] bem saya essé Mâ conciencia da prizaó té os meus 

procuradores lhe tomarem conttas, que as minhas Lâ as deychey 

Liquidas e verdadeiras, e basta que até inda tenho resto de prin 85 

cipal com que emtrey em p[o]der desse amigo m[e]u, com que eu dey- 

chey procuraçaó ao Amigo Ignacio Borg[e]s, e nella nomiados 

mais, e atê o Reverendo cura estâ nomiado que hê o prezente o Reverendo Padre Ignacio 

de Azevedo silva, sacerdote inteiro e amigo, de seu amigo e a Domingos Ferreira 

Lima, e cazo naó queyraó por mim ter esse trabalho, ao- 90 

menos pellos amigos do Rio de Ianeiro a quem deuo, e carecem do- 

seu dinheiro que eu o que lhe seguro hê que emquanto Deus me empres- 

tar a vida ey de trabalhar para que naó pereça o meu credito, 

e se sempre veui, como homem onrrado e de bem, a 

sim ey de acabar, que velhaco Deus me Livre seja quem lhe pare 95 

cer que eu naó e se hoje poço dizer naó tenho nada, naó foy 

porque o bebece, dece ao diabo, ou jugace, e pregunte ce nessa 

cidade onde senpre me conceruey, mas foy muita desgraça  

toda topar com semilhante camarada Deus lhe perdoe o que  

me tem cauzado, e peço ao mesmo senhor o salue mas que pa 100 

gue câ o que deue. 

Ponha por quem hê aos pes do Illustrissimo e Excelentissimo 

senhor esta para que naó percaó os homens a quem eu deuo no Rio e Pedro Iozé 

como socio porque saindo este da cadeya, sô eu fico com a carga, 

e elle rindo ce e sua Excelencia bem lenbrado estarâ de que o tal Pedro con 105 

feçou perante sua nobricima pessoa, e a de Vossa merce Deus sempre guarde 

com vida em sua graça que lhe naó ha de faltar, e asim o creyo 

campanha do Ouro fino 15 de Setembro de 1768 

De Vossa merce 

Eu a essa terra naó torno fis                  Menor seruo e obrigado té a morte. 110 

perpozito, naó quero [ilegível] nada.        Francisco Gomes de Carvalho 

<hê desgraça ter hû velhaco apayxonados, e hú homem 

de bem poucos por si, mas Deus louvado saó bons os poucos.>
120

                                                      
120 Esta anotação foi feita na margem esquerda, na vertical, ocupando cerca de metade da altura do fólio. 
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Senhor Capitam Ioaquim Peres de oLiveira
121

 

Recebi a carta de vossa merce, e estimo a sua boa saude; Deos lh[a] continue 

para lhe fazer gratos serviços; e mandar a minha obediencia. 

Vejo o que Vossa merce me diz a respeito do Gentio, 

e o que posso dizer a vossa merce hé que depois que desta Freguezia 5 

foraó alguns exploradores experimentados na materia, 

naó acharaó vestigios de gentio, só sim huãs cavanas; já 

deixadas, e se supoem que desde aquelle tempo que vossa merce man 

dou fazer a mesma exploraçaó, elles a persentiraó, e asustados 

mudaraó o domicilio, por alguns signaes, que se tem visto; por  10 

roubaraó neste Destricto alguns Paoes, e bananas pelos sitios de 

passagem, entende-se que se afugentaraó para as partes do caminho 

novo, e cabeceiras da Paraibuna, Destricto das Minas geraes, e di- 

visa desta Capitania do Rio de Janeiro; donde há tradiçaó an 

tiga, de que foraó assistentes na dita paragem; porque esta 15 

qualidade de gentio naó tem residencia certa por cauza do vi- 

veres, de que se sustentaó, que saó caças etcaetera, e extinctas em hũa 

parte, se mudaó para outra. 

Em cujos termos sou de parecer 

que vossa merce suspenda a sua entrada por naó fazer despezas 20 

badaldamente á real Fazenda. He o que posso dizer a vossa merce 

na occaziaó presente, e se pelo tempo adiante houver algũa 

novidade certa avizarei á Vossa merce; que Deos Guarde muitos anos Paraiba 

de Campo alegre aos 6 de Outubro de 1769 

De Vossa merce 25 

Muito venerador, e Capellaó obrigado 

Henrique Jozé de Carvalho

                                                      
121 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-2105-2159.". 

Documento 40 
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Senhor Cappitam Manoel Rodriguez Araujo Belem
122

 

Meu Senhor Reçebj a onrroza carta de vossa merce em 12 de 

Ianeiro com a data de 26 de Dezembro do anno passa 

do, e naó dej logo execucaó as suas ordens por 

adoeçer Francisco da Sylveira e naó ter eu pessoa que
123

 5 

levasse os sogejtos seguros e como agora vaj para 

essas partes lhe ordeno va a caza donde se acha 

hú dos ademenistrados e o prenda e o leue a entre 

guar a vossa merce estimarej chege para mostrar o dezejo que 

tenho de servir a vossa merce 10 

o dito Francisco da Sylveira vaj para essas partes a ser 

ta dependençia cazo caressa do seu respejto para 

milhor conseguir estimarej vossa merce o porteja que 

por tudo ficarej obregado a pessoa de vossa merce que Deus 

Guarde muitos anos Freguesia de Nossa Senhora da Assunpçaó do 15 

cabo verde 27 de Iunho de 1768 anos 

De vossa merce 

obezequiozo criado muito venerador 

Veressimo Ioaó de Carvalho

                                                      
122 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-534-559.". 
123 Na margem esquerda, na altura desta linha, há a anotação tardia "R. 82/1980", escrita na horizontal com 

caneta esferográfica. Abaixo da anotação, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição "Biblioteca 
Nacional Rio de Janeiro", de 18 mm de diâmetro; trata-se do mesmo já referido anteriormente. 
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Senhor Capitam Meu Companheiro Manoel Rodriguez Araujo Belem
124

 

nesta minha fazenda chegaro uinte soldado 

da gerais taparo o proto uelho de jacuhj he obrado da 

d[it]a fazenda o fincando [mascos] e ficando sol 

dado de estacamento dando me grande prejuizo no 5 

tapamentos do proto da Rosa e canoa e mantimento mas 

sera o que Deos nosso senhor quizer 

O Tenente que ataque 

Logo a Ignacio Preto no mais eo esto a sua
125

 

ordens de vossa merce cuja uida Deos guarde muitos [[muitos]] anos 10 

hoje Fazenda do Rio pardo 14 de Setenbro De 1771 anos 

<A Presa naõ dar logar> De Vossa merce  

<para mais> Serto amigo seu companheiro 

guarde o ama he venera 

[C]ezar Bezerra Cavalg[anti]  15 

                                                      
124 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-1353-1358.". 
125 Iniciando-se na altura desta linha, há um rasgo de 29 mm de largura por 59 mm de altura, ocasionado pela 

abertura da carta, fechada com lacre, conforme será referido na nota 126 a seguir. 
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Ao senhor Manoel 

Rodriguez Araujo Bellem 

fi[delici]mo Capitam de  

[[de]] Ca[ua]los Deoz guarde 

Mogi Guacu
12620 

                                                      
126 Abaixo desta última linha, há a marca do fechamento da carta com lacre de cor amarelada. Verifica-se que 

há, colados no lacre, pedaços de papel do fólio onde foi escrito o corpo da carta, conforme explicado na nota 
acima. 
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Senhor Capitam Mor Antonio Correa de Lemos Leite
127

 

Meu venerado Senhor Resebẏ a de vossa merce e lo 

go Cuidei em dar a s[o]lusam a minha obriga 

sam e qual Remeto a vossa merce e[c]lussa a esta naõ 

u[a]m to[d]os os que vossa merce nomeo por se achar 5 

ausente Jgnacio Xavier Bueno e Luis Casta 

nho por se acharem ausentes mas julgo pe 

lo que ouẏ ao pay e ao filho do Luiz he todo por hu 

teor a queicha e sertamente he minha [h]omen 

e fiCo Com a v[ontade] pronta para tudo quanto vossa merce 10 

me ordenar que he minha obrigaçao obedeser,, 

Muito festejei uer na sua desfrutar boa sa 

ude e deos permita comseruar lhe para maẏor 

gozto meu [e queira] Deos Guarde muitos annos 

Freguesia de Nossa senhora da Faxina 19 de marso de 15 

1767 

De vossa merce 

[Esse querido] tio e muito seu criado 

Bernardo Bicudo Chassim

                                                      
127 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-1431-1608.". 
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Senhor Cappitam Joze Galvaõ de Moura e Lacerda
128

 

Despois de ter escrito a que emculza vaj a esta, foj precizo
129

 

trona la abrir para fazer esta segunda a vossa merce dando parte a vossa merce para 

dar a sua Excelencia em como vaõ. a recolhida para sua Aldeŷa os Indios 

que estavaõ. nesta olaria, fazendo Telha, e Tijoulos, para a Frotaleza 5 

que saõ. o seguintes. Bartholomeu Pinto, Francisco Lopes, e Andre 

Pereira que Ia a tempos estaõ. rendidos, e a cauza de naõ. tejrem hidos a 

the agora fo[u] pella rezaõ. de estarem doentes, o que agora vam 

porque ficam outros em seu lugar, e tambem vaj hú Indio velho 

chamado Inocencio, por este ser muito velho e naõ ser capas de a 10 

turar o servico e muito doentio vossa merce a sua Excelencia ordenara o que fo[rem] 

servidos, 

Tambem dou parte a vossa merce em como foj solto 

por ordem de sua Excelencia Manoel Pereira das gales em que estava, cujo 

asento he do teor seguinte, que he o treslado da culpa 15 

com que foj prezo, na Vila de Mogŷ das cruzes, Manoel Pereira prezo 

pello cappitam Mor da Vila de Mogŷ das cruzes pela culpa de 

desobedecer a hũ official, dizendo naõ conhecia o senhor General pu 

xando por huã faça foj recolhido ao corpo da guarda da cidade de sam 

Paulo em 24 de Iulho de 1770 e Ia tinha andado nas gales nesta 20 

Frutaleza, de Sam Sebastiam e foj solto por hordem de sua Excelencia em 

16 de Maŷo de 1771 cujo asento se acha no livro da sala 

de sua Excelencia 

Fico muito ao dispor de vossa merce a quem Deus guarde muitos 

anos Vila de Sam Sebastiam 30 de Iunho de 1771
130

 25 

<Tambem veja vossa merce se pode alcançar> De vossa merce 

<soltura para hũ mosso que se acha nas gales> O mais obediente soldado 

<desta Frutaleza, por dezertor, chamado Francisco> 

<da cunha mouço branco e apessoado, para declarar> 

<Praça na companhia de vossa merce e pode ficar neste> 30 

<destacamento por caboqueẏro
131

, que he o caboqueẏro> 

<que eu tenho, o que fio em vossa merce faça esta esmola> 

<a este mizeravel, que Deus lhe ha de a vossa merce dar o pago>
132

 Ioachim da Silva Coelho

                                                      
128 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 34 n

o
 1"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-948-1082.". 
129 Na margem esquerda, há uma mancha extensa, de cor acastanhada clara, ficando mais forte nas bordas, 

medindo aproximadamente 70 mm de largura por 210 mm de altura. 
130 Na margem esquerda, à altura desta linha, há o número "1", escrito com instrumento provido de grafite.  
131 Provavelmente caboqueẏro por cavouqueiro, aquele que corta e tira pedras de pedreira. O que faz 

cavouco, buraco feito com uma espécie de alavanca, o qual se enche de pólvora para explodir pedras 
(BLUTEAU, 1728, v. 2, p. 216; SILVA, 1789, v. 1, p. 367). 
132 Informação escrita na margem inferior esquerda, no canto do fólio, pelo mesmo punho que redigiu a carta. 
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Senhor Ajudante de Ordeñs; Raŷmundo Jose de Souza
133

 

Com ezta saõ. tres que tenho escrito a vossa merce despois que vim desa 

cidade para este destacamento e de nehuá tenho recebido reposta dellas. 

bem seŷ que vossa merce cujdara que eu em [n]orro ao capassad[ade] que vossa merce tem 

pois emgua nesse porque bem sej o que vossa merce trabalha, naõ. so no posto 5 

que vossa merce exercita, se naõ. no cujdado do Palacio de sua Excelencia mais con 

tado ese trabalho sempre lhe ficara a vossa merce hú bocadinho de tempo 

para tambem atender a minha escrita, que toda ella naõ. comsiste 

senaõ. na honra de sua Excelencia no aumento desta obra, pois como o dito
134

 

senhor me disse muitas vezes, que coando quizece alguá couza que: a vossa merce 10 

pedisse, esa he a razaõ. porque sou empretinente em pedir, e se a- 

cauzo a obra naõ esta mas aumentada, o acabada de toda, naõ. 

he por culpa minha, he sim pella pouca previdencia que se me da, 

pois sua Excelencia me disse e me prometeo em dezembro pasado que de la 

vim que naõ. so me mandaua os meus soldos vencidos, senaõ. taõ. 15 

bem mandar me dar as providencias para esta obra, emthe agora estou 

esperando e sem Iamais nunca chegar, nem os Indios, que pedŷ, 

nem os Indios, que haviam de vir para fazejrem as telhas, para sua Excelencia 

nem breo, nem ferro, nem aso, que tudo pedi a vossa merce emthe o- 

fazer desta me tem cheguado nem esperança de que me vem, eu no- 20 

modo posivel naõ. lhe pareça a vossa merce que eu descanco, nem afroxo, 

cada ves mais animo uzo no servico de sua Excelencia que [com] naõ. ter gen 

te para me ajudar ao trabalho, naõ. dejxo de trabalhar, com os pre- 

zos que tenho, que mais parece milagre de Deus o que esta fejto com a- 

gente que me ajuda, do que trabalho omano; em tudo sou emfelis, 25 

e senaõ. veja vossa merce que dando sua Excelencia coatrosentos mil reis, 

ao cappitam Frenando Leite, para esta obra, emthe agora ainda naõ. 

chegaraõ. cá, e o dito cappitam fes delles o que lhe pareceo, he o que cheg[ua] 

a minha emfelicidade emfim faça vossa merce o que emtender que eu só, 

o que digo a vossa merce he que no almazem de santos, tem muito breo, e muito 30 

ferro velho que naõ tem serventia, e so o aso, he que custara
135

  

                                                      
133 O nome do destinatário consta apenas do original, e não do microfilme. Na margem superior, à esquerda, 

há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 34 n
o
 2"; à direita, encontra-se a anotação, 

realizada com instrumento similar, "I-948-1082.". 
134 Na margem esquerda, há uma mancha de coloração arroxeada medindo 25 mm de largura por 39 mm de 

altura. Logo abaixo da mancha, há um pequeno rasgo horizontal, de 10 mm por 10 mm. 
135 Na margem esquerda, à altura desta linha, há o número "2", escrito com instrumento provido de grafite, 

indicando a ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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[[Custara]] dinhejro, e como agora tenho ferejro de graça bom 

he que este comserte a faramenta que toda ella esta mal 

tratada, asim veja vossa merce o que hej de obrar nesta materia, naõ. 

pesso a vossa merce nada dos meus aumentos porque sou emfelis, e so o que 35 

pesso a vossa merce he aumento para esta obra, porque he credito de sua 

Excelencia em a qual cujdo muito em desempenhar, naõ. escrevo na 

ocaziaõ. prezente, ao dito Senhor porque escrevendo a vossa merce me pare- 

ce que he o mesmo que escrevesse a sua pessoa; 

Fico trabalhando, e tirando cascas, 40 

pellas minhas maõs; a vista de todos desta terra, e dejxando me 

de curar a minha ferida no rosto, que cada vés vaj a mais, so, 

a fim a dar contas de mim no desempenho de sua Excelencia dezejo 

que vossa merce disfrute saude prefeita na nobre companhia de sua 

Excelencia a quem Deus premita logra la por dilatados annos para vossa merce 45 

favorecer a quem for do seu agrado; Frutaleza da Ponte das- 

canas da Barra de Sam Sebastiam 26 de Maŷo de 1774 

De vossa merce 

muito serto e obediente soldado 

<Dia de Santo Antonio dou> 50 

<principio a levantar a Vila> 

<nova, o que naõ. o fis emthe> 

<agora porque se estava tirando> 

<madejras no matto etcaetera.> 

Ioachim da Silva Coelho
13655 

                                                      
136 Esta assinatura parece ser de punho idêntico ao da carta anterior, porém apresenta traços adjacentes após 

o último sobrenome, o que não acontece na assinatura da missiva precedente. 
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Reverendissimo Senhor Doutor vigario Cappitular
137

 

Em comprimento de hũ despacho que vossa senhoria deo em huã petiçaõ do= 

soldado salvador Rodriguez dos santoz, para eu emformar so= 

bre o depozito em que se acha sua mulher Angelica Maria das= 

Neves, informei pello que consta do termo do depozito, e= 5 

serrando eu a dita petiçam, e informe em carta para vossa senhoria, foy o= 

dito soldado salvador rodriguez taõ petullante, e atrevido, que a= 

briu a carta que remetia para vossa senhoria, com o sobre escrito de= 

minha Letra, para ver o que continha o dito meo informe, e para 

que vossa senhoria conhessa ser este tal homem, de entranhas malle= 10 

volo, com o Atrevimento de assim obrar, dou esta parte a= 

vossa senhoria: que o Guarde Deus muitos anos santos de Março 26 de 

1767,, 

De vossa senhoria 

o Subdito mais reverente e Servo. 15 

Ioaõ Lins de Cordova  

                                                      
137 Na margem superior, à direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento provido de grafite, "I-

1431-1608.". 
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Prizaõ do Soldado Salvador Rodriguez que 

abrio a carta do Reverendo Vigario Capitular 

[fi]ndo
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Senhor Cappitam Afonco Botelho de SamPayo e Souza
138

 

Recebi a de Vossa Merce de 21 do mes passado em reposta da minha 

que ezcreuí ao Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General, e com ella os reçibos que man= 

deẏ das remessas que tenho feito, para a Meza do Glorioso Santo Antonio de Lisboa 

como se me mandou pedir, e a conta corrente que taõbem mandeẏ, como 5 

se me ordenou, a qual Lá ficou 

Vejo o que Vossa Merce na Sua 

me rellata a respeito dos manposteiros
139

 pedidores sobre os Seus Preuilegios 

e a devossaõ que tem Sua Excelencia ao Glorioso Santo, e como os pedidores estaõ 

muito sentidos de naõ serem guardados os ditos Preuilegios, por isso alguńs 10 

ja tem Largado, cuidareẏ em os apLicar por Seruir ao Glorioso Santo 

para que conthinuem, na mesma deLigencia e para que o facaõ com mais feruor 

segurando lhe a elles o Guardarem sse os preuillegios do Glorioso Santo 

Receby a Segunda Carta de Vossa Merce 

de 25 do dito passado em reposta da minha que ezcreuẏ ao Illustrissimo e Excelentissimo 15 

Senhor General com a minha emformaçaõ que mandeẏ a respeito da tapajem 

do Rio Parahiba, abaixo 3 Leguas do Porto Real que ordenou 

Sua Excelencia a Vossa Merce me auizasse para que remetesse eu a petiçam com o despacho 

a respeito da dita passajem, cuja hordem, naõ foi por petiçam com despacho, mas 

sim a ordem incLuza que remeto como Vossa Merce me hauiza, sua Excelencia 20 

ordemna, e o faço 

A 3
a
 e hultima Carta que de Vosa Merce re- 

<Esta informacaõ> çeby foi de 30 do dito mes passado com a petiçam incLuza que remeto com 

< foi sobre o requerimento> a minha emformaçaõ como o Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General a Vossa Merce hordenou 

<que fes Maria Iozefa Froes> eu o fizesse, o que tudo Vaẏ satisfeito com a minha rendida obediençia e o= 25 

<mulher de Felipe Alvarez di-> brigaçam Taõbem remeto a carta incLuza do Pintor Manoel de Moura 

<zendo que o dito seu marido> em reposta da que eu lhe escreuẏ a respeito do que Vossa Merce me auizou, por or- 

<se achava dezencaminha> dem de Sua Excelencia para Vossa Merce mostrar e vir dellâ detreminado segundo a res 

<do em guaratingueta> posta della 

<e que o mandase recolher> DEOS Guarde a Vossa Merce para meu Senhor por muitos anos 30 

<e da informacao> Guaratingueta 12 de Iulho de 1776 [espaço] De Vossa Merce 

<constou que o dito ja ali> Seu Maior Venerador e Criado 

<naõ asistia mas sim na> 

<Vila de sao Ioaõ d’El R[e]y.> 

Antonio Galvaõ de França
14035 

                                                      
138 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 45 n

o 
1"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1921-2049.". 
139 Mamposteiro: homem posto por mão de alguém para fazer algum negócio; manteúdo, o que está 

alimentado da mão de alguém (BLUTEAU, 1716, v. 5, p. 277; SILVA, v. 2, p. 255). 
140 Na margem esquerda, à altura desta linha, há o número "1", escrito com instrumento provido de grafite. 
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Senhor Capitam Afonso Botelho de SamPayo e Souza
141

 

Em doze do corrente ezcrevi a vossa merce a minha ulti=
142

 

ma carta em resposta das suas, e agora determinei pór 

na sua prezença em dizer-lhe, que em 14,, de Março escrevi 

ao Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General para a Prassa de Santos onde se 5 

achava em resposta da que delle recebi, e athé agora naõ 

tenho tido resposta delle a respeito do particular taõ preci 

zo, em que lhe fallava, e pello naõ importunar com cartas, que 

ro, que vossa merce me faça o favor de lhe fazer disto sabedor para elle 

dar a vossa merce a rezolução, e avizar-me della para eu obrar com o 10 

acerto, que dezejo, e sobre o mesmo escreveu taõbem a came- 

ra desta Villa, e athé agora naõ tem tido resposta, por isso 

se naõ tem obrado nada no que se fas precizo, e hé que nesta Villa 

sempre houve Sargento Mor, e o que hera morreu, se acazo se ha de 

fazer outro, e taõbem de quatro capitaiñs, que haviaõ da Or= 15 

denança todos morreraõ, e he precizo fazer outros, e hũ na 

Freguesia do Facaõ; e como toda a gente melhor se acha na companhia 

da cavallaria, e na Nominata, que se fizer, se dá Sua Excelencia 

[[Lencia]] vaõ nella alguñs nomeados, pessoas da cavallaria, e 

por cauza desta resposta naõ está ja tudo feito, isto hé o que 20 

peço a vossa merce, rezoluçaõ disto, e taõbem de quantas pessoas 

haõ de ser as companhias, pois naõ ha capitam nenhũ, senaõ só hũ dos 

antigos na Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, e ja lá foi a Nomi 

nata de outro, porque nella naõ entrou nenhuã pessoa da ca- 

vallaria, e athé agora depois da Ordem de Sua Excelencia tudo está  25 

                                                      
141 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 45 n

o 
2"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1921-2049.". 
142 Esta carta foi escrita por punho diferente daquele que escreveu o anterior. A assinatura de ambas, no 

entanto, parece ter sido feita, se não pelo mesmo punho, por punho bastante semelhante. 
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a meu cargo em mandar fazer exercicios todos os Domingos, 

do manejo das armas, e como hé gente bastante vem metade 

della todos os quinze dias, por naõ haverem capitaiñs, a quem 

mandar, para cuidarem cada hũ na sua companhia que lhe tocar; 

esta resposta quero dE vossa merce, pois vivo cuidadozo, e na mesma 30 

forma os camaristas, por naõ termos resposta dE Sua Excelencia, e vossa merce 

tenha a bondade de me perdoar este meu atrevimento, que o faço a 

vossa merce pella cauza ja rellatada a sua pessoa, que Deuz conser- 

ve com saude, e o guarde para meu Senhor, como dezejo por muitos anos. 

Isto hẽ por não cahir na censura de omisso sem cul- 35 

pa, por naõ ter vindo thé agora a resposta, que se tem espe= 

rado. Villa de Goratingueta 16,, de Iulho dE 1766 anos. 

DE Vossa Merce 

Seu Maior venerador e Sertto Criado 

Antonio Galvaõ de França
14340 

                                                      
143 Conforme referido na nota 142 acima, as assinaturas desta carta e da anterior são muito parecidas, e muito 

provavelmente foram realizadas pelo mesmo punho. 
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Senhor Doutor Iuiz de Fora Ioze Gomez
144

 

Incluza remeto a Vossa Merce a carta para sua Excelencia na qual fasso de conta 

que com elle me conffesso explanando a verdade com a confianssa- 

de alargar me nella por Vossa Merce me animar que nada rezervace, com 

verdadeira informasao, inda que naő esta bem ao meo caratel, descubrir 5 

aquilo em que de mim se fiavam, com tudo acho acertado fallar 

a verdade inda que por isso padessa eu maiz: inda se me recolhe de 

poiz de celebrar naquela mazmorra Deus permita aceitarm
145

 em 

desconto de meuz peccadoz; remeto hua carta a minha May para a consolar 

poiz antez dezejo consolar a sua aflisam do que remedear a minha penna, 10 

tambem hua petiçam ao meu Prelado por estar em duvida se me tera 

coartado a jurizdisaő de confesar aos que commigo tiverem devosaő 

Vossa Merce tera a bondade de recomendar muito a fidelidade do portador para entregar a car 

ta a sua Excelencia de maő propia, e mandar me Vossa Merce procurar o despacho da 

minha petiçam e recomendo a minha May me mande repozta a entregar nessa Vila a Vossa Merce 15 

para me fazer a merce remeter 

Estimarei disfrute Vossa Merce saude feliz para me 

destribuhir suas ordeins. Deus A Vossa Merce guarde muitos annos Barra grande em 7 de 

Dezembro de 1767. 

De Vossa Merce  20 

Menor Servo 

<Esta he a carta que me escreveo> 

<o Padre com a que escreve a Sua Excelencia: am-> 

<bas remeto ao m[eo] Senhor e juntamente> 

<a da Mae etcaetera> 25 

<Gome[z]>
146

 

Francisco Xavier Garcia 

                                                      
144 Na margem superior, à direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento provido de grafite, "I-

1359-1393.". 
145 O escriba parece ter esquecido do grafema "e", que poderia estar antes ou depois do grafema "m": 

"aceitarem" ou "aceitar me". Por esse motivo, optou-se pela não intervenção do editor e pela explicação do 
fato em nota.  
146 Informação escrita por punho distinto daquele que redigiu a carta, o qual, inclusive, usou tinta de coloração 

diferente, mais acastanhada. O sobrenome "Gomez", do juiz de fora de Santos, apresenta traços adjacentes no 
final, assemelhando-se a uma rubrica. 
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Illustrissimo Excenlentissimo Senhor
147

 

Naő tenho palavraz para expresar A Vossa Excelencia Illustrissima o quanto agardesso a merce de me mandar 

dar mais alguma liberdade e permitir me celebrar, nos sanctos sacrifficioz rogarey a Deus 

Nosso senhor por Vossa Excelencia que so elle como remunerador pagara a Vossa Excelencia e naő eu que como ingrato 

naő saberei gratificar a Vossa Excelencia de quem naő esperaua menos compaixam; pois a begni 5 

dade de Vossa Excelencia me servio de abono as minhas infelicidadez 

Por esta me ponho aos pes de Vossa Excelencia a quem quero expresar toda a ven[eracao] 

sem discrepar nem acrecentar couza alguma: Bem sei senhor que juztamente 

estara Vossa Excelencia agrauado de mim inquanto Deus nao permitir aclarar quem he o cul 

pado, expecialmente no atrevimento de quem fes esse papel que ja relatei ao senhor Doutor 10 

Iuis de fora quem me mostrou, e em que occaziam, nao que eu fizece nem nunca 

tiue tal abilidade nem Deus tal permita: naő hé o Diabo tam feo como se pinta 

se este se retrata tam enorme he por terem perdido a grassa de Deus e a mim 

por reconhecerem vim fora da grassa de Vossa Excelencia me fazem ja cam danado. 

Na retirada de caetano Ioze naő fui eu a origem se naő 15 

o Doutor ouvidor o quando esteue em santa Anna lhe dice que se foce para a gerais para sua 

caza e que sahice das mizerias que passaua em caza de Vossa Excelencia que lhe daria 

hua carta para la seus Irmaoz lhe fazerem conveniencia e tratar da vida 

com isto entrou o rapaz a anssiar a querer logo partir e pedir lhe a carta 

the que eu lhe dice que se lhe tinha de dar a carta que lhe dece que elle ja queria 20 

hir, dice me que o rapas era tollo que pudia deixar se apanhar e mostrar a carta 

mas que foce que sem falta lhe mandaua a recomendasaő eu de facto dei lhe 

humas poucas de patacas e alguma matalotagem por compaixam pois ja 

lhe tinha amor, e algumas lagrimas derramei quando elle chorando se despedio 

e agradecendo me muito algum bem que a minha limitasao lhe pode fazer, esta hê 25 

a minha culpa Senhor que por naő ofender ao Ministro calei me, o qual logo me 

comonicou que ja estaua na sua caza; o mesmo pertendia fazer a Ioaő 

chrisostomo que varias menhaz
148

 emquanto Vossa Excelencia estaua recolhido o topei em 

caza do dito Ministro onde lhe dava chocolates e almossoz, e a vista do mesmo 

chrisostomo desdenhava de Vossa Excelencia e dizia lhe homem diga lȁ
149

 a esse patife que 30 

mande ca buscar o que precizar, veja quando quer vou hir para terra de brancos e 

tire ce daquele galego; e por instantez andaua a impo llo, naő se rezolvia 

de todo o chrisostomo mas que sempre havia de hir; e perguntaua me pelo Cae 

tano i eu dice que so hua carta tiuera delle, e nao sabia mais nouaz, e o dito 

Ministro me dice repetidas vezes que andaua de dia em dia dando hua conta  35 

                                                      
147 Na margem superior, à direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento provido de grafite, "I-

1359-1393.". 
148 É provável que a leitura deste vocábulo mais adequada ao contexto seja "manhãs". 
149 A marca sobre o grafema "a" está virada para o outro lado, porém, por não encontrarmos símbolo 

adequado para grafá-lo dessa forma, optamos pelo uso dos dois tracinhos, virados para a esquerda. 
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[[Conta]] a sua Magestade e que queria recolher ce a sua caza e que com semelhante 

homem se invergonhaua servir, que era ouvidor que era Iuiz, camarista e 

vigario que era tudo quando nenhuma jurisdisaő troucera e que viera Vossa Excelencia 

como para degredo para serta satisfasam e que nunca fora militar nem 

cortezam da corte senaő capitam Mor na sua terra e que era morgadinho 40 

Matheuz, e que o mais distinto que se achaua de Vossa Excelencia e de toda a comitiva 

era o secretario e que muitas barretadas
150

 fizera Vossa Excelencia ao Irmaő do dito na 

corte o qual era o seu homem e o seu Valido; e que elle viera para encaminhar 

A Vossa Excelencia e continuamente estaua escreuendo a hum Dezembargador capello dando lhe conta 

de todos os movimentos ordeiñs e bandos de Vossa Excelencia e a promptidaő com que queria 45 

se imbolsar da sua congrua
151

 e outras couzas algumas vi eu, e tambem 

escrevendo a hum [Reverendo] Governador de Evora substituto ao do rio e nella muitas 

zombarias do governo de Vossa Excelencia mas algumas repostaz do Reverendo as viece com 

boa notta e letra mas se nao daua por achado do que elle criticaua de Vossa Excelencia 

finalmente Senhor fiaua ce de mim e me dizia que reprehendia a Vossa Excelencia que vice como 50 

governaua mas que Vossa Excelencia se facilitaua e se naő sabia haver; sucedeo dar 

elle hua centensa mal fundada a sogra de meu Irmaő e deo me hua 

satisfasam eu dice lhe diante do Iuis Fulano penteado que se achaua em 

sua caza que quando hum estudante fazia hua orasaő certa e nao daua a razam 

porque a fizera me nao contentaua mais do que aquele que errando daua 55 

a razam pelo que errara ficou pouco gostozo commigo, e como tinha re 

colhido a sua caza duas crioullas da fazenda Maria e Antonia filhas do Ferreiro a titullo 

de suas lavandeiraz douz mezez e meio pouco mais ou menos e o caetano 

procuraua para o serviço ellas logo me traziam escrito delle que disfarcasse que 

havia pagar os jornais; e inda na minha gaveta concervo entre hum masso de 60 

cartas os escritos delle que constam disso e so ao Padre Azevedo os moz 

trei porque ouvia rosnar o contrario do que a couza era. tantas vezes se 

foy buscar as criollas que ja cauzaua reparo the que eu dice ao caetano 

que as castigace de athe humas chicotadaz quando la as apanhou na fazenda 

logo o Ministro escreveo me hua carta azeda, que lece eu ao caetano que 65 

os Ministros se devia todo o respeito e que quando pediam alguma couza man  

davam, eu vendo estas couzas sem poder falar concenti que estiuecem 

fora da fazenda e permiti se baptizace na cidade mesmo a criansa e nos 

acentos dos livros havia de o por filho de Pai incerto e asim o fis maz  

                                                      
150 Cortesia de barrete; espécie de cumprimento feito através de um toque no chapéu (BLUTEAU, 1728, v. 2, p. 

55; SILVA, 1789, v. 1, p. 267). 
151 "A porção que se dá a Curas, Parocos, Conegos, para viverem." (SILVA, 1789, v. 1, p. 445). 



430 

  



431 

[[Fiz mas]] requereram ellas que naő fizece acento como cativo que o dinheiro estaua 70 

prompto ao que eu respondi que nao pudia fazer isso, aqui se acabou 

o Ministro de me tomar por proa, e as negras queixavam ce que eu naő 

queria forrar aos filhos que o dinheiro era para santa Anna e fizeram disto susurro grande 

queixavam ce do mesmo que nao fizera o que lhe prometera, athe ali duvidaua eu 

se seria couza delle, mas athe hua carta me botaram que me amedrentavam 75 

e que me haviam dar hua volta, e pondo me a mim a culpa dos seus delitoz para 

eu me calar ou fugir, eu nao sabia o que havia de fazer, nem o que houverá de 

obrar, mas vzei de prudencia soportando sem me queixar, isto foy na 

antevesperas da sua sahida a correisaő pelas inferencias supunha ser 

delle pois receozo / como se dis pelejam se as comadres descobrem se as 80 

verdadez / que eu descubrice a Vossa Excelencia todas estas couzaz, so consumir me faltaua 

agora lhe cahio a sopaz no mel, pois contra elle todos tem medo de declarar 

a Vossa Excelencia e contra mim como corda mais debil por forsa a de quebrar: No que 

respeita a hida destez criados naő fuy eu senhor pois bem conhecido e castigado 

esta quem lhes daua cavalos e se queria auzentar com ellez para desgoztos que 85 

tinha, foy serto que me comonicaraõ depois de tudo ja arumado e 

vindo eu para a cidade em hum emcontro que tiue me fes sabedor Francisco Luiz 

da viagem e se despedio de mim e de varios que o sabiam, e o mesmo Padre 

Azevedo me mostrou hua receita <do chrisostomo> que dizia avia entregar a Vossa Excelencia depois 

da hida delles para pagar aos seus credorez, foy desgrassa minha nao ser eu 90 

chamado de Vossa Excelencia que diria diante delles a mesma verdade mal podia eu senhor 

andar com acintez a Vossa Excelencia de quem dependia me mandace pagar a congrua 

que tinha vencido só dezejaua adivinhar para os agradoz de Vossa Excelencia e com 

esta esperansa perde boa conveniencia que me queria levar o Reverendo Padre vizitador 

e vigario de Mato grosso, como havia andar eu maquinando e faland[o]
152

 de 95 

Vossa Excelencia pois reconheso que nao tem obrigaçam de me dar do seo nem me deue 

nada, Verdade he que me queixei algumas vezez que Vossa Excelencia me naő queria mandar 

pagar dos beiñs sequestrados a congrua que sua Magestade me havia a[r]bitra 

do para acudir aos meus credorez que me vexavam, e az nececidades de minha caza, 

isto senhor naő hera em desabono da pesoa de Vossa Excelencia he mais desgrassa minha pois Senhor 100 

nesta idade nunca fui prezo nem criminozo sempre cuidei em proceder 

como o meu nascimento requer, e o meu estado, e nem dei occaziam de   

                                                      
152 No original, o grafema final parece ser "e". 
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[[De]] me chamarem filho de veuva, e dependendo eu tanto dos favores de Vossa Excelencia 

havia me querer opor a desgosta llo[!]
153

 isto parece senhor forsa de disgrassa minha 

mais do que outra couza: nem eu queria hir contar nada a Vossa Excelencia  105 

intendendo lhe cauzaria paixam grande e o Menistro havia me mandar 

fazer mal, pois athe chacotaz fazia de Vossa Excelencia dizendo que naő dizia nao 

senam num Vossa Excelencia perdoe estar eu molestando o com tamanha escrita 

que esta he a verdade: lembrado estara Vossa Excelencia que nunca me perguntou pelo 

caetano: e Vossa Excelencia naő me ouvio antes que me ca mandace; que eu contra 110 

mim havia dizer a verdade e tam humilde e com toda a cortezia esperei 

as ordeiñs de Vossa Excelencia na minha caza como dira o senhor Ajudante da cavalaria 

sempre cuidei me ouvice Vossa Excelencia: primeiro antez do castigo, mas senhor como 

nao ha a quem falte opostos trocaram me as cenaz; pois vai muita diferenssa do 

ouvir ao fallar. Deus permita aclarar a Vossa Excelencia tudo para me mandar 115 

restituhir a liberdade e fazer que me nao ofenda o Menistro nem as minhas 

obrigasoiñs em vinganssa, que ja com a supozizam de que eu teria 

lugar de descubrir algumas couzas, fui avizado que Caetano Pinto 

dicera a quem me dicece que me acautelace do Ministro que me havia 

involver com a sua justissa; esta he senhor a summa da infelis tragedia 120 

que me sucede Vossa Excelencia por quem he ponha os olhos em este pobre sacerdo[t]e
154

 que 

inda nem me rezolvia a ter esta confianssa de escrever a Vossa Excelencia nesta 

forma se o senhor Doutor Iuis de Fora me nao dicera que de toda a verdade 

sem rezervar nada explanace a Vossa Excelencia e que se elle obrigaua a mandar 

com toda a seguranssa entregar a Vossa Excelencia Illustrissima a quem dezejo saude felis 125 

e que continue Deus prosperidades A Vossa Excelencia como todos havemos mister 

Barra grande 6 de Dezembro de 1767 

De Vossa Excelencia Illustrissima  

obrigado e o mais venerador Servo 

Francisco Xavier Garcia130 

                                                      
153 Aqui há um sinal que se assemelha a um ponto de exclamação. 
154 Intervenção do editor: o escriba usou o grafema "d", parecido com o alógrafo em "dizer", na linha 9 deste 

fólio, ou com "dicera", duas linhas abaixo de "sacerdode". 
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Senhor Affonso Botelho de SamPayo,
155

 

Por ter notícia, que Antonio Diaz Torrez procura o posto de Capitam 

de Auxiliarez de pê de Mogy Guassu, o qual se acha confirmado por Sua 

Excelencia no posto de Tenente da minha companhia e por ser o dito Antonio Diaz muito di 

ligente, e meu amigo, dezejo, que se conserve no dito posto de Tenente, porque me há 5 

de ajudar muito, e naõ me será facil achar outro taõ Sufficiente; por ez= 

tes motivoz rogo a Vossa Senhoria ponha na prezensa de Sua Excelencia eztas minhas ra= 

zoẽz; sugeitando-me sempre a tudo o que for do agrado do mezmo senhor. 

Eu pertendo neztes quinze dias mais, ou menos ir 

a essa cidade a proztrar-me aos pez de Sua Excellencia, aonde pertendo reprezentar 10 

lhe algũas circunztancias para o bom exito da execuçaõ de suas ordens: 

sendo, que naõ seja do agrado de Sua Excelencia, com avizo de Vossa Senhoria suspenderei 

este intento. [espaço] Deos guarde a Vossa Senhoria com saude e felicidades. Iaguary 

24 de Setembro de 1766. 

De Vossa Senhoria
156

 15 

O mais obrigado e affettivo criado 

Iozé Gomez de Gouvea
157

                                                      
155 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 49 n

o 
1"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-457-492.". 
156 No verso deste fólio, aproximadamente nesta altura, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição 

"Biblioteca Nacional Rio de Janeiro", de 18 mm de diâmetro; trata-se do mesmo já referido anteriormente. A 
seguir, há a anotação tardia, feita com caneta esferográfica, "R. 71/1980". 
157 O fólio apresenta manchas de coloração acastanhada clara na parte superior, bem como na parte lateral 

direita. Na margem inferior, à esquerda, há o número "1", escrito com instrumento provido de grafite, 
indicando a ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 

Documento 51 



436 

  



437 

Senhor Sargento Mor Manoel Caetano de Zunega,
158

 

O portador desta hé meu Sobrinho Ioão Pereira, que vai procurar o nume= 

ramento de Alferes de minha companhia, e taõbem vai Antonio Dias Torres para Te= 

nente Vossa Merce me fassa a honra po los na prezensa de Sua Excelencia: naõ foraõ mais 

sedo pelo dito Torres estar enfermo. 5 

Vossa Merce por elles me mande a forma do exercicio, e taõbem 

o caderno, que ficou em poder de Sua Excelencia, juntamente o metodo como hei de fa[zer] 

Sargento do Numerario, Furriel, e Porte bandeira, depois que vierem estes officiaes 

[[hei de fazer]] mostra, e entaõ hei de ajustar a conta dos soldados, que me faltao, 

e darei conta pelo uniforme, que Vossa Merce me deo 10 

Vossa Merce me fará merce reprezentar a Sua Excelencia, que aquelle 

descuberto, que fez Manoel de Brito Leme naõ tem controversia com outra 

comarca por quanto está para cá do rio Mogy, e naõ fica muito distante de Mo= 

gy Mirim, e desta paragem em que moro me dizem distará taõ Sómente sete Le= 

goas, e que o decadente estado em que se achaõ estes Paizes, me dá motivos para 15 

tornar a pedir a Sua Excelencia, que sendo do seu agrado, quero ir examinar, e dezim= 

festar dos negros fugidos, que me dizem estaõ para aquella parte, e do que achar re= 

almente dar conta a Sua Excelencia para dispor o que for servido. 

Hé o que de prezente se me offeresse dizer a Vossa Merce, a quem dedico minha vontade 

sugeita ao Seu Serviso. Deos guarde a Vossa Merce feLismente muitos anos. Iaguary 15 de Novembro 20 

de 1766. 

De Vossa Merce 

Amigo o mais amante e Criado muito obrigado 

Iozé Gomez de Gouvea
159

                                                      
158 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 49 n

o 
2".  

Abaixo dessa informação, há a anotação tardia, feita com caneta esferográfica e na diagonal, "R. 70/1980". 
Abaixo da linha indicativa do destinatário, à direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento 
provido de grafite, "I-457-492.".  
159 Assim como ocorre com o anterior, este fólio apresenta manchas de coloração acastanhada clara na parte 

superior, bem como na parte lateral direita. Na margem inferior, à esquerda, há o número "2", escrito com 
instrumento provido de grafite, indicando a ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. No 
verso deste fólio, na parte inferior esquerda, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição "Biblioteca 
Nacional Rio de Janeiro", de 18 mm de diâmetro. Ao lado, há a mesma anotação tardia que aparece no reto do 
fólio, realizada também com caneta esferográfica, "R. 70/1980". 
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Por carta do Illustrissimo e Excelentissimo Senhor GeneraL desta capitania
160

 

de 28 de Iunho proximo passado, em que me ordena 

serta deLigencia, fiz eLeyçaó para Xefe deLa 

a Semeaó Tavarez da SyLva; e porque lhe hé pre 

cizo companhia, rogo ao senhor capitam Mor da vila de Iun 5 

diahy, e a todos os senhorez officiaiz MiLitarez, ou a quem 

suas vezes fizer, e ao senhor Iuiz ordinario, sendo lhes 

esta aprezentada lhe mandem dar toda ajuda, e fauor 

e as pessoas que o dito semeaó Tavarez nomear para o a 

companharem; espero naõ aja humissaõ da parte 10 

dos ditos senhorez, e avendo-a ficaraó responcaveis 

ao mesmo senhor GeneraL. Iagoary 23 de Iulho de 1771 

O Capitam de Granadores Iozé Gomez de Gouvea 

Aprezentando ordem do ILLustrissimo e Excelentissimo senhor general em que ordena
161

 

que da ordenança desta villa se lhe acista com gente para a deligencia 15 

que dis lhe emCarrega o mesmo senhor naó taó somente se lhe porá pronta 

senaó que taóbem, Sendo para o Servico de Sua Magestade e do dito Senhor general 

eu propio a aCompanharei Villa de Iundiahj 28 de Iulho de  

1771 

O Capitam Mor Miguel Alvarez doz Santos 20 

Comformo me com o exposto pello Capitam mor asima
162

 

O Iuis ordinario Ioão Ioze Affonso
163

                                                      
160 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 49 n

o 
3".  

Abaixo dessa informação, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição "Biblioteca Nacional Rio de 
Janeiro", de 18 mm de diâmetro, e, ao lado dele, há a anotação tardia, feita com caneta esferográfica, "R. 
101/1980". Na margem direita, há a anotação "I-626-653.", realizada com instrumento provido de grafite. 
161 Desta linha em diante, o documento é escrito por punho diferente do que redigiu o restante. 
162 As últimas duas linhas do documento são escritas por um terceiro punho, provavelmente o do juiz 

ordinário. 
163 Na margem inferior, à esquerda, há a anotação tardia, feita com caneta esferográfica na diagonal, "R. 

101/1980". Abaixo dela, há o número "3", escrito com instrumento provido de grafite, indicando a ordem do 
documento dentro da pasta em que está inserido. 
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Reverendissimo Senhor Frei Ioaquim de Sao Iozé Sylva
164

 

O particular amor que consagro a sua pessoa, 

e com que destingo o seu merecimento, acredita as vi 

vas significaçoeńs que recebo do seu affecto, na 

sua carta que muito estimo; e mais por que me certifica 5 

da sua saude, que sempre lhe dezejo, pello que lhe que 

ro, e pello vtil da sua Religiaó; mas como naó ha 

perfeito gosto sem sombras de dissabor, havia de 

ter nella ainda continuado o odio do seu persegui 

dor, que naó contente ou mal satisfeito de o ter feito 10 

manifesto na Cappital de Vila Rica, o quiz faser 

conhescido em mayor distancia, na prezença do seu 

Reverendissimo Provincial, sem lembrar-se que a capacidade que 

o authoriza no seu cargo, naó havia proceder com 

a leveza, com que elle subjeitou a escripta mais 15 

hua attestaçaó do seu dezacordo, e da sua inveja: 

Elle 

soube, pello seu parcial cappitam Ieronimo da Sylva, da 

carta de Vossa Reverendissima ao Landim, que lhe naó sofreo o 

conhescimento daquella injusta maldade deixar de a fa 20 

zer publica: e creyo que envergonhado, negou o 

facto, com o fundamento do costume, de naó ser 

elle: naó seria sua a Letra; por que sabe ferir 

com rebuço; mas que importa! Se senaó conhesce 

na terra mais do que aquelle vnico desaffecto enve 25 

jozo, e inquieto genio! 

Em sua exoneraçaó escre
165

 

va a Vossa Reverendissima mandando, a sello volante, a  

                                                      
164 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 50 n

o 
1"; um 

pouco mais à direita, há a anotação "I-348-360.", realizada com instrumento provido de grafite. O original 
apresenta uma mancha na área superior direita, de cerca de 65 mm de largura por 68 mm de altura, de cor 
castanho-claro. 
165 Na margem inferior, à esquerda, há o número "1", escrito com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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carta a Frei Francisco para que a visse; e creyo que certo 

de que eu a lesse; mas tenho feito conceipto da 30 

sua volu[v]olidade e que quanto mais procura encu 

brir os factos das suas sem rezoeñs, mais descobre 

a capacidade com que forma as suas machinas e o seu 

bom genio. 

Eu estou certo no sofrimento de Vossa Reverendissima 35 

e que sem desvanescido realce da sua virtude, ac 

crescenta mais este meressimento a sua paciencia: 

para mayor agrado de Deus. 

Naõ se esqueça vossa Reverendissima 

de que sou, e serey 40 

de Vossa Reverendissima  

O mais affectivo venerador e criado 

Villa de Sao Ioaó a 

Iunho 30 de 1769 

Manoel Caetano Monteiro Guedes.45 
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Reverendissimo Senhor Lourenço de Queirós Coimbra
166

 

Recebo a carta de Vossa Senhoria de 30 do passado com as duas
167

 

do Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General de Sao Paulo, para o fim da Se- 

gurança da divida dos quatro creditos, que tãobem receby; 

e logo para este efeito mandei chamar ao Alferes Iozé, An 5 
tonio, Alvarez, de Figueredo, de quem podia haver o mayor re- 

ceyo, este me aprezentou hum recibo de par[a]rem em poder 

do Capitam Iozé de Soiza Gonçalvez creditos do produto das bestas que 

vendeo fiadas, com o excesso de quatrocentos mil reis a obriga- 

ção, que havia passado em Sao Paulo, de cento e huã besta mu 10 
ares: como dado recibo de [[de]] 19, tãobem passada na mesma 

Cidade: em cujos creditos julgo segura toda a divida deste 

Alferes, por serem os compradores das ditas bestas capazes de 

pagar ao tempo de Seu vencimento. 

Ao Sobredito Capitam que tinha recebido 15 
hũa das vias dos creditos por via de Manoel de Araujo Go- 

mes do Rio de Ianeiro, recomenda haja de mandar citar 

aos compradores das bestas para que não paguem sem ser 

á vista das suas obrigaçois, que parão em seu poder; e Supos- 

to que nele conheço cuidadozo zelo nesta Segurança, e cobran 20 

<P.S.>
 168

 ça a Seu tempo devido, ao meu cuidado fica tãobem esta apli- 

<Logo remeti a> cação; e todo o de que se não haja de perder coiza algũa destas di- 

<carta de vossa Senhoria> vidas, pelo muito que estimo toda a ocazião de poder servir a 

<para Sao Paulo.> Vossa Senhoria e aquelle Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General meo amo; e meo pa- 

tricio. 25 
E como se achaõ ja as primeiras vias das obri- 

gaçois nesta Villa no poder do predito Capitam com procuração, in 

vio a Vossa Senhoria as Segundas que receby; e quando haja por algum 

incidente precizão dellas as repetirei a Vossa Senhoria. 

Eu dezejo a pessoa de Vossa Senhoria melhor 30 
Saude

169
 e o m[ais] que fico de prezente; e sempre os seus preceitos 

extimaveis; porque sou 

Villa de Sao Ioão e a Agosto            de Vossa Senhoria 

29 de 1770                          O mayor venerador e certo Criado
170

  

               Manoel Caetano Monteiro Guedes35 

                                                      
166 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 50 n

o 
2". Um 

pouco mais à direita, há a anotação "I-361-381.", realizada com instrumento provido de grafite. O original 
apresenta uma mancha na área superior direita, de cerca de 40 mm de largura por 65 mm de altura, de cor 
castanho-claro. No alto da mancha, o papel está mutilado. 
167 Punho diferente daquele que escreveu a carta anterior, de mesma autoria. 
168 Texto escrito na margem esquerda, por punho diferente daquele que escreveu o corpo desta carta, e 

bastante parecido com o punho que redigiu a carta anterior. Trata-se de punho bastante semelhante àquele 
que assinou e escreveu a saudação final, de “de Vossa Senhoria” em diante. 
169 Após esta palavra, há um rabisco a que se segue algo que se assemelha a um "a" sobreposto. 
170 Na margem inferior, à esquerda, há o número "2", escrito com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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Senhor Affonsso Botelho de SamPayo
171

 

Reçeby a de vossa senhoria em que me dis que o Illustrissimo e Excenlentissimo
172

 

senhor General que quer saber õs termoz em que se açh[ao] 

o que me tem em[ca]regado e o que rezpondo que brebe 

mente lhe hei de dar conta de tudo; o que por naõ puder ser 5 

mais brebe yá o naõ tenho feito p[arci]almente a Lizta dõz 

Indioz que se açhaõ muitoz ezpalhadoz; e por mais que 

naõ tenho dezcançado õ naõ pude com ela ẏr 

mais sedo; hé o que se me ofrese dizer a vossa senhoria que 

Deoz guarde muitos anos sorocaba 30 de Iunho de 10 

1766 anos 

De vossa senhoria 

Muito seu venerador e obrigado servo
173

 

Iozé de Almeẏda Leme

                                                      
171 O nome do destinatário consta apenas do original, e não do microfilme.  
172 Na margem superior, à direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento provido de grafite, "II-

644-819.". 
173 Esta linha foi escrita por punho distinto daquele que escreveu a carta. Tal punho assemelha-se bastante 

àquele que assina. 
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Reverendissimo Senhor Padre Ignacio de Azevedo Sylva.
174

 

Hontem receby o escrito de Vossa merce, e por ser me taõ 

necescario tornar hoje a caza, naõ chego ja aos pes de 

Vossa merce mas sem falta hey de tornar segunda feira para 

na terça ir a chacra, que Vossa merce pertende comprar, e se Vossa merce 5 

tambem quizer chegar Lá muito melhor para se afectuar
175

 

o intento, que Vossa merce me tem comũnicado, e enfim fique
176

 

tudo para o dito t[i]po; porque agora estou com muita preça, 

e no mais do serviço de Vossa merce estou prompto, a quem Deus 

guarde muitos anos Sao Paulo 10 de Outubro 10 

de 1771,, 

De Vossa Merce 

obrigadissimo Servo e muito amante 

Antonio Ferreira Lustoza  

                                                      
174 Na margem superior, à direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento provido de grafite, "I-

781-877.". 
175 Provavelmente, o escriba pretendesse ter escrito "efectuar" ao invés de  "afectuar". 
176 Na margem esquerda, na altura desta linha, há a anotação tardia "R. 64/1980", escrita na vertical com 

caneta esferográfica. Abaixo da anotação, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição "Biblioteca 
Nacional Rio de Janeiro", de 18 mm de diâmetro. 
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1766
177

  15 

                                                      
177 A informação está escrita em módulo bastante grande, de cerca de 62 mm de altura, na parte inferior do 

fólio, e invertido. 
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Deus guarde muitos anos 

Ao Muito Reverendo 

Senhor Padre Ignacio de 

Azevedo Sylva. 

Cidade
17820 

                                                      
178 Este fólio apresenta-se mutilado na porção inferior esquerda e na lateral direita de onde foi escrito o 

sobrescrito. 
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Senhor Reverendo Padre Ioze Gonçalves da Costa
179

 

Agora repentinamente se me offerece dizer a vossa merce, que 

por serviço de Deos, tenho a bondade de evitar na melhor 

forma o perigo que ameassa a Maria Crioula, digo 

a Maria Cardozo, mulher de Ioze MacieL, corregendo ri- 5 

gorozamente a Domingos, o qual a vioLentou, estan 

do a dita enferma, e purgada, de cuja vioLencia se 

seguio o ficar pejada, e hoje defamada; alem dis- 

so o dito Domingos pertende depois de lhe tirar o credito, 

e reputaçaõ, por se Livrar da sua culpa, por em 10 

outren, e metter tempo de perme[y]o, e depois dar- 

lhe muita pancada, e fujir para fora. Hé 

o que se me offerece, que a pressa naó da Lu- 

gar para mais, [espaço] Estimando muito a sua boa sau- 

de, para que se sirva da que Deos [a] faz merce, que 15 

fico muito a sua ordem. Deos guarde muitos anos Na- 

zareth 22 de Ianeiro de 1769 anos  

De vossa merce 

Muito seu venerador e Servo 

Antonio Ferreyra de Meyrelles  20 

                                                      
179 Na margem superior, à direita, encontra-se a anotação tardia, realizada com instrumento provido de 

grafite, "I-1359-1393." 
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Ao Muito Reverendo Senhor Padre  

Jozeph Gonçalves da Costa, a quem 

Deos guarde muitos anos 

Em a Capella do Senhor 

Bom Iezus de Nazareth
18025 

                                                      
180 Abaixo da informação que forma o sobrescrito, há a marca de um lacre de coloração acastanhada medindo 

cerca de 32 mm de largura por 32 mm de altura. A parte superior do sobrescrito encontra-se mutilada. 
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Vejo a conta que vossa merce me dâ do modo com que proce=
181

 

deo o Sargento Paulino Ayres de Aguirra nessa 

villa, e ocaziaõ que vossa merce me expoem: Na prezente 

o mando render, e lhe mandey Logo dar baixa, 

para que naõ tenha ocaziaõ de obrar segunda 5 

vez semelhantes insoLencias. E para tudo 

o que for do agrado de vossa merce acharâ sempre 

pronta a minha vontade. Deos guarde a vossa merce muitos 

annos. Praça de Santoz 16 de Março de 

1765. 10 

Muito amante e venerador de vossa merce 

ALe[xandr]e Luis de Souza e Menezez
182

 

Senhor Capitam môr Iozê 

de Almeyda Leme.

                                                      
181 Na margem superior, à direita, encontra-se a anotação tardia, realizada com instrumento provido de 

grafite, "II-644-819." 
182 Em alguns trechos da assinatura, a tinta desprendeu-se em excesso, causando borrões negros. 

Documento 59 



460 

  



461 

Reverendo Senhor Frei Manoel de Santa Anna
183

 

Em Sao Paullo Se acha hũ filho meu, eztudando filo= 

zofia dentro do Convento de Sao Francisco por nome Antonio Ve 

llozo de Miranda, o qual teve por patrono; para entrar, e aSistir 

dentro do dito Convento, o Senhor Governador da dita Cidade de Sao Paullo 5 

o qual Senhor foi mesmo em pessoa pedir para que lhe decem 

habitassao dentro, para milhor poder continuar os seus eztu= 

dos; E como tenho por noticia que o Senhor Doutor Vigario Geral Louren= 

sso Ioze hé parente do dito Senhor Quizera eu dever lhe a minha de que 

elle lhe ezcreveu huã carta dando lhe os agradecimentos do benefi= 10 

cio que fes ao dito meu filho, e juntamente pedir lhe queira tér a bon= 

dade de continuar lhe com a mesma Caridade e ezmola para o que 

remeto a Vossa Reverendissima essa carta e lhe pesso queira ter a bondade della= 

entreguar, a qual hé parte que o dito Senhor Doutor Vigario geral ezcreva ao= 

Senhor Governador para o mesmo fim com todo empenho e ezpe- 15 

ro de Vossa Reverendissima o bom exito dezte negocio por cuja rezam ficarei 

a Vossa Reverendissima eternamente obrigada 

Mais que tudo hei de dezejar que 

Vossa Reverendissima passe com boa Saude e livre de tudo o que lhe pode 

dar aflissam para que me mande os Seus preceitos a Cuja pessoa 20 

o Ceo guarde muitos anos Infi[cs]onado 13 de Agosto 1769 

De vossa Reverendissima 

Muito Veneradora e Criada 

Dona Maria Thereza de Nazare
184

  

                                                      
183 Na margem superior, à direita, encontra-se a anotação tardia, realizada com instrumento provido de 

grafite, "I-1809-1918." 
184 A assinatura é de punho distinto daquele que escreveu o documento. 

Documento 60 



462 

  



463 

Ao Muito Reverendo Senhor Frei 25 

Manoel de Santa Anna 

                           Guarde Deus muitos anos 

Procurador da terra Santa no Hospicio 

do=              Sabará
185

 

                                                      
185 Abaixo do sobrescrito, há a marca de um lacre, medindo 35 mm de lagura por 25 mm de altura. Sobre o 

mesmo, é possível observar o relevo de algum desenho, que, por estar muito sutil, não é possível de ser 
identificado. Na parte superior do sobrescrito, há um rasgo, de tamanho equivalente ao do lacre, indicando a 
abertura da carta. 
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Senhora Madre Maria Magdalena da Conceiçaõ
186

 

ALem da grande opreçaõ, e perdiçaõ que a quazi dous annos padesso sem poder 

trabalhar nas minhas Lavras de que estava de posse autual, e pacifica a 25 annos com 

carta de datta, e posse judicial, e servisso de rebaxe
187

, apoderando-se de tudo 

nosso sobrinho o capitam Francisco Marcelino para melhor empedir-me Lavrar minhas terras 5 

Levantou hum cerco no rabo do meu rebaxe que intancou as terras: obrigado eu 

da necessidade e para o precizo aLimento pus meus escravos a trabalhar em hum recanto 

das terras, e proximamente aos 8 do corrente mes me fez notificar por hua ordem pas- 

sada pelo Ajudante das Ordenanças destas minas, que naõ sei com que poder as passa, 

diz que extrahida de hua Portaria do Senhor General a qual me naõ aprezentaraõ por 10 

Serem interpretadas com falsas alégaçoens para eu naõ trabalhar em parte 

nenhua das minhas terras occazionando-me tanto prejuizo, e perda de jornaes de 

meus escravos Sem eu poder protestar perdas, e damnos por andar este Le- 

tigio perante o Senhor General, e eu naõ poder ir informar pessoalmente meu direito, 

e justissa, e o Soborno que me faz como capitam official mayor nestas minas, pois 15 

estando as portarias, e mais documentos deste Letigio na maõ do Sargento mor de 

Pyahy para enformar fizeraõ Sorraticiamente informar, e os remeteraõ occul- 

tando de mim que tarde me veyo a noticia, e por isso remeto meus titullos e Car- 

tas de datas para Se ajuntar aos mais papeis, e como chegaraõ tarde provavelmente 

teraõ alcançado despacho contra mim para de todo me expulsarem de minha caza, 20 

e Lavras com tanta injustissa pois Vossa merce, e as mais manas as quaes envio 

Saudaçoes bem Sabem os muitos annos que pacificamente moro nestas Lavras, e se 

nossos Sobrinhos tinhaõ que alegar que fizeraõ a 25 anos que a naõ defenderaõ, ou 

seu Pay que naõ ha muito faleceu vezinhando commigo como naõ imbargou 

os titullos que Sabia eu tinha destas terras vendo me abrir rebaxe, e naõ que- 25 

rerem tomar me agora depois de tantos annos de servisso gastos em benefi- 

ciar as terras que se acha com rebaxe, tanque com Levadas de agoa tudo a 

custa de grande despeza, e trabalho; tendo elles muitas mais terras em que tra- 

balhaõ, e com melhor faisqueira
188

. Isto que narro he o menos que o mais naõ cabe 

em escrita. [espaço] Deus a Vossa merce guarde e as mais minhas manas com muita sau- 30 

de para de mim disporem Parnapanema 14 de Outubro de 1774 

De Vossa merce  

Muito amante Mano, e Servo. 

Jozé Rodriguez Paes  

                                                      
186 Na margem superior, à direita do nome do destinatário, encontra-se a anotação tardia, realizada com 

instrumento provido de grafite, "II-880-941." 
187 A haste do grafema "b" da palavra apresenta-se bem mais clara do que o restante da palavra.  
188 Local onde se peneirava a terra em busca de faíscas de ouro (SILVA, 1789, v. 2, p. 5). 
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A Senhora Madre Maria 35 

Magdalena Guarde Deus muitos anos 

No Recolhimento de Santa There[za]
189

 

Em- 

Sao Paulo.
190

                                                      
189 O terço direito do fólio está mutilado. No limite superior do fólio há a marca de um lacre vermelho-sangue, 

em formato ovalado, medindo cerca de  22 mm de largura por 12 mm de altura.  
190 Abaixo da última linha do sobrescrito, há um rasgo pequeno e uma mancha vermelha formada por 

pequenos pontos, ambos provocados pelo lacre referido na nota anterior. 
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Senhor Sargento Mor Manoel Caetano de zuniga
191

 

Recebj as ordeñs de vossa merce com aquella custumada e de= 

uida veneracaõ com que custumo receber de meus superiores, e Logo 

sem mais demora mandej notificar aos tres homeñs que na Mostra 

que fis pela ordem do Senhor Ajudante do Regimento foram nomeados para occ= 5 

uparem os Postos: para capitam Antonio Gonçalvez da cunha filho de Domingos Gonçalvez: Tenente Ioze 

de Godoẏ Moreira: Alferes Antonio Gonçalvez da cunha, que os nomeej pela ssua posse, 

capacidade, e prudencia; a Ioze de Godoẏ mandej notificar nessa cidade para 

ir a prezenca do Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General; a Antonio Gonçalvez da cunha por essa carta, 

da qual pacou recibo, o outro ainda não hé chegado da viagem: o dito assima no= 10 

meado para capitam, dizem que o Paj o fizera doente, e dizem mais que elle 

dicera que avia de dispender té 400,, mil reis para Liurar ao filho, isto ouui de= 

pessoas capazes; o nomeado para Alferes, tambem dizem que se liurara por ser 

homem do caminho, com efeito fas alguas vezes viagem, mais he homem aran 

chado, e tem familia: Eu com toda a minha Lemitacaõ, e as vezes molesto, nuc[a] 15 

poupej o meu corpo para o real seruico, e estou seruindo de dia, e de nojte 

com grande risco de minha vida, e com algum dispendio de minha fazenda, pr= 

endendo, e afugentando aos criminozos, e pacificando a todos, evitando 

mortes, e oviando ruinas, e tudo tenho por bem empregado. Que temor 

podem ter estes homens, estando hoje este pouo de Sao Ioaõ, e de Iaguarj 20 

pacifico; e quanto mais esta tao emnobrecida, e Illustrada Companhia: so= 

[bre]ditos escolhidos pela minha elejcaõ, taõ begninos, e mancos, que com tanto 

amor e desvelo os estive exercitando, sem ter obrigacaõ algua cada 

15,, dias, que sem trabalho algum os vera quaze visto no manejo das Ar= 

mas. De que nase / este <r> temor / nase do poco valor que tem os homens 25 

de naõ querem gastar quatro vinteñs, e oxala assim não fora, que elles 

mesmos já se teriao offerecidos. A eu ter poce como estes nuca Largaria 

desta domestica companhia, que sinto priuar me deste gosto a poca furtu= 

na que tenho de naõ ter modo para me poder tratar; e assim parece me naõ 

ser justo que estes homens fiquem izentos, e fiquem seruindo outros
192

   30 

                                                      
191 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 88 n

o
 1"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1276-1352.". 
192 Na margem inferior, à esquerda, há o número "1", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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[[outros]] de menas pose, e menos idoneos para occuparem os ditos cargos. 

Isto hé o meu parecer, ssua Excelencia mandara o que for seruido; agora com 

a ordem de vossa merce para no fim deste mes remetter a mapa
193

 com o modelo que 

me remeteo com as nouidades que ouuer na companhia. Mando
194

 notificar a todos 

para ver a falta que há para dar contas a vossa merce, e juntamente para fazer com elles 35 

o ultimo exercicio, que naõ he minha obrigacaõ, mais ssim para complementar 

o dezejo que tenho de Servir a EL Rej meo Senhor, e a ssua eExcelencia, e nuca me esque= 

[co]
195

 de vmilde obediencia que deuo, que protesto emquanto me durar a vida 

estar pronpto como sempre para executar as ordens que me for emcarre 

gado de ssua Excelencia, e de vossa merce a quem guarde Deus muitos anos Sao Ioao,, 24,, de Outubro 40 

de 1766,, anos 

<vossa merce me fara o ffauor>                   De vossa merce 

<manifestar todo o narrado>                      Affectuozo, e venerador Criado 

<a ssua  eExcelencia>                             Alferes Domingos Leme do Prado

                                                      
193 O escriba grafou "a mapa". Por considerarmos não haver problemas de compreensão pelo leitor, optamos 

por não intervir.  
194 Por sobre o grafema "M" maiúsculo é possível observar o grafema "m" minúsculo, escrito anteriormente. 
195 Intervenção do editor: a sílaba "co" não consta do original. 
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Senhor Capitam mor Manoel de oliueira Cardozo
196

 

Meu muito amado e prezado Senhor: Remetto a vossa merce essa 

Lista po[r] soldado da ordenanca NicoLaõ da f[on]s[ec]a Men[he]s, p= 

areçe me que vaj feita na forma que me ordenou, e cazo 

naõ esteje a Satisfacão de vossa merce Sera por eu não alcancar 5 

a mais, que a minha vontade e fazer tudo ao gosto de vossa merce, que 

para fazer a meu gosto foj nesesario Iuntar todos os soldados 

para paçar mostra como vossa merce me ordenou, que aos catorze 

do corrente pacej a dita mostra; e não tenho palauras com 

que poça explicar a prontidao com que me obedeceraõ [o] po[uo] 10 

para o Real Seruico, e somente Remetto a vossa merce esse molatto 

forro por nome Domingos de Souza, por não obedecer as orde= 

ns do Real Seruico, que sendo notificado, não quis obede= 

cer ao Seu cabo, rezão de o mandar prender para exzemplo 

dos mais, e juntamente pela ordem que tenho do Illustrissimo e Excelentissimo 15 

senhor General para mandar prender a quantos badios houver no= 

meu destritto, e por este dizem varios que não tem do= 

mi[ci]lio
197

 algum,  vossa merce mandara o que for Seruido, e tenho 

ordenado aos cabos para de hoje a quinze dias paçar outra m= 

ostra para a domesticar, e Somentes dezejo que vossa merce tenha a bondade 20 

de alcançar de sua Excelencia para que este pouo não va a essa 

cidade a mostra geral, por rezaõ de Serem muitos pobres que a m= 

ajor parte delles vem a esta Freguesia com ropas prestadas por
198

  

                                                      
196 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 88 n

o
 2"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1276-1352.". 
197 Intervenção do editor: a sílaba “ci” não consta do original. 
198 Na margem inferior, à esquerda, há o número "2", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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[[por]] naõ faltarem a sua obrigacaõ; cá me tem vossa merce para exzecutar 

todas as ordens que vossa merce me encarregar, e naõ repare 25 

vossa merce não Listar algumas pessoas, huns foj por alejados 

outros por mudos, e outros por Locos, e emcapazes, que tudo 

fis olhando para Deos, o mesmo senhor guarde a vossa merce com per 

fejta saude para em par a do Seus Suditos que Sumissos 

Se mostrão na oseruancia do seus precejtos, Sao Ioao 30 

16,, de Agosto de 1767 anos 

De vossa merce 

Seruo muito Seu amante, e fiel Soldado. 

<a Corrente dezejo que traga> 

<o portador da Lista que he o que tambem> 35 

<Levã o prezo, pois receo descem> 

<no corpo da guarda, que lla esta> 

<hum pedaco da corrente, e hua> 

<algema que emté agora naõ poco> 

<alcancar que me farão pagar ao> 40 

<dono; e esta he de meu Portador> Domingos Leme do Prado 

<Manoel Pires fragozo>
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Senhor Capitam mor Manoel de oliueira Cardozo
199

 

Meu Senhor Recebj as prendas de Suas Letras aos 27,, do corrente 

com que vossa merce custuma saborear os meus gostos, que por menos 

mereçidos foraõ sumamente estimados, expecialmente pelas ale= 

gres noticias da Suas felis saude, a qual lhe prospere o autor 5 

della para que nuca tenha de ocioza a minha vontade, e obedien= 

cia no Real Seruico, e agrado de vossa merce. 

Meu Senhor o prezo que remetj a vossa merce foj por 

dezobedeçer ao cabo de Esquadra em não acudir a notificação, 

e acho que não hé capas de mentir, nem taõ pouco por odio 10 

o prender, eu nuca  prendj a niguem com pajxaõ, quanto mais 

por odio, e Se o meu genio fora de fazer mal, cada paço 

estaria remetendo prezos a Sua Excelencia, eu quero ser gran= 

de para com Deos, e não para com o mundo, porque a couza mais 

vzada hé alcancar menos muitas vezes quem serue mais, eu olha= 15 

ndo para Deos não quis fazer culpa ao dito prezo, pois o cabo 

de esquadra me dise rezistira o Sogeito com hua clauina pro= 

suida
200

, cuja troxe com elle, e comfeçado por elle, ser a= 

clauina da mulher donde asistia, que trazia para matar hua 

onssa, que com a bulha ou tropel da gente pegara na arma 20 

emtendendo ser a onssa, e cá esta em meu poder, e Iun= 

tamente me disse [H]j[eroni]mo de Cam[arg]o Pimentel que quando foj Iuis ja 

mandara paçar ordem para se prender a elle por badio, 

e agora, em Iaguarj me deçirao algum que fis muito bem 

em remeter a vossa merce por quanto era badio, eu antes quero 25 

ser acreditado por piedozo do que de Seuero, por
201

  

                                                      
199 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 88 n

o
 3"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1431-1608.". 
200 O escriba grafa "prosuida" por "posuida". 
201 Na margem inferior, à esquerda, há o número "3", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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[[Por]]que a piedade Sempre foj Louuado, e a Seueridade nuca 

foj aplaudida, isto não hé jatancia em mim pode vossa merce 

emformar çe de todos os capazes desta Freguesia, e de Iaguarj 

o que tenho fejto, e obrado para a paçificacaõ do pouo. 30 

este remetj para exzemplo dos mais, por aSim ser preci= 

zo, e do contrario não hauera medo algum nem os ca= 

bos serão obedecidos, se vossa merce e Sua eExcelencia não quizer 

que eu os mande para lá por lhe cauzar molestias, mand= 

ar me a ordem para cá os castigar na prizão o tempo 35 

que me ordenarem, pois tambem para mim e de major 

molestia remeter para lá, o Sogeito se vossa merce he seruido 

mandar soltar, o pode fazer, pois eu de minha parte naõ 

pesso couza algua, que para castigo parece me o ter bas= 

tante o tempo que tem estado prezo, vossa merce fara o que 40 

for seruido, e melhor emtender, e o que posso emfor= 

mar a vossa merce pelo que me parece ser uerdade do que dizem 

que Deos a vossa merce guarde muitos anos sitio,, 27,, de Agosto 

de 1767,, anos. 

De vossa merce 45 

Fiel e muito vmilde e obediente soldado. 

Domingos Leme do Prado
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Senhor Capitam mor Manoel de oliueira Cardozo
202

 

Indo eu por ordem do Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General a prender a Geraldo de= 

godoẏ, Ioão de godoẏ, seu genrro Manoel Ribeiro, e mais famillias, por re 

<Alias> querimento do Reverendo Padre [H]j[eroni]mo de Camargo B[or]o
203

, achej a Balthezar de godoj
204

 

<Domingos> filho de Ioze Ferreira Cardozo, metido com estes, e como me dicecem por elle 5 

<de Souza> que era badio vagabundo que andaua fora da graca do Paj, amance= 

bado Com hua filha do dito Geraldo, o mandej prender junto com os m= 

ais que ali estavão, e os remettj para a aldea de Sao Miguel ao Dire= 

tor Francisco da Cunha Lobo, e como fugiu este Balthezar de 

godoẏ, e se uiece meter para as partes de Cajosara, onde se achava Ioão 10 

de godoẏ, que por requerimento que tiue do cabo de Esquadra Manoel do 

Prado por esse vilhete que nesta emcuza remetto a vossa merce pa 

sej ordem ao dito cabo para o prender, onde prenderão a este B= 

althezar, o qual remetto a vossa merce bem seguro por tres soldados 

da ordenanca Bento de lima, Antonio de lima, e Ioão de lima- 15 

vossa merce como quem he atendendo que dos badios nuca se esperou 

bem algum Se não malles, fara o que for melhor, que para a aldea 

não pertendo mandar mais nenhu, porquanto tenho remetido trin= 

ta e hum poco mais ou menos, como poço aprezentar por recibos, por 

rezaõ de tornarem alguns para estas partes, como este, e outros que me dizem 20 

andaõ por fora, melhor Seria que estes que não Sam indios man= 

dar Sua Excelencia pouoar algua terra por badios, e o que se me offe 

rece dar a vossa merce parte para <vossa merce> expor ao Illustrissimo e Excelentissimo Senhor, e elle mandara  

o que for seruido. A corrente que vaj no Sogeito vossa merce me fara 

a merce mandar Logo pelos portadores, que ao fazer desta estou
205

  25 

                                                      
202 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 88 n

o
 4"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1431-1608.". 
203 O sobrenome do padre está abreviado, com os grafemas "oro" ou "mo" sobrepostos. 
204 O sublinhado no trecho é original. 
205 Na margem inferior, à esquerda, há o número "4", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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[[estou]] me aviando para ir a Iaguarj ao Sabado que se conta 22 do corrente 

para dia de Sao Bertholameu pasar mostra, e não tomara ir sem p[ortado]r dar 

contas da corrente a Seu dono. Deos guarde a vossa merce com saude por muitos 

anos Sitio 19 de Agosto de 1767 anos 

De vossa merce  30 

o mais humilde e obediente Soldado 

Domingos Leme do Prado  
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Sao Ioao de Atibaya 

Para as expedicoẽs 

vadios35 
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Senhor Tenente Ioze Pirez Roza
206

 

Aos des do prezente, Com devida veneracam, recebj a ordem de vossa merce 

ordenando pelo Illustrissimo e Excelentissimo Senhor, e Logo Sem demora em propria pessoa com, o= 

meu Sargento e mais SoLdados que me pareçeraõ de comfidenssia, fui fazer a deLigencia deu= 

ida, em que dou contas a vossa merce: Logo para mais seguranca pus quatro Soldados no C= 5 

aminho do mençionado na ordem para naõ dejxarem passar a niguem, emté eu chegar= 

E cazo vissem a hum, ou a outro nomeados, o pprendessem, vindo Ioam machado
207

 

a ppassar, lhe disseraõ os soldados, se emtregasse a pprizão, isto seria pelas seis oras 

da nojte pouco mais ou menos, o qual se naõ quis render, rezistindo com huma Zaga= 

ja, a acabar nos soldados, que por furtuna o pprenderão, que ferio a dous soldados a hum 10 

no dedo da maõ direjta, e a outro no ombro esquerdo com a mesma Zagaja, e chegando eu, 

Logo comfeçou em como teue o Soldado em sua caza; como tão bem hé notorio na= 

vezinhanssa que se esteve seruido do dito soldado, e comfessou que o molato Miguel 

por hum calçaõ de pano <azul>, e huma corxa de Algodao <amarela>, Levou ao Soldado para a villa de Ion= 

dihaj, que o dejxara adiante da villa tres Legoas, em hua tropa, e como tenho 15 

hua ordem de Sua Excelencia que me ordenou prendesse aos dous soldados dezertores Benedito, 

Rom[ei]ro; e Ioze Pires de camargo, e não achando prendesse aos pais, ou outra qualquer p= 

essoa que pudesse dar contas, té que sé comcluisse a prizão dos referidos, por esta 

razão, tambem o pprendj com algum risco, pois Se quis avançar com hua fouçe 

mais Logo se rrendeo, comfeçando a uerdade, e mandou me emtregar o calçaõ, e a 20 

colcha, cuja, e o calçaõ emtregara a vossa merce o portador desta: E por andar tresnoutado 

e o meu sargento, e com os caualos bem cançados, naõ fuj em pessoa a villa a prender 

ao dito dezertor mais sim Logo despedi com carta, e com a mesma ordem aO m<eu> 

cabo des Esquadra Ioão Pereira de Godoẏ para qualquer offiçial da ordenança lhe 

dar todo o ffauor para se fazer a empreza, julgo que me trarão prezo; e por 25 

requerimento do cabo de Esquadra Manoel do Prado, mandej passar aucto de visturia 

das feridas que Ioão Machado <fez> aos dous soldados, e me requereo para eu o mand= 

ar seguro a Sua Excelencia, para Sua Excelencia determinar para algua parte de donde
208

   

                                                      
206 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 88 n

o
 5"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1431-1608.". 
207 Este nome encontra-se grifado no original por instrumento fino, assemelhando-se a um lápis. Não foi 

possível determinar se trata-se de um grifo original ou tardio. 
208 Na margem inferior, à esquerda, há o número "5", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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[[De donde]] nam pudesse vir fazer lhe mal pois se receaua muito delle, como taõbem 

do molato Miguel por ser seu amigo; <do dito Ioão machado> e como o molato hé solteiro e dezempedido 30 

sem aranchamento fativelmente soltanto se pode vir fazer algum mal a este 

pobre, quando não fassa mal ao meu official que lhe botou a mão, os quais remetto 

a vossa merce prezo e Seguro, pelo cabo de Esquadra Ioão barboza, e o aucto da vistu= 

ria nesta emcluza, para vossa merce fazer ao Illustrissimo e Excelentissimo Senhor siente de todo o narr= 

[a]do
209

 nesta, para mandar o que for servido. Que Deos guarde a vossa merce muitos anos. 35 

Sitio,, 13,, de Agosto de,, 1768,, anos 

De vossa merce o menor criado e major venerador 

Tambem vaj a Zagaja com o prezo.// 

Domingos Leme do Prado  

                                                      
209 Intervenção do editor: não há o grafema “a” no original. 
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Carta do Alferes Domingos Leme do Prado 40 

da Freguesia de Sao Ioaõ de Atibaja que acompa 

nha a Ioaõ Machado da mesma que vejo 

prezo em 13 de Agosto de 68 por acoitar ao 

Soldado Ignacio Luis que fugio do Destacamento desta 

Cidade45 
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                             Auto de Corpo de delito
210

 

Anno do Naçimento de NoSo Senhor JESUS Cristo de mil
211

 

e SeteCentos e seçenta e oito annos nesta parage chamada caẏo 

sara aos doze dias do mes de Agosto Indo o Alferes da ordenan- 

ça Domingos Leme do Prado por ordem do Tenente Ioze Pires 5 

Roza ordenado pelo Illustrissimo e Excelentissimo Senhor a prender 

a hum Soldado dezertor que Se achava refugiado em caza 

de Ioaõ machado
212

, que mandou o dito Alferes por coat 

ro Soldados de goarda no caminho do dito Ioaõ machado
213

 

para naõ paSar peSoa alguã a dar avizo, emthe chegar o dito 10 

Alferes, com ordem Se cazo vieçe o dito Ioaõ machado ou o 

dezertor Soldado o prendeçem, e vindo Ioaõ machado 

Com huma Zagaẏa na mão que Seria pelas Seis horas da n 

oite pouco mais ou menos lhe falaram os goardas que se re 

deçe a prizão o que ele registeo
214

 com a dita zagaẏa e ferio com ela 15 

a dous Soldados Ioze Prretto, e Andre do Prado a Ioze Prretto 

no dedo da mão a outro no hombro, e de tudo fis vistoria por m 

ando do [[do]] dito Alferes a requerimento do cabo de esquadra Manoel 

do Prado, e porto por fe do meu ofiçio CaẏoSara doze de 

<,,640,, reis> Agosto de mil SeteÇentos e SeÇenta E oito anos 20 

o Juis vinteneiro 

Ignacio de Lima Prado

                                                      
210 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-1431-1608.". 
211 O auto foi lavrado por punho distinto daquele que escreveu a carta a que está anexado. Provavelmente, tal 

auto foi escrito pelo próprio juiz vinteneiro, uma vez que o punho que a assina é bastante semelhante àquele 
da grafia do corpo do auto. 
212 Este nome encontra-se grifado no original por instrumento fino, assemelhando-se a um lápis. Não foi 

possível determinar se trata-se de um grifo original ou tardio. 
213 Aconte o mesmo descrito na nota imediatamente anterior. 
214 Provavelmente o escriba quisesse dizer "rezisteo". 
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Senhor Capitam Ioze Leme da Silva
215

 

Meu Sempre prezado e amado Pr[im]o e Senhor de quem muito me onrro por
216

 

fé: com esta vou a Seus pes rogar lhe para que se digne, a por 

cobro nos emredos do Paulo Correa, e Antonio Dias, que vejo cá 

a este Seu rancho o Seu cabo de Esquadra Antonio Bueno pedir me 5 

que o valha para vossa merce com esta: E por que he Louuauel aos homens 

na lej de Deos fugir aos preçepiçios que ameaçaõ ruinas; vossa merce 

atedendo tudo isto com cabal proua obrara o que da Sua
217

 

clara ponderaçaõ se espera, por que <de> Semelhantes orgulhozos 

naõ se pode esperar duracaõ, nem Segurança, por que a vezi= 10 

nhança d[e] [e]ssosiuo perturba os sentidos, porem Se esta 

distante o perigo, pouco, ou nada emquieta. Etcaetera 

E o que se me offereçe appeteçendo occazions de me mos 

trar no Seu aggrado como tão obrigado a vossa merce a quem 

guarde Deos muitos anos. Citio,, 6,, de Abril de 1769 anos 15 

De vossa merce 

<Vossa merce nao repare> 

<no papel que na occaziao> 

<expremento falta delle.>
218

 Obsequiozo Servo e cordial amigo. 

Domingos Leme do Prado
219

  20 

                                                      
215 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 88 n

o
 6"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-560-602.". 
216 Na margem esquerda, na altura desta linha, há a anotação tardia "R. 78/1980", escrita na vertical com 

caneta esferográfica. Antes do número "78", há um número de três dígitos riscado, dos quais é possível 
identificar um "6"e um "7". Abaixo da anotação, há um carimbo redondo cinza-escuro com a inscrição 
"Biblioteca Nacional Rio de Janeiro", de 18 mm de diâmetro. 
217 Na margem esquerda, na altura desta linha e das três seguintes, há um pequeno rasgo, de 33 mm de 

largura por 30 mm de altura, provavelmente devido à abertura da carta pelo lacre referido na nota 221 a 
seguir. 
218 Papel de aparência regular, em excelente estado de conservação, com filigranas apresentando o desenho 

de um cavalo e as letras AGC.  
219 Na margem inferior, à esquerda, há o número "6", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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Ao Senhor Ioze Leme 

da Silva Guarde Deos 

Dignissimo Capitam da Freguesia da= 

Comçejçaõ de Iaguarj.
220

                                                      
220 Abaixo do sobrescrito, há o lacre retangular, de coloração rósea-avermelhada, com pedaços de papel 

colados nele, medindo cerca de 32 mm de lagura por 35 mm de altura. O sobrescrito apresenta-se recortado 
para formar um evelope. 
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Senhor Capitam Leandro de Mello
221

 

Os Sogeittos do prestimo e vallimento de vossa merce de todas as partes sam procura= 

dos e ainda dos Lugares mais remottos, como eu comfiado vou com es= 

ta fiado mais na ssua vrbanidade que em merecimentos meus. etcaetera 

Tenho a Serteza que no Seu destritto da suas repartiçons se acha 5 

hum Soldado meu por nome Ioze Bicudo Lima: Auera ..20,, dias 

pouco mais ou menos que fugio de cá com hua mollatta cazada por 

nome Thereza, como tambem emduzio a hum mollatto da ca= 

za de donde tirou a mollatta, que hé de hua pobre viuva, como 

tambem Levou varios trastes furtado, pareçe me que lá mesmo es 10 

tarão, pois a mollatta tem Lá a maj chamada Perpettua cazada com 

hum mollatto por nome Theodozio administrados que forão de Ben= 

to de Siqueira, dezejaua que vossa merce em Servisso de Deos e de Sua Magestade 

fidellicima mandaSe prender ao dito meu soldado em ajunto com 

a mulher e o mollatto, e remeter-me pello portador desta que hé meu gen 15 

rro Ignacio Pinto Guedes, que vaj com elle o marido da dita mollatta 

o menos quando naõ possa ser os tres a mollatta, dezejo em todo o cazo 

traga o marido, pois sera hum dos majores merecimentos que vossa merce tera 

para com Deos em os apartar, que o Sogeito Ioze Bicudo tambem hé 

cazado dejxou a mulher ao dezemparo, e cazo tenha passado para dian 20 

te, espero na grandeza de sua pessoa que Sendo protegida por 

vossa merce esta empreza breuemente se comcluira este taõ empor 

tante Seruiço, que Deos nosso Senhor lhe dara o premio, e eu em recon= 

heçimento da minha escravidao pella obrigaçaõ que lhe fico deuendo 

deste fauor que espero, acreçentarei mais hú ello a minha corente 25 

para não aredar phe nestas partes no que for seu gosto. Que  

Deos guarde a vossa merce muitos anos. Villa de Sao Ioaõ de Atibaja 

,,14,, de Iulho de 1771 anos De vossa merce 

Servo e Criado muito amante 

Domingos Leme do Prado
22230 

                                                      
221 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 88 n

o
 7"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1276-1352.". 
222 Na margem inferior, à esquerda, há o número "7", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 

Documento 69 



500 

  



501 

Senhor Capitam Ioze Galuaõ de Moura e Lacerda.
223

 

Em reposta da que recebj de vossa merce com a Portaria de Sua Excelencia Sobre os distrubios de Andre Pereira 

da Silva, escrevi a vossa merce que este dito, ou porque adivinha as penas condignas as Suas maldades ou por 

que teue alg[u]m avizo / o que mais creo / que vindo da Freguesia de Iaguarj, jà naõ chegou a esta 

villa, mas fazendo a mulher do tal, já ao marido neSa cidade, que hia arumar couza e outra como 5 

lhe escrevi, que Se portou tanto oculto que o naõ pude pilhar para a Satisfacaõ do que se reque 

ria na Portaria de Sua Excelencia que muito e muito Sinto: naquelle interuallo me chegou a noticia que o Sobre 

dito Supp[lica]do e reo, andaua por eSa cidade, tratando de Seus negoçios, em todo este tempo só dei 

hua chegada no meu citio, e Logo vim a esta villa, a espera de ver alguma traSa para apanhar 

aquelle velhaco: o que posto: hontem que Se contaraõ 20 do corrente vim a ter huma 10 

Leue noticia em como o dito Andre Pereira vejo oculto deSa cidade e dormindo pellos matos, por 

noites pouco a pouco foi transportando o trasticulos para fora, e por vltimo a mulher deixando
224

 

as chaues na mam de hum celebrado velho Gaspar da cunha tal como elle; e n<e>stes tres man 

dei Logo aos 21 de madrugada Logo Logo, carta ao comadante deristo de Iaguarj suppon 

do infalivelmente que o Subjeito paSava para A campanha para que o naõ deixaSe paSar por 15 

modo algum dando lhe de tudo conta. Muito e cordealmente sinto escapar-me este 

meu antaẏonista velhaco: eu fico na deligencia pociuel de o hauer; e como deixou 

aqui terras, e rossa, e huma negra, que lhe fugio, que me certificaõ estar em poder de Manoel 

Correa Bueno, com noua Portaria de Sua Excelencia a este respeito, e declarando a Sua fuga, e ordem 

de vossa merce farei embargo em todo o referido que me pareSe, sera suffeciente. 20 

estimarei a Saude de vossa merce a quem o ceo guarde muitos anos como o meu cordeal affecto 

lhe dezeja Villa de Sao Ioaõ 22 de Feuereiro de 1772 anos 

De vossa merce 

Muito seu amante cativo e Leal amigo 

Domingos Leme do Prado
225

   25 

                                                      
223 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 88 n

o
 8"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1276-1352.". 
224 Na margem esquerda, na altura desta linha e das três seguintes, há um lacre róseo medindo 

aproximadamente 29 mm de largura por 31 mm de altura. 
225 Na margem inferior, à esquerda, há o número "8", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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Ao Senhor Ioze Galuaõ de Moura e Lacerda 

Guarde Deos muitos anos 

Dignissimo Capitam de Imfantaria de 

Sao [espaço] Paullo
226

                                                      
226 Abaixo do sobrescrito, há a marca do lacre róseo referido na nota 225 acima. O sobrescrito apresenta-se 

recortado para formar um evelope. 
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Senhor Ajudante Rajmundo Ioze de Souza.
227

 

Recebj a de vossa merce aos ,,23,, do corrente com aquelle amor e fidelidade com que custumo reçeber 

prendas de suas Letras com as quais me ordenou lhe remeta dous ou tres forros que me dis há muitos 

por ca; com efeicto há bastante mais que queiraõ ir para o jugo deSa xacra nenhum; e a 

Sim remetto a vossa merce dous prezos pello portador desta que hé Ignacio Manoel com o capitam do matto 5 

<Francisco de Lima.> os prezos hum chama se Ignacio Cubas hê capas de todo o Seruico, Ioze da Silva naõ hé para 

todo o Seruico por se criar badio, que por naõ poder haver aos irmaos que andaõ metido 

pellos matos mando, ese por neçesidade, e fico na deligencia de remeter mais alguns prezos 

a vossa merce e do contrario naõ poderei mandar mais nenhum. e o que se me offerece, offerecendo 

lhe a minha escravidaõ que terei Summo gosto Seja aSeito ao Seos preçeitos, a quem dezejo 10 

a melhor Saude acompanhada de felecidades. e guarde Deos a vossa merce muitos anos. Citio,, 26- 

de Ianeiro de 1774 anos 

De vossa merce 

Muito Seu venerador e obrigadissimo Cativo 

Domingos Leme do Prado
22815 

                                                      
227 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 88 n

o
 9"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1359-1393.". 
228 Na margem inferior, à esquerda, há o número "9", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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Senhor Primo
229

 

Amigo do Coraçaõ Lembrádo eztará vossa merce que
230

 

quando viemos da Cidade de Sao Paulo para heça Vila em varias praticas que 

tivemoz me dice vossa merce que por algum modo se achava Sentido por cau 

za de que quando vossa merce a dita cidade lhe faltára ao Comprimento divido o Doutor ou 5 

vidor della. Eu que em todo o Centido venero a vossa merce naõ deyxou de 

penetrar me o mesmo Sentimento Thé a chegáda do dito senhor Doutor que a 

ezta Vila veyo em Correçaõ e vendo eu ao dito cheyo de tanta benegnidade 

tive com elle varias comverças entre az quaes achey boa oCaziaõ de 

lhe falar em vossa merce e como ignorante lheguey a tocar Sobre a falta 10 

que ouve da Sua parte ao que Logo me rezpondeo que se alguma Pessoa ve 

nerava entre os da melicia hera a vossa merce e que Se naqueLa oCaziaõ havia 

faltádo fora porque az Suaz repetidas oCupaçoinz lhe naõ deraõ 

Lugár a hir com aqueLa brevidade que dezejava e que quando dezpoiz fora ja 

vossa merce havia partido. [espaço] E aSsim pode vossa merce eztár Satizfeyto 15 

que o dito Senhor Doutor o venera em todo o Sentido poiz achey neles demons= 

traçoins que assim mo purcuádem elle [e]ztá
231

 para Se passar a heça 

Vila e me parece ha de vossa merce achar Certo o que lhe digo. [espaço] E Sobre 

tudo eztimarey lhe assizta feliz Saude em Companhia de quem 

vossa merce maiz dezeja para me dár muitas oCazioins de dár quanto a Pessoa 20 

de vossa merce que Deus guarde muitos anos Vila de Sao Sebastiam 8 de Novembro de 1767 

De vossa merce 

Primo e Leal Amigo venerádor 

Manoel Ioaõ de Marins Rangel

                                                      
229 Na margem superior, à direita, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-1359-1393.". 
230 O fólio apresenta uma mancha de coloração acastanhada que ocupa praticamente a metade superior do 

fólio por completo. 
231 Intervenção do editor: o grafema "e" não consta do original. 
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Senhor Prouedor da Fazenda Real Iozé Onorio de valladares e Aboim
232

 

A 10 do prezente mez de dezembro chegou a este regizto de 

Itupeua hum clerigo chamado o Padre Fellis da Sẏlua vindo 

da Comarca de Sao Paulo com 6 potros que os Comprou em 

Sorocaba para paçar com elles para as partes do desCober 5 

to dezemboque athé as cabeçeiras do rio das uelhas em outro 

nouo desCoberto que La Se acha donde Costuma o dito cle- 

rigo a meter negoçios de varios generos, e tudo que paça para 

os ditos desCobertos Sendo por horas o dezemboque distrito 

das gerais e outro Comarca de Goaẏas tudo que vaẏ para 10 

hum e outro Com negoçios que deuam direitos a Sua Magestade 

Costumaõ regiztar neste regizto de Itupeua; mas este 

CLerigo o naõ quer dar entrada no regizto dizendo 

que naõ tem obrigaçaõ aLgua de pagar direitos e fiado 

em Ser clerigo. A dous annos paçou o dito regizto com 15 

vioLençia naõ atendendo a dous Soldados que emtam esta 

uam com o comtador que emtam prezedia por parte do com 

tratador e Caixa o Coronel Ioam de Souza Lisboa Cujos 

efeitos emportam 13,, oitavas e 4 vinteins de ouro de que se 

fez avizo a villa rica ao dito Comtratador a tempo que 20 

o dito Clerigo foi prezo para a Cadeẏa da uilla rica por 

outras Cauzas querendo neste tempo o dito Comtratador 

mandar Comfiscar os bens do dito Clerigo para embolço 

do que paçou pello dito regizto Sem pagar, e antes de se fa 

zer o Socresto nos bens do dito Clerigo fogio o dito da ca 25 

deẏa para a Comarca de Goayazes Como Consta do auizo
233

  

                                                      
232 Na margem superior, à esquerda, na linha posterior à do nome do destinatário, há a seguinte anotação 

tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 93 n
o
 1"; à direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento 

similar, "I-443-456.". 
233 Na margem inferior, à esquerda, há o número "1", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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Do dito Comtratador e Como me foi requerido por par- 

te do mesmo Comtratador Seguraçe do dito Clerigo o que 

emportauaõ os direitos dos ditos efeitos nesta oCaziam 

chegou Com os ditos 6 potros que tambem Sam obriga 30 

dos a registarem çe neste Regizto e naõ querendo em forma 

algua registar emtemtou romper as guardas deste registo 

com violençia pegando em armas eu nao comsenti 

paçar e lhe requeri pagaçe tambem a referida quantia 

de  43,, oitavas e 4 vinteins a nada Se quis a Capaçitar an- 35 

tez trazendo ComSigo hum Camarada que registou 12 

arobas de fazenda neste regizto deixando este penhor 

por nam ter fiador e Segurar os ditos direitos, quis 

o Clerigo meter lhe Sisma que naõ deuia taL pagar os 

ditos direitos e por isto tambem o dito CLerigo teue 40 

grande duuida Commigo tomando tudo a Sismas es- 

ta Conta Sempre Cobrei o dinheiro e pello que respeita a 

parte que pertençe o Contrato lhe fiz apreemcão em 

hum moLeque hua arma de fogo duas arobas de pano 

de aLgodaL e o mais que deuia registar Como eu lhe nam 45 

quis deixar paçar Sem o fazer retirou çe Com tudo para 

a parte de Mogi Goaçu de onde Suponho Se ira queixar 

ao Senhor General emformando o Comtrario a este respeito 

dezejo hua ordem de vossa merce para em outra oCaziaõ Sa 

ber o que ei de obrar pois Sem me Segurar o dito  50 
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OS direitos que Se deuem pagar a Sua Magestade neste regizto o naõ 

ei de deixar paçar; Ei de estimar a Saude de vossa merce para de 

mim ordenar o que for Seruido Deus Guarde a vossa merce por muitos 

annos Regizto de Itupeua 14 de Dezembro de 1765 

De uossa merce 55 

obediente Seruo 

o Sargento Heronimo Dias Ribeiro
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Senhor Cappitam Ignacio da Silva Costa
234

 

Naó tenho Siencia Serta Se o fogo que ardia no
235

 

caminho da aSunc[áo] inda comtinua o que Ia mandeẏ 

SoliSitar em tendo reposta darey a uossa merce parte 

Auera douz anos 5 

e meẏo que pacou do descuberto do Iacuẏ o Ajudante Pedro 

Vieira Fajardo para o areal da aSunçáo e do dito Iacuẏ 

a distancia de dezoito Legoas pouco mais ou menos 

achou hú corrigo que Leuaria tanta agoa como o Co 

rrigo de Nossa Senhora da conceycaó pouco mais ou menos, esta 10 

parte de Iacuẏ ardia o fogo por debacho da terra 

e rebentaua como ximine a fumaça na distanci 

a de Sento, e uinte paços pouco mais ou menos de Lar 

gura do taboleyro, e de comprido Ia tinha mais de du 

zentos paços ardido tudo por debaxo da terra; em partes tinha 15 

de alto tres palmos, e em parte Sinco, abaixado a terra 

y camada e, pacando pella dita parte o dito Pedro uieira 

aSertou o caualo da Sua Sella meter os pes em hû 

buraco, donde tinha fogo e, ficou queymado athe 

os Iuelhos que Largou o pelo e, fes feridas; e da outra 20 

parte do corigo naó ardia isto he da parte da aSunçaó, he 

o que de prezente poco emformar a uossa merce hoie Registo de ytupe 

ua 1 de Abril d[e]
236

 1769
237

 

o Sargento Heronẏmo Dias Ribeiro
238

                                                      
234 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 93 n

o
 2"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-560-602.". 
235 Esta carta foi escrita por punho distinto daquele que escreveu a carta anterior, de mesma autoria. 
236 Intervenção do editor: não o grafema "e" no original. 
237 Esta carta foi escrita no reto de um bifólio, e segundo fólio apresenta-se mutilado na sua metade inferior e 

em um trecho na metade superior. 
238 Na margem inferior, à esquerda, há o número "2", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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Senhor Cappitam Ignacio da Sylua Costa guarda de Rio Pardo 8
 
de Fevereiro de

239
 

1772
240

 

Hoie pelas des oras do dia ReSseby a carta de uossa merce de 4 do 

corrente, e nelá vejo o que uossa merce me ordena a respeito de me conseruar 

nesta guarda athe uossa merce chegar neSa cidade, e emformar ao Illustrissimo e Excelentissimo 5 

Senhor General, e que despois Serey atendido Deus queyra que aSim Su 

ceda, e pelo fauor que de uossa merce espero naó premitira que eu esteja a 

qui tendo rezois para me retirar Iunto com uossa merce mas como 

Deus he seruido de tudo câ fico que ma[i]s valera estar eu dous 

anos na campanha do que aqui hũ dia que Saó tantas a in 10 

mundiçias neste paÇo que nem de dia nem de noute há aliuio 

de perNilongos, e bernes que Suponho me faltaua paçar este pur 

gatorio: 

Agora nesta hora me chega a Carta emcluza do con 

tador de ytupeua Ioze Pinto que foi para Iacuy as cobranças dos 15 

entrados, e pela carta vera uossa merce o Como estaó os geralistas: eu 

naó descanço a ver a melhor forma que me he poSiVel para que 

me naó entrem por parte ninhũa mais hũ paço os geralistas Sa 

bendo eu que tornauaó ao bezerra a tomar poce do Lugar e 

prende lo me adiantey a por Lã hũa patrulha de tres Solda 20 

dos das ordenanças, e protestey ao Soldado da parte do Illustrissimo 

Senhor General a antiga poSe em que estamos e que Se Lú[g]o 

ce o prenderia a ordem do dito Senhor, e no paço debacho ca- 

minho de goayases comseruo a guarda e patrulha athe a tran 

queyra que Lã fizemos, o Soldado Rodrigo Ignacio Cab[o] 25 

que se acha neste paco da parte de Iacuy por tres vezes me tem 

pedido Licenca para paSar para esta parte dis que tem deligencia do real- 

Serviço mas como eu lhe naó dou sem portaria do Illustrissimo 

e Excelentissimo Senhor tem dito que mandara fazer hũa canoa o que 

se aSim o fizer o ei de remeter ao Senhor General prezo 30 

eu naó concinto que pesoa destes moradores tratem com
241

  

                                                      
239 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 93 n

o
 3"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1353-1358.". 
240 Esta carta foi escrita por um punho bastante similar àquele da carta anterior. 
241 Na margem inferior, à esquerda, há o número "3", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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[[com]] o dito Soldado de minas segundo a ordem que aqui me 

ficou, e taóbem he muito comveniente a nosa capitania que se tran 

que hũa picada que entra para Iacuy por áraracoara 

por donde nos podem Sair a estrada de goyazes a botar 35 

patrulhas, e para hiso sera persizo ordem de Sua Excelencia 

aSim ficaraó os moradores da estrada Liure do susto que lhe 

metem os ditos Soldados, e de tudo rogo a uossa merce tenha a bondade 

fazer siente ao Illustrissimo e Excelentissimo Senhor General 

Sinto a molestia que 40 

uossa merce deue no caminho na Saida do mato eu bem dezejaua que fo 

ce a cunducaó melhor mas naó achey outra como a uossa merce fis sien 

te, e he o que de pronto tenho que dar parte a uossa merce que Deus Guarde muitos annos 

De uossa merce 

o mais obediente 45 

o Sargento Heronymo Dias Ribeiro
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Reverendo Senhor Francisco Xavier Garcia
242

 

Meu amigo e Senhor Chega a esta sua caza o ferreiro, e parte da Sua fami
243

 

Lia a pedirem pelo velho Domingoz, que me dizem está prezo pela morte de 

hum pacto, e como já o pagou, bom será que vossa merce o mande Soltar. Cá falei a Senhora 

que me recomendou, e estimarei conseguir do tratante a paga, e ja despachei huã 5 

petiçaõ para vir a minha prezença: Veja o para que mais lhe presto, que para tudo tem certa 

a minha vontade Deus Guarde a Vossa merce por muitos anos Caza em 28 de Agosto de 

1766 anos.
244

                                                      
242 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 111 n

o
 1"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1809-1918.". 
243 Este documento foi escrito em um fólio cortado ao meio; suas medidas exatas podem ser verificadas no 

Capítulo 2.  
244 No lado direito inferior do documento, há o nome “Salvador Pereira da Silva” grafado em outro punho, com 

instrumento provido de grafite, provavelmente por um funcionário do arquivo, devido ao traçado da letra, 
bastante moderno. Na margem inferior, à esquerda, há o número "1", grafado na vertical com instrumento 
provido de grafite, indicando a ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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Diráz ao Senhor Reverendo Francisco Xavier Garcia, que aqui chegou
245

 

o Velho Cyprianno dar parte, de que o Caetano o quer
246

 

fazer vendilhaõ da cachasaz, e como isto seja para total 

distruição dos escravoz da fazenda de Santa Anna, e o tal 

eLeyto he muito velho, e quer antez, que occupem, em outro 5 

Ministerio, que naõ cuyde o Caetano, em tal fazer, e que 

eLeja outro; no cazo de querer pór a venda, sem 

a cachasa, que he prejudissialissima aoz Escravoz, e que isto 

dis o Ouvidor para sua merce advertir ao Caetano. 

Sam Paulo 18 de Outubro de 1766 anos.
247

 10 

Pereira da Silva
248

                                                      
245 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 111 n

o
 2"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1809-1918." 
246 Este documento foi escrito em um fólio cortado ao meio; suas medidas exatas podem ser verificadas no 

Capítulo 2. 
247 Na margem inferior, à esquerda, há o número "2", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
248 Assim como acontece na carta anterior, no lado direito inferior do documento, há o nome “Salvador Pereira 

da Silva” grafado em outro punho, com instrumento provido de grafite, provavelmente por um funcionário do 
arquivo, devido ao traçado da letra, bastante moderno. 
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Reverendo Senhor Francisco xavier Garcia
249

 

Meu amigo e Senhor: Demorei a resposta da Sua carta por querer pro-
250

 

pór ao senhor General, o que lhe aconteceo por ordem do mesmo senhor sobre o gado 

dessa fazenda; que respondeo naõ ser a sua mente, em que se vendese o gado manço, 

mas sim o que vivia entranhado nos matoz, e com o perigo de Se furtar, 5 

como se tinha feito a muito; nestes termoz deve Vossa merce; ou o caetano 

propor lhe o que for mais conveniente: esta semana dou principio 

a minha jornada, e fique Vossa merce na certeza, que antez de douz mezez ha de 

ser pago; porque me dizem, que em sorocaba naõ ha de faltar quem Lançe 

no Gado, e que só esperaõ que eu chegue, e Sempre saõ quazi 400 ca- 10 

beçaz; neste projecto pode ficar, e ainda o mesmo caetano de Serem 

todos pagoz, e ja mandei os edictaez, e ordem ao Iuis para ir pondo tudo 

prompto, em ordem, a que eu chegando se arrematem, sem a menor duvida, 

e eu terei o cuydado de escrever a Vossa merce Logo que se vender o tal gado para preca- 

ver a Sua paga, e tambem o farei ao senhor General. Nesta occaziaõ se 15 

valem do meu respeito duaz crioulaz dessa fazenda filhaz do
251

  

                                                      
249 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 111 n

o
 3"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1809-1918." 
250 Este documento foi escrito no reto e no verso de um fólio dobrado ao meio; suas medidas exatas podem 

ser verificadas no Capítulo 2. 
251 Na margem inferior, à esquerda, há o número "3", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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[[do]] ferreiro que he Fhelipa, e Maria para que o Caetano naõ lhes faça mal algum, 

E deyxe viver com sucçego, huma por doente, e outra por andar criando hum filho, 

e quero dever a Vossa merce o favor de o advertir, que aSim o Satisfaça para que estez mizeraveis 

conheçaõ o respeito que se deve aos Ministroz quando mandaõ, ou pedem, ainda em couzaz 20 

de taõ piquena ponderaçaõ. Fico a Sua obrigada para tudo o que for de o servir, e dar lhe 

gosto, e me recomende a Seu Irmaõ. Deus Guarde a Vossa merce por muitos annos Cidade em 30 

de Novembro de 1766 annos 

De Vossa merce 

Amigo e Patricio Muito Amante, e Obrigado Criado 25 

Salvador Pereira da Silva
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Copia da carta que mandou o Doutor Ouvidor
252

 

aos Camaristas desta Vila de Sao Sebastiam aSerCa
253

 

da linha o Seguinte: 

Tenho retardado a vossas merces a reposta Sobre as duas pa- 

tacas dos rendimentos deSa Camera, Com que querem 5 

Contribuir em cada hum mes para o destacamento que 

actualmente existe nessa Vila porque naõ devo 

mandar fazer tais despezas, Sem expressa Ordem 

de Sua Magestade porem atendendo ao mizeravel estado, 

a que Se acham reduzidos os poucos, dessa vila e Con- 10 

Ciderando eu que a real intenssaõ do mesmo senhor 

nunCa prejudica a trecejro, nem quer vtilizar se 

do Suor aelho, o que outros faÇaõ em Seu real no- 

me, por todos estes prinCipios ordeno a vossas merces façaõ 

a referida dispeza em cada hú mes, e Seraõ obri- 15 

guados a dar Conta a Sua Magestade de aSim o terem 

executado, em razaõ das couzas que nesta dejxo 

escritas, e ponderadas, 

 Deus Guarde a vossas merces por muitos annos 

Sao Paulo 9 de Janeiro de 1769 20 

Do Ouvidor e Corregedor da Comarca 

Salvador Pereira da Silva
254

 

<Senhor Juis Ordinario> 

<e mais officiais da Camera> 

<da Vila de Sao Sebastiam>25 

                                                      
252 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 111 n

o
 4"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-948-1082." 
253 Esta cópia foi escrita por punho distinto daquele que escreveu as cartas anteriores, de mesma autoria.  
254 Na margem inferior, à esquerda, há o número "4", grafado com instrumento provido de grafite, indicando a 

ordem do documento dentro da pasta em que está inserido. 
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Senhor Cappitam Ioaquim Peres dE oliveira
255

 

Se Sua Magestade tiueçe todos os ofiçiais militares con o 

[[o]] zelo dE vossa Merce çertamente se ueriaõ. estes continentes ex 

tintos dE tantos mal feitores, vejo este prezo apagar 

agora o crime que cometeu na era dE 1741 5 

Da minha parte agradeço a vossa Merce esta sum[a] 

e teuidade e para o que couber na minha jurisdiçaõ. terã. vossa Merce 

senpre pronta a minha pesoa porque sou e sserei senpre 

De vossa Merce 

Criado e muito venerador serto  10 

Goratingueta 20 dE Abril 

dE 1767 

Antonio Siqueira
256

 

1746
257

                                                      
255 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 44 n

o 
1"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-1921-2049.". 
256 Na margem esquerda, à altura desta linha, há o número "1", escrito com instrumento provido de grafite. 
257 O ano está escrito por cima dos traços adjacentes que descem abaixo da assinatura, assim como ocorre no 

explicado na nota 78. 
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Senhor Cappitam Mor Manoel da Silva Reis
258

 

Ainda hontem me chegou o ultimo ofiçial que eu tinha man 

dado para a noua Pouoaçaõ a listar os moradores dEla e o mais ne 

seçario para a factura da lista geral por eu emfermar que emthê 

hoje ainda naõ. estou muito bon / e me troçe por noticia que 5 

o Iuis e administrador dela lhe empedira esta dEligençia 

dizendo naõ. conheçia a vossa Merce por seu Cappitam Mor e me 

nos que se naõ. daua a rol nem os seus Pouoadores sem or 

dem regea valha a uerdade se asim hê. / pelo qual fica 

a lista parada emquanto vossa Merce me naõ. ordena o que fareẏ nes 10 

te cazo / o mesmo administrador logo no outro dia se 

gundo me diçe o mesmo ofiçial que estava Fallado com 

as muitas aguas que elle logo fizera propio a sua Ecelencia hê 

o quanto se me oferece dizer a vossa Merce. Deus Guarde con felis sa 

udE por muitos anos. Varge 7 dE Marco dE 1773 15 

De vossa Merce 

Soldado pronto e Venerador Criado 

Antonio Siqueira
259

 

1746
260

  

                                                      
258 Na margem superior, à esquerda, há a seguinte anotação tardia, realizada a grafite: "I-30, 21, 44 n

o 
2"; à 

direita, encontra-se a anotação, realizada com instrumento similar, "I-2105-2159.". 
259 Na margem esquerda, à altura desta linha, há o número "2", escrito com instrumento provido de grafite. 
260 O ano está escrito por cima dos traços adjacentes que descem abaixo da assinatura, assim como ocorre na 

assinatura da carta anterior. 
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Ao Senhor Cappitam Mor Manoel da Silva 20 

Reis Guarde Deus 

Vila dE goratingueta
261

 

                                                      
261 Abaixo desta linha, há a marca de um lacre vermelho-sangue brilhante, de cerca de 14 mm de altura por 33 

mm de largura. A marca do mesmo lacre aparece na parte superior do sobrescrito, no limite do fólio. 
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3. Estudo sobre as formas de tratamento 

 
3.1. Panorama dos estudos sobre formas de tratamento 

 

O uso das formas de tratamento em português, doravante FT's, e o estudo de 

seu percurso diacrônico tem sido tema de muitas pesquisas, tanto em Portugal 

quanto no Brasil, desde pelo menos o início do século passado. Ora focados mais na 

descrição dos usos, ora no estudo da história dessas formas, na sua gênese e 

evolução, ou ainda, associando as duas perspectivas, as formas de tratamento são um 

dado da língua que tem interessado aos pesquisadores desde há muito. 

O caso da língua portuguesa é sobretudo interessante, por apresentar, até os 

dias de hoje, uma ampla variedade na forma de se dirigir ao interlocutor, fato que 

não se observa em outras línguas de origem românica, como o francês ou o italiano. 

Cintra (1972), inclusive, refere que foi incitado a escrever a obra que se tornou 

referência sobre o assunto a partir de um comentário feito por dois autores ingleses, 

segundo os quais o sistema de tratamento do português seria complexo e antiquado, 

a que se seguiu uma "análise incompleta e nem sempre perfeitamente exacta" 

(CINTRA, 1972, p. 8)173 do mesmo. Em um trabalho contemporâneo, o pesquisador 

português Rodrigues (2003, p. 167) atesta que as FT's são uma das principais 

maneiras de demonstrar cortesia verbalmente e afirma que 

 

apesar dos portugueses constituírem uns dos povos que maior 
número de formas verbais corteses e descorteses possuem e usam, 
são ainda em número muito reduzido os estudos linguístico-
pragmáticos sobre os fenômenos da cortesia verbal em Português. 

 

Pela leitura da vasta bibliografia acerca do tema e pela análise dos 

documentos deste corpus e de outros corpora de período coevo, nota-se que é 

fundamental que se leve em conta para o estudo das FT's as posições ocupadas por 

remetentes e destinatários na estrutura administrativa do Brasil colonial no período. 

Pelos resultados que serão apresentados na parte final deste capítulo, a categoria 

                                                 
173 Os autores ingleses citados são Peter Fryer e Patricia McGowan Pinheiro, que publicaram em 1961 o 
livro Oldest Ally, no qual informam sobre a dificuldade de se dirigir adequadamente a um falante de 
português devido à profusão de formas de tratamento (CINTRA, 1972, p. 8). 



537 
 

socioprofissional do destinatário é um fator preponderante na escolha da FT pelo 

remetente. Assim, incluir esse dado nas análises dos usos das FT's no período 

colonial apresentou-se altamente produtivo.  

Além disso, para pesquisas interessadas na investigação da formação do 

português brasileiro, o conhecimento da forma como eram providos os cargos 

administrativos na hierarquia colonial permite tirar conclusões importantes a 

respeito da naturalidade dos remetentes, dando pistas que auxiliam a determinar se 

eram brasileiros ou portugueses. É o caso, por exemplo, dos militares, categoria 

socioprofissional com forte presença na máquina da administração colonial desde o 

início174, mas organizada sistematicamente na capitania de São Paulo ao longo do 

século XVIII. Conforme Silva (2002, p. 5), 

 
a historiografia brasileira clássica que se debruça sobre a sociedade 
colonial, desde cedo já percebe o papel da organização militar na 
formação dessa sociedade, sem todavia se aprofundar nele o 
suficiente para perceber até onde esse elemento é dominador. [...] os 
cronistas e observadores dessa sociedade em seu momento de crise 
percebem o enraizamento do organismo militar na população livre. 
 

Os oficiais superiores das companhias de ordenanças e de auxiliares175 são 

justamente os homens naturais da terra, preferencialmente de posses econômicas. 

Dessa forma, ao se deparar com cartas de militares setecentistas, pelo menos 

no que concerne à capitania de São Paulo, o pesquisador tem grandes chances de ter 

em mãos documentos escritos ou ditados por naturais da capitania. Tendo em vista 

que muitos dos militares do corpus cujo local de nascimento foi possível detectar são 

de famílias portuguesas presentes na capitania há muitas gerações (os primeiros 

povoadores), então, tem-se em mãos um documento produzido por alguém que 

aprendeu a língua portuguesa no interior dessa família, usando-a, muito 

provavelmente, em seu cotidiano. Em última análise, trata-se de um documento do 

                                                 
174 Segundo Rodrigues (1978, p. 5), "a denominação bandeira dada às expedições paulistas que por esta 
época [séc. XVI] partiam para o interior, em descobrimentos, em busca de índios ou, mais tarde, à 
procura de gemas preciosas e de ouro, teve origem na sua própria organização, que era militar. 
Levavam bandeiras, oficiais, oficiais inferiores e soldados, meirinho e escrivão. Obedeciam aos 
rigorosos códigos militares da época, que punham ao arbítrio dos chefes os castigos e a vida dos 
subalternos.".  
175 Os  corpos de auxiliares foram fundamentais para a realização das diversas expedições em direção 
ao interior do país, como a do Tibagi,  com objetivo de povoar e defender o território dos espanhois, 
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estado de língua dos genuinamente brasileiros que viviam na colônia; é um autêntico 

testemunho do português do Brasil. 

Apresenta-se, a seguir, uma revisão bibliográfica do tema, com ênfase nos 

estudos sobre a língua portuguesa. Não é possível, no entanto, realizar uma revisão 

exaustiva, visto a grande quantidade de trabalhos que versaram sobre o assunto. A 

revisão segue a ordem cronológica da publicação de pesquisas sobre o tema, 

divididas da seguinte maneira: em primeiro lugar, são apresentados os estudos 

realizados do final do século XIX à primeira metade do século XX, interessados na 

descrição dos usos das FT's; a seguir, apresenta-se a revisão das obras pioneiras de 

Luz (1958) e Cintra (1972); a que se seguem estudos realizados sob a ótica das teorias 

modernas da Linguística, como, por exemplo, a Pragmática, a Sociolinguística e a 

Gramaticalização, somente para nomear algumas.  

A descrição e análise do uso das FT's verificadas nas cartas do corpus será 

pautada pela metodologia utilizada por Cintra (1972), que analisa o uso de cada 

forma de tratamento de acordo com o contexto de ocorrência da mesma, verificando 

quem a proferiu e para quem. Acrescenta-se a essa metodologia a observação e 

análise da categoria socioprofissional a que pertenciam os remetentes e os 

destinatários. 

 

 

3.1.1 .    Do final do século XIX à primeira metade do século XX: descrição de 
usos das FT's 

 

 

Os textos publicados sobre as FT's em Portugal e no Brasil no final do século 

XIX e na primeira metade do século XX apresentam como característica subjacente a 

descrição de usos, a relação da variedade de formas existentes, sua distribuição 

geográfica e tentativas de explicar a profusão das FT's no português. 

Vasconcelos (1897-99, p. 147), em seu artigo sobre o dialeto da Estremadura 

(província da região centro-oeste portuguesa, ao norte de Lisboa), refere que vossa 

mercê é "uma das expressões que tem na nossa língua experimentado mais 
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transformações" e informa que, em finais do XIX, eram utilizadas na Estremadura as 

formas  "mercê" e "vossemê". 

No curioso artigo intitulado "A Psicologia vista através da Filologia", 

Nogueira (1927)176 defende a tese de que "os portugueses não amam a igualdade de 

classes sociais", comprovando-a pelo profusão das FT's: "para originar tantas formas 

de tratamento quantas as pretensas classes sociais". O artigo interessa bastante visto 

que traz informações sobre o uso dos tratamentos na esfera militar: 

 
Nos regulamentos militares estatui-se que seja dado Excelência, só aos 
oficiais superiores, isto é, de major para cima, e Senhoria aos 
subalternos, isto é, de alferes a capitão. Não obstante isto o 
tratamento de Senhoria vai caindo em desuso na tropa, suplantado 
pelo de Excelência, mas no comércio está-se dando precisamente o 
contrário. É curioso notar que na tropa é dúbio o tratamento a dar aos 
sargentos; o soldado é tratado pelo superior por tu ou por você ou 
vossemecê; os sargentos são tratados pelos superiores por o senhor faz, 
acontece, etc., mas o inferior não o trata assim, porque o tratamento de 
o senhor se vai restringindo quase completamente ao uso do superior 
em relação a um inferior com pretensões a ter certa superioridade, ou 
de igual para igual, quando não sejam ou se não julguem de alta 
categoria. Neste caso, e como o soldado não pode dar Exclência nem 
Senhoria ao sargento, nem mesmo senhor, trata-o por o meu sargento 
faz, acontece, etc. 

 

Sobre as formas vossa excelência e vossa senhoria afirma que  

 
quando se dirige um ofício, emprega-se sempre Vossa Excelência 
(excepto no comércio, onde é corrente Vossa Senhoria), quer seja 
dirigido pela Associação de Classe dos Criados de Bordo, ou dos 
Estivadores, ou dos Sapateiros a Academia das Sciências de Lisboa, 
quer desta instituição a qualquer daquelas associações. (NOGUEIRA, 
1927) 

 

Sobre o uso de vossemecê e você, afirma que você era inferior a vossemecê e, em 

alguns casos, ainda o era, e informa que se utilizava de senhora para cavalheiro e 

vice-versa. Sobre a forma vossemecê é taxativo: "Vossemecê é quase apanágio das 

criadas de servir e das peixeiras." (NOGUEIRA, 1927). Segundo o autor, os 

tratamentos de você e vossemecê seriam inferiores ao de senhor, não podendo ser 

utilizados com um funcionário público. No final do artigo, retoma sua tese e informa 

                                                 
176 A revista em que está publicado o artigo não apresenta numeração de página. 
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que sempre que uma classe profissional quer se tornar superior, altera a designação 

de sua categoria, então, em vez de padeiros, preferem manipuladores de pão; em vez 

de sapateiro, oficiais de sapateiro; conclui afirmando "tudo isto é muito curioso, mas 

fatiga um pouco".  

No artigo "Formas de tratamento, em português", Basto (1931, p. 183) trata de 

três FT's: vossa excelência, vossa senhoria e vossa mercê. Inicia pelas erosões fonéticas 

sofridas pelo tratamento considerado pelo autor como de maior cerimônia, vossa 

excelência: "a expressão não é lá muito fácil de proferir, com rapidez, — pelo que já a 

mudaram em Vosselência e Vossência, formas que afinal não pegaram bem.". Ao tentar 

justificar o emprego dos pronomes oblíquos de terceira pessoa em vez dos de 

segunda pessoa do plural, o autor (1931, p. 184) informa que a razão para isso está 

ligada ao fato de "se tratar a pessoa com quem se fala, como se fôra terceira: 'Vossa 

Excelência vem amanhã?'" e, conclui: "Em português, é assim, na 3a pessoa, singular, 

que se tratam os indivíduos, menos quando (está bem de ver) se emprega tu ou vós.". 

Sobre a forma vossa senhoria, informa que é usada no comércio e na tropa177, e "fora 

daí, emprega-a apenas o povo aldeão — alterada geralmente em Vòssinhoria, 

Vòssioria, Vòssoria, e Vàssoria. Vòssoria, é como se ouve mais." (BASTO, 1931, p. 185).  

Sobre vossa mercê, o autor afirma que "entre o povo, se dá aos pais o 

tratamento de vossemecê e você. Vossemecê, para os aldeãos, é mais respeitoso que 

você." (BASTO, 1931, p. 187). O pesquisador informa, ainda, que a forma vossa mercê 

"já não se usa. Passou a: vossemecê, voss'mecê, vomecê, vom'cê, võcê (voncê), você. Tôdas 

estas formas — que estão devidamente seriadas — se empregam. De tôda a gente são 

vòssemecê e vòcê — sendo esta última a de uso mais geral." (BASTO, 1931, p. 191). 

Refere também variadas formas e pronúncias regionais portuguesas: no Norte de 

Portugal, com o fonema /b/ inicial, como em "bassamecê"; as formas "semecê", 

"amecê" e "vòmecia", encontradas na ilha da Madeira; "mecê" verificada em Benfica 

(perto de Lisboa); "vòmecei", no Alentejo e na Beira; no indo-português do Norte, 

"oscê", "ocê" ou "ucê" e "cê" (BASTO, 1931, p. 192). No Brasil, Basto (1931, p. 192) lista 

as formas "vosmincê", "vossuncê" e "voncê" no Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará; 

                                                 
177 A partir de 1861, a forma vossa senhoria é indicada nos formulários de tratamento militar para ser 
dirigida aos oficiais do Exército e da Armada (NASCENTES, 1950). 
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as formas "vassuncê", "vancê" e "vacê" no Amazonas; e "mecê" no Rio Grande do Sul, 

Paraná e São Paulo. Termina seu artigo com um interessante comentário sobre o uso 

de você: 

 
Dantes, vòcê — assim como vossemecê — evitava-se com pessoas de 
cerimónia. — 'Vòcê' é estrebaria! — exclamava-se. Agora é moda, é do 
bom tom, é chic, o tratamento de você. Talvez não fôsse mau 
aproveitar esta monção favorável da moda, e fixar-se em Portugal o 
tratamento único de você, correspondente ao Usted espanhol (fr. vous, 
etc.) — desaparecendo assim a incómoda multiplicidade de 
tratamentos que temos. 

 

Em artigo intitulado "De eu e tu a majestade", publicado originalmente em 

1937, Said Ali (2005, p. 108) apresenta o percurso histórico das formas de tratamento, 

e indica que "o valor de vossa mercê como título baixou para a Coroa quando fidalgos 

e fidalgotes começaram a aceitar e exigir igual tratamento dos seus criados e 

subalternos. Desde então fala-se a el-rei somente por senhoria, imitação do italiano 

[...]". Quando da introdução da forma alteza, segundo o pesquisador, era frequente a 

dúvida entre as formas mais adequadas ao tratamento real: alteza ou senhoria, 

conforme demonstram exemplos dos primeiros documentos de D. Manuel, datados 

de 1500 a 1505. Sobre a forma excelência, Said Ali (2005, p. 111) afirma que "dá-se hoje 

[1937] às damas" que a "aceitam [...] como cortesia ou galanteria e dão o senhor ao 

cavaleiro se este não tem título para mais.". Informação interessante é trazida a 

respeito do tratamento coetâneo por senhor: 

 
Com a função de pronome de polidez, o Senhor não distingue 
categoria social, salvo se compete à pessoa título mais alto. Tanto dá o 
Senhor o criado ao amo, o inferior ao superior, como o chefe ao 
subalterno, o poderoso ao fraco, e até o amo ao criado. É linguagem 
nobre e digna sem a cortesia muitas vezes excessiva de  senhoria e 
excelência. (SAID ALI, 1937, p. 112-113) 

 

Como será verificado adiante, o comportamento da forma vossa mercê no 

corpus, em finais do século XVIII, assemelha-se sobremaneira à descrição efetuada 

acima para o tratamento senhor em meados do século XX. 
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3.1.2 .    A revolução de 3a pessoa, por Luz (1958) 
 

 

 O trabalho de Marilina dos Santos Luz, publicado em 1958, e usado como fonte 

para muitos dos estudos atuais (GONÇALVES, 2008; MARCOTULIO, 2008; PERES, 

2006; RUMEU, 2011) e também para aqueles efetuados na segunda metade do século 

passado (CINTRA, 1972; FARACO, 1996), investiga as fórmulas de tratamento178 no 

português arcaico, não colocando em relevo a análise de uma forma específica. À 

época da realização de sua pesquisa, a autora comenta que havia uma lacuna a ser 

preenchida nessa área no período arcaico e que, mesmo em outros períodos, não 

eram muitos os trabalhos efetuados, citando Cláudio Basto (1931), Antenor 

Nascentes (1950), Said Ali (1937), Harri Meier (1951) e a dissertação, inédita à época, 

de Dorinda F. R. Agualusa (1947)179. 

 O texto da pesquisadora subdivide-se em oito capítulos, dedicados cada um a 

uma espécie diferente de tratamento: desde o tratamento dado ao rei, passando pelo 

tratamento eclesiástico e pelo tratamento cortês dado à mulher, chegando ao 

tratamento jocoso e ao tratamento em família. Os fatores sociais, desde os mais 

simples e pertencentes à microestrutura, como o respeito à idade e o comportamento 

ligado às mulheres — "desejo de ser delicado" (LUZ, 1958, p. 11)180 —, até os mais 

complexos e macroestruturais, como a posição social do sujeito e as transformações 

sociais,  são apresentados como fatores responsáveis por explicar o uso das formas de 

tratamento. O modo de construção da pesquisa retratada em seu livro pode ser 

sintetizado com a afirmação feita no Capítulo I: "Resta saber se o tratamento dado ao 

rei reflecte de algum modo a evolução que a História assinala." (LUZ, 1958, p. 25). Os 

dados trazidos pelos historiadores, sobretudo Costa Lobo, ilustre pesquisador do 

início do século XX, são associados diretamente ao sistema dos tratamentos. 

 Ainda na introdução, a autora (1958, p. 21) afirma que 

 

                                                 
178 Preferiu-se usar aqui a mesma terminologia usada pela autora: fórmulas de tratamento. 
179 Não foi possível localizar esta dissertação, cujo título referido por Luz (1958) é Fórmulas de 

tratamento em português no século XIX e foi apresentada à Faculdade de Letras de Coimbra em 1947. 
180 Visto a edição consultada apresentar dupla numeração, uma oscilante no rodapé da página, e outra 
contínua, no cabeçalho, optou-se por utilizar a segunda. 
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as expressões de cortesia estão particularmente sujeitas a perderem o 
seu significado, banalizando-se. (...) É que as fórmulas de tratamento 
corteses são expressivas, por vezes exageradas, e o valor expressivo 
das palavras atenua-se rapidamente, pelo uso frequente que delas se 
faz. 

 

 No longo primeiro capítulo de sua dissertação, dedicado aos tratamentos dados 

ao rei, a estudiosa divide-os em quatro tipos fundamentais, a saber: tratamento direto 

(vós, senhor, príncipe e tu181); tratamento indireto (vossa mercê, vossa senhoria, vossa 

alteza, vossa majestade e vossa excelência); epítetos, considerados como um "reforço no 

tratamento real" (LUZ, 1958, p. 86), com alusão ao formulário epistolar de D. Afonso 

V; e "o modo de designar o rei" (el-rei; dom; meu senhor, nosso senhor; sua mercê, sua 

senhoria e sua alteza). A apresentação do segundo tipo de tratamento, "Fórmulas 

indirectas de tratamento", a que segue o curioso subtítulo "A 'luta' entre a terceira 

pessoa do singular e a segunda pessoa do plural", inicia-se com a afirmação que viria 

marcar a extensa pesquisa realizada pela estudiosa: "A maior revolução no sistema 

de tratamento português foi provocada pelo aparecimento da terceira pessoa do 

singular, aplicada à segunda pessoa do discurso." (LUZ, 1958, p. 49).  

Antes da apresentação e análise propriamente dita de cada uma das fórmulas, 

a autora comprova a revolução acima mencionada com exemplos das fórmulas em 

posição de sujeito, encontradas em cartas e nos textos das cortes. Afirma que, já em 

finais do século XV, a terceira pessoa é mais frequente do que a segunda nesses casos 

(LUZ, 1958). Há exemplos interessantes, como o que se reproduz a seguir,  em que a 

fórmula de tratamento funciona como sujeito do verbo, cuja forma é de 3a pessoa do 

singular, ainda que, logo a seguir, haja um verbo na 2a pessoa do plural com sujeito 

não expresso, como se vê neste trecho das cortes de 1446: "[...] assi como Vossa 

Senhoria o simpresmente soltou ora ha seis annos nas primeiras Cortes que em Lisboa 

fizestes[...]" (LUZ, 1958, p. 51). 

 Sobre vossa mercê, Luz (1958), começa por caracterizar o uso de expressões mais 

gerais envolvendo o substantivo mercê. Inicia-se o levantamento com a construção 

"pedir por mercê", considerada extremamente antiga e verificada já nas Cantigas de 

                                                 
181 Comenta-se um exemplo em que o rei Artur é tratado por tu, de acordo com Meyer-Lübke; além de 
apóstrofes ("interrupção súbita do discurso que o orador ou o escritor faz, para dirigir-se a alguém ou 
a algo, real ou fictício" - Houaiss, 2012)  escritas pelos cronistas reais Fernão Lopes e Zurara. 
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Santa Maria, de Afonso X, que datam do séc. XIII (LUZ, 1958). A partir do século XV, 

no entanto, começa-se a pedir mercê não só ao rei, mas a seu filho, a seu vedor, a um 

condestável, ao pai. Além dessa, a autora atesta outras construções medievais como: 

"se vossa mercê for", "ter em mercê", "encomendo-me em vossa mercê" (cumprimento 

medieval epistolar), "vou-me com vossa mercê e "beijo as mãos de vossa mercê" 

(cumprimento epistolar). Por último, merece atenção a forma vossa mercê 

propriamente dita: "a mercê que provinha do rei acabou por se identificar com ele" 

(LUZ, 1958, p. 69). A pesquisadora traz um trecho interessante do historiador Costa 

Lobo182 (1915 apud LUZ, 1958, p. 69): 

 

Todas as obrigações benéficas do supremo poder foram qualificadas 
de voluntárias mercês. Por mercê se conferiam os cargos públicos; 
por mercê se deferia qualquer requerimento, por quão justo fosse; 
mercê era a emenda dos agravos apresentados pelas cortes. As leis 
fundamentavam-se na mercê [...] Não se pense que era esta uma frase 
inane da chancelaria sòmente indicativa de respectiva deferência. Eram 
palavras que correspondiam a uma realidade, a qual, originada no intento 
de conservar intemerato de apoucamento o carácter régio, resultava 
em o desprender de todas as restrições da legalidade. 

 

Tal consideração demonstra quão espalhado pelas diversas espécies 

documentais estava o uso da palavra mercê à altura. Trata-se de um indício 

importantíssimo para a explicação de seu uso na fórmula vossa mercê e sua 

consequente modificação e expansão. 

Luz (1958) cita os requerimentos das cortes, de 1331, como os primeiros 

registros escritos do uso de vossa mercê, ainda tímido durante o século XIV e sem 

concorrência com outras formas. Refere o segundo quartel do século XV como o 

período em que vossa mercê deixa de ser exclusivo, já concorrendo com vossa senhoria, 

menos frequente (LUZ, 1958). Cita a seguir as crônicas de Fernão Lopes, em que a 

segunda pessoa do plural e o vocativo senhor seriam mais frequentes, mas 

testemunhavam já o uso da forma de tratamento vossa mercê para o rei e para a 

rainha. 

                                                 
182 COSTA LOBO. Anais das Bibliotecas e Arquivos de Portugal, 1915, vol. II, p. 50. 
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Luz (1958) informa ainda que a expressão "me recomendo em vossa mercê" era 

frequente no estilo epistolar, comentando que em carta do cronista Zurara ao rei a 

fórmula já aparece independente dessa expressão. Em notas de rodapé, a autora cita 

todos os fólios das cortes de 1446 a 1482 onde encontrou registros de vossa mercê, 

procedimento que irá seguir com as outras FT's por ela analisadas. Encerra a seção 

sobre essa fórmula comentando que não havia encontrado exemplos dela nas cortes 

de 1490. 

Documenta, a seguir, o primeiro uso de vossa senhoria, em 1434, em uma carta 

dirigida ao rei; aduzindo o fato de Zurara empregar mais largamente a fórmula em 

comparação ao cronista anterior, Fernão Lopes. Nos textos de cortes, vossa senhoria 

aparece pela primeira vez em 1442, como tratamento real. Luz (1958, p. 41) fornece 

dois exemplos curiosos de atas de 1442 e 1477 em que ocorre a combinação das 

formas senhor e vossa senhoria: "Pedem Senhor a Vossa Senhoria poerdes em vossa 

terra..." e "por quanto Senhor Vossa Senhoria sabe bem...". 

A pesquisadora trata, a seguir, da forma vossa alteza, cujos primeiros indícios 

são encontrados em Fernão Lopes. Alerta, no entanto, para a possibilidade de o 

cronista ter traduzido tal fórmula, visto que "as circunstâncias em que são proferidas 

não são normais" (LUZ, 1958, p. 77), sem dar mais explicações. Comenta-se ainda o 

registro dessa fórmula em cartas de Lopo de Almeida, de 1452, e a ampliação de seu 

uso, ao lado de vossa senhoria, para o tratamento régio e também para outras figuras 

da realeza. 

Quanto às formas vossa majestade e vossa excelência, Luz (1958) comenta o fato 

de não serem criações românicas, tendo sido utilizadas no tratamento epistolar desde 

o latim. Quanto à primeira, seu uso e regulamentação são devidos ao rei Filipe II, e 

seu primeiro registro situa-se em uma ata de 1442. A fórmula evocava a divinização 

do rei, tendo chegado, inclusive a se concretizar "com a acepção de  imagem de um 

santo, ornada de pedras preciosas, que se trazia ao pescoço ou sobre o peito" (LUZ, 

1958, p. 82), no período medieval. A pesquisadora estranha o fato de a fórmula ter se 

tornado repentinamente a única possibilidade de tratamento real e lamenta não ser 

possível "seguir-se-lhe o rasto e assistir à sua progressiva fortuna" (LUZ, 1958, p. 85).   
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Sobre a fórmula vossa excelência, já utilizada como tratamento epistolar desde o 

século VI, Luz (1958) traz exemplos de crônicas e cartas que documentam o uso do 

substantivo excelência apenas, referindo-se à dignidade real, e atesta a ampliação de 

seu uso a partir do acréscimo do possessivo. 

Na seção seguinte, sobre os epítetos, cabe aduzir o estudo do formulário 

epistolar de D. Afonso V183 (1793 apud LUZ, 1958, p. 45), estabelecido em 1471, que 

continha diversos modelos de cartas. De acordo com a análise feita por Luz (1958), a 

cortesia nas cartas medievais, realizada por meio de um vocativo acompanhado de 

adjetivos corteses, era reservada às seguintes partes: "saudação", "finda" e 

"sobrescrito". O formulário havia sido prescrito para dispor formas de se dirigir aos 

reis importantes à época, e a cada um era atribuído um 'ditado' especial, já que a 

importância e os interesses das relações mantidas eram variáveis. Enquanto, por 

exemplo, o rei da França era tratado por muito alto, muito excelente, muito poderoso e 

cristianíssimo; os reis de Castela, Inglaterra e Hungria eram tratados simplesmente 

pelo epíteto Poderoso; aos demais dirigia-se-lhes apenas a forma muito altos e muito 

excelentes; cabendo um simples muito nobre e muito honrado ao rei mouro.  

Segundo Luz (1958), o fato de as expressões vossa senhoria, vossa alteza, vossa 

majestade ou vossa excelência não terem sido referidas no formulário epistolar não 

exclui a probabilidade de seu uso, ainda que não seja apresentado um exemplo 

concreto comprobatório. Na "finda" das cartas, o formulário recomenda o uso de uma 

mesma construção para todos os reis: "Nosso Senhor aja sempre vossa pessoa e Real 

estado em sua samta guarda", enquanto para seus filhos deveria ser usado "Nosso 

Senhor vos aja sempre em sua santa guarda" (LUZ, 1958, p. 92). Talvez tais fórmulas 

tenham passado a constar das epístolas justamente na seção de despedida, no lugar 

da expressão "vossa pessoa". 

No segundo capítulo de sua dissertação, dedicado ao tratamento cerimonioso 

em geral, a autora discute e exemplifica o uso das expressões vossa mercê, vossa 

senhoria e vossa excelência fora do tratamento real. Luz (1958, p. 129) justifica a 

                                                 
183 Dytados em lynguoajem d'ElRey Dom Affonso o Quynto nosso Senhor pera Rex e Principes e 
Senhores e todas outras pessoas estranjeiras de fora de seus Reinnos, feitos e apurados com os do seu 
Conselho em Santarem no mes de Janeiro de quatrocentos setenta e huu. In: Colecção de Livros 

Inéditos de História Portuguesa, t. III, Lisboa, 1793, p. 402-419. 
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exclusão de vossa alteza e de vossa majestade da discussão por não terem sofrido 

evolução, "desde que, por lei, foram destinadas ao tratamento da família real", ao 

contrário das outras fórmulas, que teriam se vulgarizado excessivamente. 

É grande a semelhança das fontes e dos comentários feitos por Luz (1958) a 

essa altura em relação à análise levada a cabo por Cintra (1972): crônicas de Fernão 

Lopes e Zurara, Cancioneiro Geral de Resende, teatro de Gil Vicente e obra de Chiado. 

As conclusões são próximas também: vossa mercê, vossa senhoria e vossa excelência eram 

usados fora do tratamento real; vossa mercê, por exemplo, verificava-se no tratamento 

entre amigos fidalgos quando havia necessidade de ser-se mais cortês, com 

interlocutores como condes e condestáveis, e entre amigos de classe social elevada. A 

expressão vossa mercê continuou a ser uma fórmula de tratamento respeitosa durante 

o século XVI, ainda que seu uso estivesse mais generalizado; e, por fim, a atestação 

de que vossa senhoria tornou-se superior à vossa mercê. A autora, no entanto, não se 

preocupou, como fez Cintra (1972) em estabelecer uma clara gradação no uso das 

fórmulas, atestando que as mesmas "não estavam, pois, catalogadas por ordem 

crescente (como veio a acontecer mais tarde)" (LUZ, 1958, p. 139). Cita ainda a lei de 

1597, que não distinguia entre duques, marqueses e condes, devendo todos serem 

tratados por vossa senhoria, à exceção do duque de Bragança, cujo tratamento já era 

excelência.  

Ao final do segundo capítulo, Luz (1958, p. 135) menciona que o século XV 

"trouxe inovações de interesse para história do tratamento. [...] foi neste século que se 

criaram as dignidades de duque, marquês, barão e visconde, nomes que viriam a ser 

utilizados no tratamento.". O título de conde, no entanto, possui origem distinta, já 

que se referia inicialmente ao cargo público ocupado, passando depois a vincular-se 

somente ao título.  

O terceiro capítulo trata do tratamento eclesiástico. A partir do levantamento e  

da análise dos exemplos, retirados do mesmo conjunto de fontes já explicitado, Luz 

(1958) tece algumas considerações, dentre as quais: o fato de senhor ser usado no 

tratamento eclesiástico dos cargos mais elevados, tanto combinadas ao cargo 

propriamente, quanto sem outro atributo (senhor bispo ou somente senhor). Há 

comprovação do uso de vossa senhoria ser anterior à promulgação da lei de 1597. A 
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palavra reverência, já no século XV, faz parte do tratamento cortês, o que explicaria 

sua evolução à fórmula de tratamento. Nos séculos XIV e XV, verifica-se o uso de 

padre para arcebispos e bispos, tendo seu uso "no século XVI, [...] descido  

sensivelmente" (LUZ, 1958, p. 149). O epíteto reverendo, já no século XV, havia se 

restringido ao meio eclesiástico, ainda que usado apenas para os cargos mais 

elevados nessa época, sendo que, para se tornar mais cortês, era frequente seu 

emprego antecedido da palavra muito; não se atesta no português medieval a forma 

superlativa reverendíssimo.  

O capítulo V da dissertação da pesquisadora traz importantes considerações 

acerca do tratamento amigo. Segundo Luz (1958, p. 179), "De acordo com a tradição 

latina, amigo era usado quando havia a intenção de exprimir amizade"; o português 

medieval, consoante os exemplos por ela trazidos, manteve essa tradição, sendo 

amigo, acompanhado ou não do possessivo, usado no tratamento entre iguais e de 

superior para inferior, neste caso como "sinal de condescendência afável" (LUZ, 1958, 

p. 180). No tratamento epistolar, verifica-se a presença e a disposição de seu uso no 

referido formulário de D. Afonso V, que prescrevia a utilização de amigo entre reis, 

do rei a um membro da nobreza ou do clero; só não era dirigido as fidalgos sem 

título, aos doutores, aos cavaleiros, aos mouros e ao papa, provando, neste último 

caso, "que era, essencialmente, uma fórmula de tratamento entre iguais ou de 

superior para inferior" (LUZ, 1958, p. 185). 

 

 

3.1.3 .    O estudo de Cintra (1972) 
  

 

 O filólogo português inicia a análise das FT‘s apresentando o quadro coetâneo 

dos tratamentos do interlocutor (chamados de ―formas-sujeito‖), distribuindo-os em 

pronominais, nominais e verbais. Cintra (1972, p. 11) afirma que se trata de ―um 

sistema em crise, em que não é difícil descortinar os sinais de uma transformação em 

marcha, da transição de um equilíbrio já perdido‖. Ao primeiro grupo, pertencem os 

pronomes tu, você e vossa excelência, sendo esse último o que interessa em particular a 
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esta tese.184 Os nominais incluem as formas, usadas sobretudo no português europeu, 

o senhor, o senhor doutor, o pai, o meu amigo, entre outras, que podem, inclusive, 

provocar ambiguidade para os falantes do português brasileiro, como na frase: ―A 

minha amiga gostaria de sair para jantar?‖. Os tratamentos verbais são aqueles 

manifestados pelas desinências verbais, como queres e querem. 

Continuando a análise do sistema coetâneo das formas de tratamento, Cintra 

(1972) aponta para uma importante distinção: formas próprias da intimidade, 

ocupadas pelo tu em Portugal185 e pelo você no Brasil; formas usadas no tratamento 

de igual para igual, ou de superior para inferior, e que não implicam intimidade; e as 

formas de reverência ou de cortesia, divididas em níveis variados a que 

correspondem distâncias diversas entre os interlocutores. A existência dessa 

profusão de formas de cortesia, segundo Cintra (1972, p. 15), 

 
parece ligar-se intimamente, por um lado, a uma sociedade 
fortemente hierarquizada; por outro, a um certo comprazimento, a 
um certo gosto na própria hierarquização e na matização estilística 
ou, talvez, a uma dificuldade inconsciente ou subconsciente em 
aceitar uma nivelação maior realizada através de um processo 
semelhante ou pelo menos paralelo ao que conduziu, no Brasil, à 
fixação de um sistema dual [você x o senhor]. 

  

Após a breve descrição e análise do quadro atual, Cintra (1972) parte para 

uma reconstituição histórica das formas de tratamento no português, desde fins do 

século XIII e início do XIV186, quando havia uma clara oposição entre tu e vós, este 

último com função dupla — singular de cortesia e plural indiferente, semelhante ao 

quadro atual do francês. O início do século XVI e os meados do século XX merecem 

capítulos a parte, com corpora rigorosamente escolhidos e analisados.  

                                                 
184 Cabe ressaltar que no quadro coetâneo dos tratamentos composto por Cintra (1972), vossa excelência 
é classificado como uma forma pronominal. Já nos séculos anteriores, principalmente antes do século 
XVIII, tal forma e suas semelhantes (vossa mercê, vossa senhoria) são consideradas formas nominais ou 
substantivas pelo filólogo. 
185 A forma tu é usada no tratamento íntimo em determinadas regiões do Brasil, como apontam 
diversos estudos sobre o tema (COELHO; GÖRSKI, 2011; NOLL, 2008; MODESTO, 2006). 
186 Devido ao fato de Cintra (1972) concordar com Luz (1958) sobre os primeiros registros e usos das 
formas nominais, optou-se por não expor em detalhes sua revisão sobre o assunto para evitar que o 
texto ficasse demasiado repetitivo. Acrescentaram-se, portanto, as principais contribuições trazidas 
pelo filólogo sobre o período anterior ao século XVI, além da análise minuciosa que faz sobre o 
período do séc. XVI com base em Gil Vicente. 
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Cintra (1972) concorda com Luz (1958) ao afirmar que, no século XIV, as 

chamadas formas substantivas, que interessam ao presente trabalho, tais como vossa 

mercê, vossa excelência e vossa senhoria, só aparecem ainda timidamente nos textos das 

atas das cortes. As fontes usadas para a investigação do períodos são as crônicas e as 

novelas de cavalaria.  

 A partir do século XV, nas crônicas de Fernão Lopes, começam a surgir ainda 

esporadicamente as formas vossa mercê, vossa (real) alteza e vossa senhoria, sempre 

proferidas por estrangeiros, castelhanos ou italianos, e usadas para se dirigir ao rei e 

à rainha.187 Com efeito, até os quatrocentos é o pronome de cortesia vós aquele usado 

no tratamento real, muitas vezes combinado com senhor, cujo trajeto histórico é 

controverso.188 Nas crônicas que se seguem, de Gomes Eanes de Zurara, durante o 

reinado de D. Afonso V, as formas citadas, de acordo com Cintra (1972) passam a ser 

utilizadas mais abundantemente. 

 Consoante o filólogo (1972, p. 23), a razão para a consagração das formas 

nominais de tratamento e sua consequente especialização estaria diretamente ligada 

a um fato histórico: 

 

a vasta expansão e a fixação deste tipo de tratamentos parecem de 
certo modo associadas a um facto histórico da maior importância: a 
progressiva constituição do que veio a ser o extensíssimo império de 
Carlos V.189 Como não há muito anos notou o filólogo Henri Guiter, 
territórios como o da própria França, que não foram integrados nesse 
império escaparam, talvez por esse motivo, à definitiva fixação do 
tratamento na 3a pessoa e, apesar de terem conhecido 
transitòriamente a voga das fórmulas nominais de cortesia, acabaram 
por rejeitá-las, pelo menos do uso corrente, e por manter os pronomes 
da 2a pessoa gramatical associados às formas verbais 
correspondentes.190 

                                                 
187 Fernão Lopes utiliza vossa senhoria para se dirigir ao duque de Lencastre, pai de D. Filipa. (CINTRA, 
1972) 
188 Cf. Luz (1958, p. 34). Segundo a autora, não é possível afirmar se senhor teria vindo da França para a 
Península Ibérica ou se teve uma evolução autônoma. 
189 Trata-se do imperador Carlos de Gant, para quem "um único império poderia existir no mundo, o 
Sacro Império Romano; e, mesmo depois que a Espanha e o Império se separam com a abdicação de 
Carlos em 1556, Filipe II respeitou essa convenção ao conservar o estilo de 'rei da Espanha e das 
Índias'" (ELLIOTT, 2004, p. 283). 
190 Mais informações sobre os tratamentos usados na França neste período podem ser encontradas em 
Biderman (1973, p. 347-349). A autora (1973, p. 349) traz um dado interessante sobre o pronome tu: "a 
Revolução Francesa triunfante quis fazer dele uma bandeira dos seus ideais igualitários. Brunot 
informa que o 'Comité du Salut Public' adotou o 'tutoyement' como símbolo da igualdade entre os 
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 Dois dados trazidos por Cintra são fundamentais para o entendimento do 

surgimento das formas de tratamento em Portugal. O primeiro é o fato de elas serem 

substantivas na sua origem, uma vez que surgem das qualidades atribuídas à 

realeza: ―‘a mercê‘, ou seja a generosidade (do rei); a ‗alteza‘; a  ‗senhoria‘, isto é, o 

‗senhorio‘, dito à italiana.‖ (CINTRA, 1972, p. 19). E o segundo, decorrente desse, é o 

fato de estarem ligadas a um grupo social bastante específico e reduzido, ainda que 

tenham se espalhado muito rapidamente, atingindo a nova Corte e a nova nobreza 

advindas da revolução de 1383-85 (CINTRA, 1972, p. 20). 

 Do século XV em diante, a forma vossa senhoria ―fixa-se num nível nitidamente 

superior ao de Vossa Mercê. Por isso, durante séculos, vai tornar-se numa aspiração 

de todo aquele que quer subir na escala social o ser tratado por Vossa Senhoria.‖ 

(CINTRA, 1972, p. 22). Adiante, será referido um exemplo ilustrado a partir de uma 

cena de Gil Vicente.191 

 Após a reconstituição de quase três séculos — finais do século XIII, séculos XIV 

e XV—, com base em atas das cortes, crônicas e novelas de cavalaria, Cintra (1972) 

estuda pormenorizadamente o século XVI, elegendo como fonte as comédias e farsas 

de Gil Vicente, além de outras obras dramáticas, e comprovando que o uso da forma 

de tratamento mais adequada ao interlocutor era uma preocupação generalizada 

daqueles que viviam nas cidades. E a maior consternação era, sem dúvida, ser 

tratado por vossa mercê ou por uma de suas formas fonéticas decadentes: vossancê e 

você (CINTRA, 1972, p. 54-55). 

 Sobre os séculos XVII, XVIII e XIX, não há uma análise tão minuciosa, porém há 

a exposição da decadência do uso de vós como singular de cortesia, que teria 

desaparecido completamente no século XVIII, sendo visto como ―traço arcaizante e 

um tanto ridículo da fala de pessoas velhas ou provincianas‖ (CINTRA, 1972, p. 34). 

A justificativa para tal desaparecimento, segundo Cintra (1972), recairia sobre a 

ampliação de uso das formas vossa mercê, vossa senhoria e vossa excelência; e, para o 

lugar vago que vós deixou, a forma você seria uma candidata natural, ainda que 

                                                                                                                                                         
cidadãos [...]. Entretanto, o decreto oficial não conseguiu mudar os costumes arraigados na sociedade, 
pois não se muda o comportamento dos indivíduos por meio de um decreto oficial. Vous e tu 
continuaram lado a lado.". 
191 Conferir p. 553. 
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houvesse perdido seu valor inicial, associado à forma original vossa mercê. O 

pronome vós, como singular de cortesia, conclui (CINTRA, 1972), permanece, nos 

dias de hoje, somente nas orações católicas.192 

 As formas nominais (o senhor, o senhor doutor, o pai, o patrão, entre outras) 

começam a ser usadas a partir de fins do século XVIII e início do XIX, devido a uma 

combinação de fatores, de acordo com Cintra (1972): desaparecimento do vós usado 

no singular de cortesia, expansão considerável do uso das formas vossa excelência e 

vossa senhoria e admissão do pronome você para uso entre iguais. A análise de corpora 

relacionada a essas fases não é efetivamente realizada pelo filólogo, apenas sugerida. 

Voltando ao sistema coevo das formas de tratamento, ele comenta sobre os ―pontos 

fracos do sistema em vigor‖ (CINTRA, 1972, p. 39) e sobre as tendências mais vivas à 

época da escritura do livro. 

 Após o panorama histórico detalhadamente descrito por Cintra (1972), é levada 

a cabo uma análise detida das obras de Gil Vicente, em torno da qual cabem aqui 

algumas considerações relevantes. A primeira delas é que se constata que na língua 

portuguesa de inícios do século XVI (entre 1502 e 1536), não se usava, a não ser em 

―casos especiais e bem determinados‖ (CINTRA, 1972, p. 46), as então formas 

nominais vossa mercê, vossa senhoria e vossa alteza (não são encontrados, segundo o 

autor, exemplos de vossa excelência nos textos do dramaturgo). Há uma oposição clara 

na obra vicentina entre os pronomes tu e vós, o que pode levar à conclusão de que 

essa era a oposição vigente no estado de língua da época representado pelo 

dramaturgo (CINTRA, 1972, p. 45),193 já que Gil Vicente legou um incomparável 

documento linguístico de inícios do século XVI, a par de sua qualidade literária.  

É no uso das formas nominais de tratamento, nesses ―casos especiais e bem 

determinados‖, na obra do dramaturgo que se comprova que já àquela altura a forma 

vossa senhoria era superior a vossa mercê. ―Gil Vicente raras vezes deixa de insinuar ou 

afirmar explicitamente a importância que os fidalgos da época atribuíam ao facto de 

serem tratados deste modo.‖ (CINTRA, 1972, p. 52). Comprova-se a afirmação com 

                                                 
192 A este assunto, Cintra (1972) dedica a terceira parte de seu livro. 
193 Segundo Cintra (1972, p. 45), "podemos ler muitas e muitas peças de Gil Vicente e não encontrar, 
como tratamento de intimidade, senão o pronome tu (com as formas verbais correspondentes) e, como 
tratamento de cortesia, senão o vós (com as formas verbais que lhe correspondem).". 
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uma série de exemplos, dos quais vale destacar um trecho da Barca Primeira194, em 

que Dom Anrique trata a si mesmo por a minha senhoria. O anjo lhe diz ―Não se 

embarca tirania neste batel divinal‖, e o fidalgo responde ―Não sei porque haveis por 

mal que entr‘a minha senhoria.‖ (CINTRA, 1972, p. 53, grifo nosso). Além dessa 

passagem, reforça a preocupação com o uso dessa forma um trecho encontrado por 

Cintra (1972, p. 55) na Década Quinta da Ásia 195 (QUINTELA, 1937 apud CINTRA, 

1972, p. 55) em que o personagem histórico da época, que teria dado origem à figura 

retratada por Gil Vicente, solicita que seus criados chamem-no por senhoria: 

 

Dõ Anrique de Meneses, irmão do Marquês de Vila Real — aquelle 
do Auto da Barca, de Gil Vicente, que dizia ‗o poderoso dom Anrrique 
que he Vossa Senhoria‘, porque hera hũ fidalgo mui vão e mandava 
aos criados que lhe falassẽ por ‗Senhoria‘; pelo que se conta del Rey 
Dõ João aquella galantaria que, estando falando cõ o marquês, lhe 
perguntava: ‗Como está a Senhoria de vosso irmão?‘ 

 
A passagem acima indica ainda uma das possíveis vias da expansão do uso 

das formas de tratamento pelas classes sociais inferiores, explicada em detalhes por 

Faraco (1996, p. 59): os serviçais seriam obrigados a se dirigir a seus superiores 

utilizando tal forma, e passavam a conhecer e a dominar seu emprego. É provável 

que essa exigência linguística feita pelo fidalgo não fosse um caso isolado, ao 

contrário, seria um comportamento comum daqueles que gostariam de se ver 

diferenciados na recente configuração social que se formava à época. Assim, segundo 

Faraco (1996, p. 59), em artigo que será apresentado em detalhes a seguir, no item 

3.1.4., a ampliação do uso ―indiscriminado‖ das formas fez com que os que 

originalmente mereciam ser diferenciados perdessem a sua fórmula linguística de 

honra. Os ―injustiçados‖, então, teriam recorrido ao rei, D. Filipe II, que, no final do 

século XVI, promulgará, como será referido a seguir, as chamadas ―leis de cortesia‖. 

 O tratamento vossa mercê, cujo uso as leis referidas acima nem chegam a regular, 

―certamente porque já então era considerado corrente de mais para que alguém se 

pudesse sentir honrado com ele‖ (CINTRA, 1972, p. 56), tem seu uso, assim como se 

                                                 
194 Cabe ressaltar que Cintra (1972) usa a edição de P. Quintela para efetuar a análise a que se propõe. 
195  QUINTELA, P. Auto da Embarcação da Glória. Boletim da Biblioteca da Universidade de 

Coimbra, Coimbra, v. 13, 1937, p. 222. 
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verifica com o das outras formas, alternando-se com o de vós, sendo usado ―com 

certa parcimónia, sempre que um personagem deseja mostrar-se particularmente 

cortês para com outro pertencente àquilo que poderemos considerar a pequena 

burguesia das grandes cidades‖ (CINTRA, 1972, p. 56). Sua utilização teria se 

expandido sobremaneira nos anos que decorreram, até que, ao final do século XVI, já 

não revelasse a cortesia demandada pelos destinatários citados nas leis de D. Filipe 

II. Assim, o uso de vossa mercê, que era empregado para se dirigir ao rei no século 

XIV, já não revela o respeito e o distanciamento necessários para um serviçal, no 

início do século XVI, tratar o nobre, que clama pelo uso da forma vossa senhoria 

(CINTRA, 1972), como visto nos exemplos precedentes. Em menos de 200 anos, é 

notável a mudança no uso da FT vossa mercê. 

 Além da forma vossa mercê, documentam-se em Gil Vicente duas variantes: sua 

grafia mais próxima ao castelhano que lhe dera origem, vuessa merced196, e a variante 

vossa mercea, cuja origem é incerta.197 Tal variação não se verifica com a forma vossa 

senhoria. 

 A análise das formas de tratamento na obra vicentina é encerrada com o estudo 

da oposição entre os pronomes tu e vós, que segue uma abordagem estilística e não 

sob a perspectiva da linguística histórica, como o filólogo alerta (CINTRA, 1972, p. 

64). Antes, porém, dessa última análise, Cintra (1972) fornece exemplos específicos 

do uso dos tratamentos destinados a eclesiásticos. Além do pronome vós, que, como 

visto, sempre aparece em alternância com as formas nominais de tratamento, 

verifica-se o uso das seguintes FT‘s: vuessa sanctidad, dirigido ao papa; vuessa 

perminencia, que seria uma ―deformação burlesca de vuessa eminencia‖ (CINTRA, 

1972, p. 63), destinado a um cardeal; e, por fim, vossa reverença, dirigido a um frade.  

 Logo antes de iniciar a análise do estilo vicentino, aduzida acima, o filólogo 

divide as formas de tratamento direto em dois campos: o campo da intimidade e o 

campo da cortesia. Aponta, ainda, que essa divisão perdurava até o início de 1970, 

data da publicação do livro e, segundo o autor, na maioria das línguas. A diferença é 

                                                 
196 Também são encontradas as formas vuessa magestad e vuessa alteza, cujas grafias as aproximam do 
castelhano. 
197 Enquanto Teyssier (La Langue de Gil Vicente. Paris: Librairie C. Klincksieck, 1959. apud CINTRA, 
1972, p. 62) alia a origem da forma mercea às palavras femininas em –ea, como "aldea" e "alhea"; Cintra 
(1972) prefere associá-la aos falares alentejanos em que o "a" seria uma vogal paragógica.  
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o conteúdo com que se preenche cada um dos campos (CINTRA, 1972). Em Portugal, 

nota-se pouca ou nenhuma alteração no campo da intimidade, já que o pronome tu 

continua a preencher esse espaço por lá; diferente do que se deu no Brasil, onde o 

pronome você generalizou-se em várias regiões para o tratamento íntimo. Quanto ao 

campo da cortesia, as alterações são substanciais, tanto em Portugal quanto no Brasil. 

Se, por lá, houve a proliferação dos tratamentos nominais (o senhor, o senhor doutor, o 

pai, entre outros), a inclusão do você e manutenção do vossa excelência; por aqui, usa-se 

bastante frequentemente a forma o senhor, a senhora para o tratamento de cortesia, 

ficando o vossa excelência restrito198, como o é também em Portugal, aos textos escritos 

e a alguns textos orais, com lugares e profissões bem determinados (CINTRA, 1972; 

OLIVEIRA, 2006; RODRIGUES, 2003).  

Nota-se, dessa forma, que, em Portugal, o pronome você continua a ocupar 

também o campo da cortesia, de onde teria se originado, via vossa mercê;199 já no 

Brasil, ele migra para o campo da intimidade, concorrendo com o pronome tu, 

distribuído diatopicamente (ILARI et al., 2002; GONÇALVES, 2010; GÖRSKI; 

COELHO, 2011; NOLL, 2008). Parece, portanto, que o uso frequente em época remota 

de vossa mercê e/ou de suas formas foneticamente modificadas nas regiões brasileiras 

                                                 
198  Cumpre ressaltar que a forma vossa excelência em Portugal pode ser usada ironicamente na 
linguagem cotidiana e familiar, fato não observado no Brasil. Basto (1931, p. 183) aponta o seguinte 
exemplo: "nota-se que em circunstâncias excepcionais — por ironia, geralmente —, se emprega Sua, 
por Vossa. Por exemplo, o pai, zangado com o filho, pode falar-lhe assim: — 'Sua Excelência há de ter 
muito que fazer lá fora, para não estar a horas em casa!'. A irritação do pai manifesta-se: 1o, por não 
tratar o filho por tu e querer lhe dar, irònicamente, o mais elevado tratamento (Excelência); 2o, por se 
lhe dirigir indirectamente, usando Sua e não Vossa, como se estivesse a falar, não a êle, mas dêle, para 
mais salientar a ironia de tratamento [...]". Oliveira (2006, p. 7), traz exemplo de uso considerado 
"humorístico, como a resposta a um pedido considerado impertinente: 'Vossa Excelência queria isso 
para QUANDO?'". Provavelmente o uso da forma vossa excelência tenha se feito mais presente em 
Portugal do que no Brasil, daí a possibilidade do uso da ironia com tal forma. 
199 De acordo com o pesquisador português Rodrigues (2003, p. 351-352), "actualmente, face ao que se 
ouve e lê, o tratamento de você encontra-se largamente expandido entre os portugueses de Portugal, 
sinal de que os valores depreciativos ou insultosos que outrora o marcaram terão já desaparecido, ou 
estarão em vias de desaparecer. Deu-se, assim, uma inversão de tendência. A fórmula vem sendo 
usada não só entre desconhecidos, ou entre conhecidos com assimetria de lugares, mas também entre 
iguais e próximos, mesmo como termo de afecto. [...] Usada entre iguais ou desiguais, de superior 
para inferior ou vice-versa, você é hoje tratamento corrente que situa, todavia, os interlocutores no 
quadro da cortesia, se bem que a um nível ou grau pouco elevado.". Contudo, segundo o autor, há 
ainda pessoas que se incomodam com o tratamento de você, como é o caso de uma professora que 
escreveu uma carta a uma revista portuguesa relatando que luta incessantemente para seus alunos 
perderem o hábito de tratar os professores por você; além disso considera humilhante o uso de você em 
programas televisivos de auditório e um programa de entrevistas em que o entrevistador jovem, de 
nível cultural e social inferior ao entrevistado dirige-se a ele usando o "dito você"(RODRIGUES, 2003, 
p. 351).  
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em que se verifica atualmente o uso majoritário de você tenha ocasionado uma perda 

mais rápida do grau de cortesia, quando comparada a Portugal, fazendo com que tal 

forma obtivesse um uso menos marcado no Brasil já em fins do século XVIII. Dessa 

forma, verificar quem fazia efetivamente uso dessa forma e a quem era dirigida, pelo 

menos na comunicação escrita, que é nossa única fonte possível de acesso ao estado 

de língua da época, configura-se como etapa fundamental para descrever a inserção e 

a posição ocupada por você no sistema de tratamentos brasileiro. Em Portugal, 

conforme já afirmado, o pronome tu continua a ocupar o campo preenchido 

majoritamente por você no Brasil. 

Apresenta-se a seguir quadro com a sistematização dos dados apresentados 

por Cintra (1972) e Luz (1958) sobre as FT‘s. 

  

Tabela 29 – Descrição das FT‘s por Luz (1958) e Cintra (1972) 

 Luz (1958) Cintra (1972) 
 Fórmulas indiretas de tratamento  Formas substantivas  

vossa mercê tratamento dado ao rei 
1os registros: cortes de 1331 
séc. XV: concorrência com vossa 
senhoria 
uso de construções como ―pedir por 
mercê‖ desde o século XIII 
séc. XVI: generalização do uso como 
fórmula de tratamento respeitosa 
(entre fidalgos e condes) 

séc. XV: aparece esporadicamente nas 
crônicas de Fernão Lopes 
séc. XVI (1502-1536): usada em casos 
especiais e bem determinados – 
sempre que um personagem quer se 
mostrar cortês com outro pertenecente 
à pequena burguesia das grandes 
cidades 
final do séc. XVI: já não revela a 
cortesia necessária para tratar com os 
altos cargos da corte 

vossa 
senhoria 

tratamento dado ao rei 
1os registros: cortes de 1442 
séc. XVI: superior a vossa mercê e 
bastante usado no tratamento a 
eclesiásticos 

séc. XV: aparece esporadicamente nas 
crônicas de Fernão Lopes 
séc. XV em diante: fixa-se em nível 
superior ao de vossa mercê 
séc. XVI (1502-1536): usada em casos 
especiais e bem determinados 

vossa 
excelência 

usada desde o latim 
uso de excelência apenas, aumento do 
uso a partir do acréscimo de vossa 

Não são encontrados exemplos de seu 
uso em Gil Vicente 
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 Luz (1958) Cintra (1972) 
 Fórmulas indiretas de tratamento  Formas substantivas  

vossa alteza 1os registros: cartas de 1452200 séc. XV: aparece esporadicamente nas 
crônicas de Fernão Lopes (ao lado de 
vossa real alteza) 
séc. XVI (1502-1536): usada em casos 
especiais e bem determinados 

vossa 
majestade 

usada desde o latim 
1os registros: ata de 1442 
estranha o fato de ter se tornado a 
única fórmula possível para o 
tratamento real e lamenta não ser 
possível reconstituir integralmente sua 
história 

 

Observações 
gerais 

Séc. XIV: formas acima aparecem ainda timidamente nas atas das cortes.  
 

 Fórmulas em posição de sujeito no séc. 
XV, com verbo na 3a pessoa. 

Séc. XIII – início XIV: clara oposição 
entre tu e vós. 
Séc. XV: nas crônicas de Fernão Lopes, 
as formas aparecem sempre proferidas 
por estrangeiros. O tratamento real é 
feito majoritariamente pelo pronome 
vós. É o cronista Zurara, a partir de 
1454, que passa a usar as formas 
substantivas mais frequentemente.201 
Séc. XVI: oposição clara de tu e vós em 
Gil Vicente indicando que essa seria a 
oposição vigente no estado de língua 
da época. 
Decadência do uso vós como cortesia; 
já teria desaparecido no séc. XVIII, 
quando era visto como traço 
arcaizante e ridículo. 

 As fórmulas não constam do 
formulário epistolar de 1471, o que 
não exclui a probabilidade de seu uso. 

Consagração das formas substantivas 
e da fixação do tratamento em 3a 
pessoa atribuída ao império de Carlos 
V. 

 Séc. XV: 
Reverência – usada no tratamento 
cortês a eclesiásticos 
Reverendo – uso já restrito ao meio 
eclesiástico, somente para os cargos 
mais altos, geralmente acompanhado 
de ―muito‖ 

Séc. XVI: uso de vós, vuessa sanctidad, 
vuessa perminencia202 e vossa reverença 
para o tratamento eclesiástico 

                                                 
200 Luz (1958) informa que Fernão Lopes utilizou a fórmula antes de 1452, porém em circunstâncias 
especiais apenas, o que leva a crer que ele a tenha traduzido.  
201 De acordo com Moisés (2006, p. 34), "Gomes Eanes de Azurara (ou Zurara), nascido depois de 1410 
e morto entre 1473 e 1474, sucedeu a Fernão Lopes em 1454, e intentou continuar-lhe o plano de 
escrever a crônica de todos os reis portugueses até àquela data.". 
202 Segundo Cintra (1972, p. 63), seria uma "deformação burlesca de vuessa eminencia".  
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3.1.4 .    As FT’s sob perspectivas linguísticas mais recentes  
 

 

 Em período mais recente, foram realizados diversos trabalhos sobre as FT‘s, com 

diferentes propósitos: mapear o uso das diversas FT‘s usadas em língua portuguesa 

desde o português arcaico até os dias atuais, descrição de uso em determinado 

período, explicação para a opção de uma forma em relação à outra, e explicações 

para o uso largamente difundido de você como pronome da segunda pessoa do 

discurso no Brasil. Nota-se que os estudos linguísticos realizados atualmente na área 

das FT‘s acabam por concentrar-se na forma vossa mercê e suas transformações, que 

deram origem ao você, amplamente utilizado no Brasil, e de uso mais marcado em 

Portugal.203  

Antes da revisão bibliográfica das pesquisas produzidas a partir das 

perspectivas linguísticas mais recentes, cabe um resumo breve sobre algumas das 

teorias comumente associadas ao estudo das FT‘s, apresentado a seguir. 

A primeira, desenvolvida por Brown e Gilman (1960) ao longo da década de 

1950 e publicada pela primeira vez em 1960, é a teoria do Poder e da Solidariedade. 

De acordo com os autores, há duas dimensões gerais dos sistemas de tratamento: T e 

V. A primeira, descendente do tratamento latino tu, está relacionada à solidariedade, e 

seria na sua origem um tratamento familiar, portanto íntimo e revelador de menor 

distância social. A segunda dimensão provém do tratamento latino vos, dirigido 

originalmente ao imperador, estando ligado, portanto, às relações de poder, marcadas 

pela formalidade e pela maior distância social. Haveria, então, dois eixos 

fundamentais para o estudo das FT‘s: o eixo do poder e o eixo da solidariedade.  Os 

tratamentos são, ainda, classificados em simétricos quando se usam formas ligadas à 

mesma dimensão por ambos os interlocutores: T – T ou V – V; ou assimétricos, 

quando um interlocutor usa uma dimensão e o outro usa outra dimensão: T – V ou V 

– T. A teoria do Poder e da Solidariedade, como será visto, é largamente utilizada nas 

pesquisas sobre FT‘s. 

                                                 
203 Conferir Gonçalves (2008), Lopes (2002), Lopes e Cavalcante (2011), Lopes e Duarte (2003), Lopes e 
Machado (2011), Lopes e Marcotulio (2011), Lopes e Ramos (2008), Peres (2006) e Rumeu (2004, 2008).  
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O segundo enquadramento teórico diz respeito à cortesia verbal, área 

pertencente ao ―quadro teórico alargado da Linguística Pragmática‖ (RODRIGUES, 

2003, p. 12). A cortesia verbal, também referida como cortesia linguística, é 

desenvolvida a partir dos anos 70, e estuda as FT‘s, além de outros elementos 

linguísticos, como importantes fenômenos reveladores de cortesia: 

 

Os fenómenos ou comportamentos verbais corteses e descorteses, a 
par dos valores que as suas formas e fórmulas representam ao nível 
da língua (lexicais, morfossintácticos, semântico-pragmáticos) e 
sobretudo ao nível das diferentes práticas discursivo-textuais, 
constituem o objecto da cortesia linguística. Trata-se de domínio 
recente de investigação linguística, com início datado nos princípios 
dos anos 70 do século passado e desenvolvimento surpreendente a 
partir da década seguinte. (RODRIGUES, 2003, p. 18-19) 

 

Uma teoria fundamental no domínio da cortesia linguística é a Teoria da 

Polidez, elaborada por Brown e Levinson e publicada pela primeira vez em 1978204. 

Segundo Rodrigues (2003, p. 121), ―a teoria destes autores tem sido, desde seu 

aparecimento [...] a mais aplicada no estudo dos fenómenos verbais da cortesia, tanto 

dentro de sociedades anglófonas como não-anglófonas‖. Brown e Levinson partem 

do pressuposto que os elementos de uma sociedade são por natureza agressivos e 

que a cortesia atua no sentido de evitar ou diminuir essa agressividade, tornando a 

vida social possível (RODRIGUES, 2003, p. 122). Assim, compõem a teoria das faces, 

que conteria duas dimensões: a face negativa e a face positiva.205 A primeira está 

―relacionada ao território, à preservação pessoal e ao direito de não sofrer 

perturbação. Estão em jogo [...] a liberdade de ação e a liberdade de não sofrer 

imposição.‖ (MARCOTULIO, 2008, p. 64). A face positiva, por sua vez, ―consiste na 

própria imagem e personalidade, desejada pelos interactantes. Em outras palavras, é 

a maneira pela qual um indivíduo quer ser visto e aceito socialmente.‖ 

(MARCOTULIO, 2008, p. 64). 

                                                 
204 Segundo Rodrigues (2003, p. 121), o estudo de 1978 "pode ser considerado a primeira edição de 
Politeness. Some universals in language use, publicado em 1987, com uma nova e longa introdução, 
algumas correcções e nova bibliografia.".  
205 Para a relação entre esta teoria e aquela proposta por Goffman, a respeito das noções de território e 
face, ver Marcotulio (2008, p. 62-64) e Rodrigues (2003, p. 123-124).   
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Haveria, a partir disso, os atos produzidos na interação verbal, que seriam 

ameaçadores simultaneamente às faces positiva e negativa do locutor e do 

interlocutor. Só para exemplicar, seriam considerados ameaçadores da face positiva 

do interlocutor atos que ―interferem na auto-imagem construída pelo interlocutor, 

como a crítica e a desaprovação‖ (MARCOTULIO, 2008, p. 66). 

A maior parte dos estudos sobre as FT‘s partem do pressuposto de que o uso e 

a história dessas formas estão intrinsecamente relacionados a aspectos 

extralinguísticos, de cunho social principalmente. Segundo Salles (2001, p. 21),  

 

superada a rigidez do princípio metodológico, tão caro ao 
pensamento estruturalista, de separação estrita entre a vertente 
interna e a vertente externa das línguas, a história dos pronomes de 
tratamento no português pode documentar a fertilidade da 
exploração das intersecções entre o linguístico e o extralinguístico. 
 

Cumpre ressaltar uma pesquisa recente realizada por Marcotulio (2012), que, 

diminuindo a atuação de fatores externos, busca discutir sob o ponto de vista da 

gramaticalização a inserção da forma vossa mercê no quadro de tratamento do 

português nos séculos XVI e XVII. Segundo o autor (MARCOTULIO, 2012, p. 1):  

 

as análises tradicionais partem da conjugação de fatores externos e 
internos e se preocupam em encontrar as condições sócio-
pragmáticas em que opera a mudança linguística. Sem desconsiderar 
a atuação de fatores externos, parto da premissa de que a inserção da 
forma Vossa Mercê no quadro de tratamentos do português obedece a 
questões de natureza gramatical impostas pelas possibilidades da 
língua. 

 

 A maioria desses estudos atuais estão ligados ao domínio da sociolinguística, da 

gramaticalização e/ou da pragmática. Com efeito, são trabalhos que enfatizam o 

olhar diacrônico para explicar a sincronia, uma vez que estão preocupados com a 

mudança linguística e com suas motivações, analisadas sob diferentes perspectivas. 

Ou ainda, trata-se de pesquisas que se centram no caso da pronominalização de você, 

prevalecendo a dimensão sincrônica da língua. A descrição da origem, 

transformações e uso atual do pronome você favorece ainda mais este olhar específico 

sobre o assunto.  
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 Trata-se de abordagem distinta, tanto do ponto de vista teórico-metodológico 

quanto do recorte realizado, àquelas realizadas pelos livros de Cintra (1972), que se 

concentrou em dar um panorama das formas nominais e pronominais de tratamento 

desde o século XIV até o XX; e pela dissertação de Luz (1958), que estuda as fórmulas 

de tratamento em sua integralidade no período arcaico, e também no período coevo, 

com vasta discussão e exemplos.206  

O artigo de Biderman (1973) é o primeiro de que se tem notícia a investigar as 

formas de tratamento em português sob a perspectiva da teoria do Poder e da 

Solidariedade, aduzida acima, considerada à época pela linguista ―um marco na 

sociolingüística americana contemporânea‖ (BIDERMAN, 1973, p. 339). Já na 

introdução, a pesquisadora informa que, segundo aquela teoria, ―as sociedades 

fechadas do passado morosamente se transformaram nas sociedades abertas do 

presente. A força de expansão da solidariedade derrubou, ou pelo menos está 

tomando de assalto os baluartes do poder‖ (BIDERMAN, 1973, p. 339). Biderman (p. 

341) concorda com Cintra (1972), ao afirmar que ―nos séculos que se seguiram à 

Idade Média [...] cunharam-se formas de tratamento, utilizando as já existentes e 

criando-se outras que correspondiam aos novos refinamentos da sociedade ‗afluente‘ 

da época.‖. 

São tratados, então, os percursos das formas de tratamento na Itália, na 

França, e na América Latina, sendo, nesse último caso, aduzidos os quadros de 

tratamento de Portugal e Espanha. Biderman (1973, p. 362-363, grifo nosso) coloca em 

dúvida o percurso vossa mercê > você, afirmando que:  

 

Você como tratamento intermediário entre tu e Vossa Mercê apareceu 
provavelmente no século XVIII. Não encontrei documentação 
anterior. Como coexiste no século XVIII com Vossa Mercê e com valor 
ligeiramente diferente, não sei se teria derivado da evolução de Vossa 
Mercê como pretendem alguns etimologistas como José Pedro 
Machado. Quando se considera as inúmeras variantes de Vossa Mercê 
levantadas por Plà Cárceres na literatura dos séculos XVI, XVII e 

                                                 
206 Cintra (1972, p. 16-17) critica o trabalho de Luz (1958) informando que se trata de "obra baseada em 
abudante colheita de materiais e cheia de informações do maior interesse, mas prejudicada, por um 
lado, por a autora não ter separado as formas não vocativas das 'fórmulas' vocativas, por outro, por 
nunca ter adoptado um ponto de vista estrutural e procurado apresentar o 'sistema' das formas em 
emprego num determinado momento.".  
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XVIII, outra hipótese pode ser aventada. O tratamento de Vossa Mercê 
deve ser importado da Espanha. Ora, no final do século XVI e 
primeira metade do século XVII, Portugal estava sob o domínio 
espanhol. Além disso, as relações entre as sociedades portuguesa e 
espanhola sempre foram muito intensas e estreitas desde os tempos 
medievais. Compare-se agora variantes espanholas como: voaçed, 
vueçedi, vassuncê, vuaçed, voazé, vuazé, vuezé, todas registradas por 
Cárceres. Note-se quão vizinhas se encontram foneticamente de você. 
[...] Talvez você simplesmente represente uma daquelas variantes que 
corriam na Espanha senão em toda a Península Ibérica. 

 

Ao explicar a simplificação que se procedeu no Brasil com relação às formas 

de tratamento, com a expansão de você, Biderman (1973, p. 367) informa que a 

discrepância observada no quadro dos tratamentos pode ser explicada até certo 

ponto da seguinte forma: ―a sociedade brasileira pode ser tida como uma sociedade 

aberta e a portuguesa, como uma sociedade fechada [...] arcaica cujos padrões e 

relações interpessoais já de há muito desapareceram nas outras sociedades européias‖. 

É interessante notar que Biderman (1973, p. 362) não insere a forma vossa 

excelência no quadro de tratamentos dos séculos XVI, XVII e XVIII. Tal forma irá aparecer 

somente no quadro do século XIX (BIDERMAN, 1973, p. 363), como FT usada entre 

nobres e entre a classe alta. 

Em 1985, Oliveira (1985 apud RODRIGUES, 2003, p. 297-311)207 apresenta sua 

tese de doutoramento sobre os tratamentos portugueses, tomando como corpus 

informantes residentes em Évora, seguindo a metodologia da sociolinguística 

associada à teoria de Brown e Levinson. Segundo Rodrigues (2003), a autora discorda 

da classificação das FT‘s portuguesas proposta por Cintra (1972), propondo outra, 

―baseada mais em distinções comunicativas que gramaticais‖ (RODRIGUES, 2003, p. 

298). Em vez das categorias pronominais, nominais e verbais, Oliveira (1985, p. 41 

apud RODRIGUES, 2003, p. 298) propõe as categorias ―‘pure‘ pronouns, ‗pro-

pronouns‘, and Zero Form‖. Os puro pronomes seriam tu, você e vossemecê (e plurais); 

aos ―pro-pronomes‖ corresponderiam nomes e sintagmas nominais; e à terceira, 

equivaleriam as formas verbais em 2a e 3a pessoas, sem sujeito expresso. 

                                                 
207 Infelizmente não foi possível encontrar, nem online nem nas bibliotecas a que se teve acesso, uma 
cópia dessa tese de doutoramento. Assim, procurou-se elencar seus pontos principais de acordo com 
as informações trazidas por Rodrigues (2003), e discutir o que Oliveira propôs mais recentemente, em 
seus artigos de 2004 e 2006, a que se teve acesso. 
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Oliveira (1985 apud RODRIGUES, 2003, p. 305) concentra-se no estudo das 

estratégias de negociação e renegociação das FT‘s por parte do locutor, que faria um 

uso individual das mesmas de acordo com vários fatores: confiança, respeito, 

solidariedade, intimidade, chique, superioridade, protocolo, entre outros. A 

conclusão mais importante, segundo a autora, é o fato de informantes de faixas 

etárias distintas atribuírem posições muito parecidas aos fatores, além do fato de os 

primeiros cinco lugares serem ―ocupados pelos mesmos factores, com pequena 

variação de posições: intimidade, respeito, solidariedade, igualdade e hábito‖ 

(RODRIGUES, 2003, p. 306). 

Oliveira (1985 apud RODRIGUES, 2003, p. 305 e 309) faz críticas ao modelo 

teórico proposto por Brown e Gilman, que não seria ―adequate to examine the 

address form phenomenon in its entirety‖, pois ―insufficient to account for all 

address form choices‖. Em artigo da década passada, Oliveira (2004, p. 126) retoma 

essa discussão, reavaliando ―o modelo de Poder e Solidariedade, considerando se é 

apropriado propor uma reconceptualização destes dois eixos para explicar os 

padrões de tratamento encontrados em Portugal‖. Usando os dados sobre FT‘s 

recolhidos na área urbana de Évora, a pesquisadora avalia a ―importância relativa 

atribuída a 10 factores subjacentes à selecção de formas de tratamento apropriadas; e 

seguidamente, a importância atribuída às formas em si‖ (OLIVEIRA, 2004, p. 126). 

Os 10 fatores são: respeito, intimidade, o grau de cerimônia, hábito, superioridade, 

inferioridade, igualdade, o desejo de afastar o outro, a importância do que é chic, e a 

importância da solidariedade. A partir dos resultados encontrados ao longo de duas 

décadas de pesquisa (1982 a 2002) Oliveira (2004, p. 130) defende que 

as análises sobre a importância relativa dos factores sugerem que os 
informantes escolhem formas de tratamento baseadas na sua relação 
afectiva para com o outro (Respeito e Intimidade), e não em 
diferenças ―objectivas‖ de Poder na definição de Brown & Gilman. 
Estes resultados parecem apontar para a extinção do eixo de Poder. 
No entanto, esta interpretação parece-nos ser superficial e 
incompleta. Pensamos alternativamente que a explicação se encontra 
na existência de dois planos de interacção e num mecanismo que põe 
em relevo primeiro um, depois o outro. Um dos planos rege-se pelas 
normas sociais (no qual os falantes seleccionam formas de acordo 
com a posição social, profissional ou administrativa do outro 
interlocutor). O outro plano é governado pelo tratamento negociado 
entre os dois falantes, oferecendo-lhes a possibilidade de construir 
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identidades (e daí padrões de tratamento) conforme os seus desejos 
comunicativos. [...]  Quando as pessoas são desconhecidas entre si, 
utilizam formas de tratamento socialmente convencionadas. [...] Ou 
seja, para além do tradicional contraste entre T e V, existe ainda em 
português uma hierarquia de formas V.  

 

Ao aprofundar a discussão sobre a hierarquia de formas V, que 

representariam por sua vez as formas socialmente convencionadas, a autora propõe a 

análise dos títulos sociais (sr.(a) + nome, dona + nome etc.), académicos (doutor (a), 

prof. (a) doutor(a) etc.), profissionais (mestre, sr. padre) e administrativos (sr.(a) 

presidente, sr.(a) diretor etc.). Oliveira (2004, p. 135) conclui seu artigo trazendo sua 

proposta de reavaliação da teoria de Brown e Gilman: 

 
Somos de opinião que o eixo  de Poder não foi substituído pelo eixo 
de Solidariedade, senão que os dois aspectos fazem parte da 
comunicação em geral, sendo Poder mais saliente no tratamento 
socialmente convencionado e Solidariedade mais proeminente nos 
padrões de tratamento negociado. Uma das diferenças principais 
parece envolver a interpretação do padrão de tratamento, que no 
plano socialmente convencionado reflecte a caracterização feita pela 
sociedade (i.e., por terceiros), e contrasta com o plano negociado, no 
qual são os falantes a interpretarem o seu relacionamento, 
independentemente de terceiros. 

 

Em artigo publicado dois anos após aquele de 2004, Oliveira (2006) estende a 

dicussão sobre o modelo de Brown e Gilman, que, segundo a pesquisadora, 

 
continua a ser um ponto de referência fulcral na literatura 
sociolinguística, devido, pelo menos em parte, à ideia que as relações 
sociais podem reduzir-se a apenas uma dimensão, seja ela vertical ou 
horizontal. Tendo focado sistemas pronominais binários, o 
mapeamento das duas formas nas duas dimensões foi relativamente 
fácil. No entanto, dificilmente se pode aplicar este modelo à análise 
complexa de relações sociais ou a sistemas de tratamento mais 
complicados. 

 

A crítica estende-se ao modelo de Brown e Levinson, que seria, segundo a 

autora, mais abrangente do que o proposto por Brown e Gilman, ―incluindo o 

conceito de Distância Social, as noções de ‗face‘ e os actos de fala‖ e considerando o 

tratamento como ―apenas um dos aspectos do fenómeno geral de delicadeza‖ 

(OLIVEIRA, 2006, p. 1). Porém, segundo Oliveira (2006, p. 1) 
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o resultado tem sido um número elevado de estudos que interpretam 
dados sobre formas de tratamento de uma língua ou outra, sem 
teorizarem o conceito de tratamento nem considerarem outros 
aspectos que não estejam contemplados nesse modelo (ou no modelo 
de Brown e Gilman). 

 

A linguista desenvolve, então, um modelo próprio que serviria à análise do 

sistema de tratamento, aprofundando os dois planos já mencionados no artigo de 

2004: o plano do convencionado e o plano do negociado. Conforme Oliveira (2006, p. 

2),  

 

dois aspectos importantes estão normalmente ausentes na literatura 
sobre formas de tratamento: o reconhecimento que a interacção 
ocorre num de dois planos conversacionais —um, governado pelas 
normas sociais de comportamento (ou até do protocolo da situação) 
[uso convencionalizado] e o outro, pelas relações estabelecidas pelos 
falantes mesmos [uso negociado].  

 

Não cabe ao escopo desta pesquisa avaliar em detalhes e com a profundidade 

merecida o modelo proposto por Oliveira (2006), verificando, por exemplo, se seria 

pertinente estudar documentos escritos em sincronias passadas a partir desse 

modelo, tendo em vista que o mesmo foi concebido para análise contemporânea de 

conversações (atos de fala). Cabe ressaltar, no entanto, a crítica feita pela 

pesquisadora e sua proposta de um modelo que ―nem tenta nem tem necessidade de 

tentar simplificar complexas relações sociais em poucas dimensões, como é o caso 

de Poder e Solidariedade‖ (OLIVEIRA, 2006, p. 7, grifo nosso). O que se busca com a 

análise das FT‘s realizada a partir das cartas do corpus desta tese é, nesse sentido, 

verificar como essas complexas relações sociais se manifestavam nas cartas e como as 

FT‘s eram utilizadas nessa relação que os correspondentes, representantes de 

distintas categorias socioprofissionais da administração colonial, mantinham. 

Outra questão que se levanta é o fato de aplicar a teoria do Poder e da 

Solidariedade a textos escritos em uma época em que era uma minoria aqueles que 

dominavam as práticas de escrita, como é o caso do período colonial. Somente pelo 

fato de estarem aptos a redigir cartas já não estariam esses remetentes ligados 
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necessariamente ao eixo do Poder em relação àqueles que não dominavam a escrita? 

De acordo com Bouza (2002, p. 138), aliás, ―o poder moderno tornou-se possível, 

sobre bufetes e plumas, através da escrita [...]‖. A teoria de Brown e Gilman foi 

concebida, originalmente, para a investigação de atos de fala208, talvez justamente 

porque a escrita não fosse tão democrática, já que reservada a parcelas mais estreitas 

da população. 

Faraco publica em 1996 um artigo especificamente sobre o tratamento você em 

português, considerado sob uma perspectiva histórica. A principal contribuição de 

seu artigo é destacar que, apesar de outras línguas românicas terem feito uso das 

formas nominais de tratamento, somente no português e no castelhano elas 

evoluíram ―ao ponto de gerar um novo pronome de segunda pessoa [do discurso]‖ 

que ―desencadeou diferentes rearranjos nos sistemas verbal e pronominal das 

línguas em questão, particularmente no português‖ (FARACO, 1996, p. 55). À análise 

de Cintra (1972), o autor acrescenta a contextualização da evolução de vossa mercê a 

você e a proposta de um novo olhar sobre a mesma. 

Na introdução de seu artigo, Faraco (1996, p. 52) aponta para a necessidade da 

―sobreposição de olhares científicos diferentes‖, sobretudo os antropológicos e 

linguísticos, visto que as ―mudanças nas formas de tratamento estão correlacionadas 

com mudanças nas relações sociais e valores culturais‖. Antes de iniciar a 

reconstituição histórica a que se propõe, o autor faz uma crítica aos gramáticos 

normativos, que deixam de levar em consideração os seis séculos de história da 

língua ao considerar erros diversas manifestações justificáveis pela análise diacrônica 

da língua. 

 Ao decidir pelo uso de uma abordagem teórica que considera que ―a 

heterogeneidade da sociedade e alterações em sua organização‖ podem repercutir na 

estrutura da língua, Faraco (1996, p. 53) dialoga com Weinreich et al. (1968 apud 

FARACO, 1996, p. 53)209 e com Meillet (1906 apud FARACO, 1996, p. 53)210. 

                                                 
208 Além dos dados utilizados terem sido retirados de questionários aplicados a alunos estrangeiros 
estudando em Boston (BROWN; GILMAN, 1960, p. 253), há no artigo diversas referências a ―speaker‖ 
e ―the person speaking‖. 
209 WEINREICH et. al Empirical foundations for a theory of language change. In: LEHMANN, W. P.; 
MALKIEL, Y. (eds.) Directions for historical linguistics. Austin: The University of Texas Press, 1968, 
p. 97-188. 
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 A abordagem histórica realizada pelo linguista inicia-se com o sistema latino de 

tratamento, sobre o qual é interessante notar que os imperadores romanos, após 

Diocleciano III, eram tratados com formas como Maiestas Nostra e as formas 

correspondentes da segunda pessoa, Excellentia Vestra (FARACO, 1996, p. 58).  

A chamada ―revolução da terceira pessoa‖, expressão cunhada por Marilina 

dos Santos Luz (1958), é usada para se referir à introdução das formas com estrutura 

vossa + N, que requeriam o verbo na terceira pessoa gramatical. 

 Dois dados históricos relevantes trazidos pelo autor são o fato de que, em 

meados do século XIII, devido aos processos desencadeados no século anterior, a 

saber, o início da formação da burguesia aliado ao crescimento do artesanato e do 

comércio, ―a corte estava desenvolvendo uma vida mais luxuosa‖ (FARACO, 1996, p. 

55), e, paralelamente a isso, a burguesia recém-formada passava ―a ter, a partir de 

1254, representantes nas Cortes, ao lado da nobreza e do clero‖ (FARACO, 1996, p. 

56). Com a expansão colonial, a burguesia, que aumentava seu poder econômico 

adquirindo terras, passou a ter uma nova fonte de riqueza. Os cargos públicos foram 

multiplicados, criando uma verdadeira ―nobreza burocrática‖ (FARACO, 1996, p. 

56).  

 Em sua abordagem histórica, Faraco (1996) explica que, com a Coroa 

enriquecida pelo seu empreendimento colonial, ampliam-se as possibilidades de 

aumento de riqueza pelos seus súditos. Segundo Faraco (1996), interessados em 

ampliar sua Corte, trazendo mais pessoas para viver em Lisboa, os reis lançam mão 

da moradia, uma renda especial direcionada àqueles que saíam do campo e 

mudavam para a cidade; informa que, durante o reinado de João III (1521-1557), 

havia 2.493 pessoas recebendo a moradia. O linguista (1996) refere que, além desse 

benefício, a Coroa ainda podia pagar um prêmio fixo e permanente àqueles que a 

ajudassem de alguma maneira: no século XV, havia 2.000 pessoas recebendo essa 

renda. 

 Entre as consequências dessa profunda transformação social, de acordo com 

Faraco (1996), há uma natural necessidade maior de diferenciação entre aqueles que 

                                                                                                                                                         
210 MEILLET, A. L'état actuel des études de linguistique générale. In: _______. Linguistique historique 

et linguistique générale. Paris: Société de Linguistique de Paris, 1965, p. 1-18. 
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faziam parte, ou pelo menos estavam próximos, da Corte e aqueles que estavam 

distantes dela ou nos papéis de serviçais. Assim, um protocolo da Corte, novo e 

luxuoso, é criado. Nessa esteira de transformações, cabe também a inclusão de 

formas diferenciadas de tratamento, sobretudo para a nova aristocracia que estava 

ganhando seu terreno junto à Coroa, como aponta Faraco (1996, p. 57):  

 

a língua [...] não poderia deixar de se adaptar à nova realidade, 
fornecendo os meios verbais para a expressão dos novos fatos que, 
reorganizando a vida social, criavam novas situações comunicativas 
(à medida que estabeleciam novas possibilidade no emaranhado das 
relações interpessoais). Essa dinâmica inter-relação entre fatores 
sociais e verbais pode ser particularmente visível no sistema de 
tratamento do interlocutor, já que esse sistema representa talvez da 
forma mais direta alguns dos fundamentos axiológicos da 
organização do status social.  Assim, se uma sociedade passou ou está 
passando por rápidas mudanças que se refletem nas relações 
interpessoais possíveis, pode-se esperar que mudanças lingüísticas na 
área do tratamento venham a ocorrer, com possíveis conseqüências 
para outros aspectos da estrutura da língua.  

 

 O que teria dado início à introdução das formas substantivas de tratamento, 

segundo a hipótese levantada por Faraco (1996, p. 58), seria a necessidade de 

diferenciação do rei, já que a forma de cortesia com o pronome vós dirigido a uma 

pessoa não seria mais suficiente para marcar essa diferença. Conforme o pesquisador, 

a partir do monarca, o uso das formas de tratamento foi-se ampliando, abarcando 

aqueles que orbitavam na Corte, e esses eram muitos, como já visto. É curioso notar 

que, de acordo com Luz (1958), até o século XIII, por conta dos constantes riscos de 

guerra e, consequentemente, pela situação de convívio imposta pela vida militar, o 

rei não se diferenciava dos demais nobres, não se distanciando das demais classes, 

pelo contrário, hospedava-se em habitações modestas e usava utensílios emprestados 

por lavradores. É somente a partir do século XV, conforme Luz (1958), que a figura 

máxima da monarquia anula qualquer autoridade oposta à sua e ganha o status de 

grandiosidade e suntuosidade que chegou até a atualidade.  

 Conforme Faraco (1996), o fato de serem usadas por um grupo específico da 

comunidade linguística, conferia às FT‘s um valor de prestígio. Assim, aqueles que 

viviam próximos a esse grupo percebem o tratamento como distintivo e passam a 
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tentar identificar-se, por meio de seu uso, ao grupo de maior prestígio; tenta-se, 

assim, pertencer a um grupo de maior status social por meio do uso de determinadas 

expressões linguísticas. Segundo Faraco (1996, p. 61), esse processo resulta ―num 

contínuo esforço para manter (e marcar por meio das formas de tratamento) um 

sistema de diferenciação hierárquica ainda de inspiração medieval, num contexto em 

que não havia mais sustentação material para isso‖.  

 A evolução das formas de tratamento e as razões para a manutenção de uma 

forma ligada a um desses tratamentos substantivos, o atual pronome você, são 

abordadas a seguir por Faraco, com claro predomínio acerca das explicações 

referentes ao uso e percurso de vossa mercê, objeto e título de seu artigo. Faraco (1996, 

p. 63) ressalta que tanto a forma vossa senhoria quanto vossa mercê eram usadas 

formalmente em oposição ao pronome tu, e que Portugal manteve essa relativa 

formalidade ligada ao você. Uma observação interessante feita pelo linguista (1996, p. 

62) sobre esse processo cabe ser destacada: 

 

A evolução dessa forma [vossa mercê] depois da ampla expansão social de 
seu uso se deu em duas direções, provavelmente conectadas a diferentes 
variantes socioestilísticas. De um lado, ela manteve sua integridade formal e 
seu valor como uma forma de tratamento relativamente respeitosa num 
estilo cuidado entre a pequena burguesia urbana, mas foi arcaizando-se 
durante os séculos XVII e XVIII, ao mesmo tempo em que sua rival 
abreviada (você) estava se tornando dominante. De outro lado, a forma foi 
afetada por um rápido processo de simplificação fonética tornando-se os 
pronomes você/vocês de uso corrente hoje, em especial no português 
brasileiro, no tratamento da segunda pessoa do discurso.  

  

Assim, o linguista situa a evolução da forma vossa mercê e fornece uma pista 

para explicar o seu uso alargado no PB: a simplificação fonética sofrida. A forma você 

seria concorrente de vossa mercê já no século XVII, conforme propõe o linguista. Uma 

pista que serviria para explicar o uso mais restrito de você no português europeu 

parece ser ―a marca negativa‖ que a acompanha em algumas regiões rurais de 

Portugal (FARACO, 1996). A forma abreviada você, conforme o linguista, teria tido 

então origem urbana, na fala informal da pequena burguesia, enquanto as outras 

formas seriam de origem rural. Para finalizar, Faraco (1996, p. 63) afirma que não 

haveria dados suficientes para dar conta de explicar em detalhes essas duas frentes 

de evolução do você. Um caminho possível para ajudar nessa explicação seriam 
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pesquisas do português falado por populações rurais com pouco contato com a 

realidade urbana. 

 É justamente nesse tipo de pesquisas que Faraco (1996) apoia sua hipótese para 

o ampliado uso de você informal no Brasil. Nesse ponto, refere as conhecidas 

pesquisas sobre o dialeto caipira efetuadas por Amadeu do Amaral (1955, p. 131), que 

documentam que vós não é encontrado, que tu é usado raramente e que há diversas 

formas registradas para vossa mercê, como  

 

vossuncê, vassuncê, vamicê, vancê, vacê, ocê, mecê. Este último é mais 
respeitoso do que vacê ou vancê, e estes o são mais do que ocê, que se 
reserva para crianças e íntimos, sendo, porém, mais usado pelos 
pretos [sic] que por outra qualquer gente.  

 

Faraco (1996) pressupõe, assim, que essas formas provenientes de vossa mercê 

eram as predominantes no tratamento do interlocutor, desde a segunda metade do 

século XVI,  quando se deu o início da ocupação portuguesa, feita por representantes 

das classes não aristocráticas, que não participavam diretamente da crise de 

tratamento, restrita às classes mais elevadas. No Brasil, portanto, além de não haver 

crise, segundo Faraco (1996, p. 65), ―as divisões sociais eram mais claras 

(proprietários de terra x trabalhadores braçais) e nenhum rearranjo social estava 

ocorrendo‖. É rechaçada, então, a visão de M. Harris (1978 apud FARACO, 1996, p. 

65)211, que cita, en passant, uma condição de vida mais democrática levando ao uso 

ampliado do tratamento pela forma você. 

 O uso das variantes de vossa mercê pelos habitantes da zona rural paulista, 

somada à vinda de portugueses das classes não-aristocráticas, à natural ausência de 

uma crise de tratamento no Brasil e à não existência de qualquer rearranjo social são 

os fatores explorados por Faraco (1996) para explicar o vasto uso de você informal no 

Brasil.  

 Trata-se a seguir do trabalho de Salles (2001), que anuncia a utilização de uma 

metodologia de análise parcialmente baseada em Labov, tratando especificamente de 

fatores internos e externos que atuam sobre o paradigma variação/mudança. Como 

                                                 
211 HARRIS, M. The evolution of French syntax: a comparative approach. London: Longman, 1978. 
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já afirmado por outros estudiosos, Salles (2001, p. 129) também confirma que ―o fator 

papel social interfere significativamente na escolha das formas de tratamento‖. Em 

outro trecho, ao tratar dos condicionantes para a alternância das formas, Salles (2001, 

p. 227) afirma que ―das variáveis postuladas como possíveis condicionadoras da 

alternância/substituição dos pronomes de tratamento do interlocutor, as de caráter 

social se mostraram bastante produtivas.‖. Essa conclusão corrobora a necessidade 

de se buscar traçar um perfil, ainda que inconclusivo, dos envolvidos na 

correspondência, procurando-se apontar suas motivações para a escrita, seus cargos 

e a hierarquia a eles relacionada, além do contexto em que se insere sua atividade 

epistolar. 

  A pesquisa efetuada por Salles (2001), que utilizou cartas pessoais e peças 

teatrais do século XIX produzidas em São Paulo, verificou 1020 ocorrências de 

pronomes de tratamento, sendo 595 de tratamento em 3a. pessoa, que interessam 

particularmente a esta pesquisa. Com base nesse total, são listadas onze formas de 

tratamento, seguidas de exemplos contextualizados, transcritos do corpus. O primeiro 

é você e sua variante Vmce212, que respondem por 7% do corpus, ou 40 ocorrências. 

Pelo fato de a maioria dos documentos ser constituído de cartas de religiosos, as 

formas associadas ao tratamento eclesiástico correspondem à maior parte das 

ocorrências de 3a. pessoa. O tratamento V. Rev.ma conta com o maior número de 

ocorrências — 211 ou 35% do total — seguido por V. Paternidade Rev.ma213, que 

apresenta 117 ocorrências. São encontradas ainda as formas V. Paternidade (22 

ocorrências), V. Ex.a Rev.ma (20 ocorrências), V.S.a Rev.ma (18 ocorrências) e Nossa 

Paternidade 214  (10 ocorrências). As formas V. Ex.a e V.S.a 215 , ambas de baixa 

                                                 
212 Reproduzem-se aqui as abreviaturas das FT's, tal e qual foram utilizadas na pesquisa de Salles 
(2001). Não se encontrou informação sobre a realização de edição a partir do material usado na 
pesquisa, assim não se pode ter certeza de haver somente esta abreviatura ou outras no corpus. Há 
uma nota no trabalho que afirma que "'Vmce' é a abreviação da forma culta vosmicê, uma das etapas 
da alteração fonológica do tratamento vossa mercê." (SALLES, 2001, p. 152). Novamente, não se pode 
assegurar que o autor tenha encontrado a forma ―vosmicê‖ desenvolvida nos documentos 
pesquisados. Outro detalhe é o fato de aparecer ora "você e variantes", ora "você e variante" ao longo 
do trabalho.  
213 A forma V. Paternidade Rev.ma (ou V. Paternidade Revma.) só aparece no texto da pesquisa, não 
sendo listada nos exemplos transcritos do corpus. Apenas V.P.R.ma e V.a P.e Rev.ma são verificadas 
nos trechos das cartas do corpus que são fornecidos.  
214 Nos exemplos do corpus, encontram-se, ao lado de Nossa Paternidade, as formas Nossa Pe. e N.Pe. 
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produtividade, são registradas 8 e 20 vezes, respectivamente. A forma V.M.I. ou 

Vossa Majestade Imperial ocorre 8 vezes.216 Além disso, são verificadas 4 ocorrências 

da forma o senhor.  

Lopes e Duarte (2003) analisam peças teatrais populares escritas no Brasil e em 

Portugal nos séculos XVIII e XIX, sob a perspectiva da gramaticalização, postulando 

que ―não há o descarte imediato da forma mais antiga [...] Vossa mercê, em detrimento 

da forma emergente (você), mas um período de transição, de convivência das diversas 

camadas, que configurariam uma fase de convivência entre as duas estratégias‖ 

(LOPES; DUARTE, 2003, p. 3). Valem-se também, em seu artigo, da ―clássica 

dicotomia ‗poder e solidariedade‘ proposta inicialmente por Brown & Gilman (1960)‖ 

(LOPES; DUARTE, 2003, p. 8). Os dados analisados indicam a manutenção de um 

caráter de cortesia e respeito na forma nominal vossa mercê, ocorrendo 

majoritariamente nas relações de inferior a superior na segunda metade do século 

XVIII (LOPES; DUARTE, 2003). 

As autoras (2003, p. 10) apontam que, na primeira metade do século XVIII, as 

FT‘s vossa mercê e você coexistiam no mesmo domínio funcional e eram usadas em 

relações simétricas, ou seja, entre personagem populares, assim, ―as duas formas são 

alternantes, principalmente, no início do século XVIII‖.  

Rumeu (2004), pesquisando cartas oficiais e não-oficiais dos séculos XVIII e 

XIX, encontra em apenas uma carta oficial setecentista o uso de vossa mercê, que 

apresenta um uso maior na documentação não-oficial. É interessante notar que a 

única carta oficial em que se verifica o uso de vossa mercê é de autoria do Marquês de 

Lavradio, vice-rei do Brasil, dirigida a um engenheiro responsável pela defesa do Rio 

Grande. Ou seja, o destinatário era um engenheiro militar, pertencente portanto à 

categoria socioprofissional mais frequente no corpus desta tese, os militares, que se 

tratavam quase que exclusivamente por vossa mercê. Devido ao baixo uso dessa forma 

verificado nas cartas oficiais, Rumeu (2004, p. 89) conclui que 

 
o fato de Vossa Mercê, nas cartas setecentistas, mostrar-se recorrente na 
produção escrita não-oficial permite evidenciar um processo 

                                                                                                                                                         
215 Nos exemplos do corpus fornecidos no trabalho, encontram-se as formas VS. e V.as S. as, que não 
sabemos se ocorriam ao lado de V.S.a, forma usada pelo autor no texto da pesquisa. 
216 O único exemplo transcrito do corpus apresenta a forma "V. M. Imperial". 
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paulatino e gradual de dessemantização pelo qual tal forma nominal de 
tratamento perpassa. À medida que Vossa Mercê começa a se 
disseminar pelas cartas não-oficiais já no século XVIII, acelera-se esse 
processo de perda do caráter polido e cortês com que tal forma de 
tratamento foi, inicialmente, concebida em fins do século XV [...]. 

  

A conclusão de Rumeu (2004, p. 91) sobre a forma vossa mercê indica que  

 
com base na análise dos dados de Vossa Mercê dos corpora, observa-se 
que essa forma nominal de tratamento apresenta-se, nos séculos 
XVIII e XIX, em estágio de dessemantização, visto que assume maior 
freqüência de uso nas cartas não-oficiais, tipo de texto dotado de 

menor grau de formalismo. 

 

Assim como verificado no corpus desta pesquisa, a palavra senhor aparece 

apenas como um vocativo introdutório nas cartas oficiais analisadas por Rumeu 

(2004); já nas cartas não-oficiais por ela editadas, os índices de frequência de senhor 

são muito baixos.  

Segundo Rumeu (2004), a forma vossa senhoria foi verificada somente na 

correspondência oitocentista, aparecendo em apenas uma carta oficial e em seis não-

oficiais. A esse respeito, formula conclusão parecida àquela apresentada para a forma 

vossa mercê: ―observa-se que Vossa Senhoria, em concorrência com Vossa Mercê, se 

dissemina com maior índice percentual nas cartas não-oficiais, o que já a evidencia 

como recurso produtivo em textos dotados de um menor grau de cerimônia‖ 

(RUMEU, 2004, p. 94). Considera-se, portanto — não só neste passo mas ao longo de 

toda a análise (observe-se trecho grifado acima extraído de Rumeu, 2004, p. 91) — 

que a correspondência não-oficial seria dotada de menor grau de cerimônia.  

Ao se observar a estrutura diplomática padrão das cartas oficiais deste corpus 

verifica-se, desde a escolha da forma de tratamento, majoritariamente vossa mercê, até 

a composição da saudação inicial e final, que havia uma preocupação generalizada 

em respeitar uma estrutura epistolar, reveladora de um certo grau de cerimônia. 

Assim, acredita-se que um critério produtivo para se examinar o grau de cerimônia 

em cartas é a análise diplomática.  

Parece mais plausível que os representantes da alta esfera da administração, 

por estarem mais habituados às práticas de leitura e escrita da época, estariam mais 
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aptos do que aqueles pertencentes à categoria socioprofissional dos militares, pelo 

menos no que se refere ao período e ao local estudados, a escrever cartas dotadas de 

maior grau de cerimônia, usando fórmulas cristalizadas nas seções inicial e final. 

Assim, ao se comunicar com parentes e amigos, aqueles da alta esfera de poder 

usariam estratégias reveladoras de maior formalidade. 217  Portanto, apenas a 

distinção oficial em oposição a não-oficial não parece ser capaz, sozinha, de dar conta 

de indicar o grau de formalidade ou informalidade, ou de maior ou menor 

cerimônia. 

Nesse sentido, a própria pesquisa de Rumeu (2004, p. 85) traz dados 

interessantes, na medida em que se verifica a presença das formas vossa excelência e 

vossa senhoria nas cartas classificadas como não-oficiais: 13% de ocorrências de vossa 

excelência em cartas setecentistas e 8% em cartas oitocentistas; e 32% de ocorrências 

de vossa senhoria em cartas oitocentistas, lembrando que esta última FT não se 

verificou em cartas do século XVIII. O dado se repete nas cartas pessoais escritas pelo 

Marquês de Lavradio a membros de sua família. Marcotulio218 (2004 apud LOPES, 

2006, p. 196) identificou na correspondência as formas vossa excelência, vossa senhoria, 

além de vossa mercê, Senhor, você(s), tu e vós. Assim, verifica-se que aqueles 

pertecentes à alta esfera da administração usavam em sua comunicação pessoal FT‘s 

reveladoras de um maior grau de cortesia. Segundo Lopes (2006, p. 197), ainda sobre 

as cartas pessoais de autoria do Marquês de Lavradio, ―nas relações hierárquicas 

assimétricas de inferior para superior, identificou-se o uso majoritário de Vossa 

Excelência (94%): estratégia cerimoniosa e formal‖. Nessas relações, encontram-se as 

cartas enviadas a sua sogra e a seus tios. Ou seja, esse tipo específico de cartas 

pessoais, portanto não-oficiais, não poderia ser considerado um representante válido 

de um texto com menor grau de cerimônia ou de formalismo. Ainda de acordo com 

                                                 
217 Nas cartas que o Morgado de Mateus envia à sua esposa, D. Leonor, que havia ficado em Portugal, 
é frequente a utilização da valedictio na seção de despedida. Além disso, há cartas em que ele usa a 
forma vossa excelência para tratá-la, principalmente no final de suas vidas, em razão, segundo Bellotto 
(2007b, p. 232), que editou as cartas, "do costume da época e das relações mais frias do casal no fim das 
suas vidas". Ou seja, não é necessariamente por se tratar de carta não-oficial que o grau de cerimônia 
será maior ou menor. 
218 MARCOTULIO, Leonardo Lennertz. O fator social como condicionador das formas de tratamento 
no Brasil setecentista: análise de cartas do Marquês do Lavradio. In: Comunicação apresentada na 

Jornada de Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UFRJ, mimeo, 2004. 
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Lopes (2006, p. 197) ―nas relações simétricas mais solidárias, entre membros de um 

mesmo grupo social‖, a forma vossa excelência aparece com 34%, um índice 

relativamente alto, levando-se em conta que a primeira posição é ocupada pelo 

pronome tu, com 37%. 

Lopes (2006, p. 188), em seu artigo intitulado ―Correlações histórico-sociais e 

lingüístico-discursivas das formas de tratamento em textos escritos no Brasil – 

séculos XVIII e XIX‖, começa por situar o uso contemporâneo de tu e você 

diatopicamente no sul e no nordeste, afirmando que as pesquisas apontam para ―a 

ausência de tu em Curitiba, sua concorrência com você em Florianópolis e Porto 

Alegre‖, sendo que na capital de Santa Catarina tu é menos frequente que você e 

aparece mais com a flexão verbal marcada, enquanto em Porto Alegre, tu é mais 

frequente, aparecendo raramente com a marcação da flexão verbal. 

Seguindo a perspectiva do Poder e da Solidariedade concebida por Brown e 

Gilman, a pesquisadora procura classificar as relações sociais verificadas em peças 

teatrais e em cartas não-oficiais do corpus em simétricas ou assimétricas, propostas da 

seguinte forma: ―1) assimétrica descendente: de superior para inferior (patrão-

empregado, pai-filho, etc.); 2) assimétrica ascendente: de inferior para superior 

(criada-patroa, filho-pai, etc.) e 3) simétrica: entre membros de um mesmo grupo 

social‖ (LOPES, 2006, p. 190). O objetivo, a partir dessa classificação, é delimitar ―a 

atuação das relações sociais nas escolhas de certas estratégias nominais e 

pronominais de tratamento‖ (LOPES, 2006, p. 189).  

Ora, para as cartas oficiais, da administração pública, os exemplos dados de 

relações assimétricas não podem ser aplicados, e na relação simétrica, considerar 

membros de um mesmo grupo social pressuporia o detalhamento do que seria, 

dentro da realidade colonial do período de estudo, o conceito de ―grupo social‖. E 

quanto às cartas não-oficiais, os trabalhos atuais debruçam-se sobre a 

correspondência dos representantes da alta esfera de poder, como a correspondência 

pessoal do Marquês de Lavradio.  

Ao analisar a constituição do texto epistolar, Lopes (2006, p. 192-193) afirma 

que, ―em geral o local, a data, a saudação inicial, o corpo do texto, a despedida e a 

assinatura estão sempre presentes, o que permite a identificação do perfil sócio-
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lingüístico do remetente‖. Tal identificação, no conjunto de cartas aqui editados, não 

foi possível. O que se conseguiu foi, por meio da pesquisa individual acerca de cada 

um dos remetentes, obter alguns dados que pudessem constituir, por assim dizer, 

um perfil social mínimo dos mesmos. O exame das cartas em si, nomeadamente as 

análises codicológica e paleográfica, trouxeram mais dados relevantes que vieram se 

somar a esse perfil social mínimo. Ainda assim, não se trata de um perfil 

sociolinguístico, que pressupõe a inclusão de outras informações a que, pelo período 

estudado e pelo perfil dos remetentes, não se têm acesso facilmente. 

Lopes (2006, p. 195) expõe a seguir os resultados de diversos trabalhos sobre 

FT‘s, entre eles os de Rumeu (2004) e Lopes e Duarte (2003), já referidos aqui, 

concluindo que 

 
as relações mais solidárias no Brasil-colônia podem ter favorecido a 
disseminação mais acelerada de Você (e variantes). Foneticamente 
desgastada na fala dos portugueses e espraiada nos diversos estratos 
sociais, você perde de maneira mais rápida que a sua contraparte 
desenvolvida Vossa Mercê o caráter de cortesia original. 

 

Nas considerações finais de seu artigo, Lopes (2006, p. 211) aponta que  

 

a conjugação de investigações diacrônicas, com base em amostras 
diversificadas, pode nos dar confiança no estabelecimento de 
generalizações descritivas de sincronias pretéritas. Vosmecê, mecêa, 
vosse, você e a própria forma original Vossa Mercê aparentemente 
chegaram no Brasil sem a força cortês dos primeiros tempos. A partir 
de meados do século XVIII, os usos tornam-se divergentes. 

 

Marcotulio (2008, p. 26) estudou cartas apógrafas do vice-rei Marquês de 

Lavradio, das esferas pública e privada, sob a perspectiva ―da Teoria da Polidez 

(Brown & Levinson, 1987), Teoria da Elaboração da face (Goffman, 1980), Teoria do 

Poder e da Solidariedade (Brown & Gilman, 1960)‖. Uma das conclusões a que se 

chega, no âmbito dos tratamentos na esfera pública, é que ―o condicionamento mais 

claro e delineável é o da forma Vossa Mercê, sendo reservada somente para 

destinatários das relações assimétricas descendentes.‖ (MARCOTULIO, 2008, p. 126). 

Sobre a forma vossa excelência, o pesquisador informa que foi a única utilizada nas 

relações assimétricas ascendentes, sendo também empregada nas relações simétricas, 
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―marcando a não-solidariedade no trato simétrico, descrito como V-V por Brown & 

Gilman (1960)‖ (MARCOTULIO, 2008, p. 126). O estudo ainda aponta para a situação 

de desconforto vivida pelo vice-rei, em virtude da falta de clareza com relação aos 

reais limites de seu poder diante dos outros representantes da alta esfera da 

administração colonial, que era verificada nas missivas que enviava a seus ―iguais‖:  

 

[...] as relações simétricas dessa esfera [pública] representavam um 
verdadeiro ―campo minado‖ para o marquês do Lavradio, no qual 
encontramos o uso das formas de tratamento Vossa Excelência, Vossa 
Senhoria, você, Vós e tu como contribuintes para o ajuste da distância 
social entre os interlocutores, com o intuito de estreitar ou afrouxar os 
laços, dissimulando e mascarando o poder real que detinha. Por fim, 
os altos índices de tu nessas relações, que provocaram estranheza em 
um primeiro momento, eram típicos das relações mais solidárias com 
o amigo e governador e capitão-general de Minas Gerais, D. Antonio 
de Noronha. (MARCOTULIO, 2008, p. 170-171)  

 

Lopes e Cavalcante (2011, p. 31), analisando cartas pessoais escritas no Rio de 

Janeiro no final do século XIX e na primeira metade do século XX, mostram os 

―desdobramentos ocasionados pela inserção de você no português brasileiro [...], 

propondo uma correlação entre o avanço da nova forma gramaticalizada na posição 

de sujeito e a retenção do clítico te como complemento acusativo e dativo‖.  

Lopes e Marcotulio (2011), que analisaram as formas de tratamento em cartas 

escritas a Rui Barbosa no período de 1866 a 1899, revelam (2011, p. 16-17) que 

 

a forma você ainda mantém algumas marcas formais e discursivo-
pragmáticas que remetem a uma maior formalidade e distanciamento 
em relação ao tu íntimo, que não se perderá completamente no século 
XX. Ainda que a forma você possa já ser vista como uma forma 
pronominal variante de tu, em alguns casos específicos mantém 
resquícios de formalidade da forma Vossa Mercê. 
 

Os pesquisadores apontam ainda que as formas nominais de tratamento, 

―como Vossa Mercê, se gramacaticalizaram com o tempo [...] e se generalizaram como 

formas pronominais recorrentes. A frequência de uso desgastou obviamente o 

propósito comunicativo inicial de cortesia, de tratamento ao rei, de deferência.‖. É 

interessante investigar, portanto, quem seriam aqueles que utilizavam 

recorrentemente tal FT e em que tipo de comunicação escrita. Talvez resida aí uma 
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pista interessante de análise, sob o viés da gramaticalização, perspectiva adotada por 

Lopes e Marcotulio (2011) nesse artigo.  

Lopes e Machado (2011) estudam o que nomeiam como o ―sincretismo entre a 

segunda e a terceira pessoas‖ em cartas particulares de uma família ilustre da 

sociedade brasileira escritas entre 1879 e 1892.  Para a contextualização da pesquisa, 

realizada sob a perspectiva da gramaticalização, referem-se aos dados de Rumeu 

(2004), afirmando que a estratégia de tratamento vossa mercê ―apresentava baixos 

índices na documentação oficial do século XVIII, o que caracterizaria [...] um 

processo de dessemantização sofrido por Vossa Mercê‖ (LOPES; MACHADO, 2011 p. 

48). As autoras (2011, p. 55) trazem dado interessante sobre a competição entre tu e 

você no português do Brasil, indicando que ―a forma você suplantará o uso de tu a 

partir do século XX, [...] resultados preliminares mostram que talvez as mulheres 

tenham dado início a tal processo de mudança lingüística [...]‖.  

Lopes e Machado (2011, p. 51) trazem a seguir um importante 

questionamento: 

 
Se as entrevistas gravadas nos últimos 30 anos não nos permitem, 
como vários pesquisadores demonstraram (Menon, 1996; Paredes e 
Silva, 2003), descrever o atual sistema pronominal de tratamento do 
português brasileiro, o que então não dizer da dificuldade em voltar 
100 ou 200 anos no tempo para revelar como as pessoas se tratavam 
no Brasil dos séculos XVIII-XIX? A análise de fenômenos de mudança 
lingüística com base em textos escritos apresenta diversos entraves 
quanto à interpretação dos dados históricos, à dificuldade de 
identificação do perfil social do informante, à qualidade do corpus 
utilizado nas análises e à tradição textual. Além da precariedade e 
das limitações dos dados, no que se refere particularmente à 
identificação dos informantes, a busca incessante de documentos que 
revelem os usos lingüísticos de outra sincronia não tem sido tarefa 
simples. 

 

O objetivo desta tese é verificar como podem ser solucionados os primeiros 

três entraves referidos: a interpretação dos dados históricos, no sentido de fornecer o 

contexto sócio-histórico em que estavam inseridos os escribas dos documentos e que 

se relacionam diretamente às circunstâncias de produção e à motivação da escrita; a 

identificação de um perfil social, auxiliada pela contextualização histórica, uma vez 

que, por meio dela, é possível se ter informações apuradas do modo de estruturação 
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administrativa da sociedade, além de, na medida do possível, pela busca aos 

arquivos e às obras de genealogia, constituir uma notícia biográfica dos envolvidos 

nos documentos; e a qualidade do corpus utilizado, que pode ser medida através das 

etapas tradicionais do trabalho filológico, a saber: as análises codicológica, 

paleográfica e diplomática dos documentos, essa última que, segundo o exame 

realizado a partir das cartas do corpus desta tese, pode, inclusive, auxiliar na solução 

do último entrave referido por Lopes (2006), a tradição textual, na medida em que 

fornece os padrões seguidos na escrita de cartas em circulação pública, revelando 

uma série de formas fixas partilhadas pelos remetentes das missivas aqui estudadas.   

Como conclusão do levantamento bibliográfico, pode-se afirmar que, de 

acordo com a tradição da literatura sobre o assunto, se foram as camadas sociais de 

maior prestígio que iniciaram o uso das formas nominais de tratamento, são as 

camadas inferiores que, de posse das mesmas, para se dirigirem aos que deviam 

obediência, irão iniciar o processo de transformação a que se assiste neste domínio. 

Segundo a bibliografia revisada, é na luta para diferenciar-se socialmente, em última 

análise, que se encontram as motivações para o complexo quadro de tratamentos 

possíveis em língua portuguesa e nas diferenças que ele apresenta quando 

considerado o português brasileiro e o português europeu. 

Uma outra conclusão importante, embora não diretamente relacionada ao 

escopo desta pesquisa, é que a grande questão sobre a evolução de vossa mercê a você, 

no momento atual, com tantos estudos diacrônicos e sincrônicos sobre essas formas, 

talvez devesse passar a ser a investigação das razões que levaram à distinção de seu 

emprego em Portugal e no Brasil, tanto em termos de frequência quanto em termos 

de contextos de utilização. O que teria levado a um uso um tanto quanto mais formal 

e distanciado de você no PE, em comparação ao pronome tu (RODRIGUES, 2003), e a 

um uso mais informal e mais íntimo no PB (COELHO, GÖRSKI, 2011; LOPES, 2006; 

MENON, 2008; NOLL, 2008)? O fato de as camadas superiores da sociedade 

brasileira que vinha se formando desde o século XVI ser composta de portugueses 

que não pertenciam à aristocracia e que, portanto, deveriam fazer largo uso de vossa 
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mercê e suas variantes teria uma contribuição decisiva para o uso mais íntimo dessas 

formas no PB?219   

   

 

3.2 A seleção de corpora para estudos sobre FT’s 
 

  

 Como as pesquisas sobre as FT‘s em sincronias passadas estão necessariamente 

ligadas ao exame e à seleção de documentos escritos para a constituição de um corpus 

de estudo, julgou-se fundamental descrever o tipo de corpora utilizados pelos autores 

estudados na revisão bibliográfica realizada anteriormente. Cintra (1972) usa 

principalmente as peças teatrais de Gil Vicente, as orações católicas e as poesias de 

Vitorino Nemésio — estas duas últimas ficando reservadas sobretudo à análise dos 

usos de tu e vós —, comentando também as novelas de cavalaria, as atas das cortes e 

os textos dos cronistas do rei, Fernão Lopes e Gomes Eanes de Zurara. Deve-se 

ressaltar que a maior parte do trabalho sobre os tratamentos que aqui interessam foi 

realizada a partir dos textos vicentinos. 

 A dissertação de Luz (1958) elege textos literários e de cortes como corpora para 

se proceder à análise do português arcaico. Destaca-se a lucidez de seu comentário 

sobre as fontes de pesquisa de que dispunha não representarem fielmente o uso dos 

tratamentos nos séculos iniciais da língua portuguesa, como também não o fazem à 

época da publicação de seu trabalho: ―sendo assim, a ‗verdade linguística‘ divorcia-

se da ‗verdade histórica‘, mas nem por isso tem menos valor‖ (LUZ, 1958, p. 2). A 

autora se refere a um ponto fundamental das pesquisas em linguística histórica, que, 

ao analisar determinado elemento, em período anterior ao advento da tecnologia 

capaz de gravar áudio, só tem à disposição os documentos escritos que restaram nos 

acervos. Não é possível, a partir desses dados, afirmar que o uso de determinada 

estrutura linguística se dava fielmente daquela maneira naquela época. Nesse ponto, 

                                                 
219 Menon e Loregian-Penkal (2002) tratam do assunto ao discutir o uso de tu x você no sul do Brasil. 
Coelho e Görski (2011) abordam essa questão, ainda que de passagem, ao tratar da variação de uso 
entre os pronomes tu e você em Santa Catarina. 
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a filóloga antecipa a discussão trazida à tona por Labov (1994, p. 11), 36 anos mais 

tarde: 

 

But the data that are rich in so many ways are impoverished in 
others. Historical documents survive by chance, not by design, and 
the selection that is available is the product of an unpredictable series 
of historical accidents [...]. Historical linguistics can then be thought 
of as the art of making the best use of bad data.220 

  

Tal discussão leva à conclusão de que é necessário tratar qualitativamente os 

documentos que compõem corpora, pois, dessa forma, as chances de se extraírem 

dados ricos do mesmo são maiores, já que é fundamental levar-se em conta, para 

muitas das pesquisas linguísticas, fatores como circunstâncias de produção, estrutura 

diplomática, espécie documental, perfil social de autores, entre outros. Assim, a par 

de análises quantitativas, julga-se produtivo o levantamento detido das informações 

extratextuais do corpus.  

Lopes (2002), no artigo em que compara a evolução vossa mercê > você e vuestra 

merced > usted, também constitui o corpus a partir das peças teatrais do século XVI ao 

XIX, principalmente as chamadas entremezes. 221  Vale ressaltar que o corpus em 

língua portuguesa constituiu-se apenas de textos produzidos entre os séculos XVIII e 

XIX, sendo os testemunhos dos séculos XVI e XVII restritos às fontes de língua 

espanhola, que não abarcou, por sua vez, amostras do século XIX. Não se tem notícia 

de qual edição das referidas peças foi utilizada para a análise. Lopes e Duarte (2003) 

utilizam como fonte peças populares oitocentistas e novecentistas escritas no Brasil e 

em Portugal. Lopes (2006) constitui seu corpus usando tanto peças teatrais quanto 

cartas não-oficiais, escritas nos séculos XVIII e XIX. 

 O corpus da tese de doutorado de Salles (2001) inclui cartas pessoais, 

principalmente de religiosos, do século XIX, e uma peça teatral, representada pela 

primeira vez em 1848. Cabe ressaltar que, neste caso, o corpus onde se efetuou a 

                                                 
220 Tradução livre: Porém os dados, que são ricos em tantos aspectos, são empobrecidos em outros. 
Documentos históricos sobrevivem por sorte, não por um projeto intencional, e o conjunto que se tem 
à diposição é o produto de uma série imprevisível de acidentes históricos [...]. A linguística histórica 
pode ser pensada, então, como a arte de fazer o melhor uso dos piores dados. 
221 Definição: "De fins do sXVI a meados do sXVIII, na península Ibérica, peça curta, de variada 
tipologia e tom ger. burlesco, representada no princípio ou entre os atos ou no final de peças teatrais 
sérias de longa duração.‖ (Houaiss, 2012). 
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pesquisa não foi editado pelo autor, apenas lido em sua fonte primária (SALLES, 

2001, 2009).  

Rumeu (2004) estuda as FT‘s em 60 cartas setecentistas e oitocentistas, das 

quais 30 de circulação pública e 30 de circulação privada, que são editadas e 

publicadas em lição semidiplomática. Marcotulio (2008) analisa 70 cartas apógrafas 

do Marquês de Lavradio, divididas entre as esferas pública e privada, escritas na 

segunda metade do século XVIII. As cartas, segundo Marcotulio (2008, p. 110), 

constam de um códice intitulado ―Livro copiador [sic] das cartas do marquês do 

Lavradio‖ e ―são cópias de época‖. Lopes e Machado (2011) elegem como corpus 

cartas particulares de uma família da elite brasileira, escritas em fins do século XIX. 

Lopes e Cavalcante (2011) analisam cartas pessoais escritas no Rio de Janeiro no final 

do século XIX e na primeira metade do século XX. 

 Em seu artigo ―O tratamento você em português: uma abordagem histórica‖, 

como o próprio título informa, Faraco (1996) apresenta, como visto, uma longa 

introdução às formas de tratamento em português, comparando-as ao sistema de 

tratamento das demais línguas românicas, e retrocedendo até o latim para explicar 

sua origem. Quanto à análise das formas propriamente dita, chamada de 

―repercussões gramaticais‖, o autor não utiliza um corpus propriamente dito, mas 

exemplos isolados, retirados de três fontes: gramáticos de renome, Luz (1958) e textos 

literários. Biderman (1973) fundamenta sua análise em observações realizadas a 

partir de exemplos retirados de variados documentos: cartas, atas das cortes, fábulas, 

peças teatrais, a Demanda do Santo Graal 222 , novelas de cavalaria, dicionários de 

frequência de palavras, entre outros. 

 As pesquisas de Oliveira (1985, 2004), no âmbito da sociolinguística, utilizam 

entrevistas com informantes de Évora, cidade no sul de Portugal. 

 Nesta pesquisa, a escolha do corpus recaiu sobre as cartas. Em primeiro lugar, 

trata-se de gênero com testemunhos abundantes no Brasil do século XVIII, além disso 

é um tipo de texto em que necessariamente há um diálogo pressuposto, o que torna o 

documento mais apto para o estudo das FT‘s, já que a figura do remetente é mais 

                                                 
222  Os trechos utilizados são retirados, conforme informação da autora (1973, p. 360), de Spina, 
Segismundo. Presença da Literatura Portuguesa. Era Medieval. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 
1966, p. 65. 
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marcada quando comparada a um documento com formas mais fixas e ausência de 

um diálogo deflagrado, como um alvará ou uma relação, por exemplo.223  

 Segundo já verificado na seção 2.2, no capítulo anterior, o corpus utilizado na 

presente tese constituiu-se de cartas da administração colonial em circulação pública 

enviadas entre 1765 a 1775, período em que a capitania de São Paulo, recém-

restaurada, teve como governador D. Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o 

Morgado de Mateus. Tais cartas foram lidas, transcritas e editadas, conforme 

metodologia descrita no capítulo 2. Conforme visto, os trabalhos que investigaram as 

FT‘s presentes em cartas do período colonial trataram de missivas escritas e recebidas 

por representantes da alta esfera de poder da administração geral, como vice-rei e 

governadores. O estudo das FT‘s a partir da correspondência oficial — leia-se 

correspondência da administração colonial em circulação pública — daqueles que 

não pertenciam às altas esferas de poder, como é o caso da que foi editada neste 

trabalho, contribuem para o estudo do uso das FT‘s no Brasil, ao acrescentar esse 

conjunto documental com perfil distinto. Segundo Cintra (1972, p. 29), 

 

os textos legais, por si sós, dão-nos uma imagem incompleta da 
evolução do sistema [de tratamentos] entre os fins do século XVI e o 
século XVIII, por não conterem qualquer referência ao que se passava 
naquilo a que podemos chamar níveis inferiores da estrutura. 

 

É justamente esses níveis inferiores da estrutura, portanto, que se pretende 

atingir com o estudo das cartas que compõem o corpus. A essas fontes manuscritas, 

juntaram-se, para fins de cotejo do uso das FT‘s entre representantes de diferentes 

categorias socioprofissionais, um conjunto de cartas baianas relativas à justiça, 

também setecentistas, editadas por Tânia Lobo (2001); documentos eclesiásticos do 

período de 1764 a 1877 provenientes do Convento da Lapa, na Bahia, publicados por 

Mota (2011)224; ofícios catarinenses do período de 1793 a 1798 editados por Schreiner 

(2007); e cartas e ofícios, lavrados entre 1777 e 1827, relativos à defesa, segurança e 

                                                 
223 Na edição realizada por Mota (2011), não se encontrou nenhuma FT em documentos classificados 
como alvará, contrato ou relação.  
224 A pesquisadora editou documentos lavrados entre 1746 e 1879, mas foram excluídos aqueles em 
que não foram encontradas FT's. Assim, refere-se aqui a data dos documentos realmente utilizados 
para cotejo. 
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fiscalização portuária da Baixada Santista editados por Silveira (2004). Em todos, 

procedeu-se o exame do uso das FT‘s encontradas associado à verificação da 

categoria socioprofissional de remetentes e destinatários. Além desses, cotejaram-se 

os resultados verificados neste corpus com aqueles encontrados nos trabalhos 

realizados sobre FT‘s cujos corpora foram constituídos de cartas (MARCOTULIO, 

2008; RUMEU, 2004; SALLES, 2001) dos séculos XVIII e XIX. 

   

 

3.3 As formas de tratamento e seus textos reguladores  
 

 
Em virtude da pluralidade social que constituía os altos escalões da Corte e da 

administração portuguesas, torna-se necessário deixar claras as distinções que 

mereciam os ocupantes das posições de maior destaque social, como reis, rainhas, 

príncipes, infantes, duques, arcebispos, bispos, marqueses, condes, vice-reis, 

governadores, regedores, vedores e presidentes de instituições, entre outros. A 

necessidade de destacar a hierarquia e garantir a fixação de uma escala social por 

meio das marcas linguísticas são representadas pelas chamadas ―leis das cortesias‖, 

publicadas em 1597 e em 1739225, que tinham como objetivo restringir o uso das 

formas aos grupos que as mereciam e imbuí-las do caráter honorífico a que seu 

surgimento correspondia. Por conta desse último objetivo justamente, a forma vossa 

mercê somente aparece no primeiro decreto, como forma a ser utilizada 

genericamente, inserida na fórmula ―Deus guarde a vossa mercê‖, a ser colocada no 

final das cartas. 

  Segundo a ―Lei sobre os estilos de falar e escrever‖ (1597), de D. Filipe II, o rei 

estava a par 

 

                                                 
225 Segundo as pesquisas efetuadas, apenas a lei de 1739 era chamada de "lei das cortesias". Encontrou-
se a referência a um exemplar da mesma na Biblioteca da Universidade de Coimbra: manuscrito 2605, 
fl. 30. Não há, no entanto, a versão digitalizada da mesma, apenas sua referência, encontrada no 
Catálogo de Manuscritos. Na ausência do acesso ao documento original, utilizou-se para consulta a 
transcrição realizada por Cintra (1972, p. 135-138) a partir da obra Provas da História Genealógica da 

Casa Real Portuguesa, IV, 1745, p. 304-308. Portanto, os comentários aqui tecidos sobre a mesma 
tomam como base a transcrição de Cintra. 
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das grandes desordẽs, e abusos que se tem introduzido no modo de 
falar, e escreuer, e que vão continuamente em crescimento, e tem 
chegado a muito excesso, de que tem resultado muytos 
incouenientes, e que conueria muyto a meu seruiço, e ao bem, e 
sossego de meus vassallos, reformar os estilos de falar, e escreuer, e 
reduzilos a ordem, e termo certo, e praticando o, e tratãdo o cõ 
pessoas de meu Conselho, e outras de letras, e de experiencia [...] (LEI 
SOBRE OS ESTILOS DE FALAR E ESCREVER, 1597, p. 239.)226 

  

É interessante notar que o excesso com que as formas estavam sendo usadas 

provocava inconvenientes aos súditos reais, ou seja, buscava-se nas altas esferas 

sociais uma diferenciação, que deveria vir também por meio da língua. Se os decretos 

não alteravam substancialmente a maneira pela qual as formas de tratamento eram 

utilizadas, o rei garantia com eles suas alianças e o apoio daqueles necessários ao seu 

governo, na medida em que promulgava uma ordem passível de reprimendas em 

caso de não cumprimento e declarava sua preocupação com os ocupantes dos cargos 

lá listados.  

 Em 1739, D. João V, devido à confusão que se sucedia nos tratamentos e à 

extensão no uso de vossa senhoria, é obrigado a promulgar uma nova lei. 227  O 

monarca revoga o conteúdo da lei de 1597, à exceção da parte em que se dispõem os 

tratamento devidos ao rei, às rainhas, aos príncipes herdeiros, princesas, infantes e 

infantas. Nota-se, assim, que as formas mais especializadas, dirigidas aos 

representantes máximos do poder monárquico, a saber majestade e alteza, não 

sofreram muitas transformações, nem parecem ter sido utilizadas indevidamente. Já 

sobre as demais formas, sobretudo senhoria, não se pode dizer o mesmo. Se na altura 

da promulgação da primeira lei, Portugal tinha como principal domínio Ultramar a 

Índia, em meados do século XVIII, o Brasil já havia se desenvolvido 

consideravelmente, principalmente com o descobrimento do ouro em fins do século 

XVII; e o número de cargos públicos, ligados diretamente à Corte, aumentava 

consideravelmente. As pessoas que ocupavam os cargos de maior confiança eram 

                                                 
226 A lei está disponível no site da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em endereço citado nas 
Referências Bibliográficas. É interessante notar que o documento é um impresso, cuja data referida na 
ficha bibliográfica da BNP é "depois de 16 de Setembro de 1597". Consta uma rasura sobre o nome do 
rei "Philippe", sobre o qual se escreve "Joaõ". A numeração é feita a mão. 
227 Conforme já informado,  não se obteve acesso ao original da lei de 1739, sendo os trechos aqui 
utilizados retirados da transcrição de Cintra (1972, p. 135-138). 
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escolhidas pela Corte e, geralmente, provinham de famílias de relativo destaque 

social. Essa é uma das justificativas da nova lei: ―e introduzido quasi geralmente dar 

tratamentos maiores às pessoas que nela [lei de 1597] forão mencionadas, e dar a 

outras de que na mesma lei [de 1597] se não fez menção‖ (CINTRA, 1972, p. 135). Era 

de se esperar, pois, uma propagação das formas de tratamento para se referir com a 

devida reverência aos servidores da Coroa portuguesa. O rei analisa essa ampliação 

no uso dos tratamentos como um abuso: ―se confunde a ordem, e se perverte a 

distinção que faz os tratamentos estimaveis; portanto que tendo remediar semelhante 

abuso, e por outras razoens que me forão presentes‖ (CINTRA, 1972, p. 135). Nota-se 

também que as figuras incomodadas com o uso desordenado dos tratamentos 

apresentaram ao rei suas queixas. 

 Na lei de 1739, os cargos incluídos no uso da forma excelência são numerosos, 

quando comparados aos que havia na lei anterior, de 1597: somente filhos e filhas 

legítimos de infantes e àqueles a quem o rei Filipe II ou seus antecessores tivessem 

feito mercê que se chamem por excelência, como, por exemplo, o Duque de Bragança 

(LEI SOBRE OS ESTILOS..., 1597, p. 239v.). Em 1739, D. João V estende o uso de 

excelência: tanto os grandes eclesiásticos, que deveriam receber nos sobrescritos ―o 

tratamento de Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor‖; quanto os grandes 

seculares, que receberiam ―Ilustríssimo e Excenlentíssimo Senhor‖ nos sobrescritos, 

deveriam ser tratados por excelência (CINTRA, 1972, p. 135); além dos vedores da 

Fazenda, dos presidentes do Desembargo do Paço e do Conselho Ultramarino, e dos 

governadores com patente de capitães generais, entre outros, que não deveriam ter 

tratamento menor que senhoria. Sobre os governadores em geral, informa-se que 

deveriam ser tratados assim pelas ―pessoas que se acharem no districto dos seus 

governos em quanto nelle estiverem‖ (CINTRA, 1972, p. 136). É curioso observar 

que, em relação aos governadores de praças e capitanias, a lei não determina um 

tratamento específico, excelência ou senhoria, apenas afirma que ficam ―todos 

obrigados a dar o tratamento, que conforme a graduação de seus postos lhes tocar 

entre os Militares‖ (CINTRA, 1972, p. 137). Note-se, portanto, que, de acordo com a 

lei, somente o governador que possuísse patente de capitão-general deveria ser 
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tratado por excelência (no mínimo por senhoria), e os demais de acordo com os postos 

ocupados na hierarquia militar. 

Aos bispos não nomeados pelo rei, aos ministros da igreja e aos cônegos da 

basílica patriarcal que não tivessem hábito, deveria se usar senhoria ilustríssima ou 

senhoria somente, no caso dos últimos; e, nos sobrescritos, illustríssimo e reverendíssimo 

senhor.  

Ao final da lei, D. João V afirma ainda que não pretende ―proibir que os 

militares continuem entre si os tratamentos que até aqui praticavam‖ (CINTRA, 1972, 

p. 138). 

Por conta dessas informações acerca da existência de tratamentos específicos 

entre os militares presentes na ―Lei das Cortesias‖ de 1739, formulou-se a hipótese de 

haver um código estabelecido que dispusesse sobre as formas adequadas às 

diferentes patentes da hierarquia militar. Na pesquisa efetuada 228 , localizou-se 

apenas um documento com informações a respeito de legislação sobre tratamento 

dos militares. Trata-se do códice intitulado ―Indice Militar Alphabetico de todas leys, 

alvarás, cartas regias, decretos, resoluções, estatutos e editais promulgados desde o 

anno de 1752 até o anno de 1811‖, composto por 145 fólios, encerrado na Seção de 

Manuscritos da BNRJ, sob a localização códice 1, 3, 010.229 

No fólio 124 desse códice, cuja transcrição consta do apêndice desta tese, 

encontram-se informações sobre um alvará de 1759 que dispunha o tratamento de 

senhoria aos sargentos-mores de batalha e, conforme já constava da lei de 1739, de 

excelência aos mestres de campo generais. Em 1762, informa-se que tais denominações 

foram abolidas, sendo substituídas, respectivamente, por marechais de campo e por 

tenentes gerais; os tratamentos referidos não sofrem alteração. Segundo o códice, no 

mesmo fólio 124, um alvará de 1782 ordenava que os governadores das armas, 

                                                 
228 A pesquisa sobre documento que contivesse um formulário de tratamento entre militares foi 
efetuada nos sites da BNP e da Biblioteca de Coimbra. Nesta última, consta do Catálogo de 
Manuscritos a informação de que, no manuscrito no 490, haveria infrmações sobre as diversas patentes 
militares, como marechal, capitão-mor, alferes-mor; porém o documento não se encontra digitalizado. 
Além disso, consultaram-se na BNRJ os seguintes documentos, cujas cotas são listadas na bibliografia: 
Livro de registros militares e Instrucções militares que contém Os principio geraes de Tactica [...]. O 
Arquivo Histórico do Exército, no Rio de Janeiro, também foi consultado, mas a data-limite de seu 
acervo inicia-se em 1808.  
229 O códice pode ser consultado pelo microfilme no MS-562 (4), na Seção de Manuscritos da BNRJ. 
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quando da ausência dos governadores das províncias, deveriam ser tratados por 

senhoria, tratamento já disposto na lei de 1739. 

 Os dicionários da época, Bluteau (1712-1728) e Silva (1789), registram acepções 

para as formas de tratamento. Na entrada ―tratamento‖, Bluteau (1721, v. 8, p. 257) 

escreve ―o titulo, que se dà a alguem, v. g. de mercè, Senhoria, ou Excellencia.‖. Na 

entrada ―mercè‖, refere (1716, v. 5, p. 431-432) que é 

 

termo de cortezia, que se usa em Portugal (como em Castella Merced, 
e em Italia Senhoria) com qualquer pessoa honrada, que não he titular. 
[...] como os Reys forão subindo de Mercè, e Senhoria, a Alteza, e 
depois a Magestade, tomando o que elles deixàrão, tratamos os 
iguaes de mercè. 

 

Na entrada ―mercè‖, Silva (1789, v. 2, p. 291) refere 

 
tratamento que se dá em cortezia ás pessoas, que não tem Senhoria, e 
a quem se não trata por tu, ou vós: antigamente dava-se a el-Rei. [...] 
Os da mercè del Rei, os que vivem da, ou na sua mercè; os seus Officiaes de 
justiça, ou fazenda, ou milicia. 

 

Enquanto Bluteau (1721, v. 8, p. 580) refere que ―vossê‖ é ―trato usado com 

gente inferior, entre vòs, e vossa mercè.‖, Silva (1789, v. 2, p. 866) atesta que ―vòssè‖ é 

―abbreviação de vossa mercê, usa-se por familiaridade, e amizade.‖. Ambos listam a 

forma ―vossancê‖: Bluteau (1721, v. 8, p. 580) traz a acepção ―termo rustico. Vid. 

Vossé.‖, enquanto Silva remete-a para a entrada ―vossa mercê‖. É curioso notar que 

no século XIX, Pinto (1832, p. 139) lista apenas a forma ―vossê‖, afirmando ser  

―contracção familiar de vossa Mercê.‖. 

Nota-se, portanto, que entre os dicionários de Bluteau (1712-1728) e Silva 

(1789), havia uma notória variação no modo de interpretar a FT ―você‖: enquanto 

para o primeiro, era usada com gente inferior, para o segundo, usava-se em situações 

mais íntimas, de familiaridade e amizade. A mesma variação se nota em relação à 

forma ―vossancê‖: referida como termo rústico por Bluteau, é simplesmente 

sinônimo de ―vossa mercê‖ para Silva. 

 Segundo Bluteau (1721, v. 7, p. 582) atesta, ―senhoria em Portugal se falla aos 

Condes, e a algũs Ministros‖. Já Silva (1789, v. 2, p. 686) lista alguns dos cargos 



589 
 

referidos na ―Lei da Cortesia‖ de 1739: ―Tratamento que se dá aos Desembargadores 

do Paço, aos do Conselho, aos filhos dos grandes, moços fidalgos com exercicio‖. 

 Quanto a ―excellencia‖, Bluteau (1712, v. 3, p. 372)  refere que ―em Portugal, he o 

titulo, que se dá aos Marquezes.‖. Já Silva (1789, v. 1, p. 793), seguindo os cargos 

dipostos na ―Lei da Cortesia‖ de 1739, atesta que é 

 

titulo que se dá aos Duques, Marquezes, Condes, Bispos, Camaristas, 
Generáes, etc., e sempre dizemos Vossa, Sua Excellencia, mas o 
pronome elle, e os adjectivos referidos á Excellencia pola pessoa, usão-
se na variação masculina, se é homem, e na feminina, se é mulher: v. 
g. Vossa Excellencia... Elle (sendo homem) sabiamente advertido: e se 
fosse mulher, diriamos: v. g. de Sua Excellencia... Ella está bem certa.  

 

Com relação à ―magestade‖, Bluteau (1716, v. 5, p. 246) afirma ser  

 
titulo proprio de Deos, porque (como advertio Prudencio) a 
verdadeira Magestade he infinita. Tambem se dá ese titulo às vivas 
imagens de Deos na terra, como saõ potencias soberanas, e pessoas 
Reaes. [...] Quando se falla a hum Rey, ou a huma Rainha, diz-se, 
Vossa Magestade. No tempo da boa Latinidade dizia-se, Tu, assim 
aos Emperadores, como ao mais infimo dos seus vassalos. Mas os 
mais doutos, e mais apurados Escritores não fazem hoje escrupulo de 
dizer, Tua maiestas. [...] Tambem fallando no Rey, ou na Rainha, 
costuma se dizer, S. Magestade mandou, disse, foy, veyo, etc. 

 

Silva (1789, v. 2, p. 247) cita que ―magestáde‖, além de título dado a reis e 

imperadores, ―nos antigos Docum. toma-se por Crucifixo, que se trazia ao pescoço, 

de metal precioso.‖, explicação semelhante à referência feita por Luz (1958), aduzida 

anteriormente. 

Com relação à ―reverendíssimo‖230, Silva (1789, v. 2, p. 625) refere que ―he 

titulo que se dá aos Cardeaes, Bispos, Abbades, e Geraes de Ordens Religiosas, etc.‖. 

A forma ―reverendissimo‖ é encontrada na entrada ―reverendo‖ em Bluteau (1721, v. 

7, p. 314), com a mesma acepção encontrada em Silva. 

É importante ressaltar que Roquette (SCHWARCZ, 1997), em seu Código do 

Bom-Tom, ou, Regras da Civilidade e de bem viver no século XIX, publicado pela primeira 

vez em 1845, faz referência às leis acima citadas e alerta para a importância de tratar 

                                                 
230 Só há a forma no masculino, e não no feminino, como encontrado nas abreviaturas equivalente à 
forma vossa reverendíssima verificadas no corpus. 
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adequadamente as pessoas, por excelência, senhoria ou mercê, pois ―devemos 

conformar-nos com o costume da nossa terra, e muito mais pelo que pertence aos 

tratamentos, por isso que foram regulados por uma lei, que me não consta esteja 

derrogada‖ (SCHWARCZ, 1997, p. 113). A complexidade do sistema de tratamentos 

do português é comparada à facilidade daquele apresentado pela língua francesa: 

―nada mais cômodo que o vous francês‖  (SCHWARCZ, 1997, p. 113). 

 O autor, então, apresenta a lei de 1739 praticamente em sua versão integral, mas, 

a seguir, procede a um resumo da mesma, de acordo com o costume. A forma vossa 

excelência, segundo o autor, deveria ser aplicada aos mais altos cargos militares e do 

paço, aos pares do reino, aos presidentes e membros dos tribunais supremos, aos 

grão-cruzes e ao presidente e secretário da Câmara dos Deputados enquanto 

exercessem seus cargos. Já a forma vossa senhoria deveria ser dirigida a todo e 

qualquer militar, aos homens graduados na universidade, às autoridades civis acima 

de juiz de fora, aos cavaleiros de qualquer ordem. Sobre a forma vossa mercê, o autor 

alerta que não deveria ser usada em uma sala de pessoas bem criadas (SCHWARCZ, 

1997). 

 

  

3.4 Descrição e análise do uso das FT’s no corpus  
 

 

 Com relação à presente tese, pretendeu-se estabelecer um quadro das formas de 

tratamento de natureza nominal verificadas no corpus estudado, incluindo todas as 

formas encontradas. Não se incluíram as formas pronominais (tu, você e vós), já que 

não se verificou nenhuma ocorrência das mesmas nos documentos.231 Não só o uso 

da forma vossa mercê, mas também o uso das formas vossa excelência, vossa senhoria, 

vossa majestade e vossa reverendíssima, são analisados, verificando-se principalmente a 

associação entre seu emprego e à hierarquia presente dentro de cada uma das 

categorias socioprofissionais, e também entre as categorias, quando um remetente 

                                                 
231 Pelo exame da literatura na área, verifica-se uma tendência do uso das formas pronominais tu e vós, 
sobretudo da primeira, nas cartas de circulação privada (LOPES, MACHADO, 2011; MARCOTULIO, 
2008; RUMEU, 2004).  
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pertencia à categoria distinta daquela do destinatário. Nesse sentido, o breve estudo 

apresentado sobre o modo de organização da sociedade colonial paulista a partir da 

chegada do Morgado de Mateus, na segunda metade do século XVIII, foi 

fundamental. Além disso, o exame atento das abreviaturas contribuiu sobremaneira 

para a análise que ora se apresenta. 

Os dados colhidos manualmente apontam para um uso majoritário de vossa 

mercê no corpus editado. Há apenas 9 cartas, das 74, em que se encontra o uso de 

outras formas, quais sejam vossa senhoria, vossa majestade, vossa excelência e vossa 

reverendíssima, sempre em missivas envolvendo figuras não pertencentes ao grupo 

dos militares. Convém destacar que as FT‘s misturaram-se em apenas uma das 

cartas, a de no 19: ao longo de todo o documento, o remetente dirige-se ao 

destinatário usando a forma abreviada correspondente ao tratamento vossa mercê; na 

fórmula final, no entanto, é usada a abreviatura correspondente à FT vossa senhoria. 

Nas demais cartas, verifica-se a uniformidade no uso das FT‘s ao longo de todas as 

seções constitutivas das mesmas. Nas missivas do Marquês de Lavradio editadas por 

Marcotulio (2008, p. 116), nota-se que, naquelas da esfera privada, as formas 

nominais vossa excelência, vossa senhoria e vossa mercê coexistem com formas 

pronominais de tratamento. Já nas cartas da esfera pública, há pouca mescla, o que 

segundo o pesquisador, ―comprova a nossa hipótese de que quanto maior é o caráter 

cerimonioso da estratégia de tratamento, maior será a uniformidade em seu uso‖. O 

mesmo acontece com os documentos deste corpus, corroborando tal hipótese. 

Com o objetivo de verificar como se dava o uso das formas de tratamento no 

corpus, dividiram-se os documentos em dois grupos, de acordo com a categoria 

socioprofissional do destinatário, já que essa posição está fortemente vinculada à 

escolha da forma de tratamento utilizada. O primeiro grupo é constituído de cartas 

enviadas à categoria socioprofissional dos militares, dividido, por sua vez, em dois 

subgrupos: 1a) correspondência trocada entre militares, ou seja, com um militar na 

posição de remetente e outro na posição de destinatário; e 1b) cartas enviadas por 

remetentes de outras categorias socioprofissionais a militares. O segundo grupo 

abrange missivas enviadas às demais categorias socioprofissionais, à exceção dos 

militares. Está dividida em três subgrupos: 2a) cartas destinadas à administração 
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geral, a saber uma carta dirigida ao rei e duas, ao governador da capitania de São 

Paulo; 2b) cartas enviadas a representantes de cargos da administração local, como 

juízes, provedor e ouvidor; 2c) correspondência remetida a eclesiásticos, desde altos 

cargos, como vigário capitular, até os mais baixos, como padre. 

Para essa análise, foram excluídos os documentos 28 (informe), 31 e 77 

(mandados), 53 (ofício) e 67 (auto de corpo de delito), que não apresentavam formas 

de tratamento. O ofício de no 79 e o mandado de no 35 foram incluídos na listagem a 

seguir por conterem formas de tratamento. 

Era comum os cargos ocupados pelos destinatários das missivas estarem 

textualmente indicados nos documentos, porém, nos casos em que os cargos não 

estavam explícitos, foi necessária pesquisa adicional, para o correto estabelecimento 

da relação ascendente ou descendente, sobretudo dentro da hierarquia militar. É o 

caso da carta 7, em que se tornou necessária a busca do cargo ocupado pelo 

destinatário, Jacinto José de Abreu. A missiva dava indícios de que este ocupasse 

uma posição superior: ―Sou a rogar a vossa merce ponha na presença de Antonio | 

Lopes, para que informe a sua Excelencia― (Carta 7 – l. 33-34), indicando que o 

destinatário teria maior proximidade com o governador (―sua Excelencia‖) do que o 

remetente, e ―e me man | de occasioins de seu serviso no qual serey promptissimo | 

como devo―, revelando que o remetente devia obediência ao Sr. Jacinto. Mesmo 

assim, era necessária uma confirmação. Bacellar (2001, p. 240) refere que  

 

O capitão Jacinto José de Abreu e sua esposa, dona Gertrudes Maria 
de Madureira Almeida, eram membros de poderosas famílias 
dominantes de Sorocaba. Grandes proprietários, chegaram a possuir 
mais de 20 escravos, conquanto jamais tenham se envolvido 
profundamente com a agricultura de exportação. 

  

Esse trecho confirma, portanto, a patente ocupada pelo destinatário, e sua 

posição de destaque social na vila de Sorocaba, onde também habitava o remetente.  

O capitão Jacinto seria ainda, além de militar e agricultor, sócio de uma mina de 

extração de ferro, na vila de Araçoiaba, próxima a Sorocaba, nos idos de 1770 

(ZEQUINI, 2009, p. 10).  
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 Quanto ao remetente, Paulino Aires de Aguirre, conforme Leme (1905, v. 8, p. 

420), seria tenente-coronel, posto da companhia de auxiliares. Infelizmente não se 

localizou a informação sobre quando ele teria recebido tal patente. Se se considerar 

que à altura da escrita da missiva, ele já tivesse a referida patente, conclui-se que 

ambos ocupavam cargos de alta patente, já que o destinatário era capitão. A relação 

estabelecida pela carta poderia ser considerada, portanto, horizontal. 

As cartas 13, 14 e 15, de autoria de Manoel de Almeida, e dirigidas ao sargento 

Jerônimo Dias Ribeiro, revelam que o remetente seria subordinado do destinatário. 

Na direção, sempre escreve ―Senhor comandante‖, além disso, ao longo das cartas 

presta contas ao destinatário, e informa ao se despedir: ―e para tudo o que vossa merce 

me ordenar fico promto a cujo nobre [Servi]co | Guarde Deus muitos annos‖ (Carta 13 

– l. 20-21); ―e he do que tenho de dar parte a vossa merce e do m[ais] | que for da 

minha obrigacaõ esteia descancado‖ (Carta 14 – l. 11); e ―he o que a vossa merce poco 

dizer | ficando muito pronto para observar emteiramente o que se me or | denar‖ 

(Carta 15 – l. 9-11). 

A carta 17, escrita ao capitão de Jaguari, pelo teor do assunto tratado, a 

denúncia de uma conspiração contra o então capitão, aproximando-se do limite 

tênue entre a carta não-oficial (pessoal) e a oficial (pública), revela que o remetente e 

o destinatário estavam, se não na mesma posição hierárquica militar, em posições 

muito próximas, por isso considerar-se a relação horizontal.  

O autor da carta 59 era Alexandre Luiz de Souza Menezes, governador da 

praça de Santos até 1765, quando o governador Morgado de Mateus o dispensa do 

cargo, conforme referido no primeiro capítulo. Como havia sido tenente de dragões 

das Minas (LEME, 1871, p. 214) na década de 1740, e, posteriormente, obteve patente 

de coronel em Portugal, para onde havia voltado após se casar, a carta por ele 

enviada ao capitão-mor José de Almeida Leme foi classificada dentro do primeiro 

grupo. 

Nas tabelas a seguir, consta na primeira coluna o número que localiza o 

documento no corpus;  na segunda e terceira colunas, o nome do remetente e seu 

cargo; na quarta e quinta colunas, o nome e o cargo do destinatário; nas últimas duas 

transcreve-se a forma de tratamento correspondente à abreviatura utilizada na carta 
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e, por fim, a relação, cuja análise está diretamente associada às categorias 

socioprofissionais. No caso do grupo 1a), estabelece-se, dentro da hierarquia militar, 

a posição do remetente em relação ao destinatário, de acordo com as patentes que 

detinham. Assim, se um alferes dirige uma carta a um capitão, há uma relação de 

inferior para superior, ou seja ascendente, conforme os organogramas apresentados a 

seguir. 232  Nos casos em que não se tinha informação sobre a patente ocupada, 

avaliou-se o conteúdo da missiva para realizar-se a classificação mais adequada. 

Levou-se em conta aqui a associação entre o conteúdo e a contextualização sócio-

histórica, procedimento idêntico àquele descrito na seção 2.1, imediatamente antes da 

apresentação da tabela dos documentos. 

 

Organograma 3 – Hieraquia dos corpos de auxiliares e companhias de ordenanças 

Corpos de auxiliares                                                    Companhias de ordenanças 

                                                 
232 Os organogramas, já apresentados no primeiro capítulo, são reapresentados a seguir para facilitar a 
verificação da hierarquia militar, tanto da companhia de ordenanças quanto dos terços de auxiliares. 
Note-se que o organograma relativo às ordenanças foi simplificado, constando apenas uma 
companhia, e não, três, como no primeiro capítulo. 

Tenente-Coronel 

Sargento-Mor 

Capitão 

Tenente 

Alferes 

Sargento 

Furriel 

Porta-bandeira ou 
Porta-estandarte 

Cabos 

Tambor ou 
Trombeta 

Soldados 

Capitão-Mor 

Sargento-
mor 

Ajudante 

Capitão de 
companhia 

Alferes 

Sargento do no 

Sargento supra 

Cabos de 
esquadra 

Soldados 

Oficiais 
de 
Patente 

Oficiais 
Inferiores 
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No caso do subgrupo 1b), os destinatários são todos militares, porém os 

remetentes pertencem a categorias socioprofissionais distintas, não sendo possível 

estabelecer uma rigorosa classificação em ascendente, descendente ou horizontal, já 

que remetente e destinatário pertencem a hierarquias distintas. Nesse caso, avaliou-

se o conteúdo das cartas a fim de investigar uma possível relação de inferior para 

superior, ou vice-versa. Em algumas delas, a análise do conteúdo permitiu concluir 

que se tratava de um pedido de alguém inferior a alguém superior, ou seja, com 

poderes suficientes para solucionar ou, ao menos, ajudar na solução do problema 

apresentado. É o caso das cartas enviadas pelos moradores aos militares, seja para 

denunciar um crime, seja para pedir a isenção de recrutamento a um parente, entre 

outras motivações. Nestes casos, o remetente faz um ―requerimento pessoal junto à 

estrutura de poder‖ (BARBOSA, 1999, p. 149), cujo representante é o militar; nesse 

sentido, trata-se de uma relação de um inferior para um superior. Assim, tais cartas 

receberam a indicação ―+ascendente‖. Naquelas em que não se considerou seguro o 

estabelecimento da posição do remetente em relação ao destinatário, registrou-se, no 

campo ―Relação‖, simplesmente a informação ―cat. diferentes‖, referindo-se a 

abreviatura ―cat.‖ a categorias socioprofissionais.  

No caso do subgrupo 2a), das cartas destinadas à administração geral, o 

estabelecimento da relação entre os envolvidos na missiva foi mais simples, já que 

quando se dirige ao rei sempre se trata de comunicação ascendente e, as duas 

missivas destinadas ao governador tinham como remetentes um padre e um juiz de 

fora, que se subordinavam ao capitão-general. Com relação ao subgrupo 2b), de 

missivas dirigidas à administração local, impôs-se a mesma dificuldade verificada no 

grupo 1b) para estabelecer a relação entre remetentes e destinatários quando os 

mesmos pertenciam a categorias socioprofissionais distintas. Exeção seja feita à carta 

do governador da capitania ao juiz de fora (Doc. 35), ou seja, da administração geral 

à administração local, em que a posição superior do Morgado de Mateus está clara; e 

também excetua-se o ofício 79, enviado do ouvidor, posição superior, aos 

camaristas.233 Em todos os outros casos, as categorias socioprofissionais do remetente 

e do destinatário, por serem distintas, tornaram complexa a classificação da relação 

                                                 
233 Deve-se ressaltar que, de acordo com Bellotto (2002, p. 52), ―o ofício é sempre descendente‖. 
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estabelecida entre os mesmos. Usou-se procedimento idêntico ao descrito acima, 

colocando-se a informação ―+ascendente‖ nos casos em que, pelo teor do documento, 

verificou-se uma superioridade do destinatário em relação ao remetente. As cartas 

destinadas a eclesiásticos, do subgrupo 2c), também foram classificadas seguindo o 

mesmo procedimento, quando havia diferentes categorias socioprofissionais se 

correspondendo, o que ocorreu na maior parte dos casos, como será verificado a 

seguir. 

Há uma carta, a de no 25, enviada por Custódio Barroso Basto, a seu primo, 

João Martins da Fonseca. Não foi possível determinar a que categoria 

socioprofissional pertenceriam os missivistas, já que, além de não haver as ocupações 

expressas no documento, a carta não apresenta sobrescrito e o conteúdo não permite 

fazer inferências a esse respeito. O assunto da carta é o seguinte: trata do aviso sobre 

o rigor do capitão-general de Goiás (a datação tópica da carta é Vila Boa) que 

mandaria passar uma ordem de prisão a Antônio Ribeiro, que provavelmente vivia 

na capitania de São Paulo.234  

Grupo 1: Cartas dirigidas à categoria socioprofissional militares 
 

Tabela 30 – Subgrupo 1a) Correspondência entre a categoria socioprofissional militares 

Doc 

No Remetente Cargo Destinatário Cargo 
Forma de 
tratamento 

Relação 

51. José Gomes de Gouveia capitão 
Afonso Botelho de 
Sampaio e Souza 

ajudante de 
ordens e 
tenente-coronel 

vossa 
senhoria 

ascendente 

56. José de Almeida Leme 
 capitão-

mor 
Afonso Botelho de 
Sampaio e Souza 

ajudante de 
ordens e 
tenente-coronel 

vossa 
senhoria 

ascendente 

47. 
Antônio Galvão de 
França 

capitão-
mor 

Afonso Botelho de 
Sampaio e Souza 

ajudante de 
ordens e 
tenente-coronel 

vossa 
mercê 

ascendente 

48. 
Antônio Galvão de 
França 

capitão-
mor 

Afonso Botelho de 
Sampaio e Souza 

ajudante de 
ordens e 
tenente-coronel 

vossa 
mercê 

ascendente 

45. 
Joaquim da Silva 
Coelho 

sargento 
Raimundo José de 
Souza 

ajudante de 
ordens 

vossa 
mercê 

ascendente 

71. 
Domingos Leme do 
Prado 

alferes 
Raimundo José de 
Souza 

ajudante de 
ordens 

vossa 
mercê 

ascendente 

1. Antônio José de Abreu 
militar 

(< capitão-
mor) 

Manoel da Silva Reis capitão-mor vossa 
mercê 

ascendente 

                                                 
234 Segue a classificação individual feita para esta missiva, que não está listada nas tabelas dos Grupos 
1 e 2 a seguir:  

25. Custódio Barroso Basto morador 
João Martins da 
Fonseca 

morador 
vossa 
mercê 

horizontal 
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Doc 

No Remetente Cargo Destinatário Cargo 
Forma de 
tratamento 

Relação 

2. Miguel de Aedo 
militar 

(< capitão) 

Caetano Gago da 
Câmara 

capitão 
vossa 
mercê 

ascendente 

13. Manoel de Almeida 
militar 

(< sargento) 
Jerônimo Dias Ribeiro 

sargento de 
número 

vossa 
mercê 

ascendente 

14. Manoel de Almeida 
militar 

(< sargento) 
Jerônimo Dias Ribeiro 

sargento de 
número 

vossa 
mercê 

ascendente 

15. Manoel de Almeida 
militar 

(< sargento) 
Jerônimo Dias Ribeiro 

sargento de 
número 

vossa 
mercê 

ascendente 

19. 
Antônio Correia 
Barbosa 

capitão  
Antônio Galvão (de 
França) 

capitão-mor 
vossa 

mercê235  
ascendente 

20. 
Antônio Correia 
Barbosa 

 capitão  
José Galvão de 
Moura e Lacerda 

capitão (de 
infantaria) 

vossa 
mercê 

ascendente236 

22. Manoel Luiz Barreto 
militar 

(capitão) 
José de Almeida 
Leme 

capitão-mor 
vossa 
mercê 

ascendente 

27. Pedro Frazão de Brito 
militar 

(< capitão) 

Manoel Caetano de 
Zuniga 

sargento-mor 
vossa 
mercê 

ascendente 

29. Manoel da Silva Caldas 
militar 

(< capitão) 

Joaquim Peres de 
Oliveira 

capitão 
vossa 
mercê 

ascendente 

30. 
Manoel de Moura 
Camelo 

militar 
(< capitão-

mor) 

Antônio Galvão de 
França 

capitão-mor vossa 
mercê 

ascendente 

37. 
Bernardo Antônio de 
Carvalho 

militar 
(< capitão) 

João Leme da Silva capitão  
vossa 
mercê 

ascendente 

39. 
Francisco Gomes de 
Carvalho 

militar 
(< capitão) 

Thomás Pinto da 
Silva 

capitão 
vossa 
mercê 

ascendente 

43. 
Bernardo Bicudo 

Chassim 
 capitão 

Antônio Correia de 

Lemos Leite 
capitão-mor 

vossa 

mercê 
ascendente 

44. 
Joaquim da Silva 

Coelho 
sargento 

José Galvão de 

Moura e Lacerda 

capitão (de 

infantaria) 

vossa 

mercê 
ascendente 

52. José Gomes de Gouveia capitão 
Manoel Caetano de 
Zuniga 

sargento-mor 
vossa 
mercê 

ascendente 

62. 
Domingos Leme do 
Prado 

alferes 
Manoel Caetano de 
Zuniga 

sargento-mor 
vossa 
mercê 

ascendente 

63. 
Domingos Leme do 
Prado 

alferes 
Manoel de Oliveira 
Cardoso 

capitão-mor 
vossa 
mercê 

ascendente 

64. 
Domingos Leme do 
Prado 

alferes 
Manoel de Oliveira 
Cardoso 

capitão-mor 
vossa 
mercê 

ascendente 

65. 
Domingos Leme do 
Prado 

alferes 
Manoel de Oliveira 
Cardoso 

capitão-mor 
vossa 
mercê 

ascendente 

66. 
Domingos Leme do 
Prado 

alferes José Pires Rosa tenente 
vossa 
mercê 

ascendente 

68. 
Domingos Leme do 
Prado 

alferes José Leme da Silva capitão 
vossa 
mercê 

ascendente 

69. 
Domingos Leme do 
Prado 

alferes Leandro de Melo capitão 
vossa 
mercê 

ascendente 

                                                 
235 Nesta carta, o remetente trata o destinatário pela abreviatura correspondente à forma vossa mercê 
durante toda a carta, porém, no fecho complementar, usa abreviatura equivalente à forma vossa 
senhoria. Como a forma vossa mercê foi aquela utilizada ao longo de todo texto, optou-se pela inserção 
dela nesta tabela. 
236 O exame isolado dos cargos levaria à conclusão de que se trata de uma relação horizontal, porém a 
observação cuidada do conteúdo da carta revela tratar-se de uma relação de inferior para superior. 
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Doc 

No Remetente Cargo Destinatário Cargo 
Forma de 
tratamento 

Relação 

70. 
Domingos Leme do 
Prado 

alferes 
José Galvão de 
Moura e Lacerda 

capitão de 
infantaria 

vossa 
mercê 

ascendente 

74. Jerônimo Dias Ribeiro 
sargento de 

número 
Ignácio da Silva Costa capitão 

vossa 
mercê 

ascendente 

75. Jerônimo Dias Ribeiro 
sargento de 

número 
Ignácio da Silva Costa capitão 

vossa 
mercê 

ascendente 

80. Antônio Siqueira 
militar 

(< capitão) 
Joaquim Peres de 
Oliveira 

capitão 
vossa 
mercê 

ascendente 

81. Antônio Siqueira 
militar 

(< capitão-
mor) 

Manoel da Silva Reis capitão-mor vossa 
mercê 

ascendente 

7. 
Paulino Aires de 
Aguirre 

militar Jacinto José de Abreu militar 
vossa 
mercê 

horizontal 

17. 
Manoel Joaquim de 
Avarenga 

militar José Leme da Silva capitão 
vossa 
mercê 

horizontal 

34. 
Manoel de Oliveira 
Cardoso 

capitão-
mor 

Antônio Galvão de 
França 

capitão-mor 
vossa 
mercê 

horizontal 

59. 
Alexandre Luiz de 
Souza Menezes 

gov. pça. 
de Santos 

José de Almeida 
Leme 

capitão-mor 
vossa 
mercê 

horizontal 

3. 
Antônio da Silveira 
Peixoto 

capitão 
Caetano Gago da 
Câmara 

capitão 
vossa 
mercê 

horizontal 

72. 
Manoel João de Marins 
Rangel 

sargento-
mor 

(primo) militar 
vossa 
mercê 

horizontal 

26. 
Lourenço Bicudo de 
Brito 

capitão-
mor 

[não consta o nome] sargento-mor 
vossa 
mercê 

descendente 

11. 
José Pinto Gomes de 
Almeida 

militar 
(< capitão) 

Jerônimo Dias Ribeiro 
sargento de 
número 

vossa 
mercê 

descendente 

 Total = 42 cartas      

 
Tabela 31 – Subgrupo 1b) Enviadas de outra categoria socioprofissional à categoria 
socioprofissional militares 
Doc 

No  Remetente Cargo Destinatário Cargo 
Forma de 
tratamento 

Relação 

10. 
José Cardoso de 
Almeida 

padre 
/capelão 

Afonso Botelho de 
Sampaio (e Souza) 

ajudante de 
ordens e 
tenente-coronel 

vossa 
senhoria 

cat. diferentes 
(+ascendente) 

6. 
Manoel Alvarez de 
Afonseca 

 minerador 
(cat. sociop.  
morador) 

Raimundo José de 
Souza 

tenente vossa 
mercê 

cat. diferentes 
(+ascendente) 

8. 
Francisco Ângelo 
Xavier de Aguirre 

capelão 
Manoel Antônio de 
Carvalho 

capitão 
vossa 
mercê 

cat. diferentes 

9. 
Claudio Furquim de 
Almeida 

cat. sociop. 
morador 

Manoel Rodriguez 
Belém 

capitão 
vossa 
mercê 

cat. diferentes 
(+ascendente) 

33. Anna Maria Cardosa 
cat. sociop. 
moradora 

Domingos Leme do 
Prado 

alferes 
vossa 
mercê 

cat. diferentes 
(+ascendente) 

40. 
Henrique José de 
Carvalho 

capelão 
Joaquim Peres de 
Oliveira 

capitão 
vossa 
mercê 

cat. diferentes 

41. 
Veríssimo João de 
Carvalho 

guarda-
mor das 
minas 

Manoel Rodrigues 
(de) Araújo Belém 

capitão 
(de cavalaria) 

vossa 
mercê 

cat. diferentes 
(+ascendente) 

42. 
César Bezerra 
Cavalganti 

cat. sociop. 
morador 

Manoel Rodrigues 
(de) Araújo Belém 

capitão 
de cavalaria 

vossa 
mercê 

cat. diferentes 
(+ascendente) 

 Total = 8 cartas      
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Grupo 2: Cartas não dirigidas à categoria socioprofissional militares 
 

Tabela 32 – Subgrupo 2a) Destinadas à categoria socioprofissional administração geral  

Doc 

No  Remetente Cargo Destinatário Cargo 
Forma de 
tratamento 

Relação 

23. João da Costa Barros sargento D. José I rei 
vossa 

majestade 
ascendente 

36. 
José Gomes Pinto de 
Morais 

juiz de fora 

Luís Antônio de 
Souza 
Botelho Mourão 

governador vossa 
excelência 

ascendente 

50. Francisco Xavier Garcia padre 

Luís Antônio de 
Souza Botelho 
Mourão 

governador vossa 
excelência 

cat. diferentes 
(+ ascendente) 

 Total = 3 cartas      

 
Tabela 33 – Subgrupo 2b) Destinadas à categoria socioprofissional administração local 

Doc 

No  Remetente Cargo Destinatário Cargo 
Forma de 
tratamento 

Relação 

79. 
Salvador Pereira da 
Silva 

ouvidor  
Camaristas de São 
Sebastião 

camaristas 
vossas 
mercês 

descendente 

73. Jerônimo Dias Ribeiro 
sargento de 

número 
José Honório de 
Valadares e Aboim 

provedor da 
Fazenda Real 

vossa 
mercê 

cat. diferentes 
(+ascendente) 

35. 
Luís Antônio de Souza 
Botelho Mourão 

governador 
José Gomes Pinto de 
Morais 

juiz de fora 
vossa 
mercê 

descendente 

38. Francisco Carvalho 
militar 

(< capitão) 

José Gomes Pinto de 
Morais 

ouvidor-geral  
vossa 
mercê 

cat. diferentes 
(+ascendente) 

49. Francisco Xavier Garcia padre 
José Gomes (Pinto de 
Morais) 

juiz de fora 
vossa 
mercê 

cat. diferentes 

4. 
Manoel Alvarez de 
Afonseca 

minerador 
(cat. sociop.  
morador) 

Bento Pires de Morais juiz ordinário vossa 
mercê 

cat. diferentes 
(+ascendente) 

5. 
Manoel Alvarez de 
Afonseca 

minerador 
(cat. sociop.  
morador) 

Bento Pires de Morais juiz ordinário vossa 
mercê 

cat. diferentes 
(+ascendente) 

18. 
Joaquim Bueno de 
Azeredo 

cat. sociop. 
morador 

Manoel Pereira 
Padilha 

juiz ordinário 
vossa 
mercê 

cat. diferentes 

12. 
José Pinto Gomes de 
Almeida 

militar 
(< capitão) 

Antônio Fernandez 
do Vale 

administrador  
vossa 
mercê 

cat. diferentes 
(+ascendente) 

 Total = 7 cartas, 1 mandado (no 35) e 1 ofício (no 79)    

 
Tabela 34 – Subgrupo 2c) Destinadas à categoria socioprofissional eclesiásticos 

Doc 

No  Remetente Cargo Destinatário Cargo 
Forma de 

tratamento 
Relação 

21. 
Ignácio Rodrigues 
Barbosa 

pároco (Manoel José Vaz) 
vigário 
capitular 

vossa senhoria ascendente 

32. 
Antônio Antunes de 
Campos 

pároco Manoel José Vaz 
vigário 
capitular 

vossa senhoria ascendente 

46. João Lins de Córdova militar (Manoel José Vaz) 
vigário 
capitular 

vossa senhoria 
cat. diferentes 
(+ascendente) 

16. José Pires de Arruda morador 

Lourenço José de 
Queiroz Coimbra e 
Vasconcelos 

vigário 
colado 

vossa senhoria 
cat. diferentes 
(+ascendente) 
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Doc 

No  Remetente Cargo Destinatário Cargo 
Forma de 

tratamento 
Relação 

55. 
Manoel Caetano 
Monteiro Guedes 

intendente 

Lourenço (José) de 
Queiroz Coimbra  
(e Vasconcelos) 

vigário 
colado 

vossa senhoria cat. diferentes 

54. 
Manoel Caetano 
Monteiro Guedes 

intendente 
Joaquim de São  
José Silva  

frei 
vossa 

reverendíssima 
cat. diferentes 

60. Maria Tereza de Nazaré 
cat. sociop. 
moradora 

Manoel de Santana frei 
vossa 

reverendíssima 
cat. diferentes 
(+ascendente) 

76. 
Salvador Pereira da 
Silva 

ouvidor 
Francisco Xavier 
Garcia 

padre vossa mercê cat. diferentes 

78. 
Salvador Pereira da 
Silva 

ouvidor  
Francisco Xavier 
Garcia 

padre vossa mercê cat. diferentes 

24. Manoel de Barros padre 
Ignácio de Azevedo 
Silva 

padre vossa mercê  ascendente 

57. 
Antônio Ferreira 
Lustosa 

cat. sociop. 
morador 

Ignácio de Azevedo 
Silva 

padre vossa mercê cat. diferentes 

58. 
Antônio Ferreira de 
Meireles 

cat. sociop. 
morador 

José Gonçalves da 
Costa 

padre vossa mercê 
cat. diferentes  
(+ascendente) 

61. José Rodrigues Pais 
cat. sociop. 
morador  

Maria Madalena da 
Conceição 

madre vossa mercê cat. diferentes 

 Total = 13 cartas      

 
Com relação à distribuição das categorias socioprofissionais na posição de 

destinatário, há uma clara predominância dos militares, que respondem por 67% das 

cartas recebidas, como pode ser observado no gráfico abaixo. Em seguida, vêm os 

eclesiásticos, que receberam 17% da correspondência. Cargos da administração local 

estiveram na posição de destinatário em 12% das cartas, enquanto a administração 

geral, alta esfera, recebeu 4% das missivas. 

 
Gráfico 8 – Distribuição dos destinatários por categoria socioprofissional 

 

Militares, 67% 

Administração 
Geral, 4% 

Administração 
Local, 12% 

Eclesiásticos, 
17% 
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A observação atenta do grupo 1 permite verificar um claro padrão na escolha 

das formas de tratamento dirigidas aos militares, conforme ilustrado no gráfico a 

seguir. 

 
Gráfico 9 – Distribuição das formas de tratamento dirigidas a militares (Grupo 1) 

 

O gráfico acima demonstra que, entre os militares, considerando tanto aqueles 

das companhias de ordenanças quanto dos terços de auxiliares, a forma preferencial 

de tratamento era vossa mercê (sempre com a forma abreviada) em 94% das missivas 

por eles recebidas. Independente da patente que o oficial militar possuía, era 

invariavelmente tratado pela forma vossa mercê. Capitães-mores e sargentos-mores, 

patentes máximas da hierarquia, eram tratados por vossa mercê por militares de 

patente inferior. É interessante notar que, mesmo quando os remetentes pertenciam a 

outras categorias socioprofissionais, como padre e capelão, morador e guarda-mor, 

como se observa na tabela do subgrupo 1b), a forma de tratamento quase majoritária 

é vossa mercê. Conforme verificado, esse militares provinham das velhas famílias 

paulistas, que exerciam sua liderança na região justamente por meio dos postos 

militares (MESGRAVIS, 2004, p. 129). A forma vossa mercê carregava o grau de 

cortesia necessário para tratá-los.  

As três únicas cartas que usaram abreviaturas correspondentes à forma vossa 

senhoria foram dirigidas a Afonso Botelho de Sampaio e Souza, um militar, primo do 

governador Morgado de Mateus, que ocupava um alto cargo: ajudante de ordens, 

além de ser tenente-coronel, conforme explicado no primeiro capítulo. Segundo 

Vossa mercê, 
94% Vossa 

senhoria, 6% 
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Bellotto (2007), o Sr. Afonso Botelho era um dos homens de confiança do capitão-

general. Foi o escolhido para comandar, entre 1768 e 1772, ―sete expedições oficiais 

que exploraram os sertões demarcados, ao sul, pelo Rio Iguaçu, e, a oeste, pelo Rio 

Paraná, a partir de Curitiba‖ (JOÃO, 2006, p. 432). Ainda segundo João (2006, p. 435), 

os comandantes dessas expedições receberam instruções, constituídas por 

―orientações redigidas pelo tenente-coronel [Afonso Botelho], o qual, pelo poder que 

lhe foi investido, orientava a execução das expedições conforme as condições do 

território‖, recebendo ordens diretas de Morgado de Mateus, que, por sua vez, 

obedecia ao Marquês de Pombal e ao rei. Verifica-se, assim, que Afonso Botelho 

estava bem próximo da alta esfera da administração, interagindo diretamente com o 

governador, representante da administração geral, sendo nomeado em 1768 para 

comandar as referidas expedições, de altíssima importância para a metrópole. Por 

conta disso, provavelmente, recebeu em três cartas a abreviatura equivalente à forma 

de tratamento vossa senhoria. 

Com relação ao subgrupo 2a), das cartas destinadas à categoria 

socioprofissional da alta administração, verifica-se a ausência da forma vossa mercê, 

em contrapartida aparecem aquelas dotadas de alto valor honorífico: vossa majestade, 

dirigida ao rei, e vossa excelência, dirigida ao governador D. Luís Antônio de Souza 

Botelho Mourão. Percebe-se, neste caso, a obediência ao diposto na ―Lei da Cortesia‖ 

de 1739 sobre o tratamento devido ao rei e aos governadores com patente de capitão-

general.  

Nas sete cartas enviadas aos representantes da administração local, subgrupo 

2b), verifica-se o uso exclusivo da abreviatura equivalente à forma vossa mercê. Note-

se que representantes de diferentes categorias socioprofissionais tratavam aqueles 

que possuíam cargos da administração local, tanto a nível das vilas (juiz ordinário, 

camaristas) quanto da capitania (juiz de fora, provedor, ouvidor), por vossa mercê. 

Assim, tanto um militar com patente inferior à de capitão (Doc. 38), quanto um padre 

(Doc. 49), quanto o próprio governador (Doc. 35) tratavam José Gomes Pinto de 

Morais, juiz de fora depois ouvidor, por vossa mercê. Esse fato comprova como a 

escolha da FT estava fortemente vinculada à categoria socioprofissional do 

destinatário. 
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Com relação ao grupo 2c), que abrange as cartas dirigidas à categoria 

socioprofissional dos eclesiásticos, verifica-se o uso de abreviaturas equivalentes a 

formas de tratamento de maior valor honorífico, como vossa senhoria e vossa 

reverendíssima, esta última usada exclusivamente com os eclesiásticos. Os 

destinatários tratados dessa maneira ocupam lugar de destaque dentro da categoria a 

que pertencem. Manoel José Vaz, destinatário de três missivas (Docs. 21, 32 e 46) era 

vigário capitular à época, tendo governado o bispado recém-criado até a chegada do 

bispo D. Bernardo, conforme aduzido no primeiro capítulo. O vigário colado 

Lourenço José de Queiroz Coimbra e Vasconcelos, conforme já exposto no capítulo 1 

também, teria seguido trajetória semelhante à de Manoel Vaz, porém no bispado de 

Mariana, de onde ocupou interinamente a posse até a chegada do bispo nomeado. 

Com relação ao frei Joaquim de São José Silva, foram encontradas informações 

interessantes a seu respeito. O frei franciscano teria participado, em 1766, de uma 

sessão literária promovida pelo Morgado de Mateus para um seleto grupo de 20 

membros, ocorrida na igreja do Colégio dos Jesuítas ―sob a presidência do Juiz-de-

Fora de Santos, Dr. José Gomes Pimenta (sic) de Morais [...] com a participação da 

intelectualidade paulistana e numerosa assistência‖ (FONDA, 1972, p. 68). O padre 

mestre frei Joaquim teria escrito, ainda segundo Fonda (1972), uma elegia e um 

epigrama, ambos em latim, em louvor ao ilustre capitão-general.237 

Os demais eclesiásticos, três padres e uma madre, são tratados pela 

abreviatura equivalente à forma vossa mercê. 

Dentro de cada categoria socioprofissional, percebem-se comportamentos 

distintos com relação à escolha do uso da forma de tratamento para se dirigir a um 

cargo mais elevado na hierarquia. No caso dos militares, mesmo que se atingissem as 

patentes máximas — nas companhias de ordenanças, a posição de capitão-mor, 

seguida pela de sargento-mor; e nos corpos de auxiliares, tenente-coronel, seguida 

pela de sargento-mor —, a forma de tratamento usada era vossa mercê, como se 

verifica nas cartas do subgrupo 1a). Somente quando os militares, devido ao fato de 

                                                 
237 Cabe ressaltar que dessa mesma sessão literária participou, com 16 peças escritas em latim, Frei 
Antônio de Santana Galvão (FONDA, 1972), mais conhecido como Frei Galvão, que viria a ser 
canonizado em 2007. Ele era filho do capitão-mor Antônio Galvão de França, remetente de cartas do 
corpus. 
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serem bem nascidos, estavam aptos a mudar de categoria socioprofissional, sendo 

nomeados para cargos da administração geral, como vice-rei ou governador, caso 

dos portugueses D. Luís de Almeida Portugal Mascarenhas 238 , o Marquês de 

Lavradio, vice-rei do Brasil, e D. Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o Morgado 

de Mateus, governador da capitania de São Paulo, é que eram tratados por vossa 

excelência. Um alto cargo de comando dentro da hierarquia militar, como é o caso 

daquele ocupado por Afonso Botelho de Sampaio e Souza, poderia também levar à 

escolha de uma forma de tratamento indicativa de maior reverência, como vossa 

senhoria. 

Com relação à categoria socioprofissional dos eclesiásticos, subgrupo 2c), a 

situação é distinta. Aqueles que ocupavam cargos de destaque, como vigário 

capitular, vigário colado e frei (Cartas 16, 21, 32, 46, 54, 55 e 60), eram tratados por 

formas de tratamento mais honoríficas, reveladoras de maior cortesia, como vossa 

senhoria e vossa reverendíssima. De acordo com a ―Lei da Cortesia‖ de 1739 (CINTRA, 

1972, p. 135-138), os cônegos da Basílica Patricarcal e os cabidos das igrejas 

arquiepiscopais e episcopais, entre outros eclesiásticos, deveriam ser tratados por 

vossa senhoria. A lei indica ainda o uso de paternidade reverendíssima aos provinciais 

das ordens religiosas. A forma vossa reverendíssima não é mencionada, apenas 

reverendíssimo, que deveria ser usado na expressão excelentíssimo e reverendíssimo 

senhor nos sobrescritos dirigidos a grande eclesiástico. Verifica-se que as cartas do 

corpus seguem, ainda que utilizando uma FT que não consta da lei, aquilo que era 

disposto: distinguir os eclesiásticos que ocupavam posições de destaque, como é o 

caso dos destinatários das cartas acima mencionadas, pelo uso de formas de alto 

valor honorífico, como vossa senhoria e vossa reverendíssima o são. 

Já os padres que atuavam nas freguesias da capitania eram tratados por vossa 

mercê, que carregaria o grau de cortesia suficiente para a eles ser dirigido. Segundo 

afirma Vainfas (2000, p. 294), os sacerdotes só recebiam a côngrua, uma espécie de 

salário, ao se tornarem párocos colados,  

 

                                                 
238  Seu nome completo é D. Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão d'Eça e Melo Silva 
Mascarenhas (MARCOTULIO, 2008). 
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no entanto, com freqüência, passavam longos anos como vigários 
encomendados (substitutos), em empregos transitórios e pocuo 
atrativos quando localizados fora dos centros urbanos ou em 
aldeamentos. Neles, as remunerações complementares [...] eram 
pequena ou nulas.  

 
O historiador (2000, p. 295) também informa que o clero, na segunda metade 

do século XVIII, já era majoritamente nascido no Brasil. O que as pesquisas sobre a 

origem dos remetentes, aduzida no capítulo 1, comprova. Dos 7 padres, conseguiu-se 

verificar que 4 haviam nascido na Colônia. 

Em função da análise efetuada, pode-se sistematizar a escolha das FT‘s 

verificada no corpus no quadro que segue: 

 
Tabela 35 – Escolha de FT‘s de acordo com a categoria socioprofissional 

Categoria Socioprofissional do Destinatário Forma de Tratamento empregada 

Alta esfera – Administração Geral 

 Rei 

 Governador 

 
vossa majestade 
vossa excelência 

Administração Local 

 Provedor, ouvidor, juiz de fora, juiz 
ordinário, administrador, camaristas 

 
vossa mercê 

Eclesiásticos 

 Altos cargos – vigário 
                                      frei 

 Padres e madre 

 
vossa senhoria 
vossa reverendíssima 
vossa mercê 

Militares 

 todas as patentes239 

 
vossa mercê 

 
Nota-se, portanto, como o emprego das FT‘s estava vinculado à categoria 

socioprofissional a que pertencia o destinatário do documento da administração 

colonial em circulação pública, havendo pouca ou nenhuma variação nesse emprego. 

Percebe-se também, no caso da alta esfera da administração geral e dos altos cargos 

eclesiásticos, como a FT empregada estava em consonância com aquelas dispostas 

pela ―Lei da Cortesia‖, de 1739. Revela-se, assim, que os militares, os padres e 

aqueles que atuavam na administração local, tanto das vilas quanto da capitania, 

eram tratados pela forma vossa mercê, que conteria o grau de cortesia necessário à 

                                                 
239 Conforme já referido, a única exceção a este uso ocorre em 3 cartas enviadas a Afonso Botelho de 
Sampaio e Souza, que era ajudante de ordens e tenente-coronel, que foi tratado por vossa senhoria. Nas 
outras 2 cartas que recebeu, o militar foi tratado pela forma vossa mercê. 
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época para se dirigir a essas pessoas. Tanto os que estavam mais habituados às 

práticas de escrita da época, seguindo a estrutura diplomática padrão das cartas, 

quanto aqueles menos acostumados a essas práticas, que omitiam, por exemplo, as 

saudações iniciais nas cartas que escreviam; os mais hábeis, os mais inábeis; aqueles 

que tinham vindo de Portugal, aqueles nascidos na capitania de São Paulo, muitas 

vezes sendo o representante da sexta geração da família no Brasil; todos esses 

compartilhavam o conhecimento de que a FT vossa mercê era a mais adequada para se 

tratar por escrito os administradores locais, os militares e os padres. Tendo em vista 

que esses eram maioria quando comparados aos representantes da alta esfera da 

administração geral, chega-se à conclusão de que o uso de vossa mercê na capitania de 

São Paulo no período de 1765 a 1775 era bastante frequente. 

 
 

3.4.1 .    Estudo comparativo do uso de FTs   
 

 
Com o objetivo de examinar se a associação entre a escolha da FT e a categoria 

socioprofissional do destinatário acontecia em outros documentos da administração 

colonial de circulação pública, elegeram-se alguns corpora, todos com edição 

semidiplomática, para se fazer a análise do uso das FT's. 

A edição publicada por Schreiner (2007) trata de documentos relativos à Santa 

Catarina lavrados entre 1793 e 1798. Há muitos ofícios e cartas enviados pelo vice-rei 

Conde de Resende ao governador tenente-coronel da capitania, criada 

administrativamente em 1738, subordinada à capitania do Rio de Janeiro: "dessa 

forma, Santa Catarina ficou subordinada diretamente aos vice-reis do Brasil." 

(SCHREINER, 2007, p. 18). O governador da capitania à época era o militar João 

Alberto de Miranda Ribeiro, que, devido ao afastamento do governador anterior, 

governou em caráter interino a capitania, "de 8 de julho de 1793 até 19 de janeiro de 

1800, data de seu falecimento." (SCHREINER, 2007, p. 18). Ele possuía patente de 

tenente-coronel. Outra figura diretamente envolvida nas missivas é a do ajudante de 

ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e Lucena, que trabalhava ao lado do vice-rei 

Conde de Resende, tendo servido como escriba de muitos documentos enviados ao 

governador de Santa Catarina, e também sendo autor de alguns deles. 
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Tabela 36 - Uso de FT's em Schreiner (2007) 

FT Remetente Destinatário 
Vossa excelência mordomo-mor vice-rei  
Vossa senhoria / Vossa mercê ajudante de ordens governador  tenente-coronel interino  

Vossa mercê vice-rei governador  tenente-coronel interino 

Vossa mercê vice-rei juiz e camaristas 

 
Nota-se que, na alta esfera da administração geral, a FT empregada era 

uniforme, sendo utilizada vossa excelência para tratar o vice-rei. Com relação ao 

governador interino de Santa Catarina, nota-se variação na forma empregada: vossa 

mercê pelo vice-rei, e vossa senhoria ou vossa mercê pelo ajudante de ordens. O fato de o 

militar governar em caráter interino e não possuir a patente de capitão-general está 

diretamente relacionado ao emprego variável da FT. Ele poderia tanto ser tratado 

pela FT vossa mercê, considerando-se que era um militar, quanto pela FT vossa 

senhoria, considerando-se que era um governador interino. Assim, o vice-rei opta 

pelo uso sistemático da primeira, enquanto seu ajudante de ordens usa na maior 

parte das vezes a segunda, ainda que em três documentos opte pelo uso de vossa 

mercê. Nota-se que há uma obediência à "Lei da Cortesia" de 1739, que dispõe que 

"aos Governadores das Praças, e Capitanias destes Reynos e das Conquistas, durante 

o tempo e no districto de seus Governos sejão todos obrigados a dar o tratamento, 

que conforme a graduação de seus postos lhes tocar entre os Militares" (CINTRA, 

1972, p. 137), conforme faz o vice-rei, tratando o militar por vossa mercê, como se 

verificou era praxe entre essa categoria socioprofissional. E o ajudante, que usa 

preferencialmente vossa senhoria para se dirigir ao governador, segue este trecho da 

lei de 1739: "aos governadores interinos da India, e da Bahia fallem e escrevão por 

Senhoria" (CINTRA, 1972, p. 137). Ainda que não seja da Índia ou da Bahia, era um 

governador interino. 

Com relação à administração local, categoria socioprofissional representada 

pelo juiz e pelos camaristas, nota-se o uso da FT vossa mercê, assim como aconteceu 

no corpus aqui editado. 

Silveira (2004) edita documentos referentes à defesa, segurança e fiscalização 

portuária da Baixada Santista, sendo, portanto, classificados como documentos da 

administração colonial em circulação pública. Trata-se de diferentes espécies 
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documentais, das quais selecionaram-se aquelas em que eram empregadas FT's: 

cartas, informação e ofício. O período abrangido pelas mesmas vai de 1777 a 1827. 

São documentos escritos por militares e enviados a militares, porém, como a maioria 

foi escrita no século XIX, já são verificadas patentes que não são frequentes nas cartas 

do corpus, já que, após a organização militar levada a cabo pelo Morgado de Mateus 

na capitania de São Paulo durante o período de seu governo, as tropas continuaram 

sendo organizadas e as patentes mais altas, que à época do Morgado não foram 

preenchidas, por decisão do governador240, já estavam ocupadas.  

 
Tabela 37 - Uso de FT's em Silveira (2004) 

FT Remetente Destinatário 
Vossa mercê comandante 

capitão 
coronel 
sargento-mor 

sargento-mor 
piloto 
capitão 
secretário do regimento 

Vossa senhoria  tenente 
capitão 

tenente-coronel  
tenente-coronel / coronel 

 

Verifica-se que os militares que não ocupavam as patentes máximas, como 

sargento-mor, capitão, piloto e secretário do regimento, eram tratados por vossa 

mercê, assim como ocorre nas cartas do corpus desta tese. Já aqueles que tinham altas 

patentes eram tratados por vossa senhoria, FT que será tornada obrigatória em 1861 

para se dirigir aos oficiais do Exército e da Armada, segundo atesta Nascentes (1950). 

O uso da FT vossa senhoria com esses militares de alta patente, em cartas do início do 

século XIX editadas por Silveira (2004), apontam para uma diferenciação linguística 

por meio do uso de FT de maior valor honorífico dirigida àqueles que ocupavam 

altos postos de comando, comportamento que não foi verificado no corpus desta tese. 

Talvez seja um indício do início da especialização do uso de FT's entre os militares, 

que culminará com a regulamentação do uso, em 1861. Basto (1931) e Nogueira 

(1927) informam que, conforme já aduzido na seção 3.1.1, no início do século XX, os 

regulamentos militares obrigavam a usar vossa excelência com os oficiais superiores 

(de major para cima) e vossa senhoria com os subalternos (de alferes a capitão). 

                                                 
240 Informações detalhadas a esse respeito podem ser encontradas na seção 1.1.9, do primeiro capítulo 
desta tese. 
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Conforme Nogueira (1927)241, "não obstante isto o tratamento de Senhoria vai caindo 

em desuso na tropa, suplantado pelo de Excelência". 

No livro Cartas baianas setecentistas, organizado por Tânia Lobo (2001), são 

editadas 126 cartas e 1 devassa, seguindo os critérios da edição semidiplomática. Os 

documentos foram escritos entre 1763 e 1799 e são todos provenientes da antiga 

Comarca de Ilhéus. Segundo Lobo (2001, p. 17), "os remetentes das cartas, sempre 

cartas oficiais, são desembargadores-ouvidores ou juízes ordinários". O remetente de 

mais da metade das missivas editadas é Francisco Nunes da Costa, com 68 

documentos. Provavelmente, trata-se de um informante nascido em Portugal, 

segundo Lobo (2001). Não se encontram informações sobre os destinatários, nem no 

texto de apresentação dos documentos, nem nas próprias cartas, que são iniciadas 

por "Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor".  

Na grande maioria das cartas, verifica-se o uso da forma vossa excelência, 

raríssimas vezes alternado ou usado conjuntamente com vossa senhoria242. Apenas em 

12 documentos, sempre anexos às cartas principais, atesta-se o emprego de vossa 

mercê. A primeira carta anexa é escrita pelo juiz ordinário ao desembargador, em que 

aquele o trata por vossa mercê. A segunda carta em que a forma aparece é dirigida a 

um juiz ordinário. O terceiro testemunho de vossa mercê encontra-se em um 

requerimento, provavelmente dirigido ao juiz ordinário, anexo a uma carta de sua 

autoria. O quarto documento é uma carta anexa de um capitão a um juiz ordinário, 

tratando-o por vossa mercê. Na quinta e sexta ocorrências, encontram-se cartas anexas 

a uma carta de Francisco Nunes da Costa. A primeira é de autoria dos práticos e 

dirigida ao sargento-mor; a segunda é enviada ao ouvidor. A sétima e oitava cartas 

anexas revelam o uso de vossas mercês em missiva dirigida aos oficiais da câmara e 

em outra enviada aos juízes e oficiais da Comarca da Vila de Caramuru, esta última 

remetida pelo ouvidor interino da Comarca de Ilhéus. A nona carta apresenta 

remetente e destinatário militares, de um capitão de granadeiros a um capitão, 

distinta portanto da esfera judiciária que predomina no corpus do livro organizado 

                                                 
241 Conforme já informado, a revista em que está publicado o artigo não apresenta numeração de 
página. 
242 Na primeira carta editada (LOBO, 2001, p. 37) enviada pelos oficiais da Câmara de Jaguaripe a 
"Excelentíssimos e Ilustríssimos Senhores", verifica-se ao longo de toda a missiva o uso da expressão 
"Vossa Excelencia e Senhorias". 
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por Tânia Lobo. Em carta anexa do juiz ordinário ao ouvidor da Comarca de Ilhéus, 

encontra-se a décima ocorrência de documento em que se emprega vossa mercê. A 

décima-primeira carta em que se atesta o uso de vossa mercê é o documento escrito 

pelos oficiais da câmara de Rio das Contas ao ouvidor interino da Comarca de Ilhéus. 

O último documento em que se verifica a forma vossa mercê são alguns 

interrogatórios, que estão anexos a uma carta apógrafa, cujo remetente seria o então 

juiz ordinário e o destinatário, a sua magestade. A sistematização dos usos verificados 

em Lobo (2001) pode ser encontrada no quadro abaixo. Como não é possível saber 

quem eram os destinatários da maioria das cartas, tratados quase exclusivamente por 

vossa excelência, optou-se por não os incluir na tabela a seguir. 

 

Tabela 38 - Uso de FT's em Lobo (2001)243 

FT Remetente Destinatário 
Vossa mercê juiz ordinário 

capitão 
? 
ouvidor 
juiz ordinário 
oficiais da câmara 
práticos 
práticos 
capitão de granadeiros 

desembargador ouvidor-geral 
juiz ordinário 
juiz ordinário 
juízes e oficiais da câmara 
ouvidor 
ouvidor interino 
ouvidor 
sargento-mor 
capitão 

 

Verifica-se, no quadro acima, que os representantes da categoria 

socioprofissional da administração local, oficiais da câmara, juiz e ouvidor, são 

tratados exclusivamente por vossa mercê, assim como o são os militares. Ocorreu um 

único caso de uma carta em que o juiz ordinário trata o desembargador ouvidor-

geral, Francisco Nunes da Costa, autor da maior parte das cartas, por vossa mercê. 

Seria necessário pesquisar mais documentos dirigidos a cargo similar para verificar 

se seria essa a FT comumente empregada. 

Com relação à alta esfera da administração geral, apresenta-se no quadro a 

seguir o emprego das FT's verificado em Marcotulio (2008). Ressalte-se que só foram 

incluídas as FT's verificadas em documentos da administração colonial em circulação 

                                                 
243 Não se incluiu a forma vossa excelência na tabela, pois não foi possível verificar a quem era dirigida. 
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pública, tendo sido excluídos as cartas de caráter privado editadas pelo pesquisador, 

por não ser esse o caráter dos documentos do corpus aqui editado. 

 

Tabela 39 - Uso de FT's em Marcotulio (2008) 

FT Remetente Destinatário 
Vossa excelência vice-rei Marquês de Lavradio governador da Bahia, de São Paulo, 

de Minas Gerais e de Goiás 
Vossa senhoria  vice-rei Marquês de Lavradio governador de Pernambuco, de São 

Paulo, de Mato Grosso, de Goiás, da 
Colônica do Sacramento, do Rio 
Grande de São Pedro e da Ilha de 
Santa Catarina 

Vossa mercê vice-rei Marquês de Lavradio governador da Ilha de Santa 
Catarina 

 

Note-se que o governador de Minas Gerais, Antonio de Noronha, é também 

tratado por tu, você e vós, segundo informa Marcotulio (2008, p. 124). De acordo com 

o autor, o governador mantinha relações de amizade com o vice-rei, daí a opção pelo 

uso das formas pronominais, reveladores de maior intimidade, em documentos 

classificados como pertencentes à esfera pública.244 

É curioso notar que na carta dirigida ao governador de Pernambuco, José 

César de Menezes, em que o vice-rei o trata por vossa senhoria, o assunto é militar: o 

"marquês do Lavradio lhe envia a relação dos recrutas que vieram da capitania de 

Pernambuco, que voltariam para este lugar por serem considerados incapazes de 

exercer o seu ofício já que se encontravam enfermos." (MARCOTULIO, 2008, p. 126). 

A outra carta foi enviada a José César de Menezes assim que ele foi nomeado 

governador e capitão-general da capitania de Pernambuco, e a forma vossa excelência, 

segundo o pesquisador (2008, p. 127-128), aparece tachada no manuscrito, sendo-lhe 

sobreposta a forma vossa senhoria. Como se trata de documento apógrafo, não se pode 

afirmar se o copista enganou-se no momento da cópia ou se a carta original 

realmente apresentava a troca no uso das FT's. Observe-se que, segundo a "Lei da 

Cortesia", de 1739, o governador com patente de capitão-general, como era o caso do 

governador de Pernambuco, podia ser tratado por excelência ou por senhoria, nunca 

                                                 
244 Para a análise detalhada do uso de cada uma dessas formas pronominais e as razões para a escolha 
das mesmas, ver Marctoulio (2008, p. 130-140). 
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com forma inferior a esta última. Sendo assim, pode-se afirmar que o vice-rei estava 

em acordo com o que a legislação dispunha. O mesmo vale para os demais 

governadores, cujo tratamento poderia, segundo a lei, oscilar entre vossa excelência e 

vossa senhoria. O alto cargo ocupado pelo vice-rei denotava ao mesmo tempo o 

conhecimento dessas regras legais quanto a possibilidade de escolher entre as formas 

prescritas, com a certeza de não estar infringindo a determinação real. O trabalho de 

Marcotulio (2008) irá avaliar como essas escolhas estão relacionadas a estratégias de 

polidez, ligando-se à imagem que o vice-rei fazia de si mesmo e de seus 

interlocutores. 

Os governadores da Colônia do Sacramento, do Rio Grande de São Pedro e da 

Ilha de Santa Catarina, que não possuíam patente de capitão-general, pelo fato de 

estarem subordinados ao governo do Rio Janeiro (SCHREINER, 2007; SILVA, 2011), 

conforme já explicado anteriormente, eram tratados por vossa senhoria, em acordo 

com a "Lei da Cortesia", de 1739. O governador de Santa Catarina, Francisco de 

Souza de Menezes, é tratado também por vossa mercê. É curioso notar que o teor das 

cartas em que há opção por essa FT é notadamente militar, relativo à nomeação de 

um capitão de ordenanças para a freguesia de Laguna e à remessa de requerimentos 

de alguns presos, encerrados nas cadeias da ilha, e de alguns outros, que deveriam 

ser encaminhados ao Rio de Janeiro (MARCOTULIO, 2008, p. 144). A defesa e as 

prisões, conforme verificado no capítulo 1 e nas cartas do corpus, eram assuntos 

diretamente ligados aos militares, responsáveis, entre outros, pela manutenção da 

ordem. O que se verifica, portanto, é que quando o vice-rei, que, a par do alto cargo 

administrativo que possuía, era militar (daí, inclusive, poder ser nomeado vice-rei), 

dirige-se ao governador, também militar (daí poder ser nomeado governador)245, 

para tratar de assuntos militares, a forma preferencial é vossa mercê, aquela utilizada 

pelos militares do corpus. No entanto, tal tratamento pode ocorrer pelo fato de o 

                                                 
245 Segundo Conceição (2011, p. 240), "o desenvolvimento econômico da capitania estava atrelado a 
sua defesa, portanto, o governador deveria ser antes de tudo um militar, pois o principal foco de um 
governador ultramarino ainda estava concentrado na defesa do território.". 
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governador em questão não possuir a patente de capitão-general, se a possuísse, o 

tratamento mínimo deveria ser vossa senhoria.246 

Rumeu (2004) editou cartas setecentistas e oitocentistas das esferas pública e 

privada. Para o cotejo que aqui se propõe, selecionaram-se somente as cartas 

setecentistas da administração pública, em que se verifica o uso de vossa excelência e 

vossa mercê, conforme tabela a seguir. 

  

Tabela 40 - Uso de FT's em Rumeu (2004) 

FT Remetente Destinatário 
Vossa excelência Conde de Resende (capitão da 

Guarda Real dos Arqueiros)247 
Ajudante de ordens (Afonso 
Botelho de Sampaio e Souza) 
Ajudante de ordens 
(Raimundo José de Souza) 
Joaquim Alvez Meneses 
 
J. Be. do Rio de Janeiro 
Vice-rei Luís de Vasconcelos e 
Souza 
Marcelino Pereira Cleto Cortez 
da Silva e Vasconcelos 

D. Fernando José de Portugal 
 
Governador de São Paulo (Morgado 
de Mateus) 
Governador de São Paulo (Morgado 
de Mateus) 
Governador de São Paulo (Morgado 
de Mateus) 
João Henrique Böhm (General) 
Conde de Vimieiro 
 
Conde de Vimieiro 

Vossa mercê Marquês do Lavradio Francisco João Roscio (capitão 
engenheiro - militar) 

 

Verifica-se que os destinatários, em sua maioria, pertenciam à alta esfera da 

administração geral, como é o caso do governador Morgado de Mateus; de D. 

Fernando José de Portugal, que foi governador-geral da Bahia de 1788 a 1801, 

quando se tornou vice-rei do Brasil (VAINFAS, 2000, p. 229); do general alemão João 

Henrique Böhm, que embarcou ao Brasil em 1767, "encarregado do comando geral de 

todas as tropas existentes no Brasil" (MELLO, 2009, p. 128); e do Conde de Vimieiro, 

                                                 
246 Santa Catarina não constituía uma capitania-geral, como eram São Paulo, Mato Grosso, Goiás e 
Minas Gerais, além, evidentemente a do Rio de Janeiro, por isso seus governadores estavam em 
situação parecida à do governador da praça de Santos durante o período em que São Paulo perdeu o 
status de capitania (SILVA, 2011). Eles recebiam, conforme Silva (2011, p. 53), "'a patente de Mestre de 
Campo Governador' [...] e o soldo de cinco mil cruzados anuais", dois mil a mais que o governador de 
Santos. 
247 Informação fornecida por Vainfas (2000, p. 135), que informa que "José Luís de Castro, segundo 
conde de Resende [...] foi almirante de Portugal e capitão da Guarda Real dos Archeiros. [...] Em maio 
de 1789, foi nomeado para ocupar o cargo de vice-rei do Brasil.". Como as cartas que escreve são datas 
de período anterior a 1789, nomeadamente 1773, 1775 e 1776, optou-se por usar o cargo de capitão que 
tinha à época. 
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diretamente envolvido na disputa pela posse da capitania de São Vicente.248 A forma 

de tratamento a eles dirigida é vossa excelência. 

A única carta em que se emprega a forma vossa mercê é aquela dirigida a um 

militar, o capitão engenheiro, segundo informa Rumeu (2004, p. 102), Francisco João. 

Era esta justamente a FT comumente empregada à categoria socioprofissional dos 

militares.  

Nas cartas oficiais setecentistas editadas por Rumeu (2004), não se registra 

nenhum uso da FT vossa senhoria. Ao constatar que, por outro lado, essa FT era 

produtiva em cartas não-oficiais, a pesquisadora conclui que isso evidenciava o uso 

de vossa senhoria "como recurso produtivo em textos dotados de um menor grau de 

cerimônia" (RUMEU, 2004, p. 94). No entanto, a explicação mais plausível parece ser 

a de que, no conjunto de cartas oficiais do século XVIII editadas, não haveria um 

destinatário que pudesse receber tal FT. 

Mota (2011) editou documentos oficiais de eclesiásticos do Convento da Lapa, 

na Bahia. Aqueles que apresentavam FT's foram lavrados entre 1764 e 1877. Trata-se 

de documentos de variadas espécies documentais: termo, licença, solicitação, 

provisão, petição, aviso, parecer, requerimento e carta. Alguns apresentam a FT 

apenas no despacho, como é o caso das provisões. 

 Na única carta do corpus, datada de 1820, encontra-se a forma vossa senhoria, 

em missiva dirigida à madre abadessa do convento à altura, Thomazia Maria do 

Coração de Jesus. A mesma FT é verificada em um aviso do mesmo ano, enviado ao 

secretário da Câmara Arquiepiscopal; e em uma solicitação dirigida à madre 

abadessa do convento nos idos de 1786, Maria Magdalena da Cruz. A forma vossa 

senhoria ilustríssima encontra-se em um termo, sem data, em que não consta o nome 

do destinatário. A forma vossa reverendíssima é verificada em apenas um documento: 

um termo em que registra uma cópia de uma ordem real, dirigida à madre abadessa 

do convento, Josefa Maria de Jesus, de 1764. 

                                                 
248 As cartas a ele enviadas datam de 1784 e 1788. Em 1781, segundo Silva (2005, p. 250), "o conde de 
Vimieiro pretendia receber 18.000 cruzados de alimentos provisionais e esta pretensão parecia 
'extraordinária' ao jurista [José de Seabra da Silva], que, para provar seu ponto, analisou os direitos do 
conde à capitania de São Vicente.". Não se obteve informação sobre o cargo público por ele ocupado. 
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Nos demais documentos, verifica-se o uso da FT vossa excelência reverendíssima 

e/ou da FT vossa excelência. Em alguns casos, aparecem as  duas formas no mesmo 

documento.  São quase todos dirigidos à madre abadessa do convento, à exceção de 

um termo em que não se identifica o destinatário; um termo de autoria da abadessa 

enviado ao arcebispo; uma provisão, também de autoria da abadessa, dirigida ao 

desembargador provisor; e um requerimento da madre abadessa ao vigário capitular. 

Tem-se, assim, o seguinte quadro do uso das FT's entre eclesiásticos que 

ocupavam altos cargos. 

 

Tabela 41 - Uso de FT's em Mota (2011) 

FT Remetente Destinatário 
Vossa excelência 
(reverendíssima) 

madre abadessa do convento 
 
 
diversos 

arcebispo, desembargador e vigário 
capitular 
 
madre abadessa do convento 

Vossa senhoria  José Fernandes da Silva 
Freire249 
José Pereira Lopes250 
madre abadessa do convento 

madre abadessa do convento 
 
madre abadessa do convento 
secretário da câmara arquiepiscopal 

Vossa senhoria 
ilustríssima 

madre abadessa ? 

Vossa reverendíssima Rei - ordem régia madre abadessa do convento 

 

Verifica-se, portanto, que as formas usadas para se digirir aqueles que 

ocupavam altos cargos eclesiásticos sofriam mais variação do que se apresentou nas 

demais categorias socioprofissionais, sendo sempre utilizadas FT's de alto valor 

honorífico. Além se poder acrescentar ilustríssima à FT vossa senhoria, conforme já 

indicava a "Lei da Cortesia", de 1739, aos bispos não nomeados pelo rei e aos 

ministros da Santa Igreja Patriarcal (CINTRA, 1972, p. 136); ainda havia a forma vossa 

reverendíssima, que, apesar de não constar na referida lei, era verificada nos 

documentos; e, inclusive, no caso do corpus editado por Mota (2011), a FT é 

encontrada na cópia de uma ordem régia. Verificou-se também a possibilidade, 

bastante frequente nas cartas do Convento da Lapa, de se associar reverendíssima à 

forma vossa excelência. 

                                                 
249 Não foi possível saber que cargo ocuparia o remetente, apenas pelo teor do documento sabe-se que 
estava em posição de dar um parecer sobre um assunto importante à madre. 
250 Ocorre a mesma situação explicada na nota anterior. 
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A tese de doutoramento de Salles (2001), já citada anteriormente, fornece 

também alguns dados de cotejo interessantes, sobretudo com relação à categoria 

socioprofissional dos eclesiásticos, ainda que trate de corpus do século XIX 

constituído de cartas pessoais. Nas cartas de religiosos, por exemplo, que 

constituíram grande parte de seu corpus, "é quase uma unanimidade o emprego das 

chamadas fórmulas de reverência, sobretudo V.Rev.ma" (SALLES, 2001, p. 144). São 

verificadas apenas três ocorrências de Vmce em um universo de 1020 ocorrências, 

enquanto você ocorre 37 vezes. Conforme verificado no corpus desta tese, os 

eclesiásticos que possuíam altos cargos, como o frei Joaquim de São José Silva, 

receberam o tratamento vossa reverendíssima. 

O emprego das FT's foi também analisado em documentos publicados em 

alguns volumes da coleção Documentos Interessantes para a historia e costumes de 

São Paulo. Conforme já aduzido na seção 2.5, não é possível saber os critérios 

seguidos na edição das fontes primárias tomadas como base para os volumes da 

coleção, por isso não se pode tomar as abreviaturas das FT's lá encontradas como 

extremamente fidedignas. Sendo assim, optou-se por apresentar a análise no 

apêndice desta tese. 

 

 

3.5 Considerações finais sobre o uso de FT's 
 

 
Uma das hipóteses que se levantou no início da pesquisa era a de que o uso 

das FT's nas cartas encontrava-se fortemente relacionado à categoria 

socioprofissional a que pertencia o destinatário, sobretudo no que tangia aos 

militares, referidos textualmente na "Lei da Cortesia" de 1739, que dispõe serem 

"todos obrigados a dar o tratamento, que conforme a graduação de seus postos lhes 

tocar entre os Militares" (CINTRA, 1972, p. 137), referindo-se aos governadores sem 

patente de capitão-general. Por conta disso, supôs-se que houvesse diferentes 

tratamentos devidos aos diversos postos ocupados na hierarquia militar. O que se 

verificou, no entanto, é que os militares, a par da patente que possuíam e 

independente de quem a eles se dirigia, eram tratados quase exclusivamente por 
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vossa mercê. As formas vossa senhoria e vossa reverendíssima eram registradas em cartas 

envolvendo eclesiásticos, e também em três cartas dirigidas a um militar que 

ocupava alto posto, sendo comandante das expedições ao Tibagi. A forma vossa 

excelência foi utilizada somente para o governador Morgado de Mateus, referido 

como sua excelência ao longo de todo o corpus251; enquanto a forma vossa majestade se 

verificou na única carta do corpus dirigida ao rei.  

A hipótese inicial, portanto, foi parcialmente confirmada: há uma forte relação 

entre a categoria socioprofissional do destinatário e a FT a ele dirigida. A hierarquia 

militar, no entanto, não era marcada linguisticamente pelo uso de FT de valor mais 

honorífico: os militares são tratados por vossa mercê, independente de ocuparem altos 

postos, como sargento-mor e capitão-mor. No caso dos eclesiásticos, no entanto, 

verifica-se comportamento distinto, sendo necessário marcar linguisticamente, por 

meio do uso de FT indicadora de maior reverência, aqueles que ocupavam altos 

cargos. Com relação aos administradores locais, dá-se situação parecida àquela 

verificada com os militares: juízes, ouvidores e provedores, entre outros, são tratados 

preferencialmente por vossa mercê. Com relação à alta esfera da administração geral, 

composta de governadores, de vice-reis e do próprio rei, verificava-se quase 

exclusivamente o uso de FT's revestidas de alto valor honorífico: vossa excelência e 

vossa senhoria. São os governadores e vice-reis, antes de mais nada, militares da elite 

portuguesa, pertencentes à nobreza e possuidores de títulos, como conde, marquês, 

morgado. Ou seja, verifica-se que somente os militares nessa situação eram 

diferenciados linguisticamente, sendo a eles dirigidas FT's que estivessem à sua 

altura, conforme o disposto na "Lei da Cortesia", que era bastante obedecida pelo que 

se verifica nas missivas. Alguns governadores foram tratados por vossa mercê apenas, 

mas nas situações em que o assunto era estritamente militar e, há de se ressalvar, que 

a FT vossa mercê foi dirigida apenas aos governadores que não possuíam patente de 

capitão-general; esses, conforme a lei de 1739, foram tratados, no mínimo, por vossa 

senhoria.  

                                                 
251 Segundo Basto (1931, p. 183), "quando se diz Sua Excelência de alguma pessoa 'ausente', é porque 
essa pessoa é da mais alta categoria, e respeitabilíssima". Nas cartas do corpus, o governador é sempre 
referido pelas abreviaturas equivalentes à forma "sua excelência". Trata-se de referência à terceira 
pessoa do discurso, ou à "pessoa ausente", conforme Basto (1931). 
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Com o objetivo de alargar o material estudado, procedeu-se à análise do 

emprego das FT's em corpora de mesma natureza e de período coevo, ou seja 

constituído de documentos da administração colonial de circulação pública, e 

preferencialmente escritos no século XVIII, ainda que se tenham considerados alguns 

documentos lavrados no século XIX. O exame do uso das FT's nesses corpora 

comprovou a hipótese inicial, como demonstra o quadro a seguir, com a 

sistematização dos dados apresentados na seção anterior, vinculados às categorias 

socioprofissionais.  

 
Tabela 42 - Sistematização do uso de FT's de acordo com a categoria socioprofissional nos 
corpora usados para cotejo  

Corpus FT empregada Categoria Socioprofissional 

Schreiner 
(2007) 

Vossa excelência 
Vossa senhoria / 
vossa mercê 
Vossa mercê 

alta esfera - adm. geral (vice-rei) 
alta esfera / militares (governador / tenente-
coronel) 
adm. local (juiz e camaristas) 

Silveira 
(2004) 

Vossa mercê 
Vossa senhoria 

militares abaixo de sargento-mor 
militares de máxima patente: coronel e 
tenente-coronel 

Lobo 
(2001) 

Vossa mercê 
adm. local (oficiais da câmara, juiz e ouvidor) 
militares (capitão e sargento-mor) 

Marcotulio 
(2008) 

Vossa excelência 
Vossa senhoria 
 
Vossa mercê 

alta esfera - adm. geral (governadores) 
alta esfera - adm. geral (governadores com e 
sem patente de capitão-general) 
alta esfera - adm. geral (governador de Santa 
Catarina, sem patente de capitão-general) 

Rumeu 
(2004) 

Vossa excelência 
 
Vossa mercê 
 

alta esfera - adm. geral (govenadores, general 
e Conde de Vimieiro) 
militares (capitão engenheiro) 

Mota 
(2011) 

Vossa (excelência) 
reverendíssima 
 
Vossa senhoria 
 
 
Vossa reverendíssima 

Eclesiásticos - altos cargos: arcebispo, 
desembargador, vigário capitular e madre 
abadessa do Convento da Lapa 
Eclesiásticos - altos cargos: madre abadessa 
do Convento e secretário da câmara 
arquiepiscopal 
madre abadessa do Convento 

 

Com relação ao uso exclusivo de vossa excelência verificado nas duas cartas do 

corpus dirigidas ao governador Morgado de Mateus, comprovou-se ser essa também 

a FT utilizada pelos autores das cartas aqui editadas quando escreveram diretamente 
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ao governador. Foram selecionadas e lidas cartas dos remetentes do corpus cujo 

destinatário era o Morgado de Mateus e, a partir desse exame, pôde-se constatar que 

o uso de vossa excelência é exclusivo e generalizado nessas missivas.252 

A partir da análise realizada, conforme se verifica no quadro a seguir, pode-se 

constatar que a FT vossa mercê era preferencialmente utilizada para se dirigir à 

categoria socioprofissional da administração local (juízes, ouvidor, provedor, guarda-

mor, intendente das minas), aos militares, e aos eclesiásticos ordinários, que não 

possuíam altos cargos, como padres, capelães e párocos. As formas vossa excelência e 

vossa senhoria estão associadas à alta esfera da administração geral, sendo utilizadas 

nas cartas enviadas a governadores, preferencialmente aqueles que possuíssem 

patente de capitão-general, e a vice-reis. A forma vossa majestade é exclusiva ao 

tratamento dado ao rei. Já as formas vossa reverendíssima, vossa excelência 

reverendíssima e vossa senhoria eram dirigidas aos altos cargos eclesiásticos, como 

vigário capitular, vigário colado, arcebispo, desembargador e secretário da câmara 

arquiepiscopal.  

 
Tabela 43 - Uso de FT's de acordo com a categoria socioprofissional do destinatário 

Categoria Socioprofissional FT preferencial 

Administração Local 
Militares 
Eclesiásticos comuns (padres)  

vossa mercê 

Alta esfera - Administração Geral vossa excelência e vossa senhoria 
vossa majestade (rei) 

Eclesiásticos - altos cargos vossa excelência (reverendíssima) 
vossa senhoria 
vossa reverendíssima 

 
Segundo o que foi verificado, os militares que ocupavam postos de oficiais, 

tanto de alta quanto de baixa patente, no período de governo do Morgado de 

Mateus, deveriam ser eleitos entre os naturais da terra (BELLOTTO, 2007; LEONZO, 

1975, 1979; SALGADO, 1985), o que a pesquisa efetuada sobre a origem dos 

remetentes comprovou: 10 dos 14 militares localizados haviam nascido no Brasil, 

                                                 
252 Tais cartas encontram-se arquivadas na BNRJ, pertencem à Coleção Morgado de Mateus, e foram 
lidas através dos microfilmes MS-553 (17), (18) e (20). 
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enquanto os outros quatro eram portugueses que viviam no Brasil há pelo menos 18 

anos.  

Conforme visto ao longo do primeiro capítulo, os militares tinham papel 

fundamental na sociedade colonial desde o seu princípio, sendo responsáveis por 

administrar, do ponto de vista da defesa e da manutenção da ordem, as vilas e 

cidades coloniais. Trata-se de homens que viviam na terra, sendo que muitos vinham 

de famílias com carreira militar sólida. Assim, o fato de esses genuínos brasileiros se 

tratarem exclusivamente por abreviaturas correspondentes à FT vossa mercê na 

documentação escrita é um dado a ser levado em consideração quando se analisa a 

expansão do tratamento por você para a região sul do país, realizada, segundo a 

literatura especializada, a partir da capitania de São Paulo. Reforce-se que os 

moradores e os padres, de origem brasileira, que escrevem aos militares também os 

tratavam por vossa mercê, o que mostra que o uso dessa FT estava bastante difundido. 

 Dessa forma, a recorrência do uso da FT vossa mercê nas cartas trocadas entre 

aqueles que habitavam a capitania de São Paulo está em consonância com as 

afirmações de Menon e Loregian-Penkal (2002 apud COELHO, GÖRSKI, 2011, p. 269), 

que 

 
reforçam que a implantação de você no sul do Brasil deve ter 
acontecido como resultado da penetração dos paulistas, durante o 
período em que viajavam para comprar gado, atingindo primeiro 
Curitiba, passando pelo planalto catarinense (em regiões como Lages, 
por exemplo) e parte do Rio Grande do Sul (Vacaria). E essa 
transmissão ocorreu no mesmo momento em que se deu o 
povoamento dessas cidades, a partir da segunda metade do século 
XVIII. 

 

Mais a frente, Coelho e Görski (2011, p. 270 e 271) afirmam que "em Curitiba 

(de colonização paulista) os 24 informantes apresentam categoricamente a forma 

você" e que, em relação a Santa Catarina, há "de um lado o sistema de tuteamento, 

introduzido em Florianópolis pelos açorianos; de outro lado o sistema de 

voceamento, introduzido em Lages pelos paulistas, no caminho dos tropeiros". 

Enquanto os militares, padres e moradores tratavam-se por vossa mercê nas 

cartas que escreviam e recebiam; os portugueses que ocupavam cargos da alta esfera 

da administração geral eram tratados por vossa excelência ou vossa senhoria por 
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militares e padres que a eles se dirigiam. Assim, verifica-se o que a FT vossa mercê era 

indicativa de cortesia suficiente para se tratar aqueles que conviviam mais 

estreitamente na capitania; mas já não apresentava, conforme os diversos estudos 

demonstraram, a cortesia necessária para tratar os representantes da alta esfera da 

administração. 
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 Considerações Finais  

 

 

A pesquisa efetuada sobre o contexto sócio-histórico em que estava inserida a 

produção dos documentos da administração colonial aqui editados, que culminou 

com a pesquisa da origem dos remetentes das cartas, revelou que, diferente do que se 

tem anunciado na literatura especializada, pode ser produtivo tentar se traçar um 

perfil social mínimo dos autores de documentos produzidos no Brasil durante o 

período colonial. Ressalte-se o fato de a maioria dos 55 autores do corpus ser quase 

completamente desconhecida, por não se tratar de figuras históricas de renome. As 

pesquisas historiográficas atuais, no entanto, estudam as minorias sociais 253 , 

podendo trazer informações essenciais sobre personagens presentes nos documentos 

coloniais. Além disso, os arquivos, sobretudo o ACMSP, mas também o APESP, 

encerram em seus acervos documentos que ajudam a construir a história de quem 

legou documentos escritos que constituem corpora de trabalhos atuais; é necessário 

paciência e determinação, no entanto, para realizar pesquisas nos variados 

instrumentos de pesquisa que os arquivos dispõem. Uma outra fonte fundamental 

são as obras da Genealogia, campo com muitos estudiosos no Brasil. É possível 

encontrar-se dados extremamente relevantes, inclusive sobre a família a que 

pertencia determinado autor. 

No âmbito das pesquisas para a história do português, sabe-se quão 

importante é ter a certeza de se estar a lidar com documentos escritos por autênticos 

brasileiros. Com isso, conclui-se que o corpus que ora se publica terá grande valor 

para os linguistas, que poderão se servir de uma edição fidedigna que preserva o 

estado de língua do documento original, além de se ter a mão os fac-símiles para 

comparar a lição e dirimir quaisquer dúvidas. Trata-se, também, de material 

importante para os historiadores que se debruçam sobre a história do Brasil à época. 

A análise codicológica trouxe dados importantes acerca do papel comumente 

utilizado para a escrita de documentos no período de 1765 a 1775, além de revelar 

informações sobre o aproveitamento de papel e o modo de confecção de sobrescritos. 

                                                 
253 Conferir Samara (1995) e Souza e Novais (1997).  
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Tem-se à disposição um largo panorama ilustrado das marcas d'água 

frequentemente utilizadas que, se complementadas com estudos de natureza 

semelhante que venham a ser realizados, poderão fornecer um quadro sistematizado 

dos papéis que chegavam ao Brasil na época.  

A análise paleográfica revelou que havia uma gradação na habilidade de 

escrita dos militares e dos demais remetentes do corpus, havendo mãos 

extremamente hábeis ao lado de mãos pouco hábeis, mas que se viam obrigadas a se 

comunicar por escrito sobre as tarefas que seu estatuto profissional os obrigava a 

cumprir. Além disso, verifica-se que alguns faziam uso de escribas profissionais, 

limitando-se a assinar, e, às vezes, a escrever a seção de despedida das cartas. Esse 

tipo de estudo só poderia ser realizado por meio de duas condições: a primeira, o 

exame atento in loco das fontes, e a segunda, a partir de documentos originais.  

A paleografia cumpre papel importante no estudo linguístico, já que foi 

somente pelo exame atento das abreviaturas das formas de tratamento que se pôde 

realizar o estudo sobre as mesmas. Pelo fato de estarem sempre abreviadas, é 

necessário cautela na sua leitura e no seu desenvolvimento, sobretudo quando se 

sabe que se trata de tema bastante estudado pela literatura especializada. 

A análise diplomática mostrou haver uma estrutura epistolar padrão no 

corpus, compartilhada pela maior parte dos remetentes. Nessa estrutura, verifica-se a 

manifestação da cortesia em relação ao destinatário, que se dá pelo uso de fórmulas 

mais ou menos fixas colocadas principalmente nas seções inicial e final das cartas. Tal 

estrutura, pelo que se observou, era aprendida pela leitura e escrita das missivas. Um 

exemplo disso é o fato de um militar, que recebia cartas de seu superior, que, por sua 

vez, não utilizava fórmulas corteses no início de suas cartas, adentrando diretamente 

no assunto que pretendia tratar, seguir o modelo de seu superior ao escrevê-las. 

Conclui-se, portanto, que a estrutura epistolar não era aprendida nos manuais do 

gênero que circulavam à época, mas sim através do compartilhar das práticas de 

escrita, realizado por meio da circulação da correspondência. 

Se a análise diplomática revelou uso de estratégias epistolares carregadas de 

cortesia, pode-se concluir que a forma de tratamento vossa mercê, frequentemente 
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verificada nas cartas, conservava ainda um caráter de reverência à época, estando em 

consonância com a estrutura diplomática cortês apresentada pelas missivas. 

Verifica-se que cartas lavradas na capitania de São Paulo, e em capitanias 

vizinhas, em fins do século XVIII não são homogêneas quanto a suas características 

codicológicas, paleográficas e diplomáticas. Dentro da heterogeneidade encontrada, 

podem-se identificar certos padrões, que fornecem as características predominantes 

ou não que ajudam a definir o perfil do gênero epistolar nesse período. São padrões 

por exemplo: a predominância de uso de determinados papéis; o emprego categórico 

das formas abreviadas, embora haja muita variação de escrita; a predominância de 

um modelo de texto para carta. Ao lado disso, há as ocorrências menos frequentes 

dos fatores referidos. 

Para o estudo do uso das formas de tratamento em cartas da administração 

colonial em circulação pública no Brasil, é necessário um detalhadamento das 

funções socioprofissionais exercidas pelos remetentes e destinatários das mesmas. A 

classificação em relação simétrica ou assimétrica, ascendente ou descente, deve estar 

necessariamente vinculada, portanto, ao levantamento das categorias 

socioprofissionais a que pertenciam os envolvidos nessa relação epistolar, para não 

se correr o risco de se fazer generalizações sobre uma ou outra forma de tratamento 

que não se aplica em relação epistolar em que os envolvidos pertençam a categorias 

distintas. Por exemplo, uma carta enviada do governador de uma capitania a um 

militar, um capitão-mor, seria classificada como relação assimétrica descendente. Se a 

FT utilizada nessa relação epistolar fosse vossa mercê e isso se verificasse em outras 

cartas em que o governador se dirigiu a militares, seria possível concluir que as 

relações assimétricas descendentes condicionam o uso da FT menos cortês. Ocorre 

que essa conclusão deixa de levar em conta a dimensão social e profissional em que o 

destinatário estava inserido. Se se verifica que todos os militares, independente da 

patente, e independente do remetente, se superiores ou inferiores a eles, são tratados 

por vossa mercê, tem-se um dado mais rico e que mostra que o uso da FT pode não ter 

sido condicionado somente pelo tipo da relação, simétrica ou assimétrica. 

A contextualização sócio-histórica associada à pesquisa sobre remetentes e 

destinatários permitiu, seguindo modelo semelhante desenvolvido por Marquilhas 
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(2000), o desenvolvimento de uma proposta de categorização socioprofissional do 

período estudado, que se mostrou extremamente relevante para o estudo das FT's 

empregadas em documentos da administração colonial em circulação pública. Assim, 

foi possível verificar que a categoria socioprofissional dos militares, que constituíram  

a maioria dos documentos do corpus, tratavam-se por vossa mercê, independente da 

patente que possuíam. O fato de outras categorias socioprofissionais, como a dos 

eclesiásticos; a da administração local, na qual se incluem juízes, ouvidores, 

provedores, guardas-mores, entre outros; e a da administração geral, representada 

pelos governadores e vice-reis, também tratarem os militares usando a forma vossa 

mercê comprova que essa forma era dotada de cortesia suficiente para se dirigir 

publicamente a esses destinatários. Assim como o era para tratar padres e 

administradores locais. As formas dotadas de maior cortesia, como vossa excelência e 

vossa senhoria, estavam destinadas aos altos cargos da administração colonial, como 

os governadores e vice-reis, além dos altos cargos eclesiásticos, e aqueles que se 

dirigiam a eles, mesmo que não pertencessem à mesma categoria socioprofissional, 

conheciam esse uso. A forma com que eram empregadas as formas vossa excelência e 

vossa senhoria estava geralmente de acordo com a "Lei da Cortesia" de 1739, sendo 

respeitada a associação entre cargos e formas de tratamento disposta na legislação. 

Diante disso, não se pode homogeneizar a categoria dos documentos da 

circulação pública, geralmente denominados documentos oficiais, associando a eles o 

uso de determinadas formas de tratamento. Nas cartas oficiais ao governador usa-se 

a forma vossa excelência, nas cartas oficiais dirigidas aos militares, vossa mercê. Assim, 

não é o fato de ser um documento oficial que condiciona o uso das formas, nem o 

fato de serem dotados de maior grau de cerimônia, quando comparados a 

documentos particulares, mas sim a figura do destinatário, a que categoria 

socioprofissional pertencia e que cargo ocupava na mesma.  

Mesmo desconhecendo algumas fórmulas de cortesia, presentes na estrutura 

padrão das missivas — normalmente nas saudações iniciais ou na seção de 

despedida —, ou tendo menor grau de habilidade com a escrita, os remetentes que se 

dirigiram às diferentes categorias socioprofissionais conheciam a forma de 

tratamento mais adequada a cada destinatário.  
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Nos documentos de circulação pública editados, revelou-se o uso exclusivo 

das formas nominais de tratamento, não se verificando nenhum caso de uso de 

formas pronominais, cujo uso se atesta com maior frequência em cartas particulares. 

A forma mais frequentemente encontrada foi vossa mercê. Tal dado contraria a 

literatura especializada, que anuncia que tal forma apresentava baixos índices na 

documentação oficial do século XVIII (RUMEU, 2004) e que isso indicaria perda do 

caráter polido e cortês original e, consequentemente, que a FT estaria em estágio de 

dessemantização. É claro que vossa mercê já se apresentava longe da cortesia inicial, 

quando era usada para tratar o rei e, posteriormente, nobres; porém não se pode 

afirmar que seu caráter cortês foi perdido: ela continha o grau de cortesia necessário 

para tratar militares de todas as patentes, padres, juízes, ouvidores, provedores, entre 

outros.  

A hierarquia militar só vai começar a se diferenciar linguisticamente por meio 

do uso de formas de tratamento mais corteses quando se dirige aos altos cargos a 

partir do século XIX. Tal diferenciação, no entanto, já é verificada no setencentos na 

categoria dos eclesiásticos, cujos representantes dos altos cargos são tratados por 

formas dotadas de maior cortesia, como vossa reverendíssima, exclusiva dessa 

categoria, vossa senhoria e vossa excelência.  

O fato de um largo grupo de remetentes e destinatários da capitania de São 

Paulo se tratar preferencialmente por vossa mercê demonstra como esse uso era 

comum na região, e como, entre 1765 e 1775, já se encontrava disseminado na 

documentação pública. O uso frequente de vossa mercê em regiões em que se verifica 

atualmente o uso majoritário de você, como é o caso da maior parte do estado de São 

Paulo, ocasionou uma perda mais rápida do grau de cortesia que representava, 

fazendo com que tal forma já tivesse alcançado um uso menos marcado em fins do 

século XVIII. Portanto, investigar quem usava frequentemente essa forma de 

tratamento e a quem era dirigida configura-se como etapa fundamental para 

descrever a inserção e a posição que a forma você veio a ocupar no quadro de 

tratamentos brasileiro. 

Encerra-se com a certeza de que se trata de estudo preliminar sobre como se 

tratavam os habitantes da capitania de São Paulo, dentre os quais quase metade 
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comprovadamente brasileiros, em documentos da administração colonial em 

circulação pública, no período de 1765 a 1775. À medida que corpora semelhantes 

sejam analisados, cobrindo períodos distintos, bem como regiões diversas, começará 

a ser possível tecer generalizações seguras sobre o emprego das formas nominais de 

tratamento no Brasil, associando-o aos graus de cortesia e à formação do sistema de 

tratamentos atual. 
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APÊNDICE A – Critérios para uniformização gráfica de antropônimos 

 

Seguem abaixo as principais intervenções efetuadas nos antropônimos, 

seguindo procedimento semelhante adotado por Anastácio (2007) em edição de 

corpus epistolar de época coeva: 

 e foi substituído por i, na representação de segundo elemento de ditongo oral, 

como Paes > Pais. 

 i foi introduzido entre e e a, para representar segundo elemento de ditongo 

oral, como Correa > Correia. 

 I e Hi, com valor consonântico, foram transcritos por J, como em Ieronimo > 

Jerônimo e Hieronimo > Jerônimo. 

 y foi substituído por i, em variados sobrenomes, como Ayres > Aires, Sylva > 

Silva, Sylveira > Silveira. 

 Ç em posição inicial foi substituído por S, como em Çá > Sá. 

 s foi o grafema utilizado para grafar o nome José, de alta frequência no corpus. 

 as consoantes duplicadas foram simplificadas, como em Bellem > Belém e 

Camello > Camelo. 

 s e z finais foram mantidos de acordo com o original na maior parte dos casos, 

à exceção de Martinz > Martins, Queiros > Queiroz e Vas > Vaz, que 

modernamente se encontram grafados majoritariamente dessa maneira. 

 z foi mantido no sobrenome Souza, de alta frequência no corpus, primeiro por 

haver apenas uma ocorrência de grafia com s e, segundo, por ser bastante 

comum tal grafia modernamente; optou-se pelo z também com relação ao 

sobrenome Menezes. 

 os sobrenomes Barbosa, Barroso, Cardoso e Lustosa foram uniformizados com o 

s, por ser mais frequente sua grafia dessa maneira atualmente. 

 quanto ao til, uniformizou-se seu uso, deslocando-o do segundo elemento do 

ditongo nasal, onde surgia frequentemente, para o primeiro, como ocorre em 

Galvaõ > Galvão. 

 optou-se por manter os grupos consonânticos gn e ph por se considerar uma 

marca importante nos nomes próprios, que ainda são usadas modernamente. 
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 já com relação ao grupo ch, optou-se por grafá-lo q, como em Joachim > 

Joaquim. 

 o nome próprio Manoel, de alta frequência, apareceu na maior parte das vezes 

abreviado, constando do original somente os grafemas Mel; quando apareceu 

desenvolvido, a forma encontrada era Manoel. Dessa maneira, preferiu-se a 

uniformização Manoel em todas as ocorrências. É essa a grafia encontrada nas 

listas nominais do ACMSP. 

 atualizou-se a acentuação dos nomes próprios, de acordo com as regras 

vigentes na norma ortográfica atual. 
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APÊNDICE B – Transcrição semidiplomática dos fólios 124r e 124v do Códice 01, 3, 
010, lido a partir do microfilme MS-562 (4), cujo título é Indice Militar Alphabetico 
de todas leys, alvarás, cartas regias, decretos, resoluções, estatutos e editais 
promulgados desde o anno de 1752 até o anno de 1810. 
 
||124r|| 

 
Numero                                                                           124 
     Tratamentos 
 
 
560 Alvará .......................................... 
 
 
Que manda dar o tratamento 
  de Senhoria aos Sargen= 
  tos Mores de Batalha, 
  e de Excellencia aos Mes= 
  tres de Campo Generaes 
 
 
 
 
 
 
 
561 Alvará ............................................ 
Manda dar o tratamento 
  de =Alteza= ao Conde 
  Reinante Guilherme de 
  Sehaumbourg Lippe, Ma= 
  rechal General. 
 
562 Alvará .............................................. 
 
Ordena que Os Officiaes 
  Militares em quem recair 
  o Governo das Armas das 
  Provincias do Reino na 
  auzencia, ou falta dos se= 
  us respectivos Governado= 
  res, se falle, e escreva por 
  Senhoria. 
 
                                                     Segue 
  

de 15 de Ianeiro  
 de 1759 
 N3 
 Conresponde hoje este 
 tratamento a saber= 
 O de Senhoria aos Ma= 
 rechaes de Campo. 
 O de Excellencia aos Te= 
 nentes Generaes. 
 Por serem abolidas a 
 quellas antigas denomi= 
 naçoens pelo Decreto 
 de 5 de Abril de 1762 
 N[3] 
 
De 5 de Ianeiro 
 de 1763. 
 
 
 
 
 
De 2 de Maio 
 de 1782. 
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||124v|| 

 

Numera Segue Tratamentos. 
 
Ordens par= 
ticulares relati= 
vas ao Brasil 
 
563 Carta da Se= 
       cretaria de Es= 
            tado .................................. 
 
Ordena que escrevendo 
  os Governadores das Ca= 
  pitanias do Brasil, car= 
  tas aos Capitaens de 
  Mar e Guerra da Real 
  Armada se lhes ponha 
  no sobrscripto o Tratamento 
  de =Senhor=  conforme   
  o estilo das Secretarias 
  de Estado 

de 3 de Março 
 de 1757 
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APÊNDICE C – Análise do emprego de FT's na coleção "Documentos Interessantes 
para a historia e costumes de São Paulo". 
 

Na correspondência do Morgado de Mateus referente ao Iguatemi 

(ARQUIVO..., 1895) enviada entre 1773 e 1774, verifica-se o amplo uso da forma vossa 

mercê. Tais cartas foram dirigidas sobretudo aos capitães-mores e ajudantes de 

ordens, encontrando-se algumas endereçadas a alferes e tenentes. Por vossa senhoria, 

somente é tratado o tenente-coronel e ajudante de ordens Afonso Botelho de Sampaio 

e Souza, primo do então governador de São Paulo. A forma vossa paternidade 

(abreviada V. P.) é utilizada na carta enviada a um frei (Padre Frei Angelo do 

Sacramento). 

Na ampla correspondência (ARQUIVO..., 1915) do Conde de Sarzedas, 

capitão-general que governou a capitania de São Paulo do período de 1734 a 1736, o 

uso de vossa mercê também é bastante superior ao de outras formas, aparecendo nas 

cartas enviadas aos representantes dos mais diversos cargos, da administração local, 

militares e eclesiásticos: provedores (da Fazenda Real e de registro), ouvidores, 

secretários de governo, juízes de fora, superintendentes das Minas, vereadores; 

coronéis, capitães-mores, brigadeiros, tenentes, sargentos-mores, comandantes de 

tropa, guardas-mores,  mestres de campo; e, finalmente, vigários. 

A forma vossa excelência, acompanhada de Meu senhor na abertura das 

missivas, restringe-se  ao vice-rei, ao governador de Minas Gerais (Conde das 

Galveas) e ao secretário de estado. Nestes dois últimos casos, verifica-se a alternância 

com a forma vossa senhoria. O governador do Rio de Janeiro é tratado somente por 

vossa senhoria, e o de Santos, tanto por vossa senhoria como por vossa mercê. Quanto ao 

representante de alto cargo eclesiástico, o bispo do Rio de Janeiro, foi tratado por 

uma forma exclusiva nas cartas: vossa illustríssima — também acompanhada da 

expressão meu senhor, na abertura. 

Nas cartas recebidas do ouvidor geral e do juiz de fora, o Conde de Sarzedas é 

tratado por vossa excelência. Em ofício enviado ao governador, os oficiais da câmara 

tratam-no por vossa excelência. 

Na correspondência do governador e capitão-general Antônio Manoel de 

Mello Castro e Mendonça (ARQUIVO..., 1902, v. 6), que assumiu a capitania de São 
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Paulo em 1797, ao contrário da correspondência do Conde de Sarzedas, não se 

verifica o uso de vossa mercê, e sim o amplo emprego de vossa excelência. É importante 

ressaltar, no entanto, que este governador se dirigiu aos representantes de cargos da 

alta esfera da administração geral — principalmente o vice-rei e os governadores —, 

e também aos altos cargos da categoria socioprofissional dos militares, como generais 

e comandantes de esquadras. Castro e Mendonça opta pelas formas vossa senhoria 

e/ou vossa excelência para tratá-los. Nas missivas dirigidas aos governadores, usava 

amplamente vossa excelência, empregando também vossa senhoria ao governador 

interino da Ilha de Santa Catarina, o mesmo destinatário dos documentos editados 

por Schreiner (2007). Na missiva dirigida ao bispo, encontra-se a forma vossa 

excelência e vossa excelência reverendíssima, sem a expressão meu senhor, na abertura da 

carta. Nas cartas recebidas do vice-rei, dos governadores e do bispo, o então capitão-

general de São Paulo é tratado por vossa excelência.  

Talvez se verifique aqui uma maior hierarquização da administração colonial, 

com cargos e funções mais rígidos e estabelecidos durante o decorrer dos setecentos. 

Assim, se o governador da capitania de São Paulo se dirigia muito mais 

frequentemente a cargos mais baixos da hierarquia militar e administrativa, no início 

e meados do século XVIII, Castro e Mendonça, no final do mesmo século, talvez não 

precisasse mais se dirigir a esses representantes, pelo fato de as lacunas da cadeia 

hierárquica já terem sido preenchidas àquela altura. Para validar esta constatação, no 

entanto, seria necessário examinar mais amplamente a correspondência deste último 

governador de São Paulo no século XVIII, o que o escopo da presente tese não 

permitiria. Não podemos deixar, contudo, de registrar esse dado importante da 

relação entre o remetente e o destinatário, que parece se relacionar à consequente 

variação no uso das formas de tratamento. 
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