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RESUMO 

 

O evento que moveu e em torno do qual gira a presente tese foi a localização  de 

expressivo acervo documental, escrito por africanos e afro-descendentes na Bahia do século 

XIX e preservado em uma irmandade negra denominada Sociedade Protetora dos Desvalidos, 

fundada em 1832. Desse acervo, escolheram-se 290 textos, principalmente atas, que foram 

transcritos nos moldes de uma edição semidiplomática, para que tenham serventia a estudos 

lingüísticos em variados níveis.  

Mas esse achado – documentos escritos por negros – levou a outros desdobramentos. 

Nesse sentido, esta tese procurou investigar, com base, principalmente, em bibliografia da 

História do Brasil colonial e pós-colonial, o lugar social de africanos e seus descendentes na 

Bahia oitocentista, a situação da alfabetização na Bahia do século XIX e a relação entre  

alfabetização e africanos e seus descendentes também no século referido. Nesse percurso, 

reuniram-se documentos saídos das mãos de escravos ou feitos por outros, mas como 

expressão da sua vontade, e, sobre eles, se fez um estudo.  

O outro desdobramento diz respeito ao local onde foram preservados os documentos 

editados, escritos por negros forros e livres, e que compõem o corpus deste trabalho, a 

Sociedade Protetora dos Desvalidos. Através de diversas fontes, dão-se o histórico e a 

estrutura da referida irmandade, bem como, quanto a seus integrantes, se averigüaram a 

origem, o estatuto civil, a cor e a alfabetização, ou seja, variáveis que têm implicações diretas 

sobre o corpus. Esta tese conta ainda sobre o como o corpus foi constituído, destacando-se o 

procedimento na seleção dos documentos, quando foram escritos e, principalmente, por quem 

foram escritos. Nesse último particular, desenha-se o perfil social dos autores identificados.  

Um estudo lingüístico sobre quatro grupos de fenômenos: este foi o último 

desdobramento desta tese. Analisaram-se, por terem pouca ou nenhuma atenção em 

perspectiva histórica nos estudos sobre o português brasileiro, os seguintes aspectos: 

segmentação gráfica, um traço da aquisição da escrita – grafias para sílabas complexas, 

fenômenos gráficos e marcas da oralidade na escrita no plano da fonética/fonologia. 
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ABSTRACT 

 

The event that inspired and around which this thesis revolves was the finding of an 

expressive amount of documents written by Africans and Afro-descendants in XIXth-  

century Bahia and preserved by a black association named Society for the Protection of the 

Downtrodden, founded in 1832. Of these documents, 290 texts were selected, mainly  

minutes recorded from meetings, which have been transcribed in a semidiplomatic edition, so 

that they can be of use for linguistic studies of various levels. 

This finding, however – documents written by blacks – led to other developments. 

Hence, this thesis sought to investigate, based, mainly, on a bibliography of colonial and post-

colonial Brazilian History, the social stand of Africans and their descendants in nineteenth-

century Bahia, the situation of illiteracy in XIXth-century Bahia and the relationship between 

literacy and Africans and their descendants in that century. In the course of that, documents 

coming from the hands of slaves, or written by others as an expression of their will, were 

gathered and studied.  

The other development has to do with the place where the edited documents were 

preserved, written by emancipated and free slaves, which compose the corpus of this work, the 

Society for the Protection of the Downtrodden. By means of several sources, the history and 

structure of that association are revealed;  as to its members, their origin, civil status, color and 

literacy were examined, i.e., variables that have a direct relation to the corpus. This thesis also 

tells about how the corpus was composed, highlighting the procedure for the selection of 

documents, when they were written and, above all, by whom they were written. Concerning 

the latter, the social profile of the identified authors is designed. 

A linguistic study on four groups of phenomena: this was the last development of this 

thesis. Because they have had little or null attention in terms of historic perspective in the 

studies on Brazilian Portuguese, the following aspects were analyzed: graphic segmentation, an 

aspect of the acquisition of writing – the spelling of complex syllables, graphic phenomena, 

and aspects of orality in writing in the realm of phonetics / phonology. 
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0 INTRODUÇÃO 

 

 Não é de hoje que o objeto escrito interessa a múltiplas áreas do conhecimento 

humano, mas, no trabalho que se apresenta, pode ser proveitoso, mais de perto, para a 

História, para a Filologia e para a Lingüística. 

 Para a História porque trata da escrita dos ‘excluídos’. A expressão, é bem verdade, 

implica em inúmeras variáveis: quem foram os excluídos, quando foram excluídos, como 

foram excluídos, quem excluiu e se os excluídos se aceitaram como tal. Pense-se, por exemplo, 

no século XIX e nos escravos. A bibliografia tradicional chegou ao ponto de dizer que, de tão 

coisificados que eram, acabaram por se construirem dessa forma, ao passo que a bibliografia 

mais recente, moldada na Nova História, ou seja, na ‘História vista de baixo’, descreve 

escravos ‘tirando o sono dos senhores’, com as muitas revoltas para se libertarem do cativeiro; 

constituindo família; engendrando uma rede de relações sociais; diversificando o seu 

comportamento, a depender do que queriam atingir etc. Isto é: os excluídos não se fizeram tão 

subalternos assim.  

Quanto à sua relação com a escrita, lêem-se, em obras literárias, escravos 

intermediando o percurso de cartas entre casais apaixonados, senhoras brancas lendo para eles 

trechos da Bíblia e, nos quadros de Debret, contemplam-se, geralmente no exercício de suas 

profissões, negros em paisagens em que consta, de todos os lados, alguma espécie de 

inscrição. Mas os escravos ainda fizeram que diversas escrituras se estruturassem em torno 

deles – cartas de alforria, listas de ex-escravos, passaportes, certidão de compra e venda etc. 

Enfim, uma postura passiva com o objeto escrito perpassa todos esses dizeres.  

 Perspectivado o termo ‘excluído’ ou ‘subalterno’, esse trabalho tratará dos negros – 

escravos, livres e libertos – e o século será o XIX. Quanto ao tema, o título da tese o indica: a 

sua relação com a escrita. 
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 Enquanto, principalmente, na Europa, já se debruçou à exaustão com a história da 

escrita e da leitura, no Brasil, só recentemente o tema vem atiçando atração. Sincronicamente, 

já se estudam, desde há algum tempo, as missivas de escritores, ou seja, das gentes ‘visíveis’. É 

com o advento dos Estudos Culturais que produções antes consideradas periféricas – 

narrativas de presidiários, discursos da internet, letras de músicas de rap etc – passam a 

gravitar o centro dos interesses acadêmicos. Diacronicamente, a história da escrita e da leitura 

no Brasil é muito mais carente de atenção. Alguns poucos trabalhos se voltaram para o perfil 

do leitor colonial; para os títulos que constavam nas bibliotecas dos médicos, advogados, 

professores, senhores de engenhos; para a leitura rarefeita no país, utilizando fontes literárias; 

para o modo de circulação dos livros; para os custos da leitura. Desse modo, também nesse 

eixo diacrônico, são os visíveis que tiveram voz. 

 A Europa e os Estados Unidos conjugam esse lugar com um outro, em que estão 

dando vez aos que se pensavam ‘carecidos de letras’. Por exemplo: na Itália, estuda-se a escrita 

das gentes comuns de todas as épocas; em Portugal, os escritos dos presos da inquisição, 

também pessoas sem representatividade social, ganharam um livro só para eles; na Espanha, 

loucos, escravos, mulheres, presos etc e a sua manifestação por escrito mereceram uma 

coletânea de artigos. No Brasil, em épocas passadas, os ‘carecidos de tudo’ vem se 

sobressaindo na História com os seus múltiplos temas: revoltas de escravos, o mundo dos 

libertos, mendigos, moleques e vadios, vida familiar e afetiva de escravos etc. Quanto à leitura 

e à escrita, raríssimos são os trabalhos que trilham esse caminho; os poucos de que se têm 

notícias conjugam o tema com os negros. Nesse sentido, esta tese vem ser um item a mais 

para essa parca bibliografia, na medida em que discute a relação entre negros e escrita no 

Brasil de oitocentos. 

 Interessa este trabalho à Filologia, principalmente, em um de seus campos de atuação, 

o da edição de textos. No Brasil, o labor com a edição de textos, ao contrário da discussão 

entre negros e escrita, não é novo. Dos medievais aos modernos, dos literários aos notarias, é 
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certo que sempre se dedicaram algumas produções a isso. O que há de novidade, trazido pelo 

Projeto Para a História do Português Brasileiro, é a formação de corpora constituídos em função de 

uma história do português no Brasil. Enquanto não isso não aconteceu e desejosos alguns 

lingüistas por produzirem uma história, em perspectiva diacrônica, do português brasileiro, 

recorreram às edições que se tinham, boas ou más: a história dos fenômenos tipicamente 

brasileiros era o que interessava; a qualidade das edições, nem tanto. Mesmo dentro do Projeto 

referido, dos inícios até o presente momento, passou-se por várias fases, desde aquela, por 

assim dizer, ingênua, em que bastava ver um ‘papel velho’ para querer editá-lo, até uma mais 

elaborada, em que vão se abrolhando e, conseqüentemente, amadurecendo reflexões em torno 

do tema. 

 Queiram-se, no momento, corpora para uma história do português brasileiro e 

verifique-se que eles são abundantes. Pode-se estudar o português escrito por brancos da elite, 

por portugueses que no Brasil estavam, de passagem ou não, por homens ilustres portadores 

de títulos de nobreza, por mulheres pertencentes ao estrato social elevado etc. Reter-se-á, em 

última instância, na história do português das gentes visíveis. Busquem-se fontes que incluam, 

nessa história, o português escrito por grupos subalternos. A proposta, agora, é quase 

desanimadora, porque esses, de modo geral, não se manifestaram por escrito, pelo menos é 

essa a afirmação generalizada, porque no Brasil – é o que se diz e nada há o que o contradiga – 

o analfabetismo se fez presente em proporções alargadas. Houve até quem dissesse que, para 

uma história do português popular, o percurso terá de ser do tipo arqueológico, indiciário. 

Mais uma colaboração que esta tese pode estar dando para o âmbito da Filologia, porque 

apresenta, nos moldes de uma edição semidiplomática, 290 documentos escritos por africanos 

e afro-descendentes no Brasil oitocentista, ou seja, os ‘quase excluidos’ do século XIX. O 

moderador ‘quase’ tem a sua razão de ser, porque excluídos aos olhos brancos, mas, entre os 

seus, subalternizaram outros indivíduos. 
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 Por fim, a Lingüística pode tirar proveito deste trabalho em função do estudo, bem ao 

gosto dos estruturalistas, que se vai oferecer, na medida em que serão descritos quatro grupos 

de fenômenos saídos das mãos dos negros do Brasil do século XIX: segmentação gráfica, 

aspecto da aquisição da escrita: grafias para sílabas complexas, fenômenos gráficos e marcas da 

oralidade na escrita. Não só isso: com o corpus que se colocará à vista, a Lingüística pode 

incluir, numa história sobre o português brasileiro, a escrita dos ‘invisíveis’, os africanos e seus 

descendentes. Essa é uma outra contribuição deste trabalho. 

 Não se pode deixar de sublinhar que esta tese não nasce isolada, porque se filia à linha 

de Pesquisa Constituição histórica do português, oferecida pela Pós-graduação em Letras e 

Lingüística do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, não na sua vertente 

voltada para o estudo do período arcaico, mas naquela que, a partir do século XVI em diante, 

inflete para a formação e funcionamento do português brasileiro. É essa linha vinculada ao 

Programa para a história da língua portuguesa (PROHPOR), estruturado no Setor de Letras 

Vernáculas da UFBA e coordenado pela Profª. Drª. Rosa Virgínia Mattos e Silva, desde a sua 

criação, em 1992.  

 De volta ao evento que moveu e em torno do qual gravita esta tese – a localização de 

expressivo acervo documental saído do punho de africanos e seus descendentes –, relevam-se 

os desdobramentos a que conduziu e, para narrá-los, se estruturou a tese em dois volumes, 

cuja descrição vai a seguir. 

Do VOLUME I constam, além desta INTRODUÇÃO e de tudo o que a precede, 3 

capítulos.  

O CAPÍTULO 1 – SÓCIO-HISTÓRIA se volta para a o lugar social dos africanos e 

afro-descendentes na Bahia oitocentista e se divide em 3 seções.  

A seção 1.1 A BAHIA DE OUTRORA: ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS busca 

demonstrar os seguintes aspectos: a predominância de indivíduos de ancestralidade africana na 

população da cidade de Salvador no século XIX; a ocupação de escravos em ofícios, em sua 
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grande maioria, não especializados; o ingresso do escravo ao mundo dos homens livres e suas 

restrições; alguns perfis sociais de libertos na cidade de Salvador; a liberdade que, de modo 

geral, não garantia aos ex-escravos ascensão econômica e, conseqüentemente, social; a 

condição marginal a que estavam relegados os africanos e seus descendentes, fossem libertos 

ou já nascidos sob a condição de livres. Para a discussão desses aspectos, foi esta seção 

dividida em 6 itens: 1.1.1 Demografia histórica da cidade de Salvador, 1.1.2 Escravos e 

trabalho na cidade de Salvador, 1.1.3 O perfil da liberdade, 1.1.4 O perfil de uma 

categoria especial de libertos, 1.1.5 Em busca de outro perfil do liberto e 1.1.6 E 

finalmente.... Saltará aos olhos a vasta bibliografia recolhida, sobretudo, da História, mas 

também da Antropologia. 

 A seção 1.2 A BAHIA DE OUTRORA: ASPECTOS SOBRE A 

ALFABETIZAÇÃO, por sua vez, tem como metas: demonstrar que o analfabetismo foi geral 

a todo o Brasil; revelar a falência do ensino na Bahia em fins do século XVIII, através do olhar 

do professor de grego Luís dos Santos Vilhena; oferecer um panorama da alfabetização da 

cidade de Salvador no século XIX; discutir aspectos sobre a alfabetização entre os escravos; 

hipotetizar sobre alguns possíveis caminhos para a alfabetização de escravos; hipotetizar sobre 

alguns posíveis caminhos para a alfabetização de livres e libertos e contar, à parte, a história 

dos negros islamizados. Distribuiu-se em 7 partes, algumas conhecendo desdobramentos: 

1.2.1 Introduzindo a questão, 1.2.2 A falência do ensino na Bahia em finais do século 

XVIII, 1.2.3 Letramento na Bahia oitocentista, 1.2.4 Alfabetização de escravos, 1.2.5 

Alfabetização de escravos: possíveis caminhos, 1.2.6 Alfabetização de negros livres e 

libertos e 1.2.7 Negros islamizados na Bahia: uma história à parte. Também nesta seção 

o achego a títulos de História da Bahia colonial e pós-colonial foi imprescindível.  

 A terceira seção, 1.3 E AGORA, COM A ESCRITA, OS ESCRAVOS!, ao contrário 

do que se fez na anterior, sai do plano das hipóteses sobre a alfabetização de escravos e 

apresenta um estudo sobre 14 documentos escritos por esses indivíduos ou feitos por outros, 
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mas como expressão da sua vontade. Busca-se, principalmente, verificar: quais tipos de textos 

escreveram os escravos; onde escreveram os escravos; quando escreveram os escravos; para 

quem escreveram os escravos; quem eram os escravos que escreveram; a questão da autoria 

dos textos dos escravos e as circunstâncias que promoveram a escrita dos escravos. Também 

com os seus desdobramentos, estruturou-se em 10 itens: 1.3.1 “Se faço esta declaração é 

para”, 1.3.2 Brasil: em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Piauí, 1.3.3 Setembro de 1770 

a julho de 1879, 1.3.4 Para “Vossa Excelência”, “mêo Senhor”, “meo filho” e outros 

que tais, 1.3.5 Ao sol, carta é farol?, 1.3.6 “Muito estimo se estas enfeliz linhas”, 1.3.7 

“Eu espero hinda compir ainda”, 1.3.8 “Noto bem para voes”, 1.3.9 “Peço a V. S. pello 

Amor de Ds. e do seu valimto. ponha aos olhos em mim” e 1.3.10 “No mais”. 

 O CAPÍTULO 2 – O CORPUS: TORNOS, ENTORNOS E CONTORNOS foi 

dividido em 4 seções.  

 A primeira, 2.1 CORPORA EM FUNÇÃO DE UMA HISTÓRIA DO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO, se subdivide nas seguintes partes: 2.1.1 Antecedentes, 2.1.2 O 

Projeto nacional Para a história do português brasileiro e 2.1.3 Contribuições de 

corpora baianos para uma história do português brasileiro e procura dar um panorama 

sobre corpora constituídos em função de uma história do português brasileiro, ressaltando-se, 

sobretudo, as contribuições a esse respeito advindas com o Projeto Nacional Para a História do 

Português Brasileiro, implantado no ano de 1997. A seguir, apresentam-se as contribuições de 

dois corpora constituídos no Estado da Bahia, no sentido de se saber as aproximações de quais 

variedades do português eles permitem. Foi para situar as possíveis contribuições do corpus que 

se apresentará neste trabalho esse procedimento.  

A seção 2.2 SOCIEDADE PROTETORA DOS DESVALIDOS (SPD): 

HISTÓRIAS E TRAJETÓRIAS é dedicada ao local onde os documentos, que compõem o 

corpus, foram escritos. Mereceu uma seção à parte, uma vez que o que ali será discutido tem 

implicações diretas sobre o corpus e intenta mostrar, principalmente, que os membros da 
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irmandade referida no título foram, por serem negros, integrantes de grupos subalternos, mas, 

entre os seus, constituíram uma ‘elite’ negra na Salvador do século XIX. Discutem-se ainda os 

seguintes tópicos: em relação à Sociedade Protetora dos Desvalidos, o histórico e a estrutura; 

em relação aos seus integrantes, o estatuto civil, a cor, a origem, o quadro ocupacional, a 

participação das mulheres e a alfabetização. 8 porções compõem esta seção: 2.2.1 SPD: 

histórico, 2.2.2 O estatuto civil dos membros da SPD, 2.2.3 A cor dos membros da SPD, 

2.2.4 A origem dos membros da SPD, 2.2.5 O quadro ocupacional dos membros da 

SPD, 2.2.6 A Estrutura da SPD, 2.2.7 A participação de mulheres na SPD e 2.2.8 

Alfabetização entre os membros da SPD. 

A terceira seção, 2.3 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS, que foi repartida em 7 

parcelas, com subitens para algumas – 2.3.1 O acervo da Sociedade Protetora dos 

Desvalidos, 2.3.2 Seleção de documentos: critérios, 2.3.3 Quando foram escritos os 

documentos, 2.3.4 Tipos de documentos, 2.3.5 Por quem foram escritos os 

documentos, 2.3.6 Sobre a identificação dos autores dos documentos e 2.3.7 O corpus: 

a sua especificidade – explicita os caminhos percorridos para a constituição do corpus. 

Inicialmente, apresenta-se um relato sobre o acervo documental preservado na Sociedade 

Protetora dos Desvalidos e conta-se sobre os critérios para a seleção dos documentos 

editados. A seguir, expõem-se: o quando os documentos foram escritos, os tipos de 

documentos editados e por quem foram escritos. Quanto a esse último aspecto, narra-se ainda 

a trajetória empreendida para a identificação dos autores no acervo preservado na Sociedade 

Protetora dos Desvalidos e no Arquivo Público do Estado da Bahia, para a qual se contou 

com a ajuda da historiadora Epifânia Firmo. Concluída a pesquisa, apresenta-se o perfil social 

dos autores que foram identificados através das diversas fontes consultadas. Por fim, na seção 

referida, pergunta-se qual a possível contribuição do corpus constituído em função de uma 

história lingüística do português brasileiro. 
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Criou-se a seção 2.4 APRESENTAÇÃO DO CORPUS, com 3 partes – 2.4.1 

Tratamento filológico, 2.4.2 Critérios de edição e 2.4.3 Organização dos documentos 

no corpus – para apresentar o corpus e nela se discutem, como indicam os títulos das partes, o 

tratamento filológico dado à edição, os critérios utilizados para a edição e a organização dos 

documentos no VOLUME II deste trabalho. 

O CAPÍTULO 3 – ESTUDO LINGÜÍSTICO oferece um estudo lingüístico dos 

documentos editados e, por ser o maior de todos, repartiu-se em 7 seções. 

Na primeira delas, 3.1 APRESENTAÇÃO, são elencados os motivos por que se 

elegeram os fenômenos a serem descritos, bem como se fala da opção metodológica adotada e  

de suas implicações sobre a análise dos dados. 

 Como os estudos sincrônicos referem-se a regularidades nas segmentações indevidas 

nos textos infantis, observou-se que poderiam ser de bom grado para compreender como os 

negros de oitocentos pensavam as suas propostas de inserção ou não do espaço em branco 

afastadas do canônes, por isso se fez a seçaõ 3.2 SEGMENTAÇÃO GRÁFICA, itemizada nas 

seguintes partes: 3.2.1 Critérios de segmentação na aquisição da escrita: o ponto de 

partida, 3.2.2 Critérios de segmentação em textos históricos: o ponto de chegada, 3.2.3 

Critérios de segmentação em textos de africanos e afro-descendentes: o ponto a 

desenvolver e 3.2.4 Enfim, o ponto final. 

Não é desta tese a idéia de que a irregularidade ortográfica para sílabas complexas com 

os segmentos líquidos é traço atemporal e a-histórico. O que se quer, em verdade, é observar 

se tal afirmação se estende também aos africanos e seus descendentes. Desse modo, dedicou-

se a esse aspecto uma seção, engendrada com os seguintes itens: 3.3.1 Introdução, 3.3.2 

Grafias de sílabas complexas com o /r/ e 3.3.3 Grafias de sílabas complexas com o 

/l/. Mas os dados, generosos que foram, conduziram a confecção de mais 3 itens, 1 deles só 

para expor as conclusões a respeito do tema – 3.3.4 Grafias de sílabas complexas com o 

/s/, 3.3.5 Enfim... e 3.3.6 Um pouquinho mais sobre o tema. 

 8



 Saia-se à cata de produções bibliográficas, sincronica ou diacronicamente, que tratem 

sobre fenômenos meramente gráficos e o resultado será a confrontação com um ou outro 

título, porque esse tema não mereceu uma atenção particular nos dois eixos referidos. 

Novamente os dados dos africanos e seus descendentes apontaram para uma outra direção: a 

possibilidade de um estudo sistemático sobre o tópico no século XIX, por isso uma seção só 

para ele, com 7 partes – 3.4.1 Introdução, 3.4.2 Inversões na ordem dos grafemas, 3.4.3 

Omissões de grafemas, 3.4.4 Substituições de grafemas, 3.4.5 Acréscimos de grafemas 

e 3.4.6 Conclusões. Uma delas, 3.4.4 Substituições de grafemas, conhecerá, como se vai 

ver, muitos desdobramentos. 

 Muitos desdobramentos estarão presentes também nos itens que formam a seção 3.5 

MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA. Além de uma 3.5.1 Introdução, em que se 

justifica a escolha pelos fenômenos fônicos descritos, o corpus deixou, pela quantidade 

numérica, que se estudassem os seguintes aspectos: 3.5.2 Aféreses, 3.5.3 Próteses, 3.5.4 

Síncopes, 3.5.5 Epênteses, 3.5.6 Apócopes, 3.5.7 Paragoges, 3.5.8 Metáteses, 3.5.9 

Elevação de vogais medias, 3.5.10 Abaixamento de vogais altas, 3.5.11 Anteriorizações 

de vogais, 3.5.12 Posteriorizações de vogais, 3.5.13 Centralizações de vogais, 3.5.14 

Redução de ditongos, 3.5.15 Ditongação, 3.5.16 Rotacismos e outras rotas: fenômenos 

entre /l/ e /r/, 3.5.17 Palatalizações, 3.5.18 Despalatalizações, 3.5.19 Nasalizações e 

3.5.20 Desnasalizações. Mas todos esses fenômenos precisam de um comentário geral e de 

uma visão em conjunto quanto ao número de ocorrências e suas percentagens, por isso a 

criação de um último item para essa seção: 3.5.21 Conclusões. 

Só um pouquinho se tratou da relação de todos os fenômenos descritos conjugados com 

a origem dos autores dos documentos na seção 3.6 ESTUDO LINGÜÍSTICO E A 

ORIGEM DOS AUTORES: SÓ UM POUCO. Comparou-se, quanto a isso, o 

comportamento de africanos e brasileiros e de brasileiros e prováveis brasileiros, com 
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comentários adicionais para o único provável africano. Apresentam-se ainda, em uma tabela, 

todos os índices dos fenômenos analisados distribuidos pela origem dos autores. 

Foi para se ter uma visão panorâmica de todos os aspectos estudados, dos seus 

desdobramentos, dos números particulares e gerais a confecção da seção 3.7 UMA TABELA 

GERAL PARA O ESTUDO LINGÜÍSTICO. É uma forma de ser generoso com o leitor, já 

que o capítulo em questão preza pela riqueza de dados e números em profusão. 

Ainda neste VOLUME I constam 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS, que serão 

breves, já que muitas das conclusões serão semeadas ao longo dos capítulos, e 5 

REFERÊNCIAS.  

Quanto ao VOLUME II, foi feito para abraçar os 290 documentos editados e 

preservados na Sociedade Protetora dos Desvalidos. Como são numerosos os textos, foi este 

volume dividido em 2 tomos, norteados, ambos, pela origem dos autores. 

No VOLUME II – TOMO I apresentam-se as seguintes partes: 1 

APRESENTAÇÃO, em que coloca o objetivo para o qual se direcionam os documentos 

editados, 2 CRITÉRIOS DE EDIÇÃO, em que se enumeram os critérios utilizados na 

edição semidiplomática, e 3 EDIÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SOCIEDADE 

PROTETORA DOS DESVALIDOS, SÉCULO XIX, em que se apresenta a edição dos 

documentos. 

Nesta última parte, elaboraram-se duas seções. Na 3.1 GRUPO 01 – AFRICANOS, 

ordenaram-se, primeiramente pelo nome e, depois, pela ordem cronológica em que os textos 

foram escritos, os documentos dos seguintes africanos: 3.1.1 Gregório Manuel Bahia, 3.1.2 

José Fernandes do Ó, 3.1.3 Luís Teixeira Gomes, 3.1.4 Manuel da Conceição, 3.1.5 

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa e 3.1.6 Manuel Vítor Serra. Na outra seção, 3.2 

GRUPO 02 – BRASILEIROS, estão os documentos, mas só de brasileiros: 3.2.1 Antônio 

José Bracete, 3.2.2 Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne, 3.2.3 Feliciano Primo 

Ferreira, 3.2.4 Felipe Benício, 3.2.5 Florêncio da Silva Friandes, 3.2.6 João Teodoro da 
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Soledade, 3.2.7 José Pedro da Silva Paraguassu, 3.2.8 Júlio Capitolino da Boa Morte, 

3.2.9 Manuel Anastácio Cajueiro, 3.2.10 Marcos José do Rosário, 3.2.11 Saturnino 

Francisco da Rocha e 3.2.12 Saturnino Rodrigues da Silveira. 

No VOLUME II – TOMO II, continua-se a apresentação dos documentos editados. 

Como se fez para o tomo anterior, prepararam-se também duas seções. A primeira, 3.3 

GRUPO 03 – PROVÁVEL AFRICANO, abriga os textos do único provável africano – 3.3.1 

Joaquim do Nascimento de Jesus. Na segunda, 3.4 GRUPO 04 – PROVÁVEIS 

BRASILEIROS, vão-se os documentos de brasileiros, mas para os quais não se há a certeza 

completa quanto à origem: 3.4.1 Antônio Agostinho da Cunha, 3.4.2 Félix Fernandes de 

Santana,  3.4.3 Francisco Zacarias das Chagas, 3.4.4 João de Deus de Santa Rosa, 3.4.5 

Joaquim Malaquias de Santana, 3.4.6 Luciano da Silva Serra, 3.4.7 Manuel de Carvalho 

Santarém, 3.4.8 Manuel do Espírito Santo de Carvalho, 3.4.9 Manuel José d’Etre, 3.4.10 

Manuel Leonardo Fernandes e 3.4.11 Tomé Manuel de Jesus.  

 Há ainda os ANEXOS, compostos por: ESTATUTO DA SOCIEDADE 

PROTETORA DOS DESVALIDOS – 1874, em que se transcreve o mais antigo estatuto 

que regeu a irmandade e AMOSTRA DE FAC–SÍMILES DOS DOCUMENTOS 

EDITADOS, cujo título já indica o seu propósito. 

Por fim, cabe mencionar que, de modo geral, a tese procurou seguir as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas, em alguns de seus pontos, se fizeram 

adaptações. Um exemplo: utilizou-se o sistema bibliográfico autor-data, porém, quando se 

retiraram citações dos documentos, de duas estratégias se valeu. Se constam da edição 

filológica, remete-se a elas, em nota de rodapé, citando o número do documento mais o nome 

do seu autor; se não, também em nota de rodapé, indica-se o título do livro em que consta o 

documento no acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos ou no de outros arquivos. 

Introduzido e apresentado, o trabalho a seguir. 
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CAPÍTULO 1   

SÓCIO-HISTÓRIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 A BAHIA DE OUTRORA: ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS 

 

1.1.1 Demografia histórica da cidade de Salvador 

 

 Antes de 1872, não existem, para a cidade de Salvador, números confiáveis no que diz 

respeito à sua composição populacional. É certo, contudo, que, já desde o século XVIII, mas, 

principalmente, ao longo do XIX, a cidade impressionava os visitantes estrangeiros pelo fato 

de a sua grande maioria ser de ascendência negra. Não parecia ser assim em finais de 

quinhentos. O jesuíta Fernão Cardim (apud Mattoso, 1992, p. 108), em 1584, avaliou em torno 

de 14.000 a população de Salvador: 3.000 portugueses, 8.000 índios assimilados e convertidos 

ao cristianismo e entre 3.000 a 4.000 os escravos. De qualquer sorte, se, à época de Cardim, os 

negros não se faziam ainda predominantes na  população da cidade, já se equiparavam à 

branca, de prevalência portuguesa. 

A situação era outra 191 anos depois. Em censo realizado em 1775 (Reis, 2003, p. 22), 

a cidade contava com 35.253 pessoas, assim distribuídas: 12.720 brancos (36%), 4.207 mulatos 

livres (12%), 3.630 negros livres (10%) e 14.696 escravos negros e mulatos (41.7%). Salvador 

já era, em finais do século XVIII, uma cidade negra: os brancos compunham 36% da sua 

população e os africanos e afro-descendentes, entre livres e escravos, correspondiam a 64%. 

Entre a população de cor livre, embora não seja marcante a  diferença, há uma predominância 

dos mulatos sobre os negros – africanos ou nascidos no Brasil –, porém grande parte dos que 

vieram de África e seus descendentes continuavam ainda no cativeiro. Os números confirmam 

a impressão de Luís dos Santos Vilhena (1969, p. 55), professor de grego na Bahia de 1787 a 

1799, de que “a têrça parte de todos êstes habitantes [de Salvador] poderão ser os brancos, e 

índios, sendo as duas outras partes negros, e mulatos”. 

 Por outro censo, desta vez para o ano de 1807 (Reis, 2003, p. 22), Salvador já contava 

com 51.112 habitantes. Mesmo não distinguindo os livres dos escravos, esse censo aponta os 
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seguintes números: 15.260 brancos (28%), 25.502 negros (50%), 11.350 mulatos (22%). A 

cidade, a cada dia que passava, tornava-se cada vez mais negra, visto que, agora, os brancos se 

situavam à volta dos 28%, enquanto os africanos e seus descendentes perfaziam 72% dos seus 

habitantes. Reis (2003, p. 24), considerando que a população da cidade cresceu no mesmo 

ritmo anterior, elabora, para o ano de 1835, os seguintes índices referentes à população de 

Salvador: 

  

Estimativa da população de Salvador em 1835 

 

                                Tabela 01: Reis (2003, p. 24) 

ORIGEM NOS.  ABSOLUTOS % 

Africanos 

     Escravos 

     Libertos 

21.940 

17.325 

4.615 

33.6 

26.5 

07.1 

Brasileiros/europeus 

     Livres brancos 

     Livres e libertos ‘de cor’∗

     Escravos*

33.385 

18.500 

14.885 

10.175 

66.4 

28.2 

22.7 

15.5 

TOTAL 65.500 100.0 

 

 Analisando esses dados oferecidos por Reis (2003), chega-se às seguintes 

considerações: de um lado, o contingente branco mantinha-se, como em 1807, em torno de 

28% no total da população; os negros – africanos e afro-descendentes – também, por sua vez, 

se situavam por volta de 72%. É entre os negros que se encontram matizes interessantes da 

estrutura escravocrata soteropolitana. 29.8% deles já nasceram livres ou já tinham deixado 

para trás a condição de escravos, ao passo que 42% ainda não. Entre os libertos, os africanos 

perfaziam o índice de 7.1% e os nascidos no Brasil, 22.7%. Quanto àqueles que eram escravos, 

os números se invertem: de um lado, os africanos se situavam em 26.5% e os brasileiros, em 

15.5%. A conclusão não chega a ser surpreendente, uma vez que diversos historiadores da 

Bahia colonial e pós-colonial, convocados ao longo deste capítulo, são unânimes em dizer que 

                                                 
∗ inclui crioulos, cabras e mulatos. 
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o passaporte para a liberdade era seletivo: privilegiavam-se, como demonstram os números 

coligidos por Reis (2003), os negros nascidos no Brasil. Mais adiante se verá que, também 

entre estes, a liberdade a ser concedida conhecia barreiras.  

 O censo oficial de 1872 (Mattoso, 1992, p. 119) consagra, em definitivo, Salvador 

como uma cidade de predominância afro-descendente. Entre a população livre, os negros e 

mulatos contavam 60.2% da população, os índios e caboclos, 3.6% e os brancos, 24.0%. 

12.2% de negros e mulatos compunham a população escrava. Portanto, 72.4% dos habitantes 

da cidade era de ancestralidade africana. 

 O foco, agora, será para os escravos, especialmente para alguns aspectos a eles 

referentes. 

 

1.1.2 Escravos e trabalho na cidade de Salvador 

 

 Os escravos brasileiros compuseram, como diz Mattoso (2001[1982], p. 11), uma 

multidão cujos indivíduos não tinham voz, o que não significa que não tivessem algum status 

dentro da sociedade escravocrata; tinham sim: o de coisa, o de objeto. Eram, por isso, vistos 

como uma massa uniforme. Contudo, mostram os documentos históricos que, de um lado, os 

escravos não passavam de coisas a serem negociadas para a obtenção de lucros rentáveis e 

para sustentar a estrutura do Brasil colonial e pós-colonial, mas, por outro, os olhos brancos, e 

mesmo os de ascendência africana, estavam mais atentos à diversidade. É sob esse prisma que 

se dividiam os escravos do Brasil e, no caso em questão, os da Bahia. 

 Há que se distinguir, inicialmente, dois grupos de escravos: os africanos e os nascidos 

no Brasil. Pelo menos até um pouco além da 1ª. metade do século XIX, os primeiros não eram 

referidos como africanos, comumente as alusões a eles feitas nomeavam as ‘nações’ de onde 

eram originários, precedidas da palavra preto ou preta. Entre os nascidos no Brasil, havia o 

negro, que sempre era designado por crioulo; o mulato, também chamado de pardo, representante 
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do processo de miscigenação entre brancos e negros; e o cabra, também miscigenado, com tom 

de pele entre o crioulo e o mulato. É o que se conclui das palavras de Reis (2003, p. 23), dentre 

outros autores: 

 
A população da cidade dividia-se, segundo sua origem, em brasileiros, africanos e 

europeus... a diversidade de origem marcou o comportamento político diferenciado desses 

segmentos da sociedade baiana. Mas havia também as diferentes cores entre os nascidos no 

Brasil: o negro, que sempre se chamava crioulo; o cabra, mestiço de mulato com crioulo; o 

mulato, também chamado pardo; e o branco. Havia negro crioulo e negro africano, este, 

durante o período aqui estudado [1835], quase sempre referido como preto. Havia branco 

brasileiro e branco europeu, este quase sempre português. Se tinha outras, pelo menos essa 

ambigüidade nacional o mulato não tinha: era sempre brasileiro. Como os brasileiros, os 

africanos também estavam diferenciados, não em cores, mas em grupos étnicos chamados 

‘nações’. Ademais, a condição de livre, liberto (ex-escravo) ou escravo separava 

internamente os africanos e afro-baianos. 

 

 Independente do matiz da cor da pele, Salvador era, no século XIX, praça comercial 

das mais intensas, por conta do trabalho exercido pela população de ascendência africana. 

Fosse livre, liberta ou escrava, ela desempenhava inúmeros papéis de extrema importância 

para a movimentação da economia na cidade. Desse modo, nas ruas, no porto, nos ‘cantos de 

ganho’1, nos domicílios, no comércio, emfim, em toda a Salvador, se faziam visíveis a sua 

presença e a sua força de trabalho a serviço das mais variadas atividades, desde aquelas mais 

básicas até outras que exigiam maior qualificação. Quanto aos escravos, a quem se dirige o 

foco por enquanto, não pareciam estar eles, em sua maioria, integrados em profissões que 

                                                 
1 Segundo Mattoso (2001[1982], p. 142-143), o canto de ganho “é um ângulo ou um cruzamento de ruas onde 
forros e escravos do mesmo ofício e da mesma ‘nação’ aguardam a clientela, enquanto tecem chapéus de palha ou 
fazem pequenos cestos, trançam correntes de fio de ferro para os papagaios, fazem gaiolas para os passarinhos, 
pulseiras de contas, objetos de couro com inscrutações de conchas. Consertam os valiosos guarda-chuvas, aos 
quais têm direito, segundo o costume africano, aqueles negros que foram ‘grandes’ em sua terra: o amarelo do seu 
pano acrescenta sua nota alegre às mil cores das ruas. Os alforriados de um mesmo ‘canto’ obedecem a um chefe 
chamado ‘capitão do canto’. Ali ficam, à espera, sentados em pequenos tamboretes de três pernas. Os barbeiros 
ambulantes vêm fazer-lhes a barba, as negras lhes vendem grandes canecos de mingau de milho e de tapioca, que 
os ‘ganhadores’ engolem com pão ou arroz preparado à maneira africana, com carne seca frita e molho de pimenta, 
ou ainda pedaços de inhame e de carne de baleia grelhada. Aos forros juntam-se sempre os escravos do mesmo 
ofício e as amizades assim forjadas no trabalho, entre os membros de uma mesma etnia, são sólidas, duradouras e 
estão na origem de inúmeras sociedades de alforriamento e confrarias religiosas, laços da ajuda mútua e da 
solidariedade entre os escravos da cidade”.  
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requeriam especialização. Andrade (1988, p. 129), em pesquisa feita sobre a vida desses 

indivíduos na Bahia, no período que estende de 1811 a 1860 e com base, sobretudo, em 

inventários e testamentos de senhores depositados no Arquivo Público do Estado da Bahia, 

reúne 82 profissões exercidas por um número de 3.168 escravos. Em sua grande maioria, 

trabalhavam no serviço de casa, no carregamento de cadeiras, no serviço da roça ou quintal, 

como ganhadores, atividades, portanto, não especializadas; o que parecia contar para o seu 

cumprimento era a força física e, em muitos casos, como o dos carregadores de dejetos, a 

‘força’ estomacal. Embora houvesse escravos pedreiros, sapateiros, carpinteiros e alguns 

outros em ofícios mais especializados, não era nesses em que se concentrava o grosso dos 

indivíduos mantidos sob o cativeiro. Havia, contudo, variáveis que influíam sobre a utilização 

da mão-de-obra servil. Oliveira (1988, p. 12-13) identifica, com base na bibliografia sobre o 

tema, três delas. 

Existiam as variáveis que dependiam dos interesses do senhor, ou seja, sendo um traço 

do escravismo a propriedade da força de trabalho, determinava o senhor quem, dentre os 

escravos, exerceria determinadas atividades, como as exerceria, onde as exerceria e sob que 

condições as exerceria. É ainda o senhor quem decide se qualificará ou não o escravo; nas 

palavras de Oliveira (1998, p. 12): “São os seus interesses que determinarão se sua ‘peça’ irá ou 

não a mercado e sob que tipo de relação de trabalho”. Havia ainda fatores afetos aos atributos 

individuais do próprio escravo, como o sexo, a idade, a origem, a índole, a inteligência etc. A 

colocação de um escravo em uma determinada atividade dependia, em muitos casos, da 

avaliação positiva ou não que se efetuava sobre esses aspectos. Seguem-se, por fim, as 

condições do mercado de trabalho que, a depender das conjunturas, determinavam maiores ou 

menores oportunidades para o trabalho escravo qualificado.  

A questão que agora se coloca é a seguinte: uma vez que grande parte dos escravos 

baianos era alocada em ofícios para os quais nenhuma especialização era exigida, a porta para a 

liberdade propiciaria a eles melhores chances de profissionalização e, conseqüentemente, de 
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ascensão no mercado de trabalho? Antes da resposta, porém, reunir-se-ão informações que 

permitem compreender os perfis dos libertos. 

 

1.1.3 O perfil da liberdade 

 

Comumente eram as cartas de alforria o instrumento que legitimava ao escravo a 

condição de liberto. Nelas, segundo Schwartz (2001, p. 173), o senhor ou senhora de escravo 

se identificava e, logo em seguida, identificava também o escravo a ser libertado. A multidão 

sem voz, uniforme, ganhava, através das cartas, alguma individualidade, pois eram ali 

designadas a idade, a cor, a naturalidade e, menos freqüentemente, a ocupação dos escravos. 

Para que tivesse valor legal, era preciso que a carta fosse registrada em um cartório e, a partir 

de então, deveria o ex-escravo carregá-la consigo como prova de que integrava a sociedade de 

homens livres. É com base em 1.160 cartas de alforria remanescentes dos cartórios de 

Salvador e depositados no Arquivo Público do Estado da Bahia, abrangendo o período de 

1684 a 1745, que Schwartz, anteriormente referido, revelará que a passagem para a liberdade, 

ao contrário do que diz Mattoso (1992, p. 161), não se restringia aos que podiam pagar, sem 

distinção entre africanos, mulatos ou negros nascidos no Brasil. A partir dos dados coligidos 

das cartas de alforria, mostrará o historiador que outros critérios, além do financeiro, atuavam 

quando da concessão da liberdade. 

O primeiro aspecto notado por Schwartz (2001), no período em estudo, é que a 

liberdade estava mais acessível às mulheres; a proporção era de duas para cada homem 

alforriado. No que diz respeito à nacionalidade e à cor, em casos em que foi possível a sua 

identificação, apresenta o historiador os seguintes números: 
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Cor e nacionalidade dos escravos libertos (1684-1745) 

 

                                      Tabela 02: Adaptada de Schwartz (2001, p. 187) 

BRASILEIROS 

     Crioulo 

     Mulato 

     Caboclo2

TOTAL 

 

221 

404 

  33 

658 

 

AFRICANOS 

 

 

292 

TOTAL 950 

  

Tomando como parâmetro de comparação a nacionalidade, observa-se que os 

brasileiros, em um total de 950 indivíduos, eram os mais favorecidos com as manumissões, 

perfazendo o número de 658 (69%) das cartas em análise; os africanos obtiveram a liberdade 

em 292 casos (31%). Portanto, a liberdade escolhia a sua nacionalidade, ela era 

predominantemente brasileira. Como lembra Schwartz (2001, p. 186), “essa distribuição é uma 

inversão da proporção de escravos brasileiros e estrangeiros na população total”. Refere-se ele 

ao fato de que os estrangeiros, no caso os africanos, pelos censos disponíveis, constituíam 

maioria entre os escravos do Brasil e, conseqüentemente, da Bahia, pelo menos no período em 

questão, e são eles os menos agraciados com a liberdade. Entre os nascidos no Brasil, a cor 

dos indivíduos se impunha como critério operante. Os mulatos ou pardos foram os 

privilegiados, com 404 casos (43%), ao passo que os crioulos, pretos nascidos no Brasil, 

perfizeram 221 (23%).  

Confrontando-se não mais a nacionalidade, apenas a cor, os números se mostram mais 

equilibrados: negros – africanos ou brasileiros – estão em torno de 54% e pardos, 42.5%. 

Contudo, esses números ganham maior significado quando se leva em consideração que o 

escravagismo era majoritariamente negro e não pardo. Esse contingente, ao que tudo indica, 

                                                 
2 Indivíduo de ascedência indígena. 
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contava de 10% a 20% entre a população escrava, por conseguinte continua o favoritismo aos 

pardos em detrimento dos negros. 

Quanto à idade dos libertos, Schwartz (2001) deixa claro que os dados a isso referentes 

não são exatos e só podem oferecer uma indicação das tendências. É com esse propósito que 

o autor apresenta os números na tabela abaixo, reunidos para os 763 casos em que conseguiu 

alguma indicação a esse respeito: 

 

Idade dos libertos (1684-1745) 

IDADE NÚMERO % 

0-5 70 09.2 

6-13 272 35.6 

  14-45 399 52.3 

 45- 22 02.9 

TOTAL 763 100.0 

      Tabela 03: Adaptada de Schwartz (2001, p. 191) 

 

 Observa-se, através desta tabela, que os escravos, de modo geral, obtinham a liberdade 

já na fase considerada pelo historiador como adulta (52.3%), entre os 14 e os 45 anos. 

Contudo, uma boa parte deles atingia a condição de libertos ainda na infância (44.8%), entre 0 

e 13 anos. Segundo o historiador, a alta taxa de mortalidade entre as crianças escravas e as 

afeições do senhor levavam grande número delas a ser libertado ainda na tenra idade. 

 Cruzando a idade dos escravos com a nacionalidade, o historiador chega à conclusão 

de que os africanos eram todos libertados praticamente na fase adulta. Isso, sem dúvida, 

refletia o fato de que, entre as crianças escravas, os africanos eram minoria, uma vez que o 

tráfico negreiro privilegiava indivíduos adultos para a comercialização. Sendo assim, as 

crianças escravas eram, em sua grande maioria, nascidas no Brasil. Quanto aos crioulos, no 

período estudado por Schwartz (2001), foram libertados em índice de 32% quando crianças e 

68% já em fase adulta. Com os pardos, a situação se inverte: 60% ficaram livres na infância e 

os demais quando adultos. Volta-se a dizer que esses dados tomam maior dimensão quando se 
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considera que os escravos eram, em sua grande parte, formados por negros, fossem eles 

africanos ou nascidos no Brasil; os pardos, por sua vez, constituíram minoria entre os escravos 

brasileiros. Não é difícil ver, pelo menos para os escravos nascidos na Bahia, que a cor, para a 

liberdade na infância, fazia a diferença.  

O ingresso no mundo dos libertos poderia ser obtido mediante pagamento ou, então, 

poderia ser concedido gratuitamente pelo senhor. As razões para a concessão de uma ou outra 

forma, contudo, diferenciavam-se. Segundo Schwartz (2001), ‘os bons serviços’ prestados 

pelos escravos não se constituíam em motivos para a obtenção gratuita da liberdade, senão 

uma pré-condição. Oliveira (1988) vê nas alforrias gratuitas, para muitos casos, uma forma de 

encobrir outras realidades, como em um que vale a pena citar. Trata-se de uma ex-escrava que, 

em seu testamento de 1830, declarou a respeito de sua ex-dona: “na carta que me passou 

declarou que o fazia pelos bons serviços que sempre lhe tinha prestado quando pelo contrário 

ela tinha em seu poder dinheiro corrente meu que lhe dei para minha liberdade, 80$000” (apud 

Oliveira, 1988, p. 24). 

 Geralmente, eram os escravos domésticos os que mais se beneficiavam das alforrias 

gratuitas. De praxe, eram as ‘crias-da-casa’, freqüentemente filhos do senhor; as amas que 

criaram os senhores e os seus filhos recém-nascidos; escravos que tivessem muito tempo de 

serviço etc. Como lembra Oliveira, anteriormente citada, muitas dessas alforrias ocorriam nas 

datas de importância do calendário senhorial, como foram os batizados e os casamentos. As 

alforrias, em muitos casos, comportavam cláusulas restritivas, o que tornava a liberdade 

condicional. As condições impostas, assim sendo, criaram uma classe especial de ex-escravos 

entre os libertos, os ‘libertáveis’. De qualquer sorte, a relação afetuosa com o senhor seria o 

motivo de maior força para a alforria gratuita.  

Quanto à alforria paga ou, para alguns historiadores, onerosa, também ela dependia da 

vontade do senhor. Entretanto, a compra da liberdade pelo escravo ou por parentes seus, 

consagüíneos ou não, ainda consoante Oliveira (1998), estava também à mercê da cotação da 
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mão-de-obra escrava, dependente das condições de renovação desse contingente e da 

demanda de mercado, se em fase de prosperidade ou de crise. Mattoso (2001[1982], p. 183) 

fala ainda de um mercado sentimental paralelo a determinar a compra das alforrias: 

 
Trata-se do grau de intimidade de que o cativo goza junto a seu senhor, de sentimentos 

difíceis de serem contabilizados, nos quais influenciam os matizes da amizade ou da 

indiferença. É possível falar-se de um mercado paralelo, no qual o valor do escravo é 

cotado em baixa, se o senhor se dispõe a facilitar-lhe a alforria, e em alta, se mostra 

hostilidade à pretensão. As cartas de alforria outorgadas a um preço baseado na estima 

entre proprietário e escravo subvalorizam o cativo, enquanto o preço dos demais se 

mantém próximo da cotação do mercado de mão-de-obra servil. 

No entanto, o senhor somente tem interesse em alforriar um escravo se o mercado de 

oferta lhe permite substituir o cativo libertado. Nesse caso, ele pode livrar-se de um escravo 

envelhecido e ter outro, mais moço e não desgastado pelo trabalho. O preço da compra 

possibilita, assim, ao senhor, uma verdadeira mais valia, um lucro suplementar sobre o 

capital investido no escravo. 

 

 Schwartz (2001, p. 201) aventa outros fatores que, segundo ele, têm sido levantados 

para explicar o fato de o escravo brasileiro poder comprar sua liberdade: 

 
Alguns autores encaram esse fato como prova da abertura e da natureza mais humana da 

escravidão no Brasil, ao passo que outros explicam o fenômeno como uma reação 

provocada pela necessidade de certos tipos de trabalhadores livres ou como um meio de 

controle social, por meio do qual os senhores, oferecendo a esperança de uma possível 

liberdade, detinham a melhor qualidade possível de trabalho e eram também, em 

conseqüência, reembolsados. 

 

 No período para o qual se voltou, de 1684 a 1745, Schwartz (2001) apresenta os 

seguintes números a respeito das alforrias gratuitas: 
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Emancipações gratuitas (1684-1745) 

 NEGRO (%) PARDO (%) TOTAL (%) % PARDO 

Homens 37 (22.0) 107 (39.1) 144 (74.4) 

Mulheres 135 (78.0) 167 (60.9) 302 (55.3) 

TOTAL 172 (100.0) 274 (100.0) 446  

   Tabela 04: Schwartz (2001, p. 201). 

  

Tanto entre os negros como entre os pardos, as mulheres eram as mais favorecidas 

pelas alforrias gratuitas. Talvez isso se explique porque, como se viu antes, os escravos 

domésticos eram os mais privilegiados com esse tipo de alforria e, entre esses, seriam os do 

sexo feminino, pelas suas ocupações no espaço domiciliar, aqueles com maiores 

probabilidades de construírem uma relação mais afetuosa com a família senhorial. As negras, 

pelo que se observa, levam alguma vantagem em relação às pardas, talvez porque fossem elas 

as que, em maior número, ainda se mantinham em cativeiro e, portanto, constituíssem, 

também em maior número, laços de afeições com os seus senhores. Quanto aos homens, os 

pardos eram os prováveis candidatos a não pagarem para serem livres; eles, no período 

estudado por Schwartz (2001), obtiveram gratuitamente a sua liberdade em 107 casos, já os 

negros, com 135 casos, tinham, com freqüência, de recorrer ao seu próprio dinheiro ou ao de 

terceiros para serem livres. Influencia, sem dúvida, na alforria gratuita para o pardo o fato de 

que era libertado, comumente, na infância. 

 Do panorama acima descrito, conclui-se: 

 

• Aos africanos, a liberdade era concedida em menor número do que aos nascidos 

no Brasil; 

• Os africanos eram todos libertados praticamente na fase adulta; 

• Entre os nascidos no Brasil, eram os pardos os mais privilegiados com as alforrias, 

mostrando que a cor era critério preponderante para a sua concessão; 

• Os pardos eram favorecidos com a liberdade ainda na infância; 
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• As alforrias gratuitas eram, com mais freqüência, proporcionadas aos pardos, visto 

que as obtinham ainda quando crianças; 

• Os crioulos obtinham a liberdade, em grande parte, quando já adultos; 

• Para os escravos africanos e crioulos, a liberdade tinha de ser conseguida, mais 

comumente, mediante o pagamento de suas alforrias. 

 

Diante disso, não parece desarrazoado dizer que a liberdade escolhia o seu perfil: era 

pardo ou mestiço e era brasileiro. Mesmo que se saiba que eram os negros, africanos ou não, 

aqueles que constituíram o grosso da escravidão, foram os mestiços, minoria entre a 

população escrava, que obtiveram, com maior freqüência e com mais facilidade, a condição de 

liberto. O senhor, pelo que parece, queria ver no novo integrante da sociedade livre um 

reflexo seu, no caso aquele mais relevante em uma sociedade escravocrata: a cor da pele e, 

mais secundariamente, a nacionalidade.   

Mas o que significava ser liberto e qual era o seu lugar na cidade de Salvador?  

Uma vez saídos da condição de escravos, não se poderia deixar os libertos se 

esquecerem da sua antiga situação. Eram-lhes cobradas, para isso, atitudes que deveriam ser 

tomadas no cotidiano: a reverência aos ex-senhores que lhes possibiltaram a sua nova 

condição, saber que seu lugar na sociedade, em qualquer espaço legítimo, vinha atrás dos 

brancos, mesmos que pobres, daí curvar-se perante estes em deferência em pequenos atos, 

como tirar o chapéu. Tais posturas por parte dos libertos eram impostas por um pacto social 

silencioso. No âmbito político, os seus direitos eram restritos. A Constituição do Império já se 

encarregava de distinguir os libertos nascidos no Brasil – os crioulos – dos africanos. Aos 

primeiros era dada, de imediato, a condição de cidadãos; quanto aos segundos, como 

estrangeiros que eram, deveriam requerer a sua naturalização. Para ambos, era restrito o acesso 

às dignidades eclesiáticas, ao poder judiciário, ao direito do porte de armas e até à livre 
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locomoção. No caso dos africanos, a fiscalização será muito mais severa após o levante dos 

Malês, em 1835, de que se falará em momento oportuno. 

 

1.1.4 O perfil de uma categoria especial de libertos 

 

Oliveira (1988), em pesquisa com inventários e testamentos deixados por libertos entre 

o período de 1790 e 1890, traz informações relevantes para que se delineie o perfil desse 

contingente na cidade de Salvador. Em primeiro lugar, há que se notar que os libertos 

estudados pela historiadora constituem, entre os demais, uma categoria especial, porque, nas 

palavras da autora: 

 
Os ex-escravos que testaram, o fizeram, ou porque tinham algo para legar ou porque 

pretendiam organizar suas vidas diante da morte que se aproximava. Em ambos os casos, 

demonstraram estar mais ou menos integrados em sua nova condição legal. Para tanto 

demonstram haver criado uma extensa rede de relações pessoais que lhes assegurava o grau 

de socialização necessário à sobrevivência fora das relações paternalistas da escravatura. 

(Oliveira, 1988, p. 31) 

 

 Portanto, não se pode tomar o perfil fornecido por Oliveira (1988) como geral a todos 

os libertos, uma vez que esses representariam indivíduos que estavam mais integrados 

socialmente. Em um universo de 240 homens e 242 mulheres, nota a autora que pouquíssimos 

deixaram o registro de suas ocupações, apenas 54 homens e 24 mulheres. Todos exerciam as 

mesmas profissões ocupadas por escravos, à exceção de um oficial de milícia, um feitor-mor e 

dois fazendeiros. A agricultura de subsistência e o criatório de animais apareceram como os 

campos de trabalho em que se empregava a maior parte dos ex-escravos do sexo masculino, 

39 casos. Segundo a autora, essa fatia do mercado se constituía em uma das poucas 

oportunidade para o liberto. Os motivos foram: ou porque os brancos livres fugiam destas 

atividades ou porque plantar era tarefa que se atribuía aos negros ou, ainda, porque Salvador 
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sofria crises de abastecimento, haja vista que os produtos cultivados em grande escala se 

dirigiam à exportação, sem espaço para o mercado interno. Assim, era bem vindo pela 

sociedade o liberto ater-se às tarefas do campo. 

 O setor de serviços aparece em segundo lugar para os homens. Ocorrendo 19 vezes na 

documentação pesquisada pela historiadora, 12 dedicavam-se à atividade de barbeiro, 

conjugando-a com o ofício de músico em 5 casos. Já o comércio é a atividade em que se 

ocupavam 11 homens. Diferentemente do serviço de comércio ambulante desempenhado 

pelas mulheres, os homens encontram-se estabelecidos em lojas, bancas e armazéns. Como 

lembra Oliveira (1988), é entre estes que se notificam os raros casos de ascensão econômica.  

 Quanto às mulheres, o comércio ocupa o lugar primeiro. Aliás, são diversos os autores 

que atribuem ao sexo feminino a maestria nessa atividade, seja como quitandeiras, vendeiras 

ou ganhadeiras. 50% das que deixaram o registro de suas profissões, nos inventários e 

testamentos pesquisados, estavam integradas nas atividades de comércio. Em 14 casos, era na 

atividade rural em que se empregavam as mulheres. No que diz respeito aos libertos que não 

declararam as suas profissões, aventa a autora a possibilidade de que viviam de rendas 

provenientes do trabalho de seus escravos, uma vez que a grande maioria deles registrou ser 

possuidora de, pelo menos, um desses indivíduos.  

 Por que essas informações? Primeiramente, para mostrar que a condição de liberto não 

dava ao ex-escravo possibilidades de ascensão social, a não ser em rarísimos casos. Observe-se 

que os libertos que deixaram testamentos e que, portanto, constituem uma categoria especial, 

quando declararam as suas ocupações, essas eram as mesmas exercidas pelos escravos. Além 

disso, os ofícios mais citados foram aqueles que, como já foi sinalizado nas páginas iniciais 

desta seção, não careciam de tanta especialização para o seu exercício: o serviço rural, o 

comércio ambulante etc. Foram a escravização de outro indivíduo e a propriedade de um 

comércio mais especializado que permitiram ao liberto maiores chances de sobrevivência.  

 26



 Se o perfil do liberto delineado por Oliveira (1988) não corresponde a essa categoria de 

maneira geral, qual seria, então, um outro mundo para o liberto na sociedade soteropolitana? 

 

1.1.5 Em busca de outro perfil do liberto  

 

Mattoso (1992, p. 596-599) propõe, para a cidade de Salvador no século XIX, uma 

estratificação social dividida em quatro níveis. 

No primeiro grupo, situavam-se altos funcionários graduados da administração real 

(governador geral, chanceler e desembargadores do Tribunal da Relação, ouvidor geral do 

crime, ouvidor geral do cível etc), oficiais das patentes mais elevadas (coronéis, tenentes-

coronéis, sargento-mores), o alto clero secular (arcebispo e membros do alto clero), os grandes 

negociantes e os grandes proprietários de terras, senhores de engenho ou pecuaristas. Esse 

primeiro grupo compunha a elite baiana da época. 

Integravam o segundo grupo funcionários de nível médio (juiz e procurador da Coroa 

e Fazenda, escrivães de agravos e apelações, tabeliães etc), oficiais de nível médio (capitães, 

tenentes e suboficiais), membros do baixo clero (párocos, vigários etc), lojistas (representantes 

de casas portuguesas, distribuidores de mercadorias importadas por negociantes baianos etc), 

alguns proprietários rurais (produtores de cana, de tabaco e de alimentos), profissionais 

liberais (advogados e médicos diplomados, não sendo, porém, oriundos dos estratos mais 

elevados) e, ainda, mestres-artesãos em ofícios considerados nobres. 

No terceiro grupo, encontravam-se funcionários públicos e militares de baixo escalão, 

integrantes de profissões liberais secundárias (sangradores, barbeiros, pilotos de barcos etc), 

artesãos e os que comercializavam frutas, legumes e doces nas ruas. Entre esses últimos, os 

que estavam inseridos no comércio, predominavam os ambulantes e, como diz a historiadora, 

os alforriados compunham a sua maioria. 
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Por fim, no quarto grupo, estavam os escravos, os mendigos e os vagabundos, 

compondo todos o estrato mais baixo da hierarquia social. 

Através dessa pirâmide desenhada por Mattoso (1992), vê-se que grande parte de 

libertos se localizariam no terceiro grupo; estariam, então, separados dos escravos pelo fato de 

terem ‘conseguido’ a liberdade, uma vez que, no tocante ao exercício da atividade profissional, 

escravos e libertos estavam, conforme Oliveira (1988, p. 30), ocupando os mesmos espaços de 

trabalho na cidade de Salvador. Aliás, é Mattoso (1992, p. 122) ainda quem salienta: “entre as 

pessoas de cor, era difícil distinguir trabalhadores livres e escravos”.  

As chances de trabalho para os libertos pareciam ser bastante escassas, uma vez que, 

com eles, competiam também os brancos pobres e os negros que já nasceram com a condição 

de livres. Some-se a isso uma economia que era extremamente frágil, estava direcionada para a 

busca de lucros rápidos, dependente dos interesses internacionais e, além disso, movida pela 

mão-de-obra escrava em todos os níveis. Não por acaso, Mattoso (1992, p. 579) diz que 90% 

da população baiana, no século XIX, vivia no limiar da pobreza. Então, ao liberto restava: 

 
Continuar  como estivador, abarrotando os navios de gêneros de exportação e os armazéns 

de produtos importados aos quais nunca teria acesso. Continuar carregando homens e 

mulheres livres em ‘cadeirinhas de arruar’, tal qual besta humana. Continuar como ‘negro 

de ganho’, a viver de expedientes ou de pequeno comércio ambulante, comprando aqui, 

vendendo ali, para um mercado de baixo poder aquisitivo. Continuar como barbeiro e nas 

horas vagas, músico. Continuar, em roças na periferia da cidade, a plantar gêneros de 

subsistência para vender os minguados excedentes para um mercado sempre mais carente 

de alimentos. (Oliveira, 1988, p. 32-33) 

 

 Fraga Filho, em Mendigos, moleques e vadios na Bahia do século XIX, de 1996, ajuda a 

compreender um outro perfil do liberto na Salvador oitocentista. Como o próprio título do 

trabalho indica, o autor traçará, a partir de documentação disponível, o perfil dos mendigos, 

moleques e vadios, no século XIX, na cidade de Salvador. 
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 Para desenhar o perfil dos mendigos, o autor se vale dos livros de registros de ‘Entrada 

e saída de doentes’ do Hospital da Caridade, mantido pela Santa Casa de Misericórdia. Ali, 

eram depositados os doentes provenientes das classes mais baixas da cidade, uma vez que os 

endinheirados não recorriam a hospitais para se tratarem: os locais eram o espelho da estrutura 

social. Os registros analisados cobrem um período que se estende de 1847 a 1856. Quanto à 

cor, era o seguinte o perfil da mendicância: 

 

Distribuição dos mendigos segundo a cor (1847-1856) 

COR TOTAL % 

Branco 104 14.8 

Preto 266 37.8 

Crioulo 150 21.3 

Pardo 142 20.2 

Cabra 34 04.8 

Caboclo 01 0.1 

Ignorada 07 01.0 

TOTAL 704 100% 

                            Tabela 05: Adaptada de Fraga Filho (1996, p. 67) 

 

 O autor sublinha que muitos dos mendigos que deram entrada no Hospital eram 

escravos alforriados. Para garantir que não entrassem escravos, era-lhes exigida a carta de 

alforria, por conseguinte a tabela fornecida por Fraga Filho (1996) espelha a situação dos que 

estavam livres e, mesmo assim, a de uma parcela que procurava no Hospital, talvez, uma 

forma decente de terminar os seus dias.  

 Não é difícil observar, pelos números expostos, que a mendicância, na Salvador do 

século XIX, encontrava o seu lugar, principalmente, entre os africanos e afro-descendentes. Se 

se opuserem os brancos aos não-brancos, um abismo se instala entre ambos. Os primeiros 

correspondem a 14.8% dos números, ao passo que os segundos, a 84.2%. Esses dados 

refletem a estrutura de uma sociedade em que a ascensão social era bastante restrita às pessoas 
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de cor. Aí estão incluídos, possivelmente, muitos ex-escravos alçados à condição de libertos, 

afinal:  

 
...ao alcançar a liberdade o negro ficava reduzido à condição de verdadeiro pária, pois o 

mundo do senhor branco não garantia oportunidades para atender às necessidades dos ex-

escravos de maneira eficiente. Em meio às ocupações esporádicas mal remuneradas e à 

criminalidade, a mendicância podia ser o recurso de sobrevivência possível. (Fraga Filho, 

1991, p. 69).  

 

Oliveira (1988, p. 30) corrobora essa afirmação quando diz que o maior preço pago 

pelo liberto era a própria sobrevivência, haja vista que o que impediu a sua ascensão social 

foram as enormes limitações nas oportunidades de trabalho. 

 Observando os índices entre a gente de cor, os números são reveladores: os pretos – 

os africanos – saem à frente com 37.8%, os crioulos e os pardos parecem estar na mesma 

situação, 21.3% e 20.2%, respectivamente, e os cabras, 4.8%. O critério aqui parece pautar-se 

na origem. Os africanos, então, estavam com mais freqüência relegados à condição de párias; 

para eles, a estrutura social parecia manter-se mais fechada.  

 Os dados colhidos no Asilo da Mendicidade, outra instituição pesquisada por Fraga 

Filho (1996), mostram que a situação em nada se alterou de 1856 a 1877. Através de um 

relatório feito pelo Provedor desse Asilo, contabilizando os mendigos que ali se encontravam 

no mês de outubro de 1877, o autor oferece os seguintes percentuais: de 177 mendigos, 34.5% 

eram pretos (africanos); 28.2%, crioulos; 23.7%, pardos e 13.6%, brancos. Novamente, o 

abismo entre brancos e negros, novamente a prevalência de africanos entre os mendigos, 

novamente a situação equilibrada entre crioulos e pardos, novamente, enfim, o fato de que, 

quanto mais escura a cor da pele, maior a possibilidade de integrar-se à classe de mendigos.  

Os números oferecidos pelo relatório, para o mês de janeiro de 1886, por essa mesma 

instituição, mostram que estavam internados ali 148 mendigos, dentre os quais 15.5% eram 

africanos, 81.7%, brasileiros, 1.4%, espanhóis e 1.4%, portugueses. Há um decréscimo no 
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número de africanos, explicável, certamente, pela diminuição desse contingente entre a 

população livre e escrava a partir da extinção do tráfico em 1850. Contudo, o grosso da 

mendicância ainda era composto pelos seus descendentes: os crioulos e pardos chegavam a 

72.3% dos pobres recolhidos.  

 Fraga Filho (1996) também oferece um perfil da vadiagem na Salvador do século XIX. 

Segundo ele, o termo vadio remetia sempre aos homens pobres livres ou libertos que não 

tinham nem ocupação permanente e nem moradia certa; enchiam, por conseguinte, os campos 

e as cidades à procura de trabalho. Quando não encontravam, não foram poucas as vezes em 

que se infiltraram no mundo do crime ou no da mendicância. Desse modo, o trabalho incerto 

e aleatório marcou essa categoria. Eis o perfil do vadio traçado pelo autor: 

 
...podia ser o desempregado ou o que mantinha vínculo inconstante com o mercado de 

trabalho; era o agregado da grande propriedade rural expulso da terra, ou o citadino que se 

disfarçava de mendigo para pedir esmola. Sobrevivia essa gente de trabalhos esporádicos da 

mendicância, do roubo e, no caso das mulheres, da prostituição. O diarista de engenho 

podia, em tempos difíceis, metamorfosear-se em andarilho, mendigo ou ladrão (Fraga 

Filho, 1996, p. 76). 

 

 Essa gente não era bem vista pela sociedade e, quando se desconfiava de que alguém 

pudesse assumir o rótulo de vadio, logo se mandava prendê-lo com o objetivo, dentre outros, 

de ser recrutado pela Marinha. Fraga Filho (1996), com base nos ofícios das autoridades 

policiais dando conta da prisão de vadios em Salvador e em vilas do Recôncavo, totaliza 108 

indivíduos presos como tal. Para o que aqui interessa, ressalta-se que, segundo o autor, 

predominavam, entre eles, negros e mestiços. Dos 82 indivíduos para os quais aparece 

referência à cor, 40.2% eram pardos e 37.8% eram negros – o autor não os divide em 

africanos e crioulos. De qualquer sorte, salta aos olhos o fato de que 78% dos denominados 

vadios eram não-brancos. Portanto, mesmo que não o diga explicitamente o historiador, 

parece claro que ser vadio é, em muitos dos casos, ser negro e negro liberto. Assumindo com 
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o autor que o traço marcante da vadiagem era o trabalho incerto, mais uma vez se confirma o 

que já dissera Oliveira (1988, p. 33), ou seja,  às gentes de cor eram mais restritas as 

oportunidades no mercado de trabalho. 

 Por fim, o perfil dos moleques. Fraga Filho (1996) diz que a questão da vadiagem 

infanto-juvenil, no século XIX, estava bastante relacionada com a existência de muitos 

meninos e meninas que tinham a rua como espaço de trabalho, de divertimento, de peraltices, 

de jogos e de brincadeiras, conseqüência de uma sociedade escravista que não oferecia muitas 

oportunidades de ascensão para gerações mais novas de livres e libertos, pois a escravidão 

continuava a lhes dar papéis subservientes e serviçais, nos quais disciplina rigorosa, castigos 

corporais e tarefas estafantes estavam na pauta com muita freqüência.  

Pesquisando o perfil dos meninos vadios nos relatórios e correspondências da polícia, 

entre 1840 e 1870, o autor traça as características mais relevantes de 83 desses menores. Com 

idade que variava entre 10 e 18 anos, nos 60 casos em que havia alguma referência à cor,  o 

contingente não-branco perfazia um total de 83.3%. Os crioulos estavam à volta de 60.0% e 

os pardos, de 28.3%; os brancos, por sua vez, constituíram 11.7% da amostra. Os africanos, 

como se pode ver, não constavam entre os meninos vadios, isso seria o esperado porque esse 

contingente, como já se disse, não era privilegiado pelo tráfico negreiro na fase infantil. Já os 

crioulos, os negros nascidos no Brasil, abundavam nas ruas de Salvador em proporções muitos 

maiores que os pardos. Esses últimos, ao que tudo indica, contavam com maior sorte. 

Freqüentemente, os meninos tidos como vadios eram encaminhados a instituições de 

recolhimento onde aprendiam, dentre outras coisas, uma profissão. Na Salvador do século 

XIX, a mais atuante delas foi a Casa Pia Colégio dos Órfãos de São Joaquim, fundada em 

1825. A cor era critério seletivo; privilegiavam-se, nessas instituições, os brancos e os pardos, 

não espanta, portanto, o fato de que os crioulos estivessem em maior número nas ruas da 

cidade. 
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1.1.6 E finalmente... 

 

O estudo de Fraga Filho (1996) mostra que a presença dos libertos ia além do terceiro 

nível da hierarquia social desenhada por Mattoso (1992) para a Salvador oitocentista. É 

possível que muitos dos que ali se integravam estivessem de acordo com a categorial especial 

de libertos estudada por Oliveira (1988). Não é improvável que o perfil geral desse 

contingente seja melhor delineado entre vagabundos, mendigos e escravos, integrantes, desse 

modo, do estrato mais baixo da sociedade, mesmo assim com ressalvas: os escravos, por 

serem mercadorias apreciadas, talvez fossem melhor tratados, porque também dos seus 

atributos físicos dependiam a sua cotação e a sua força de trabalho. Ser liberto ou já ter 

nascido com a condição de livre, então, não significava estar com as portas abertas para a 

ascensão ecônomica e, muito menos, para a social: as oportunidades de trabalho fechavam-

nas, a cor fechava-as, a origem fechava-as. Ao contrário, pareciam se abrir, com mais 

freqüência, as portas da criminalidade, da mendicância e da vadiagem. Dizem-no os relatórios 

das instituições beneficentes da época, dizem-no os relatórios de polícia, dizem-no as 

narrativas de viajantes que, de um lado, exaltavam a exuberância da cidade, mas, por outro, 

não desatentaram ao fosso social que caracterizava a Salvador oitocentista e de antes até. 

Desse modo, o estudo de Fraga Filho (1996) confirma o que descreveu das ruas de Salvador a 

escritora Anna Ribeiro de Goes Bittencourt (1992, v. 2, p. 103), quando, em meados do século 

XIX, visitou a cidade: 

 
Meu tio morava no Largo do Pelourinho. Não sei o nome das ruas percorridas da Lapinha 

até ali; recordo-me, porém, da decepção que sofri à vista de casas enegrecidas, ruas 

tortuosas freqüentadas por moleques esfarrapados ou sujos, negros maltrapilhos, enfim, 

gente da ínfima plebe. A luz mortiça dos lampiões de azeite de peixe tornava ainda mais 

tristonho o aspecto da cidade. 
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 Diante desse panorama e como conseqüência dele, estavam restritas também as 

oportunidades de africanos e afro-descendentes, fossem escravos, libertos ou livres, se 

letrarem.  
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1.2 A BAHIA DE OUTRORA: ASPECTOS SOBRE A ALFABETIZAÇÃO3

 

1.2.1 Introduzindo a questão 

 

 Deve-se a Antônio Houaiss, no seu livro de 1992[1984], O português no Brasil, a entrada 

em cena do fator alfabetização como uma das questões fundamentais para a compreensão 

histórica do português brasileiro. Em tempos mais recentes, o tema, com freqüência, tem vez 

em trabalhos de lingüistas que se debruçam sobre a sócio-história do português em território 

brasileiro ao longo do período colonial e pós-colonial. Rosa Virgínia Mattos e Silva, em 

diversos textos seus, constantes das Referências bibliográficas, coloca a história da alfabetização no 

Brasil como crucial para se compreender a polarização presente do português, formulada por 

Dante Luchessi (1994), em normas cultas e vernáculas. Será ainda esse um fator articulado por 

Tânia Lobo (2001a, p. 40-41) como um dos marcos para a sua proposta de periodização para a 

história lingüística do Brasil. 

 Historiar o percurso da alfabetização no país não é o objetivo aqui. No entanto, para o 

que é objetivo central desta seção: hipotetizar sobre alguns possíveis caminhos pelos quais 

trilharam africanos e afro-descendentes para se alfabetizarem, sobretudo no século XIX, mas 

também com incursões pelo XVIII, há que se procurar um início. Para isso, algumas 

informações já disponíveis sobre o assunto hão de ser um bom caminho. 

                                                 
3 Segundo Marcuschi (2001, p. 21-22), “O letramento é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e 
da escrita em contextos informais e para usos utilitários, por isso é um conjunto de práticas, ou seja, letramentos ... 
Distribui-se em graus de domínios que vão de um patamar mínimo a um máximo. A alfabetização pode dar-se, 
como de fato se deu historicamente, à margem da instituição escolar, mas é sempre um aprendizado mediante 
ensino, e compreende o domínio ativo e sistemático das habilidades de ler e escrever. A escolarização, por sua vez, 
é uma prática formal e institucional de ensino que visa a uma formação integral do indivíduo, sendo que a 
alfabetização é apenas uma das atribuições/atividades da escola.” Embora conscientes dessa distinção 
apresentada por Marcuschi (2001), tomar-se-ão, neste trabalho, os termos letramento e alfabetização como 
sinônimos, uma vez que só interessa, dentre os inúmeros significados cobertos por letramento, aquele que diz 
respeito à alfabetização, entendida aqui como uma habilidade na leitura e escrita em língua portuguesa, ‘mínima’ ou 
‘máxima’. Quando ao termo escolarização,  admite-se, como o autor, que esteja vinculado a uma prática formal e 
institucional de ensino, contudo interessa apenas uma de suas atribuições/atividades, a da alfabetização. Soares 
(2003) pormenoriza o que se entende por letramento, alfabetizaçao e escolarização na atualidade, contudo a 
transposição dos conceitos, tais como expõe a autora, para séculos anteriores é complicado. Mais um motivo para 
se tomarem como sinônimas as expressões letramento e alfabetização, e às vezes instrução, diferenciando-as apenas de 
escolarização, pelo motivo acima posto por Marcuschi (2001). 
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 História da alfabetização?! Não é bem assim que pensa a historiadora da educação Ana 

Maria Araújo Freire (2001). Segundo ela, de acordo com o que os dados vêm informando a 

esse respeito, seria até mais prudente se falar em história do analfabetismo no Brasil. Veja-se, 

em poucas linhas, o porquê. 

 Sabe-se que, entre o período que se estende de 1549 a 1759, a educação no Império 

Luso, por conseguinte no Brasil, esteve a cargo quase que exclusivamente da Companhia de 

Jesus. O ensino oferecido pelos jesuítas aos que no Brasil habitavam, conforme Freire (2001, 

p. 32-43), sofre, já no século XVII, mudanças no que toca à população a ser por ele 

contemplada. Criadas as escolas jesuíticas para abrigarem, sem nenhuma distinção, os índios, 

os filhos de colonos brancos e mamelucos, já no século XVII, dirigem-se, de maneira quase 

que exclusiva, aos colonos brancos, filhos das elites agrárias. Sendo assim, de uma meta não 

excludente quando da sua criação, as escolas sob o comando da Companhia de Jesus vão, 

progressivamente, privilegiando os brancos da terra, ao que parece ricos. 

 Em 1759, quando da expulsão dos jesuítas do Brasil, tinham eles montado uma 

estrutura educacional que comportava, àquela época: 

 
36 missões, escolas de ler e escrever, em quase todas as povoações e aldeias onde se 

espalharam 25 residências, além de dezoito estabelecimentos de ensino secundário, entre 

colégios e seminários localizados na Bahia, São Vicente, Rio de Janeiro, Olinda, Espírito 

Santo, São Luís, Ilhéus, Recife, Paraíba, Santos, Pará, Colônia do Sacramento, Florianópolis 

(Desterro), Paranaguá, Porto Seguro, Fortaleza, Alcântara, Vigia. (Piletti e Piletti, 2002, p. 

135) 

 

 Está por ser feita uma história que tenha por escopo os efeitos da educação jesuítica na 

população do Brasil, no sentido de se saber quem, de fato, teriam sido os atingidos pelas 

escolas de ler e escrever espalhadas ao longo do espaço territorial brasileiro. Ao serem 

expulsos os jesuítas, em 1759, o Marquês de Pombal expede alvará, em junho do mesmo ano, 

para que as aulas régias substituíssem, em todos os pontos das capitanias, a estrutura 
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educacional montada pela Companhia de Jesus. É comum se ter como certo, em recentes 

estudos sobre o tema, que a política de educação posta a cabo pelo Marquês para a colônia 

teve pouco alcance entre a população do Brasil. Freire (2001, p. 46-47) informa que, no 

período que se seguiu a implantação dessa política, no Brasil deixaram de existir escolas. 

Mesmo quando as reformas já estavam sedimentadas, por volta de 1818, Barbosa (1999, p. 64) 

mostra que era bastante reduzido o número de indivíduos contemplados, para o geral do 

Brasil, pelas designadas aulas régias. Dessa maneira, era nos espaços privados que se ia 

fazendo a instrução na colônia, dada a ineficácia ou inexistência do ensino público no período 

pós-jesuítico. 

 Para além do fato de que o ensino público não atingiu de modo satisfatório a 

população do Brasil que ia se fazendo cada vez mais numerosa, mostra ainda Barbosa (1999) 

que houve outros aspectos, dentro da estrutura educacional, que contribuíram para a sua 

inoperância mesmo para os poucos que nela conseguiram se integrar. Disso trata um dos itens 

da sua tese de doutorado, intitulado A falência do ensino público no século XVIII (p. 64-76). É 

através de um documento depositado no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa que o 

autor apresenta a decadência do ensino no Rio de Janeiro sob a ótica de indivíduos que faziam 

parte ‘de dentro’ da estrutura educacional daquele lugar: os professores João Marques Pinto, 

de grego, e Manoel Ignácio da Silva Alvarenga, de retórica, que, em 28 de março de 1793, 

enviam à metrópole do reino uma carta em que “...relatam e analisam os motivos, para eles, da 

decadência do ensino público da colônia.” (Barbosa, 1999, p. 71).  São sete, segundo os 

autores do documento, as razões pelas quais fracassava o ensino público ou semipúblico na 

cidade do Rio de Janeiro, dentre as quais a baixa remuneração dada aos professores, tensões 

entre o ensino eclesiástico e laico na cidade, a não obrigatoriedade da presença nas aulas de 

alguns segmentos sociais, como os militares, além de querelas pessoais.  

Esse documento histórico trazido à tona por Barbosa (1999) espelha a situação, como 

já apontado, para o Rio de Janeiro, embora postule o autor, com base em outros textos, que a 
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falência do ensino se estendesse também a outras partes do Brasil de então. É com o 

propósito de confirmar que, na Bahia em finais de setecentos, também prevaleciam, mutatis 

mutandis, as dificuldades apontadas pelos já referidos professores de grego e de retórica na 

estrutura educacional as linhas que se seguem. Outro cenário, porém o mesmo tempo e a 

mesma situação de decadência do ensino. 

 

1.2.2 A falência do ensino na Bahia em finais do século XVIII 

 

 Luís dos Santos Vilhena, também professor de grego, é quem oferece um retrato, com 

cores fortes, da Bahia nos finais do século XVIII. Como se sabe de sua biografia, Vilhena 

ensinou a língua grega em Salvador entre o período de 1787 a 1799. Ao longo da sua estadia 

na cidade, como professor, escreveu a amigos numerosas cartas em que descreveu, com 

riqueza de detalhes, a vida, não só na Bahia, mas em vários outros pontos do Brasil. Tais 

cartas, editadas em 1969 com o título de A Bahia no século XVIII, se constituem como fonte de 

pesquisa obrigatória para quem se debruça sobre a Bahia pretérita. Divididas em três volumes, 

é do primeiro que consta a Carta oitava, dirigida ao amigo Filipono, 

  
...em que se dá uma breve noção dos estudos na cidade da Bahia, tanto antes, e no tempo 

da extinção dos jesuítas, como no tempo presente; mostra-se a causa da decadência, o 

número das Aulas que há na cidade e Capitania, com o ordenado dos respectivos 

professôres, fazendo ver o como é quase impossível a subsistência, principalmente dos que 

nada mais têm que os seus ordenados, e o mais que no breve contexto dela se verá. (p. 272) 

 

 De início, ressalta-se logo um dos motivos pelo qual a carta foi escrita: informar a 

decadência das aulas na cidade e na Capitania da Bahia. Vejam-se, sob a ótica do professor de 

grego, as causas da falência do ensino. 

 Na Bahia, à época de Vilhena, cabia à Junta da Real Fazenda acatar as ordens que 

diziam respeito aos professores da Capitania. A mais significativa delas era o recebimento, das 
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Câmaras, do Subsídio Literário, para que, com ele, se pagasse a todos os professores e Mestres 

‘a quartéis adiantados’, uma vez que “aquela [era] a sua única subsistência, sem que jamais 

possam passar a ter outra por não lhes restar tempo algum para poderem agenciar alguma 

outra cousa de que vivam, e se tratem com a decência necessária” (p. 276). 

 A última ordem recebida pela  Junta da Real Fazenda, segundo Vilhena, datou de 20 de 

junho de 1793 e instituía que se mandasse, primeiramente e em nome da Sua Magestade, 

pagar, de imediato, aos professores e, ao mesmo tempo, indagar “o modo por que os Mestres, 

e Professores cumpriam com os seus deveres para que não sucedesse andarem alguns 

distraídos, as suas Aulas ao desamparo, e Sua Magestade pagando a quem a não servia” (p. 

276-77). 

 Se se lêem as entrelinhas dessa ordem recebida pela Junta da Real Fazenda, dois 

problemas em relação ao ensino na Bahia em fins do século XVIII parecem claros. A 

preocupação em se mandar, de pronto, pagar aos professores os seus ordenados revela que os 

seus vencimentos, talvez, não estivessem em dias. Além disso, indagar aos professores o modo 

como procediam demonstra haver, por parte da Junta da Real Fazenda, alguma desconfiança 

de que alguns mestres não estivessem cumprindo à risca os seus deveres. De fato, confirma 

isso Vilhena quando diz que, diante desse procedimento a ser levado a cabo, alguns 

‘beneméritos’ exultaram, haja vista ter chegado a hora de se diferenciarem os bons dos maus 

professores. 

 Se Sua Magestade parece ter tido boas intenções, na prática as suas ordens não se 

cumpriram como esperado. Segundo o Professor de grego, quanto à primeira decisão, o 

vencimento dos professores, resultou dela que, de fato, apenas um, dos diversos ordenados 

em atraso, foi pago, “deixando-os [os professores e Mestres] passar pelas amarguras da 

indigência...” (p. 277). Aliás, em quadro onde constam os seguintes títulos: distritos, nomes dos 

professores, cadeiras que exercem, povoações onde residem, quanto vencem por ano, o que se lhes deve em 

dinheiro e quantos meses, Vilhena expõe com clareza a situação de atraso em que se encontravam 
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os ordenados dos professores em diversas comarcas da Bahia. Estão arrolados ali os nomes de 

44 professores, inclusive ele próprio, que ocupavam as cadeiras de filosofia, retórica, grego, 

gramática latina e ler e escrever e os seus ordenados vencidos, que variavam entre 3 a 36 

meses. Para a cidade de Salvador, 12 professores, quantos aos meses em débito, estavam assim 

distribuídos: 1, com 3 meses; 5, com 6 meses; 2, com 9 meses e 4, com 12 meses.  

 A principal fonte para o pagamento dos professores, como se sabe, provinha do que se 

designou de Subsídio Literário. Na Capitania da Bahia, por lei de 3 de setembro de 1772, 

segundo Querino (1946, p. 46), determinou-se um “imposto de dez réis por uma canada de 

aguardente da terra, e trinta e dois réis por arrôba de carne que se retalhasse nos açougues 

públicos”, para supri-lo. Vilhena, indignado, informa que, se, de fato, tais quantias fossem 

angariadas, dariam para cobrir as despesas necessárias para o pagamento dos professores, uma 

vez que só os alambiques vinham se multiplicando ao longo da Capitania. Contudo: 

 
...a maior parte dos donos manifestam menos canadas do que pipas destilam nos seus 

alambiques, e pelo que pertence às carnes, não se manifesta a quarta parte dos bois que se 

matam vindo por isso a cobrar-se muito diminuta a coleta, e esta é a razão por que o seu 

cofre se acha em alcance e os filhos da Fôlha padecem, além de outras razões mais 

particulares que te não interessas saber, nem eu manifestá-las. (p. 287) 

 

 A sonegação, na terra em que a “lei que de ordinário se observa é a vontade do que 

mais pode” (p. 280), comprometia sobremaneira o Subsídio Literário e, por conseguinte, fazia 

padecer os professores. Padeciam ainda os filhos da Fôlha com o descompasso que existia entre 

o custo de vida e o valor dos ordenados: 

 
...tudo está hoje pelo quádrupulo, e com boas esperanças de passar muito avante, segundo 

o govêrno político, e econômico que se pratica, sendo absolutamente impossível o poder 

passar com o seu simples ordenado um professor que gasta o dia inteiro na Cadeira sem 

que tenha nem possa ter um só real de emolumentos, nem proprinas e muito 

principalmente satisfazendo-se-lhe os quartéis do seu ordenado tão fora do tempo em que 

Sua Alteza Real lhos manda pagar. (p. 284) 
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Aliás, cumpre notar um outro aspecto registrado por Vilhena quanto ao despreparo 

dos professores. Segundo ele, na enxurrada dos que na Ámerica desembarcaram com o nome 

de mestre mereciam, em verdade, o título de discípulos. Por conta disso, conveniente seria que 

retornassem aos seus lugares de origem para servir a seus amos. Na Capitania da Bahia, sob o 

olhar do Professor de grego, não foi diferente. Reconhece que havia bons literatos, contudo 

eram muito poucos, prevaleciam os maus, que recebiam, como os bons, alguma insenção e 

privilégio dados por Sua Magestade, constituíam, por isso, a corporação de enteados. 

 No que toca aos principais interessados no ensino, a sociedade da Bahia de então, os 

olhos que se voltavam para os professores não eram dos melhores. É ainda Vilhena quem 

oferece um retrato em que se revelam a tensão entre sociedade e professores e o descaso com 

que eram tratados os principais agentes da escolarização. Segundo ele, “indizível é a aversão 

que nesta cidade há à corporação dos Professôres, gente de nenhuma entidade na Bahia, 

membros da sociedade para quem se olha com a maior indiferença, e disciplicência suma.” (p. 

278). 

 Duas causas, consoante o Professor de grego, são as principais responsáveis por isso. 

A primeira delas diz respeito ao comportamento dos estudantes, em sua maioria rebeldes e 

malcriados, sem nenhum respeito à figura do professor, a ponto de adentrarem as aulas pelas 

janelas. Não prezavam esses estudantes também pela pontualidade. Vilhena registra os 

constantes atrasos das aulas, atribuídos a pais e tutores que não levavam os pupilos às escolas 

pessoalmente, por isso os alunos vadiavam e faltavam quando queriam. A segunda versa sobre 

o abusivo hábito de se recrutarem estudantes. Os soldados invadiam as escolas, arrancavam os 

alunos e, ainda por cima, diziam impropérios aos professores. Os alunos, buscando fugir de 

uma carreira militar, esvaziavam as salas de aulas. Veja-se o que diz Vilhena (1969, p. 279): 

 
...como é pois de acreditar que sendo tal a despesa que a Real Fazenda tem com as cadeiras, 

queira o senhor delas e a da Fazenda que as duas Cadeiras Régias de Filosofia e Língua 

Grega sejam ùnicamente freqüentadas por cinco estudantes que saem de uma e vão entrar 
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na outra; que a de Retórica traga ùnicamente quatro tendo desertado dois com receio de 

serem nela presos; que pela mesma razão uma de Gramática Latina em que andavam 35 

estudantes ficasse dezoito, que ficasse com dez uma em que havia trinta, que a terceira 

ficasse com seis, e a quarta com um único de forma que são quarenta, e três, todos os 

estudantes que freqüentam estas Aulas e isto muito interpoladamente, porque logo que há 

notícia de fazer recrutas só ficam nelas os meninos, que não passam de dez, ou onze anos 

de idade. 

  

 Diante do panorama descrito, a experiência de Vilhena (1969, p. 281) lhe mostrou, 

todos os dias, que, na cidade de Salvador, “o ser professor, e não ser nada, é tudo o mesmo”. 

 Pensa-se ter demonstrado, através do depoimento contudente do Professor de grego, 

que, a exemplo do que ocorreu para a cidade do Rio de Janeiro, também na Bahia, estava o 

ensino problemático em finais de setecentos. Atrasos nos vencimentos, defasagem dos 

ordenados em relação ao custo de vida na cidade, professores despreparados, descaso para 

com as aulas ministradas, baixa freqüência de alunos às aulas fizeram, dentre outras razões, 

com que o ensino baiano estivesse também ele em decadência.  

 

1.2.3 Letramento na Bahia oitocentista 

 

 Nizza da Silva (1978, p. 131-141), em A primeira gazeta da Bahia: Idade D’ouro do Brasil, 

afirma que, ao adentrar o século XIX, houve na Bahia uma melhoria, tanto quantitativa quanto 

qualitativa, no ensino. Através de anúncios publicados na Gazeta Idade D’ouro no Brasil, que 

circulou na Bahia entre os anos de 1811 e 1823, mostra que aumentou substancialmente o 

número de aulas régias na cidade de Salvador e na Capitania da Bahia em geral. É também 

nesse século que, segundo a autora, começaram a proliferar as aulas particulares, eram, 

inclusive, gratuitas para aqueles que não podiam pagá-las. 

 Se parece não haver dúvidas quanto ao aumento do número de aulas que, na cidade de 

Salvador e na Capitana da Bahia em geral, passaram a ser oferecidas, há algum indício de que, 

qualitativamente, a afirmação de Nizza da Silva (1978) não pode ser generalizada.  
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 Pertence ao Setor de Filologia Românica da Universidade Federal da Bahia um acervo 

documental intitulado Coleção Instrução Pública da Bahia. Escritos ao longo do século XIX, os 

documentos que o compõem são, em sua maioria, petições e declarações (de protecionismo, 

injustiças, salários, desvio de funções etc) que revelam o dia-a-dia da instrução pública na 

Bahia oitocentista. Ao sintetizar o conteúdo desses textos, veja-se o que verificou Almeida 

(1998, p. 90): 

 
...um número elevado de documentos que tratam de jubilamentos de professores da 

Instrução Pública, o que caracterizaria também uma grande redução no quadro de 

professores. Paradoxalmente, encontram-se nestes documentos muitos pedidos para a 

convocação de professores substitutos. Sem recursos, contrata-se mão-de-obra temporária, 

sem vínculos empregatícios. Observaram-se também muitos pedidos de aumento salarial. 

Seriam esses pedidos sinais de insatisfação, indignação por parte dos lentes baianos. 

 

 Parece, então, que a melhoria qualitativa flagrada nos anúncios públicos da Gazeta por 

Nizza da Silva (1978) não encontra correspondência naquilo que expõem os documentos 

analisados por Almeida (1998). Esse desencontro se deve, certamente, à natureza das fontes 

estudadas por uma e outra. Vêem-se nos conteúdos dos documentos do século XIX réplicas 

de alguns dos problemas de que já se queixava Vilhena (1969) no fim do XVIII.  

 De fato, conforme já se disse, houve maior número de aulas oferecidas na Bahia ao 

longo do século XIX. Contava a Capitania, à época de Vilhena, com 18 aulas régias de ler e 

escrever, 19 de gramática latina, 1 de grego, 1 de retórica e 2 de filosofia; as quatros últimas, 

aliás, só existiam em Salvador. Portanto, somavam 41 as aulas de Humanidades. No ano de 

1812, na Capitania, só as aulas de ler e escrever, ou seja, as de Primeiras Letras,  aumentaram de 

15 para 20 e, na cidade de Salvador, de 3 para 7.  

 De qualquer sorte, mesmo se demonstrando que o ensino não atingia com eficiência 

os que nele se integraram, o fato é que a alfabetização por meios formais no Brasil sempre 

esteve ao acesso de pequena parcela da população. O país, na sua história pregressa, sempre 
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foi pobre em escolas e, como diz Matta (1999, p. 85), em programas de ensino planejado. As 

pouquíssimas aulas e escolas existentes se dirigiam aos filhos dos senhores de terra ou da alta 

burocracia e objetivavam, com freqüência, apenas o ensino elementar da escrita e da leitura. 

Disso dá mostra Anna Ribeiro de Goes Bittencourt (1992), ao se referir ao colégio dirigido 

pelo Padre José Xavier, do século XVIII para o XIX, e ao letramento no âmbito da sua 

família: 

 
Esse colégio terminou com a morte do Padre, depois de prestar imensos serviços à 

população do recôncavo, difundindo ali a instrução naquele tempo ainda tão escassa. 

Limitava-se esta a um pequeno número de filhos de proprietários que podiam mantê-los na 

Capital, e, destes mesmos, alguns não se resolviam a entregar seus filhos a mãos estranhas, 

com receio de que não fossem bem tratados, e só os mais adiantados intelectualmente se 

abalançavam a um tal sacrifício. (v. 1, p. 38) 

 

Aos dez anos foi que Pedro Caetano [avô de Anna Ribeiro Bittencourt] determinou dar aos 

sobrinhos um mestre de primeiras letras, a quem foi recomendado não tocasse no menino. 

Imagino quanto isso não custou àquele mestre, costumado, como era então usual, a fazer 

entrar o alfabeto à força de palmatoadas na cabeça das pobres crianças! Dotado de 

entendimento claro e memória fácil, o menino em pouco tempo aprendeu a ler, escrever e 

contar – as quatro espécies de conta –, o quanto era necessário a um moço rico que não 

precisava viver do que aprendera. Tal era a teoria em voga entre os proprietários rurais (v. 

1, p. 24-25) 

 

Completara eu [a escritora Anna Ribeiro Bittencourt] sete anos em 31 de janeiro, idade em 

que as crianças daquela época começavam a aprender alguma coisa. Os proprietários ou 

mesmo os lavradores que tinham certa abastança contratavam mestres de primeiras letras 

para os seus filhos. (v. 2, p. 27) 

 

Havia meu tio contratado o Padre Lourenço Boaventura para ensinar português aos filhos 

pequenos e latim e francês aos maiores. O padre viera logo para celebrar as missas de 

Natal, abrindo em seguida as aulas. (v. 2, p. 38) 

 

Os três últimos depoimentos da escritora é adendo a mais para o que já constatara 

Barbosa (1999, p. 59) e Mattoso (1992, p. 200):  o importante papel da família na educação 
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brasileira. Ou seja, diante do reduzido número de escolas, muitos dos componentes da elite 

colonial e pós-colonial letravam-se no âmbito familiar. 

 Os números aproximativos que se têm a respeito da alfabetização no Brasil apontam 

para o fato de que, em fins do século XVIII, estava em torno de 0.5% a 1.0% o número de 

letrados no país (Houaiss, 1992[1984], p. 141). O professor de grego Luís dos Santos Vilhena 

(1968, p. 189) não deixou escapar, preconceituoso que foi, na sua Carta V, a situação na Bahia 

em fins de setecentos: “...são uns mulatos ou negros tão estúpidos, que eu não conheci ainda 

um que soubesse ler, ou escrever o seu nome, e se algum branco exercita a arte, nada difere 

daqueles quanto à instrução”. Fausto (1994, p. 237), com base no primeiro censo oficial feito 

para o Brasil, em 1872, relata o seguinte panorama: 

 
Entre os escravos, o índice de analfabetos atingia 99.9% e entre a população livre, 

aproximadamente, 80%, subindo para mais de 86% quando consideramos as mulheres... 

Apurou-se ainda que somente 16.8% da população entre seis e quinze anos freqüentavam 

escolas. Havia apenas 12 mil alunos matriculados em colégios secundários. Entretanto, 

calcula-se que chegavam a 8.000 o número de pessoas com educação superior no país. Um 

abismo separava, pois, a elite letrada da grande massa de analfabetos e gente de educação 

rudimentar. 

 

 No que toca à Bahia, segundo Mattoso (1992, p. 200), as instituições religiosas 

monopolizavam quase que exclusivamente, até a Independência, a instrução, sobretudo no 

nível secundário. Só a partir do primeiro Império, surgiram, timidamente, cátedras – 

gramática, latim, grego e francês – desvinculadas do comando eclesiástico. No ano de 1834, no 

Segundo Império portanto, um ato adicional autorizou as assembléias legislativas das 

províncias a elaborarem leis referentes ao ensino primário e secundário, contudo, só em 22 de 

abril de 1862, se definiu a estrutura escolar. Na Bahia, foram criadas duas escolas normais: 

uma para moços e outra para moças.  

 Apesar dessa tentativa de laicizar o ensino, só conseguiam vagas nessas novas escolas 

os filhos da classe abastada que tinham nos seus horizontes o ingresso no curso superior de 
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Direito. Sendo assim, a entrada nas escolas públicas ou particulares que começaram a surgir na 

Bahia oitocentista continuava seletiva.  

No trabalho anteriormente mencionado, intitulado Bahia século XIX: uma província do 

Império, de 1992, a exemplo de Fausto (1994), a historiadora Kátia Mattoso se baseia também 

no censo oficial de 1872 para apresentar em que nível estava a alfabetização na Salvador do 

período em questão. Contrariamente ao que Fausto (1994) informa para o geral do Brasil, a 

situação flagrada por Mattoso (1992) para a cidade na segunda metade do século XIX não 

parece demonstrar que houvesse um abismo tão profundo entre letrados e iletrados. 

 A cidade de Salvador, na primeira metade do século XIX, dividia-se em 10 paróquias 

ou freguesias. Seguem os seus nomes pela ordem em que foram criadas: Sé ou São Salvador, 

Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora da Conceição da Praia, Santo Antônio além do 

Carmo, São Pedro Velho, Santana do Sacramento, Santíssimo Sacramento da Rua do Paço, 

Nossa Senhora de Brotas, Santíssimo Sacramento do Pilar e Nossa Senhora da Penha. Na 

segunda metade de oitocentos, mais uma é criada, a de Mares, passando Salvador, então, a ser 

composta de 11 paróquias. A designação de paróquia ou freguesia pauta-se, principalmente, 

em um modelo eclesiástico de organização e só pode ser entendida, segundo Andrade (1998, 

p. 59), no quadro complexo da administração portuguesa da época: 

 
O fato de estar a Igreja em Portugal unida ao Estado pelo sistema do padroado, sob o qual 

a instituição religiosa era considerada entre as instituições políticas da nação, permitia que a 

Coroa tivesse grande ingerência nos assuntos eclesiásticos, inclusive nomeando e 

remunerando os clérigos. Por outro lado, o mesmo permitia que as diversas categorias da 

administração eclesiástica – capela, paróquia ou freguesia, bispado – fossem também 

utilizadas pelo governo monárquico para fins da própria administração pública. 

 

Não foi à-toa, pois, que, em cada paróquia que se ia criando, uma igreja circunscrita 

em seu centro era elemento fundamental à sua legitimação. Essa ligação entre paróquia, noção 

territorial, e igreja, na cidade de Salvador, pode ser vista nos templos católicos que deram seus 
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nomes às freguesias. Assumia também paróquia ou freguesia um sentido político-administrativo, 

uma vez que era reconhecida como um dos limites do município. Em Salvador, as 11 

paróquias assumiram características próprias, a depender da sua localização geográfica, da 

atividade econômica exercida pela maioria dos habitantes e da classe social a que pertenciam 

os seus moradores (Nascimento, 1986, p. 28-38). 

Os dados do censo de 1872 apresentam a vantagem de distribuírem os números de 

alfabetizados por paróquia, o que possibilita desenhar um perfil quanto a esse aspecto em cada 

uma delas. Na tabela que se segue, apresentam-se os números referentes ao conjunto da 

população da cidade, distinguindo-se os homens das mulheres: 

 

Homens e mulheres alfabetizados na cidade de Salvador, 1872 

PARÓQUIAS HOMENS MULHERES 

 SIM NÃO TOTAL SIM NÃO TOTAL 

Sé 2.629 3.245 5.874 2.922 4.217 7.139 

São Pedro 1.921 4.068 5.989 642 5.766 6.408 

Santana 3.427 6.020 9.447 2.820 5.227 8.047 

Conceição da Praia 2.630 700 3.330 651 359 1.010 

Vitória 2.041 3.452 5.463 1.843 2.092 3.935 

Paço 525 1.077 1.602 137 1.459 1.596 

Pilar 1.627 2.241 3.868 722 2.847 3.569 

Santo Antônio além do Carmo 2.529 4.728 7.257 2.119 6.127 8.246 

Brotas 3.090 400 3.490 806 200 1.006 

Mares 500 1.328 1.828 224 1.526 1.750 

Penha 842 1.499 2.341 604 1.808 2.412 

TOTAL 21.761 28.758 50.519 13.490 31.628 45.118 

 Tabela 06: Mattoso (1992, p. 201) 

  

 Reestruturou-se essa tabela fornecida por Mattoso (1992) de modo a tornar explícitos 

os percentuais de alfabetizados sobre o total de habitantes de cada paróquia: 
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Homens e mulheres alfabetizados na cidade de Salvador, 1872 

PARÓQUIAS HOMENS MULHERES 

 TOTAL ALFAB. % TOTAL ALFAB. % 

Sé 5.874 2.629 44.8% 7.139 2.922 40.9% 

São Pedro 5.989 1.921 32.1% 6.408 642 10.0% 

Santana 9.447 3.427 36.3% 8.047 2.820 35.0% 

Conceição da Praia 3.330 2.630 80.0% 1.010 651 64.5% 

Vitória 5.463 2.041 37.2% 3.935 1.843 46.8% 

Paço 1.602 525 32.8% 1.596 137 8.8% 

Pilar 3.868 1.627 42.1% 3.569 722 20.2% 

Santo Antônio além do Carmo 7.257 2.529 34.8% 8.246 2.119 25.7% 

Brotas 3.490 3.090 88.5% 1.006 806 80.1% 

Mares 1.828 500 27.4% 1.750 224 12.8% 

Penha  2.341 842 36.0% 2.412 604 25.0% 

TOTAL 50.519 21.761 43.1% 45.118 13.490 29.9% 

Tabela 07: Adaptada de Mattoso (1992, p. 201) 

 

 De acordo com esses dados do censo de 1872, a média de alfabetização entre os 

homens se situava em torno de 43.1%, ao passo que, para as mulheres, a média se mantinha 

em 29.9%. Esses números refletem a tendência geral de, naquela altura, os homens terem mais 

possibilidades de se letrarem do que as mulheres4. Contudo, é na observação dos percentuais 

em cada paróquia que emergem aspectos interessantes que os índices totais escondem. 

 Em primeiro lugar, há de se notar as disparidades entre as paróquias quando 

comparadas entre si. Dentro da população masculina, as paróquias de Brotas e da Conceição 

da Praia supreendem pelos altíssimos índices de alfabetização (88.5% e 80.0%, 

respectivamente). Sendo assim, estariam essas localidades em um extremo, ao passo que, no 

outro, se localiza a paróquia de Mares (27.4%). Se a média de alfabetização entre os homens, 

no conjunto da população recenseada, era de 43.1%, três paróquias estavam acima dessa 

média – Brotas (88.5%), Conceição da Praia (80.0%) e Sé (44.8%); sete dela se aproximavam – 

Pilar (42.1%), Vitória (37.2%), Santana (36.3%), Penha (36.0%), Santo Antônio além do 

Carmo (34.8%), Paço (32.8%) e São Pedro (32.1%); apenas uma paróquia possuía média na 
                                                 
4 Para uma discussão mais detalhada do assunto, remete-se a Lobo (2001a, v. 2, p. 157-169). 
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casa dos 20% – Mares. Desconsiderando-se os extremos citados acima, percebe-se que, na 

maioria das paróquias, os índices de alfabetização entre a população masculina não destoavam 

muito da média geral. 

 Quanto às mulheres, as paróquias de Brotas e Paço constituem os extremos em um 

continuum sobre as taxas de alfabetização (80.1% e 8.8%, respectivamente). Em relação à média 

geral, 29.9%, cinco paróquias ultrapassavam-lhe: Brotas (80.1%), Conceição da Praia (64.5%), 

Vitória (46.8%), Sé (40.9%) e Santana (35.0%); três estavam perto dessa média: Santo Antônio 

além do Carmo (25.7%), Penha (25.0%) e Pilar (20.2%); apenas três apresentaram índices 

abaixo da metade da média geral: Mares (12.8%), São Pedro  (10.0%) e Paço (8.8%).  

 Quando se comparam os números entre a população masculina e feminina, prevalece a 

tendência de os homens apresentarem maiores índices de alfabetização em relação às 

mulheres; em algumas paróquias, há um relativo equilíbrio, como, por exemplo, em Brotas 

(88.5% e 80.1%) e Sé (44.8% e 40.9%). As maiores discrepâncias são encontradas nas 

paróquias de São Pedro (32.1% e 10.0%), Paço (32.8% e 8.8%), Pilar (42.1% e 20.2%) e Mares 

(27.4% e 12.8%). Em apenas uma paróquia, Vitória, as mulheres se apresentam mais 

alfabetizadas do que os homens (37.2% e 46.8%). 

 O que mais supreende nesses dados, segundo Mattoso (1992, p. 201), quando se 

comparam os índices de alfabetização com a população geral de Salvador à época, é que eles 

sugerem que 37% dos habitantes da cidade eram alfabetizados, o que, ainda consoante a 

historiadora, parece bastante alto para o período. Dessa maneira, postula apropriadamente 

Mattoso (1992) que, talvez, fossem assim considerados os que apenas assinavam o próprio 

nome. De qualquer sorte, as tabelas anteriores mostram os números de alfabetizados para o 

conjunto da população soteropolitana. Em outra, Mattoso (1992) apresenta dados das várias 

paróquias, baseando-se também no censo de 1872, cruzando a cor da população livre e o 

percentual dos que sabiam pelo menos escrever o nome: 
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Taxas de alfabetização e cor da pele da população livre, 1872 

PARÓQUIAS HOMENS MULHERES 

 BRANC NÃO-BR ALFAB BRANC NÃO-BR ALFAB 

Sé 36.3 63.7 44.8 34.7 65.3 40.9 

São Pedro 35.6 64.4 32.0 24.8 75.2 10.0 

Santana 40.5 59.5 36.3 37.1 62.9 35.0 

Conceição da Praia 61.7 38.3 79.0 41.0 59.0 64.4 

Vitória 35.6 64.4 37.1 28.9 71.1 46.8 

Paço 23.4 76.6 33.0 10.9 89.1 8.6 

Pilar 41.5 58.5 42.0 38.3 61.7 20.2 

Santo Antônio além do Carmo 31.0 69.0 34.8 27.2 72.8 25.7 

Brotas 54.8 45.2 88.5 37.6 62.4 80.1 

Mares 36.1 63.9 27.3 36.,3 63.7 12.8 

Penha 33.6 66.4 36.0 26.8 73.2 25.0 

Tabela 08: Mattoso (1992, p. 202) 

 

 Essa tabela mostra que, entre a população livre, predominavam, em quase todas as 

paróquias, tanto entre homens como entre mulheres, os não-brancos, exceções feitas, quanto à 

população masculina, às paróquias da Conceição da Praia e Brotas. No que toca às mulheres, 

em todas as paróquias o contingente não-branco se fazia em maior número. Entretanto, de 

maneira geral, os dados demonstram que havia maior número de alfabetizados nas paróquias 

em que predominavam os brancos, a exemplo de Brotas e Conceição da Praia. De fato, 

Nascimento (1986, p. 96-102) confirma que, embora os africanos e afro-descendentes, 

escravos ou não, estivessem presentes em toda a Salvador em tempos passados, havia 

paróquias mais negras que outras. É nessas últimas que a alfabetização se fazia presente em 

maiores proporções. 

Quando se cotejam os índices de alfabetizados com a composição de brancos nas 

paróquias, é que indícios interessantes surgem. Segue-se uma breve análise desses indícios. 

Observando-se os números atinentes à população masculina, em algumas paróquias os 

índices de alfabetizados se encontram abaixo dos índices da população branca, como é o caso 

das seguintes: São Pedro (32.0% e 35.6%), Santana (36.3% e 40.5%) e Mares (27.3% e 36.1%). 
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Nas demais, o número de alfabetizados ultrapassa os índices desse contingente, o que significa 

dizer, segundo o censo, que a prática da escrita, pelo menos para assinar o nome, se espraiava 

também entre os homens não-brancos. Essa situação varia de acordo com cada paróquia, a de 

Brotas, mais uma vez, supreenderá, porque os alfabetizados atingem o percentual de 88.5% 

quando a sua população masculina branca se situava à volta de 54%. 

Entre as mulheres, a situação volta a se repetir: nas paróquias de São Pedro, Santana, 

Paço, Pilar, Santo Antônio além do Carmo, Mares e Penha, o número de alfabetizadas se 

encontra aquém dos índices dos percentuais das mulheres não-brancas. Nas demais, parece 

que se alfabetizar se estendia também às mulheres de cor.  

Disso, conclui-se sobre o fator alfabetização na Bahia do século XIX: entre a 

população livre, os não-brancos (africanos, crioulos, pardos...) também estão inclusos entre os 

alfabetizados e, entre eles, os homens levavam vantagens sobre as mulheres. 

 

1.2.4 Alfabetização de escravos 

 

Há de se observar que o censo analisado foi feito ainda em tempos de escravidão e diz 

respeito somente à população livre. Ficaram de fora, portanto, os escravos. Esses, como se 

sabe, não podiam freqüentar instituições de ensino até 1888, data da abolição da escravidão. 

Segundo Mattoso (2001[1982], p. 113): 

 
A educação escolar do escravo é totalmente proibida no Brasil e os próprios forros não 

têm o direito de frequentar aulas. Esta proibição será mantida durante toda a época da 

escravidão, mesmo durante a segunda metade do século XIX, em plena desagregação do 

sistema servil. Senhores e curas que resolvem ensinar a leitura e a escrita a escravos agridem 

as regras estabelecidas e são poucos. Eis porque o escravo brasileiro é um desconhecido, 

sem arquivos escritos. 
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Os poucos estudos que se têm a respeito revelam o que seria esperado: dominava o 

analfabetismo entre a população escrava do Brasil. 

Venâncio (2001) busca chegar, para o século XVIII e tendo como fonte de pesquisa as 

assinaturas constantes dos livros de matrícula da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos, a números aproximativos  sobre  os  índices  de  alfabetização  para  a  população da 

cidade mineira de Mariana em dois intervalos temporais: de 1752 a 1755 e de 1784 a 17945. 

Para o que interessa aqui, selecionou-se a parte do seu estudo que trata dessa questão entre os 

negros. Veja-se o que dizem os números: 

 

Escravos e forros alfabetizados em Mariana/MG, 1752 - 1755 

CONDIÇÃO 

SOCIAL 

NO.  DE ALFABETIZADOS 

OU SEMI-ALFABETIZADOS

NÚMERO 

TOTAL 

% DE ALFABET. OU 

SEMI-ALFABETIZADOS 

Escravos 0 111 0.0 

Escravas 0 34 0.0 

Forros 3 41 7.3 

Forras  1  80 1.2 

TOTAL 4 226 1.5 

 Tabela 09: Venâncio (2001, p. 397) 

  

Os números dizem por si sós. O analfabetismo não conhecia distinção de sexo entre 

os escravos: nenhum, fosse homem ou mulher, era alfabetizado ou semi-alfabetizado no 

período de 1752 a 1755 na cidade de Mariana. Contudo, há uma luz no fim do túnel e os forros 

são quem carrega a tocha. Não é, porém, muito forte a luz; de qualquer sorte, os dados de 

Venâncio (2001) revelam que as escassas chances de alfabetização entre os negros estariam 

mais acessíveis aos forros e, mesmo assim, aos homens.  

 O mesmo cenário, mas outro tempo: de 1784 a 1794. Observem-se os números 

fornecidos pelo historiador: 

                                                 
5 Alerta-se para o pioneirismo do trabalho do autor, que se valeu, para um desenho dos índices de alfabetização 
em Mariana, da contagem e análise de assinaturas. Desse método, que vem da história quantitativa e é bastante 
difundido na Europa, pouco se utiliza no Brasil. Sobre o método, veja-se Langeli (1996); sobre o seu uso em 
trabalhos a respeito da história da alfabetização, vejam-se Langeli e Toscani (1991) e Marquilhas (2000), entre 
muítissimos outros. 
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Escravos e forros alfabetizados em Mariana/MG, 1784-1794 

CONDIÇÃO 

SOCIAL 

NO. DE ALFABETIZADOS 

OU SEMI-ALFABETIZADOS

NÚMERO 

TOTAL 

% DE ALFABET. OU 

SEMI-ALFABETIZADOS 

Escravos 0 100 0.0 

Escravas 0 36 0.0 

Forros 1 7 14.2 

Forras 0 5 0.0 

TOTAL 1 148 0.6 

 Tabela 10: Venâncio (2001, p. 398) 

  

Diante desse quadro, o tempo não foi o melhor remédio, permanece a mesma situação 

de antes: escravos analfabetos e a luz, agora, quase apagada.  

Na Bahia, para legitimar que escravos não ingressassem nas escolas, o governo da 

província, ao longo do século XIX, cria uma série de leis expressando esse intento (Cf. 

Legislação da Província da Bahia sobre o negro: 1835-1888, 1996), como os regulamentos de 22 de 

abril de 1862 e de 27 de setembro de 1873 em que constam, respectivamente, os seguintes 

trechos: 

 
O presente Regulamento estabeleceu normas a serem aplicadas ao ensino na Província. Na 

parte concernente à instrução primária e intermediária (Título II), tratando das escolas 

(Cap. II), proibiu, em seu art. 46, § 3º., o ingresso de escravos nas escolas primárias (p. 

220). 

 

O vice-presidente da provincia, usando da autorisação que lhe é conferida pelo § 5º do art. 

3 da Lei n. 1.335 de 30 de Junho ultimo, resolve reformar a instrucção publica da provincia 

e a respectiva repartição, expedindo o seguinte Regulamento. 

... 

O § 3º. do art. 83, incluído no Cap. II do Título III sobre a instrução pública primária, 

incluiu os escravos entre os que não seriam admitidos à matrícula, nem poderiam 

freqüentar as escolas primárias (p. 222) 

 

 Em 5 de janeiro de 1881, 7 anos antes da abolição da escravatura, o não ingresso de 

escravos às escolas ainda estava nos horizontes das leis do governo provincial, conforme se 
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pode depreender de um regulamento desta data, retirado da mesma fonte anteriormente 

citada: 

 
O art. 10, incluído no Cap. II (Da matrícula escolar e das penas disciplinares) do Título I 

(Do ensino público primário), determinou que a matrícula do aluno seria feita pelo 

professor mediante a guia do pai, tutor ou protetor, em que se declararia, além da 

naturalidade e filiação, sua condição de não escravo, ter de cinco a quinze anos de idade, 

estar vacinado e não sofrer de doença contagiosa. (p. 231-232). 

  

Diante disso, não causa espanto o fato de que, entre a população escrava, o índice de 

analfabetismo chegasse aos 99.9%, em 1872 (Fausto, 1994, p. 273). 

É interessante notar, porém, que, por esse mesmo censo, os escravos na Bahia estavam 

à volta de 176.824. Desses, 62 sabiam ler e escrever (Mattoso, 2002, p. 200-201). Dos homens 

que ainda se mantinham no cativeiro, 98.094 indivíduos, 47 foram declarados como 

alfabetizados. Só três, contudo, viviam na cidade de Salvador (na Paróquia do Pilar), os demais 

estavam assim localizados: 4 em Camamu, 2 em Caravelas, 1 em Viçosa, 2 em Entre Rios, 1 

em Purificação, 1 em Itapicuru, 1 em Pombal, 1 em Santa Isabel do Paraguaçu, 3 em Caetilé, 2 

em Monte Alto, 1 em Rio de Éguas, 1 em Xique-Xique, 1 no distrito de Cachoeira, 3 no de 

Santo Amaro, 7 no de Tapera e 13 no de Nazaré. Entre as mulheres escravas, recenseadas em 

torno de 78.730, 15 eram alfabetizadas: 1 em Itapecuru, 2 em Xique-Xique e 12 no distrito de 

Nazaré. É nesse último local, como se pode observar, que se concentrava o maior número de 

escravos letrados: treze homens e doze mulheres. Seriam escravos de um mesmo dono? Isso o 

censo não informa, mas Mattoso (2002, p. 201) assevera que o aprendizado da leitura e da 

escrita, pelo menos para esses 25 privilegiados, se fez na casa do senhor  

Andrade (1988, p. 146) observa em sua pesquisa sobre 6.974 escravos urbanos da 

cidade de Salvador, entre o período de 1811 e 1860, que apenas oito obtiveram, ao lado dos 

seus nomes, a observação de que sabiam escrever, ler e contar, portanto menos de 1% da 

população escrava estudada pela historiadora. A mesma situação será observada por Costa 
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(1997), também para o século XIX, em São Paulo. Segundo ela, que trabalhou com diversas 

fontes referentes a escravos, era um ou outro que sabia ler. Aliás, quando isso acontecia, os 

jornais que notificavam fugas de escravos ressaltavam essa ‘qualidade’. Vale a pena ler dois 

desses anúncios transcritos por Costa (1997, p. 191): 

 
Fugiu ontem da casa do Sr. Savério Rodrigues Jordão, um escravo de nação de nome 

Augusto, cinqüenta anos de idade, alto, testa larga e bem barbeado. Sabe ler e escrever e é 

bem falante. É ótimo cozinheiro de forno e fogão. Quem o apreender e o levar a seu 

senhor será gratificado. (Diário de São Paulo de 12 de agosto de 1870). 

 

Gratifica-se com 100$000 a quem entregar a Estanislau de C. P. o escravo Inácio de 30 

anos de idade, mais ou menos, bem preto, barbado, boa dentadura, rosto comprido, nariz 

afilado, altura regular, ladino, olhos avermelhados, gosta de tocar viola, sabe ler, é natural 

da Província da Bahia. (A Província de São Paulo de 15 de julho de 1879). 

 

Ressaltar, ao lado dos nomes e características físicas dos escravos, o fato de que sabiam 

ler ou escrever, ou, ainda, as duas habilidades parece mostrar que, para a própria sociedade de 

então, havia, de certa forma, a consciência de que isso era raro, ou seja, diante do mar de 

analfabetismo em que estavam mergulhados os escravos, quando ocorriam casos excepcionais 

de algum que sabia ler e escrever, isso o individualizava perante seus pares e servia-lhe, por 

conseguinte, como marca identificadora. 

 Se há indícios de que escravos se alfabetizassem – poucos, que se registre – e, como já 

se viu, provavelmente não foi pelos meios formais, quais teriam sido os caminhos percorridos 

por essa parcela da população que, de alguma maneira, conseguiu alguma habilidade na escrita 

e na leitura? Seguem algumas hipóteses. 
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1.2.5 Alfabetização de escravos: possíveis caminhos 

 

1.2.5.1 Caminho 1 

 

Um provável caminho foi apontado pela historiadora Kátia Mattoso (1992) quando diz 

que a aprendizagem da leitura e da escrita, por parte de escravos, tenha, talvez, se efetuado na 

casa do senhor. Portanto, para uma reconstrução do caminho percorrido por escravos para 

alfabetizarem-se, tem que ser levada em consideração a relação entre eles e as famílias dos 

senhores. É percurso difícil de ser reconstruído, uma vez que essas relações, estabelecidas 

dentro dos casarios, não deixaram, quanto ao aspecto que se busca, registros em outros 

lugares da sociedade passada. Os estudos de história social, entretanto, parecem deixar claro 

que as relações mais ‘afetuosas’ entre escravos e famílias dos senhores tinham mais chances de 

se estreitar com os chamados escravos domésticos, ou seja, aqueles que ocupavam lugares de 

trabalho dentro dos domicílios, o que seria mais raro com os escravos urbanos, uma vez que 

viviam a trabalhar nas várias atividades comerciais (ambulantes, carregadores etc) e o ganho 

obtido era dado ao seu dono, e com os escravos rurais, porque as atividades agrícolas não 

possibilitavam contatos mais diretos entre eles e senhores. Desse modo, dos grupos de 

escravos mencionados – os domésticos, os urbanos e os rurais – , eram os primeiros, talvez, os 

mais prováveis a estabelecer relações, além de trabalhistas, com a família do senhor. Mesmo os 

que se denominam como escravos domésticos não podem ser considerados como um todo 

homogêneo. Guarde-se que, mesmo se situando dentro do labor doméstico, havia cargos, por 

assim dizer, mais nobres que outros. Isso, ao que parece, se refletia nas relações entre senhores 

e escravos. Explicando melhor: dentro do mesmo espaço de convívio, um carregador de 

dejetos não tinha o mesmo ‘prestígio’ que uma mucama ou um escravo tido como ‘braço 

direito’ de um senhor. Portanto, não será desarrazoado considerar que alguns postos 

possibilitariam um contato mais afetivo com a família senhorial e, conseqüentemente, a seus 
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ocupantes fossem, por causa disso, facultada a oportunidade de alfabetização, mesmo que 

rudimentar.  

Anna Ribeiro de Goes Bittencourt (1992, v. 1, p. 33) conta que, em sua casa, aliado ao 

trabalho desempenhado pelas escravas, sua mãe contava-lhes histórias para motivá-las no 

labor: “Minha mãe falava-lhes benevolamente, muitas vezes contando-lhes histórias, quase 

sempre tiradas da Bíblia, em que era muito versada.”  

 De sua parte, esse ato despertava nas escravas a vontade de ouvi-las freqüentemente: 

 
...chamando eu, em certa ocasião, uma ex-escrava, há muito alforriada, para auxiliar as 

criadas de casa em um trabalho a que eu assistia, disse-me ela: 

- Porque vossemincê não conta uma história, como fazia Iaiá quando cosiam ao pé dela? 

Assim a gente não tinha sono nem preguiça de costurar.  

- E você lembra-se dessas histórias? Perguntei-lhe. 

- Ora se me lembro! Era a história de José de Egito, de Jó e outras, todas muito bonitas. 

E, fazendo-lhe algumas perguntas, vi não só que as guardava de memória, porém que as 

havia bem compreendido. (Bittencourt, 1992, v. 2, p. 33-34) 
 

Despertado o desejo pela leitura, teria este se estendido para o escrever e ler por conta 

própria? E se assim o fosse, a ‘bondosa’ mãe da escritora, tão afeiçoada a seus escravos e, em 

conseqüencia, muito repreendida por isso, respaldaria esses anseios? Nas suas memórias, Anna 

Ribeiro de Goes Bittencourt (1992) não deixa pistas sobre o assunto. De qualquer modo, ela 

narra um episódio em que fica claro o peso da afeição para escravos que se alfabetizaram na 

Bahia do século XIX: 

 
Como eu apresentasse sensível melhora na vista, escreveu minha mãe um alfabeto com 

letras grandes e bem vivas para ensinar. Uma mulatinha de minha idade, destinada a ser 

minha ama de quarto, foi minha companheira de estudo por julgarem que assim eu não me 

aborreceria. Lembro-me dela com saudades; chamava-se Felicidade e morreu aos dez anos. 

Muito afeiçoada a mim, era, apesar da raça africana, que tinha já muito longe, mais branca 

do que eu e até loura. Um dos luxos das moças ricas daquele tempo era ter uma criada de 

quarto de cor branca. (v. 2, p. 69-70) 
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Se se considerar que a população brasileira, em sua grande maioria, estava, naquela 

altura dos acontecimentos narrados pela escritora – 1853, uma vez que nascera em 1843 e a 

passagem em questão acontecera quando contava com 10 anos – mergulhada no 

analfabetismo, ser alfabetizada, sem dúvidas, é que foi um luxo para Felicidade. Não contou só 

a afeição que tinha pela escrava, mas também o distanciamento dos traços que pudessem 

lembrar a sua origem africana. 

A estima que os escravos devotavam poderia ainda ser um elemento para satisfazer as 

expectativas que construiam em relação aos seus senhores, configurando-se, segundo Oliveira 

(1992, p. 256), em uma espécie de pacto velado em que ambos tiravam proveito. Ao senhor, a 

obediência e os bons serviços dos seus subordinados; aos escravos, a alforria, a qualificação 

profissional ou, ainda, o reconhecimento no ‘mundo dos brancos’. Entretanto, ainda segundo 

a historiadora, algumas expectativas experimentadas pelos escravos, inclusive aquela em torno 

da alfabetização, acrescenta-se, não foram correspondidas e, quando puderam, externaram eles 

os seus ressentimentos. A análise de Oliveira (1992) encontra eco no caso do pardo José 

Teixeira que, em 1807, quando foi inventariante de sua filha Maria José, declarou que não 

poderia assinar o inventário porque seu ex-proprietário não tinha por ele nenhuma estima e 

nem lhe deu “criação de pardo, de forma que nem o mandou ensinar a ler e escrever, como 

sabiam ainda outros escravos negros crioulos criados com estimação”6. Ou seja: José Teixeira 

preenchia alguns pré-requisitos para que seu dono o mandasse ler e escrever: era pardo e 

dedicado, mas lhe faltou um: a estima do seu senhor.  

 Um outro exemplo que parece demonstrar que o fator afeição poderia render ao escravo 

algum ingresso no mundo das letras é inferido de um trecho do relatório do subdelegado de 

polícia, que acompanha a carta do escravo Timóteo, que se suicida na Salvador do ano de 

18617: 

                                                 
6 Arquivo Público do Estado da Bahia. Série inventários, maço 672, set. 1807. 
7 Arquivo Público de Estado da Bahia, Seção Colonial e Provincial, correspondências recebidas de subdelegados, 
maço 6234, 1861.  
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Passando a correr se lhe a roupa com que viera da rua, achou-se o bilhete, que remetto, e 

que prova que o suicídio estava premeditado a muito tempo por que tendo elle sido criado 

em casa dos Senhores com alguma liberdade, tendo até aprendido a ler, e devendo em 

praça publica tendo hoje a ultima, entendeo não dever passar á outro senhores. 

 

 Liberdade, no contexto em que está sendo usada, poderia significar, talvez, algum 

afrouxamento da condição escrava que facultou a Timóteo a habilidade da leitura e da escrita. 

O subdelegado parece querer enfatizar que não se trata de um cativo como outros quaisquer, 

uma vez que ressalta ter sido ele criado na intimidade dos seus senhores. 

 Amélia Rodrigues (1998), escritora que alcançou a segunda metade do século XIX, 

também manipulou a sua pena no sentido de testemunhar que a tríade bons serviços-afeição-

alfabetização em torno de escravos vigorava na Bahia de oitocentos. Na peça Fausta, drama 

em 4 atos, encenada no ano de 1886, a escritora revela a história do escravo Lúcio. Ao referir-

se a si próprio, o personagem diz que foi criado como um filho, o seu senhor tivera o capricho 

de mandá-lo alfabetizar e instruir-se. Eis o motivo por que Lúcio nunca sentiu em sua casa os 

rigores do cativeiro, nunca experimentou o peso da palavra escravo (Rodrigues, 1998, p. 27). 

Em outro diálogo, nesta mesma peça, escreve a autora, mais adiante, sobre o personagem: 

 
Nasci nesta casa, quase ao mesmo tempo em que nasceu o finado meu senhor, pai de D. 

Fausta. Minha mãe amamentou-o nos seios, repartiu com ele o leite que me devia caber. 

Crescemos juntos, brincamos como irmãos; o mestre que o ensinou a ele ensinou-me a 

mim, porque meu senhor, vendo que eu tinha algum talento, quis ter a fantasia de 

aproveitá-lo. (p. 46) 

 

 Se se considera que o texto literário, em alguma medida, lê a realidade, o ex-senhor de 

Lúcio não mandou alfabetizá-lo apenas porque vira no escravo algum talento. Certamente 

contou também o fato de que era “um amigo, um irmão prestimoso, dedicado até o sacrifício, 

fiel até o heroísmo” (Rodrigues, 1998, p. 38). Os bons serviços do escravo parecem ter-lhe 

rendido uma contrapartida: o domínio da leitura e escrita. “Não há senhor mau para o escravo 

bom”, ensina a também escritora Anna Ribeiro de Goes Bittencourt (1992, v. 2, p. 74), 
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contemporânea de Amélia Rodrigues, nas suas memórias. Ou seja, desde que se guiassem pelo 

caminho do dever, os castigos poderiam não existir, o peso da palavra escravo poderia não 

pesar, pelo menos na visão de Lúcio, e, para aqueles mais dedicados, alfabetizar-se poderia vir 

‘incluído no pacote’.  

 Com esses indícios, fortalece-se a hipótese de que um possível caminho para a  

alfabetização de escravos se deva às relações afetuosas que constituíram com a família dos 

senhores. Se o âmbito doméstico favoreceria, em alguns casos, a ascensão de escravos à leitura 

e à escrita, disso resultam, é óbvio, diversos graus de contato entre esses escravos e as 

habilidades de ler e escrever. Essa história, sendo assim, apresenta-se multifacetada, 

constituída de inúmeras nuances. Se algum dia surgirem trabalhos que trilhem esse caminho, o 

que emergirá não será uma história, mas várias, tantas quantas forem os casos revelados.  

 

1.2.5.2 Caminho 2 

 

Um outro indício foi dado por Andrade (1988, p. 149). Já se disse que, em sua 

pesquisa, quanto aos pouquíssimos escravos que sabiam ler e escrever, as fontes estudadas 

pela historiadora não se calaram: “Cândido, pardo, moço, que tem habilidade de caixeiro do 

trapiche e que sabe ler e escrever e contar, sem moléstia, avaliado em 900$000”. 

Como nota Andrade (1988), nesse caso acima transcrito, o ofício do escravo em 

questão mais a habilidade na leitura, na escrita e nas contas fizeram que fosse ele mais 

valorizado, em 900$000, uma vez que existiam outros, que também trabalhavam no trapiche, 

estimados em, no máximo, 600$000. Um outro caso referente a escravos alfabetizados 

também é apresentado pela historiadora: “o inventário do Capitão-mor Luís Pereira Sodré, 

que foi deputado da Mesa de Inspeção durante 26 anos – um homem importante na escala 

social – avalia bens móveis e os seguintes escravos: ‘Dois carregadores de cadeira, dois 
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escravos do serviço de casa, três bordadeiras, três crianças filhas das mesmas, um aprendiz de 

alfaiate, moço que já sabe ler e escrever, sem moléstia’” (Andrade, 1998, p. 149). 

Nesse segundo trecho, fica claro que apenas o aprendiz de alfaiate sabia ler e escrever, 

porque, só para ele, foram ressaltadas essas habilidades. Tomando agora os dois trechos, 

quanto às profissões dos escravos, os que sabiam ler e escrever eram caixeiro de um trapiche e 

aprendiz de alfaiate; os outros, carregadores de cadeiras, bordadeiras e escravos do serviço de 

casa. Dessa forma, os dois letrados estavam ocupados em profissões que exigiam uma certa 

especialização; os demais, não. O indício que se levanta é o seguinte: será que, para o exercício 

de algumas profissões mais especializadas, era necessário, mesmo que minimamente, algum 

conhecimento da escrita, leitura e contagem? Se assim o fosse, não supreende o baixo índice 

de escravos alfabetizados entre os pesquisados por Andrade (1988), haja vista que, em sua 

maioria, estavam eles ocupados em tarefas que não careciam de especialização alguma. 

Silva (2000, p. 105), voltando-se para a Corte, notou que, desde a chegada da Família 

Real, com o crescimento urbano e as novas oportunidades de negócio, os pequenos 

proprietários tiveram interesse em especializar seus escravos em determinadas tarefas, porque, 

através delas, podiam aumentar as rendas em função do seu trabalho. Refere-se, inclusive, a 

escolas especializadas no treinamento de escravos, que lhes ofereciam, além das habilidades 

específicas ao ofício, a iniciação na leitura, na escrita e na contagem. Desse modo, conclui a 

autora que a aquisição de determinadas especializações dependia da vontade ou da 

possibilidade dos senhores de treiná-los e, entre os escravos, os especializados compunham 

uma minoria, o que significa dizer que, se há uma relação entre alfabetização e ofícios 

especializados na Corte, devem ter sido poucos os escravos que aprenderam a ler, escrever e 

contar em função da aprendizagem desse ofício. É a mesma situação contada por Andrade 

(1998) para a cidade de Salvador. 
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Mesmo assim, iniciar-se na escrita e na leitura, para que algumas profissões fossem 

devidamente exercidas, se apresenta como um outro caminho possível para que escravos, 

poucos, que fique claro, obtivessem um domínio das letras. 

Para que se aponte uma outra possibilidade, é preciso que, antes, algumas 

considerações sejam feitas. 

 

1.2.5.3 Caminho 3 

 

1.2.5.3.1 Representação da alfabetização entre negros 

 

 Em 9 de janeiro de 1827, o cônsul inglês William Pennel enviava suas observações 

sobre as condições de vida dos escravos emancipados, após uma estadia de alguns dias em um 

pequeno lugarejo chamado Santana, hoje bairro do Rio Vermelho, na cidade de Salvador (apud 

Verger, 1987, p. 526-527). Segundo o cônsul, habitavam esse lugar 50 brancos, 50 escravos, 

900 negros livres e 40 mulatos e cabras, portanto os negros – africanos e crioulos – 

constituíam a população majoritária de Santana. 

 Pennel conta que, nessa localidade, um habitante branco, vendo que a escola mais 

próxima do lugarejo se situava dele com alguma distância, resolve ali abrir uma e passa a 

ensinar meninos negros em razão de uma determinada quantia por mês. Quando procurou 

saber dos pais a razão pela qual encaminhavam seus filhos à escola, verificou que lamentavam 

o fato de não saberem ler e escrever e não queriam que tal situação se estendesse a seus filhos.  

 O importante a ser ressaltado nesse episódio descrito é que a alfabetização para esses 

negros gozava de prestígio e, conseqüentemente, era incentivada. Isso demonstra que, por 

parte dessa população, a alfabetização podia se fazer presente, desde que alguma condição 

para isso fosse dada. Dessa maneira, pensa-se que se pode cogitar da hipótese de que os 

negros não se mantinham passivos em relação a saber ler e escrever; para eles, esse aspecto 
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parece ter alguma representação positiva e, conscientes disso, advinha o incentivo a ele. Aliás, 

Reis (2003, p. 414) informa que, em 1835, quando foram interrogados negros suspeitos de 

terem participado do levante dos Malês, Ignácio Santana, nagô liberto de idade já bem 

adiantada, declarou que “se ocupa com mandar ensinar a seus filhos hum a carpina, outro na 

escola e a crear o outro que ainda hé muito pequeno”. Embora não esteja claro o que significa 

exatamente o termo escola, certo é que não se trata da aprendizagem de uma profissão 

específica, porque, se assim o fosse, tê-lo-ia declarado Ignácio Santana, como fez para o seu 

primeiro filho citado. Além do mais, parece que o declarante enumera os seus filhos de acordo 

com a idade de cada um. Veja-se que o primeiro parece ser o mais velho, em idade, talvez, de 

já estar às voltas com a aprendizagem de uma profissão; o último, por ser ainda criança, ficava 

aos cuidados do pai. Entre um e outro, estava o que ia à escola, não era tempo, talvez, de 

aprender um ofício, mas também já não estava com idade de permanecer em casa. Estava em 

idade escolar? Mandar o filho à escola não significava que, para o pai, o letramento fosse 

índice de prestígio e, portanto, de ascensão na sociedade soteropolitana de então? Veja-se que, 

tanto no episódo narrado pelo cônsul William Pennel (apud Verger, 1987, p. 526-527), quanto 

por Reis (2003, p. 414), os atores principais são negros que já se mantiveram em cativeiro, o 

que reforçaria a hipótese de uma representação positiva da alfabetização, não só entre libertos, 

mas, possivelmente, entre escravos também8. 

 Há ainda indícios de que o letramento encontrasse valor positivo dentro de 

irmandades negras, tão comuns ao Brasil colonial e pós-colonial. 

 

1.2.5.3.2 Irmandades negras e alfabetização de escravos 

 

 Segundo Oliveira (1988, p. 79-80), as confrarias remontam às corporações de artes e 

ofícios medievais. Eram subdividas em irmandades e ordens terceiras que tinham como 
                                                 
8 Na seção 1.3, E AGORA, COM A ESCRITA, OS ESCRAVOS!, apresentam-se mais indícios a respeito da 
representação positiva da alfabetização entre os escravos. 
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característica maior o controle social e religioso dos seus membros. Nas irmandades, 

indivíduos se congregavam para promover a devoção a um santo, manifestada por cultos e 

realizações de festas. Para a Igreja, significava a oportunidade de introduzirem os leigos no 

culto católico. No Brasil colonial, às confrarias, introduzidas por iniciativa do governo 

português, foi atribuída a tarefa de catequizar as populações, por conseguinte, “a aprovação 

dos compromissos, com o elenco dos direitos e deveres de seus membros, era, no período 

colonial, da competência do Rei de Portugal, como Grão-Mestre da Ordem de Cristo” 

(Oliveira, 1988, p. 80). 

 No território brasileiro, as confrarias encontraram terreno fértil. Elas, contudo, 

espelharam, na constituição dos seus membros, as tensões de toda natureza que prevaleciam 

na sociedade. Observem-se as palavras de Reis (1997, p. 12) a respeito: 

  
A sociedade formada na colônia escravocrata estava estruturada em moldes corporativistas 

que refletiam diferenças sociais, raciais e nacionais. As irmandades são um exemplo disso. 

Muitas fizeram as vezes de corporações profissionais típicas do antigo regime. Algumas 

poucas abrigavam a nata da sociedade, a ‘nobreza’ da colônia, os senhores de engenho, 

altos magistrados, grandes negociantes. Mas o principal critério de identidade dessas 

organizações foi a cor da pele em combinação com a nacionalidade. Assim, havia 

irmandades de brancos, de mulatos e de pretos. As de branco podiam ser de portugueses 

ou de brasileiros. As de preto se subdividiam nas de crioulos e africanos. Estas podiam se 

fracionar ainda de acordo com as etnias de origem – ou, como se dizia na época, as ‘nações’ 

– havendo as de angolanos, benguelas, jejes, nagôs etc. 

 

As irmandades que ‘abrigavam a nata da sociedade’ eram freqüentemente chamadas, 

no Brasil, de Ordens Terceiras e compostas exclusivamente por brancos. Os brancos pobres, 

por sua vez, também fundaram as suas. Contudo, nem umas nem outras se misturavam com a 

população de ascendência africana. Mesmo dentro dessa comunidade, a cor da pele e a origem 

eram critérios de secção. Desse modo, como avisa Reis (1998), existiam as irmandades de 

pretos e as de crioulos, as primeiras divididas por ‘nações’, as segundas pelo matiz da cor da 

pele e também pela condição social dos seus membros, se escravo ou não. A sociedade 
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dominante via com bons olhos essa fragmentação, sobretudo para com os africanos, uma vez 

que podia servir de empecilho para que, juntos, trouxessem transtornos à ordem escravocrata.  

Além do aspecto religioso, as irmandades angariaram prestígio entre negros, escravos 

ou libertos, por terem se constituído em um dos poucos espaços legítimos na sociedade em 

que se praticavam ações assistenciais e por possuírem intensa vida social. Mattoso (1992, p. 

398) nota que se tornaram célebres, em todo o Brasil, as irmandades de escravos e alforriados 

que possuíam esplendor comparável ao das irmandades exclusivas de homens livres e brancos. 

Freqüentemente, exigia-se dos associados uma quantia, designada por jóia, com a qual se 

davam às órfãs dotes, se hospitalavam os doentes, se visitavam os indigentes, se emprestava 

dinheiro para alforria, se ofereciam, aos seus membros, enterros decentes nos seus cemitérios 

etc. Mais uma vez, como Reis (2003, p. 332) se pronuncia sobre o assunto: 

 
Amparavam de diversas maneiras os membros de suas nações constituintes, na vida, com 

empréstimos, doações e alforrias; na morte, com a promoção de enterros em suas capelas e 

de missas para as almas de seus defuntos. As irmandades eram também meios de produção 

cultural, em particular suas celebrações periódicas. Nos feriados cristãos, em especial nas 

comemorações a seus padroeiros, os irmãos promoviam festas e mascaradas com a 

coroação de reis e rainhas africanas, revivendo simbolicamente o mundo que haviam 

perdido. Se de início o regime senhorial e sua Igreja imaginaram poder enquadrar 

culturalmente os membros de irmandades de cor, no final já tinham que admitir o 

surgimento de uma nova religiosidade, de uma expressão cultural diferente daquela que se 

tentara impor. 

 

Contudo, não é pacífico, entre os estudiosos, o papel desempenhado pelas irmandades 

entre a população africana e afro-descendente. Por um lado, acredita-se que elas tenham 

servido de instrumento para a aculturação desse contingente aos moldes da sociedade 

dominante e da Igreja Católica. Por outro, teriam encontrado nelas os africanos e os seus 

descendentes um espaço dentro dos qual podiam manter e transmitir as suas tradições, fazer 

contatos freqüentes, preservar as suas línguas de origem etc. Aliás, notificam-se, na literatura 

sobre o tema, casos de irmandades que se cobriam com a capa do que queria a sociedade 
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dominante, mas, no seu interior, longe dos olhos brancos, eram outras as atividades ali 

mantidas. Não parece haver dúvidas, contudo, de que muitas das irmandades de negros 

tinham como alvo aproximar-se da sociedade à sua volta; outras, por sua vez, objetivavam 

propósitos bem menos caros à grande parte dos olhos da época: a busca da alforria dos seus 

membros ou de parentes e amigos que ainda estavam na condição de escravos era um deles. 

Lembra-se que, para a decadência das irmandades negras na segunda metade do século XIX, 

dentre outras causas, foi de fundamental importância o aparecimento das sociedades 

emancipadoras. 

Volta-se ao fio atrás deixado: indícios de vias para a alfabetização de escravos. 

Recapitulam-se as seguintes informações: valor positivo da alfabetização entre negros e 

irmandades que abrigavam no seu seio indivíduos ainda mantidos sob a condição de escravos. 

O que se procurará, em verdade, é pista no sentido de mostrar que as irmandades negras 

poderiam ter se constituído em mais um desses caminhos.  

Reis (1997, p. 12) adverte que “os estatutos das confrarias, chamados compromissos, e 

outros documentos constituem uma das poucas fontes históricas da era escravocrata escritas 

por negros ou pelo menos como expressão da sua vontade. As irmandades, aliás, produziram 

muita escrita”.  Em época em que o analfabetismo era quase que geral à população negra, não 

deixa de ser supreendente a afirmação do historiador. Entretanto, ainda consoante o autor, 

nem sempre foi assim. Houve época em que a escrita dentro das irmandades negras era 

produzida por brancos que procuravam delas participar como estratégia de controle, embora, 

algumas vezes, até o fizessem por devoção sincera. Os negros aceitavam a participação dos 

brancos por diversos motivos: para que cuidassem dos livros era um deles, uma vez que não 

tinham instrução para escrever e contar e certos cargos, como o de escrivão e tesoureiro, por 

exemplo, exigiam as referidas habilidades. Ao estudar a Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos, nas Minas Gerais do século XVIII, esse aspecto mereceu a atenção de 

Scarano (1978, p. 130): 
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Determinados cargos poderiam ou, às vezes, deveriam ser ocupados pelos brancos, 

conforme consta de vários compromissos. Também no distrito diamantino essas funções 

são reservadas aos brancos, pois, não tendo personalidade jurídica, o escravo não as 

poderia exercer. Por outro lado, tratando-se de cargos que exigiam maior nível cultural, era 

normal que se reservassem aos que tivessem melhores requisitos para ocupá-los. Muitas 

vezes os compromissos acentuam a exigência de ‘conhecimentos’, a fim de mostrar a 

necessidade de se colocar o branco nessas funções, consideradas difíceis e complexas. 

É fácil compreender que a alfabetização era indispensável para determinados cargos. O de 

tesoureiro, por exemplo, pedia conhecimentos que ficavam acima do alcance de pequena 

instrução. Mesmo os brancos apresentavam não raro deficiências nesse particular, o que 

explica a confusão com que são redigidos muitos livros. 
 

Aceitavam ainda os integrantes das irmandades negras a participação de brancos para 

receberem doações generosas, haja vista não poderem sustentá-las, ou ainda por imposição. 

Assim, a presença de brancos em irmandades negras foi constante em todo Brasil. Em fins do 

século XVIII, porém, a situação começava a ser outra. 

Um caso ilustrado por Reis (1997) aconteceu na Irmandade de São Benedito do 

Convento de São Francisco, irmandade negra das mais populares e antigas da cidade de 

Salvador que abrigava libertos e escravos. Em 1789, os seus irmãos – assim se chamavam os 

membros dessas instituições – enviam à Coroa portuguesa um pedido de permissão para 

reformar o compromisso de 1730, propondo excluir os brancos dos cargos de escrivão e 

tesoureiro. Na argumentação, diziam os irmãos que, em 1730, não havia negros letrados, mas 

àquela altura, em 1789, “a iluminação do século [nos] tem feito inteligentes da escrituração e 

contadoria” (Reis, 1997, p. 22).  

Observe-se que, para a procura de indícios sobre alfabetização de escravos, esse dado é 

de extrema relevância. Não pode passar despercebido o fato de que negros escrevem de 

próprio punho que a iluminação do século os tem feito inteligentes da escrituração e da 

contadoria. Instigante é saber o que estaria por trás da expressão iluminação do século. De 

qualquer sorte, o dado de que, em 1730, não havia negros letrados e, em espaço de 59 anos, já 
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há notícia deles leva à indagação do que teria se passado nesse período para que isso tenha 

ocorrido.  

A história continua: os brancos que ocupavam os cargos de escrivão e tesoureiro na 

dita irmandade refutaram e também escreveram à Coroa, dizendo que não ocupavam esses 

cargos apenas em função da inabilidade dos negros com a escrita, por serem ignorantes nessa 

arte, mas porque, em sua maioria, eram homens que ainda viviam sob o cativeiro e, por essa 

razão, incapazes de terem fé pública. Veja-se que o argumento principal se centra no fato de 

haver, naquela irmandade, negros que ainda viviam como escravos e, assim, não tinham fé 

pública e não no fato de não saberem ler, nem escrever, nem contar; pelo contrário, admitiram 

os brancos que alguns dominavam essas habilidades, mesmo que barbaramente. Mentiram os 

brancos, entretanto, quando escreveram que em todas as irmandades negras da Bahia as 

contas e os escritos estavam nas mãos de seus pares. Os irmãos da Irmandade de São 

Benedito não se intimidaram e, novamente, em outro pedido, listam 12 irmandades negras em 

Salvador em que os cargos de escrivão e tesoureiro eram ocupados por irmãos pretos, que 

exerciam seus empregos com manifesto zelo e louvor. Final da história: a rainha dona Maria 

pede ao governador dom Fernando José de Portugal parecer sobre o assunto. Este verificou 

ser verdadeiro o que diziam os irmãos da Irmandade de São Benedito e o pedido foi aceito. A 

partir de então, os negros dessa irmandade passaram a ocupar todos os cargos, inclusive os de 

escrivão e tesoureiro. 

O que teria acontecido para que, em 1789, final do século XVIII, 12 irmandades 

tivessem em cargos importantes, como o de escrivão e tesoureiro, negros à frente? Não pode 

ser descartada a hipótese de que a iluminação do século fosse, talvez, propagada dentro das 

próprias irmandades. Dito de outro modo, já se cogitou que a escrita e a leitura tinha 

representação positiva entre os negros, o que os levaria a incentivá-las, como foi o caso do 

lugarejo de Santana, segundo testemunhou o cônsul Wiliam Pennel. Talvez, dentro das 

irmandades negras, as condições para esse incentivo fossem favorecidas, possibilitando dentro 
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desses espaços legítimos a consciência de que se alfabetizar era um índice para se ter alguma 

voz dentro da sociedade branca. Observe-se que, não podendo freqüentar escolas e levando-se 

em consideração o fato de que as irmandades eram micro-comunidades em que a ajuda mútua 

era a mola propulsora das relações ali estabelecidas, a hipótese de que essa comunhão se 

estendesse ao alfabetizar-se é bem-vinda. Assim como irmãos negros se ajudavam na doença, 

na compra de alforria ou para si ou para membros e parentes próximos ainda mantidos no 

cativeiro, nos enterramentos, poderiam também iluminar-se conjuntamente na escrita e na 

leitura. E como as irmandades negras eram constituídas também por escravos, seria esse, 

talvez, mais um possível caminho para que adquirissem essas habilidades. 

Reuniram-se, então, através de indícios, três vias que explicariam, talvez, o porquê de o 

analfabetismo não se ter feito presente em 100% da população escrava: 

  

• Relações afetuosas dos escravos com a família senhorial; 

• Especialização de algumas profissões, que exigiam algum conhecimento da 

leitura e escrita; 

• O valor positivo da alfabetização entre negros e o papel das irmandades 

negras. 

 

1.2.6 Alfabetização de negros livres e libertos  

 

Conforme já se insinuou, estariam entre os livres e libertos as maiores chances de a 

população africana e afro-descendente se letrar. Mostram isso os dados de Venâncio (2001, p. 

397-398), para a cidade mineira de Mariana, na segunda metade do século XVIII, e os de 

Mattoso (1992, p. 200-202), a partir do censo de 1872, para a cidade de Salvador. Viu-se 

também que, pelo menos para Salvador, o ingresso para a sociedade de homens livres não 

significava, para a maioria esmagadora dos ex-escravos, ascender socialmente e, 
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conseqüentemente, ter abertas as portas da alfabetização. Se não havia nenhuma lei que 

impedisse os forros ou livres de freqüentarem as instituições formais de ensino, como existia 

para os escravos, as condições de vida a eles proporcionadas se encarregavam de cerrar as suas 

portas. A dura e penosa sobrevivência dos libertos e livres parecia, então, constituir a prisão 

que os impedia de se alfabetizarem. Mesmo para aqueles que constituíram uma categoria 

especial de libertos, como foram os indivíduos pesquisados por Oliveira (1988, p. 7), entre o 

período de 1790 e 1890, na cidade de Salvador, a situação, no que toca ao domínio das letras, 

igualmente não se configura como especial. Em um universo de 482 indivíduos – 240 homens 

e 242 mulheres –, apenas 22 sabiam assinar o nome e 3 declararam também saber escrever. 

Interessante a distinção feita pelos libertos entre saber assinar o nome apenas e escrever. Os 

testamentos deixados por esses forros foram, dessa forma, escritos por mãos de outros, uma 

vez que eles, em sua maioria, eram analfabetos. 

Dado que as suas condições sociais não se diferenciavam muito das dos escravos, as 

três vias, antes apontadas como trilhas seguidas pelos que ainda se mantinham no cativeiro 

para se alfabetizarem, parecem também aplicáveis aos libertos e livres. Lembra-se que, 

também na sociedade de homens livres, os forros e os que já nasceram fora da condição de 

escravo estabeleceram relações afetusosas com os dominantes; que, quando da passagem à 

liberdade, muitos dos ex-escravos continuavam exercendo o mesmo ofício de antes e, se não, 

caso a liberdade lhes propiciasse a aprendizagem de uma atividade mais especializada – sabe-se 

que isso é a exceção e não a regra geral –, poderia despontar alguma possibilidade de se 

letrarem; que as irmandades, para além daquelas compostas por escravos, acolhiam também 

negros livres e alforriados. 

De qualquer modo, quanto à alfabetização, embora já se tenha colocado a razão de 

não poderem, no geral, freqüentar instituições oficiais de ensino, pareciam contar os libertos e 

livres com maior sorte. Outros caminhos se abriram para que pudessem se alfabetizar.  
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Através do estudo feito por Fraga Filho (1996), articulado anteriormente, viu-se que, 

na Salvador do século XIX, os designados moleques proliferavam pelas ruas da cidade. 

Quanto ao seu perfil, eram compostos quase que exclusivamente por crianças não-brancas, 

que perfizeram o índice de 88.3% da amostra estudada pelo autor: crioulos, 60.0% e pardos, 

28.3%; os brancos totalizaram 11.7% dos índices totais.  

Pois bem! Uma das iniciativas para que se resolvesse o problema da vadiagem entre os 

menores foi a criação, em 1840, do Arsenal de Aprendizes de Marinheiro, que deveria acolher 

meninos expostos, órfãos indigentes e menores abandonados, com idade entre 8 e 12 anos, 

para serem iniciados na marinhagem. Nessa instituição, os menores, além de serem 

submetidos a uma rígida disciplina, dedicavam-se todos os dias à aprendizagem das primeiras 

letras e também aos trabalhos nas oficinas do Arsenal. Diante disso, ser recolhido ali 

despontava como uma possibilidade de meninos negros livres e libertos, os maiores 

componentes do contingente dos moleques, se alfabetizarem, porque era obrigatório o estudo 

das primeiras letras. Fraga Filho (1996) não apresenta o perfil dos meninos que nessa 

instituição foram recolhidos, fornece, no entanto, um dado de extrema relevância para se 

demonstrar que essas oportunidades de alfabetização não se distribuíam indistintamente entre 

os moleques da cidade. Segundo ele, alguns anos depois da sua fundação, o Arsenal passou a 

não mais admitir a entrada de rapazes pretos presos nas ruas de Salvador. Alegava-se ser 

preciso mais cautela na seleção, porque se fazia necessário elevar o conceito internacional da 

Marinha do Brasil (Fraga Filho, 1996, p. 129) 

 Se a proibição atingia apenas os pretos, seriam os brancos e os pardos, em proporção 

menor que os pretos – negros nascidos no Brasil –, então, os privilegiados para ingressarem 

no Arsenal e, conseqüentemente, os candidatos mais prováveis a se alfabetizarem. Disso, 

pode-se observar que as poucas oportunidades de o contigente de ancestralidade africana 

obter o ingresso para o mundo das letras não se distribuíam de modo igualitário entre todos. 

Mais uma vez, a cor da pele entrava em cena e, quanto menos escura, maiores as diminutas 
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chances de letramento. Novamente os pardos, que sempre foram mais agraciados com a 

alforria, voltam a ter mais espaço em lugares em que alguma alfabetização era possível de ser 

efetuada. 

 Situação semelhante aconteceu na Casa Pia Colégio dos Órfãos de São Joaquim, objeto 

de estudo do historiador Alfredo Eurico Rodrigues Matta, em livro de 1999. Destinada a 

recolher meninos órfãos de Salvador, essa instituição de acolhimento foi fundada em 1825. 

Destacou-se pelo fato de que “desde o início, a preocupação com as crianças não era somente 

dar-lhes abrigo e alimento, mas também formação religiosa, alfabetizá-los e ensinar uma arte 

de ofício” (Matta, 1996, p. 45). O objetivo maior da Casa Pia era qualificar menores 

abandonados, por motivos vários, em alguns ofícios mecânicos de que carecia a cidade de 

Salvador nos inícios do século XIX. De acordo com o programa de ensino da instituição que, 

de fato, segundo o autor, foi aplicado, nota-se que, durante o tempo mínimo de permanência 

na Casa, 5 anos, os alunos estudavam, além de outras, diciplinas circunscritas à leitura, 

escritura e gramática de língua portuguesa. Veja-se o conteúdo disciplinar ministrado na Casa 

Pia: 

 

Conteúdo programático ensinado na Casa Pia - Programa mínimo  

ANOS LETIVOS DISCIPLINAS (CHAMADOS DOUTRINAS PELOS ESTATUTOS)

1º., 2º., 3º. anos Doutrina Cristã, Urbanidade, Leitura e Escritura Portuguesa, Prática de 

Operações Fundamentais da Aritmética 

4º. Ano Gramática e Língua Portuguesa  

5º. Ano Gramática e Língua Francesa ou Inglesa 

A Aritmética, Geometria e Álgebra, até equações do 2º. Grau 

B Desenho de Figura e Arquitetura  

C Elementos de Comércio e Escrituração Mercantil 

D Idéias Gerais da História Natural e da Química no que for aplicável à 

Agricultura. 

  Quadro 01: Matta (1999, p. 121).  
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Os menores recolhidos à Casa Pia, quando da sua saída, estavam, pelo que demonstra 

esse programa, alfabetizados, mesmo que a dedicação às primeiras letras não fosse tão 

privilegiada, haja vista que o objetivo primordial ali era capacitar menores para trabalhos 

comuns e artes de ofício.  

Estudando a origem dos órfãos ingressos, entre o período de 1825 e 1864, quanto à 

cor, o autor apresenta a sugestiva tabela que se segue: 

 

Etnias entre os ingressos na Casa Pia, 1825/1864 

 

                         Tabela 11: Adaptada de Matta (1999, p. 102) 

ETNIA TOTAL % 

Brancos 363 53.8 

Pardos 249 36.9 

Cabra 02 0.3 

Preto 03 0.4 

Indígena 01 0.1 

Não-declarada 57 8.4 

TOTAL 675 100 

 

Não é difícil observar que a Casa Pia utilizava como critério de seleção a cor dos 

menores. Aos brancos, eram oferecidas as maiores oportunidades de ingressarem no Colégio. 

No período em questão, eles ultrapassam a metade dos percentuais. Dentre os de ascendência 

africana, notadamente os cabras e os pretos eram preteridos em função dos pardos. Aliás, o 

primeiro preto só entra no colégio no ano de 1858, 30 anos após a sua fundação, e o primeiro 

cabra, em 1850. Quanto aos pardos, 12 deles já ingressam no primeiro ano de funcionamento 

da Casa. Dessa forma, o que se pode concluir desses dados? Com a palavra, o autor: 

 
a Casa Pia tinha a política de permitir, preferencialmente, o ingresso de menores brancos 

em detrimento de pardos e outras etnias. Negros e crioulos eram quase totalmente 

excluídos. Pode-se dizer que a discriminação racial vigorova na Casa Pia. (Matta, 1999, p. 

105). 
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 Que a alfabetização, na comunidade de livres e libertos, também escolhia a sua cor nas 

instituições de recolhimento é a lição que fica do estudo de Matta (1999). Mais uma vez, esse 

aspecto refletia nada mais que a imagem social da época. A longa citação de Mattoso 

(2001[1982], p. 225-226), posta a seguir, é imprescidível para que se compreenda o porquê de 

os pardos ou mulatos terem sido, ao longo do período escravista brasileiro, os mais 

privilegiados em tudo entre os de ascedência africana, inclusive quanto ao fato de que, a 

respeito da alfabetização, a sua história não pode ser contada nos mesmos moldes daqueles 

que não traziam na pele a ambigüidade da cor:  

 
O ‘embranquecimento’ tornar-se o único meio à disposição do homem de cor desejoso de 

fazer esquecer a ‘tara’ de sua origem africana, empreender uma ascensão social, adquirir 

certo peso econômico. Mas o primeiro efeito desse comportamento é o de isolar no seio da 

sociedade o grupo bem caracterizado dos mulatos de personalidade ambígua. Rejeitado 

pelos brancos, que aspiram a achegar-se aos mais brancos que eles, rejeitado pelos negros, 

que o consideram um traidor, o mulato vai submeter-se a todas as exigências de seu 

modelo branco. Não se esqueça de que é aos gritos de ‘morte aos brancos e aos mulatos’ 

que os negros baianos se revoltam ao longo dos primeiros 40 anos do século XIX; nem 

tampouco que a sociedade dos brancos recruta especialmente os mulatos para os batalhões 

policiais encarregados de vigiar a população africana. Tudo lhes é prometido, contanto que 

eles atuem para ‘embranquecer’ Salvador e somente os viajantes estrangeiros adoram as 

cores cintilantes e exóticas que a sociedade local procura por todos os meios modelar ao 

gosto europeu, pálido e frio. O mulato, aliado dos brancos, sonha para seus filhos e netos 

uma rápida passagem ao modelo europeu. Torna-se com facilidade o instrumento dos 

brancos. É encorajado, instigado por todos os exemplos dos mestiços que obtiveram êxito, 

esses irmãos de cor mais ou menos clara, os brancos da terra, que são ilustres médicos e 

advogados, excelentes padres, indispensáveis mestre-escolas, professores brilhantes. É 

simplesmente natural, no século XIX baiano, orgulhoso de sua cultura humanista, vaidosa 

de ser o filho emancipado de mãe portuguesa, ver no liceu da cidade um professor preto 

conviver amigavelmente com seus colegas filhos de senhores de engenho também 

professores. Mas todos esses mulatos, admitidos até nos mais altos cargos do estado, 

adotam conduta de brancos, pensam como brancos, servem ao estado branco no aparelho 

governamental, nos conselhos, nas câmaras, no corpo diplomático. As senhoras queixam-se 

inutilmente de que uma bela mulata lhe roubou os filhos; nada podem contra isso. Os 

‘embranquecimentos’ são irreversíveis e vêm enriquecer uma sociedade desejosa de fechar-

se mas sem haver ainda forjado as armas que lhe permitirão recusar o sangue novo 
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oferecido irrestritamente por todo um grupo social que aspira apenas a desaparecer: o 

grupo dos mulatos. 

 

 

1.2.7 Negros islamizados na Bahia: uma história à parte 

 

O primeiro grande contingente de africanos escravos islamizados ou mulçumanos 

chegou à Bahia ao longo da primeira metade do século XIX. Tratava-se essencialmente de 

negros haussás e iorubás (ou nagôs), que, nos seus locais de origem, eram vítimas de 

problemas políticos e religiosos. Na Bahia do século XIX, o islã, conforme informa Reis 

(2003, p. 176-177), não constituiu uma força religiosa hegemônica entre os africanos, mas os 

que adotaram essa religião aqui ficaram conhecidos como malês. Além disso, Monteiro (1987, 

p. 28) afirma que o muçulmanismo passou a constituir a religião dos negros, escravos ou 

livres, mais instruídos e ‘inteligentes’, na medida em que os versículos do Alcorão incentivam 

as ciências e a pesquisa e, ainda, há determinações no sentido de que se procurem a instrução e 

o estudo. 

 Os malês deixaram a sua marca na história da Bahia, porque, em janeiro de 1835, 

deram início a uma revolta que, literalmente, virou a cidade de Salvador ‘de ponta à cabeça’. A 

rebelião não chegou a ser vitoriosa, uma vez que, por delação, o aparato policial da época 

conseguiu sufocá-la. Contudo, deixou em estado de alerta a cidade e instalou-se em Salvador 

uma perseguição acirrada à procura dos insurgentes. É nos depoimentos dos suspeitos, 

estudados por Reis (2003, p. 283-304), que aparece desvelada a instrução entre os malês. 

 Os negros islamizados, para lerem o Alcorão, dedicavam-se ao estudo da língua árabe9. 

Muitos deles, em seus depoimentos, afirmaram ter aprendido essa língua ainda na sua terra 

                                                 
9 Não existem, ao que se saiba, trabalhos que clarifiquem o entendimento de como a prática da leitura e da escrita 
se efetuava entre os malês da Bahia, seja em árabe ou em português. Os indícios de que aqui se vale foram 
retirados, principalmente, daquele que é considerado o livro mais notável sobre o tema: Rebelião escrava no Brasil: a 
história do levante dos malês (1835), com primeira edição no ano de 1986. No ano de 2003, é lançada nova edição 
revista e ampliada. 
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natal, como foi o caso dos escravos Ahuna e Pacífico Licutan. O escravo Gaspar também 

declarou que sabia ler e escrever já mesmo de sua terra. Este, inclusive, chegou a ler trechos 

em árabe para o juiz de paz de um livro apreendido, mas não soube explicá-los em português. 

Também o liberto Pompeu afirmou que aprendeu as letras arábicas em sua terra natal quando 

pequeno, mas que, naquele momento, de nada mais se lembrava. 

 Havia ainda a preocupação por parte daqueles que ocupavam os postos mais altos 

dentro da religião, que podiam ser escravos ou libertos, em ensinar a ler e escrever o árabe aos 

que se iniciavam no islamismo. Em suas reuniões, essa parecia ser uma pauta das mais 

recorrentes. Reis (2003, p. 225) nota que não deixa de ser supreendente como a experiência da 

leitura e da escritura interessava a escravos e libertos, que sempre encontravam tempo para 

elas. Nas casas de suspeitos onde foram feitas devassas, freqüentemente se encontraram 

papéis escritos em árabe e, além disso, material necessário à sua aprendizagem. Aliás, muitos 

desses papéis continham caligrafia perfeita e gramática limpa, o que mostra, segundo Reis 

(2003, p. 228-229), a habilidade de alguns negros na escrita dessa língua. Veja-se o retrato 

desenhado pelo historiador quanto ao que se diz: 

 
Mas na Bahia ou na África nem todas as palavras de fé eram lavadas. Apesar de o papel ser 

um bem caro naquela época, os malês fizeram dele um largo uso para registrar as coisas de 

sua religião. Foram muitos os manuscritos encontrados pela polícia, e que tanto 

impressionaram os contemporâneos. Para uma sociedade cujo grupo dominante, os 

brancos, continuava predominantemente analfabeto, não deve ter sido fácil aceitar que 

escravos africanos possuíssem meios sofisticados de comunicação. Escrever, afinal, era um 

sinal indiscutível de civilização, de acordo com os valores europeus que predominavam 

entre a elite baiana da época, e que localizavam os africanos no universo da barbárie, da 

pré-escrita portanto. Todavia, pelo contrário, esses papéis revelam existir entre os malês 

indivíduos bem instruídos no idioma do Qur’a ¤n, pessoas que deixariam a marca de sua 

caligrafia perfeita e gramática limpa. Wetherell desconfiou, com razão, que alguns africanos 

que conhecera na década de 1840 na Bahia escreviam o árabe ‘muito elegantemente’. Eram 

africanos que, escravos na Bahia, com certeza tinham sido na África membros pelo menos 

de uma intelligentsia local, religiosos, estudiosos, quando não oriundos de classes 

comerciantes abastadas – posições sociais que lhes tinham permitido dedicar boa parte do 

tempo ao trabalho intelectual. Ou gente que, mediante muito esforço pessoal e 
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reconhecimento, pôde tornar-se alufá ou mala¤m num período de grande efervescência 

religiosa em seu meio. 

 

Para muitos, ser um malê era razão, na sociedade da época, para ser visto com maus 

olhos por outros negros, na medida em que significava, dentre outras coisas, obter respeito 

pelo uso da cultura escrita. 

 Dessa forma, tudo indica que a instrução aos negros malês era dada na língua árabe. 

Não se sabe qual teria sido o lugar da língua portuguesa entre os negros islamizados. Os 

depoimentos coligidos por Reis (2003, p. 283-304) apontam indivíduos que sabiam ler e 

escrever em árabe, no entanto apresentavam dificuldades para se expressarem ‘em língua de 

branco’. Em apenas um depoimento, lê-se que o liberto nagô Ajadi Luís Doplê, preso porque 

em sua casa foram encontrados escritos em árabe, uma pena de escrever e uma prancheta, 

declarou que sabia ler e escrever um pouco o português. Foi o único, inclusive, a assinar o 

nome. 

 Salvador ficou estarrecida por saber que seus subalternos dominavam tão bem a leitura 

e a escrita numa língua para ela desconhecida. Aliás, a prática dessas habilidades era exercitada 

às escondidas, longe dos olhos brancos. Parecia, então, interessar aos malês manter essa 

atividade desconhecida para a sociedade em geral. Não só essa, Reis (2003, p. 250) demonstra 

que o culto muçulmano, na Bahia, revelava uma organização de que nem desconfiavam os 

outros à sua volta. Além do mais, demonstraram ser esses negros bons conhecedores da 

sociedade branca contra a qual se rebelaram. 

Diante disso, o desconhecimento revelado, por parte dos malês, da leitura e escrita em 

língua portuguesa não seria, em verdade, proposital? Dito de outra forma: o desconhecimento 

do idioma português não seria melhor designado de ocultamento? Pensa-se ser pouco 

provável o fato de que negros ligados a uma religião tão afeita à cultura escrita não buscassem 

se apropriar de um dos elementos-chave da sociedade em que estavam inseridos e que 

demonstraram conhecer tão bem. O conhecimento da leitura e escrita em português 
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possibilitaria, desse modo, conhecer melhor o inimigo, mas não ser conhecido por ele. Disso, 

não parece à-toa que a comunicação dos negros revoltosos tivesse se efetuado aliando, ao lado 

da oralidade, também a escrita em árabe e não em língua portuguesa. Alguns negros suspeitos, 

aliás, para se livrarem das penas, foram instruídos pelos seus próprios senhores, segundo Reis 

(2003, p. 431), a fingirem que não sabiam português. 

Indício revelador de que os malês talvez não estivessem tão alheios ao idioma da terra 

também é fornecido pelo historiador quando diz que alguns negros, porque não encontraram 

advogados que os defendessem, escreveram e apresentaram a sua própria defesa (Reis, 2003, 

p. 425-426). Em árabe? Pouco provável. É certo, porém, que não está esclarecida a relação 

entre os negros islamizados e a habilidade da leitura e escrita em língua portuguesa. O capítulo 

seguinte, talvez, possa trazer algum ar novo à questão. Antes, porém, outras imagens também 

referentes ao ler e escrever em língua portuguesa, apenas entre escravos, através de outras 

fontes: textos saídos dos seus próprios punhos ou feitos como expressão da sua vontade. Por 

isso, a próxima seção. 
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1.3 E AGORA, COM A ESCRITA, OS ESCRAVOS! 

 

Se um pesquisador da língua portuguesa tomar também como sua a tarefa de escrever 

uma história do português no Brasil, certamente contará com a generosidade dos arquivos, 

sobretudo se se concentrar no século XVIII em diante. Mas esses mundos de papéis serão 

seletivos e freqüentemente se fecharão aos que intentam desvelar o português utilizado por 

aqueles que integravam as camadas populares do Brasil colonial e pós-colonial, 

principalmente, mas não só, os escravos. Quanto aos indivíduos mantidos sob o cativeiro, 

como já se viu, são poucas as esperanças de encontrar algum indício que testemunhe ‘tons’ do 

português por eles utilizados: os historiadores, com freqüência, afirmam que, entre os 

escravos, o analfabetismo abriu caminhos a passos agigantados. “O escravo que freqüenta 

uma escola, que aprende a ler, que fica com a consciência de seus direitos, não pode ser mais 

escravo...”, disse Thomaz Alves Júnior no século XIX (apud Silva, 2000, p. 142), sintetizando o 

uso perigoso que a posse das letras poderia ter numa sociedade escravista. Não parece ter sido 

à-toa, portanto, a proibição oficial do ingresso de escravos às escolas até o ano de 1888. 

Talvez nem precisasse constar em papel essa determinação: as duras penas sob as quais 

viveram se encarregariam de impedir aos cativos o manejo de alguma pena. 

 Constantemente trabalhando, às vezes ‘de sol a sol’, para sustentar os pilares da 

sociedade de então; constantemente locomovendo-se para atender às demandas econômicas 

que careciam de seus braços, sobretudo depois de 1850, com a abolição oficial do tráfico; 

constantemente presos, quando se insurgiam contra a ordem estabelecida e também não 

estabelecida, os escravos se viam, de uma hora para outra, nas mãos de novos donos, em 

lugares que lhes eram desconhecidos, em prisões. Afastados dos seus, com quem formara 

família, amigos, apadrinhamentos, restava aos escravos, quando muito, capitalizarem para si 

um pouco do seu trabalho para a tão sonhada alforria, que lhes possibilitaria o passaporte para 

o mundo de homens livres e, assim, ‘tornarem à casa’ e reestabelecerem as relações, os afetos, 
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a vida pregressa, desfeitos pelas circunstâncias. Entre um – as situações citadas – e outro – a 

alforria –, o esforço de homens e mulheres que não hesitaram em mobilizar quantos foram 

precisos, entre os seus e entre os outros, para ter notícias dos seus pares, para deles ficarem 

próximos, para a eles mandarem notícias suas. 

 A vida dos escravos, por si só, já justificaria o seu impedimento ao grupo seletíssimo de 

indivíduos que sabiam ler e escrever. Mas sempre se conta, ainda bem, com as contradições da 

história. Se as circunstâncias em que sobreviveram obstaram, via de regra, o acesso de 

escravos à leitura e à escrita, por outro lado, vetando-lhes possibilidades de comunicação oral, 

fizeram com que recorressem a códigos alternativos para atingirem os seus objetivos de 

indivíduos sociais e que, por conseguinte, sentem necessidade de interagir-se. A escrita foi um 

deles. Certamente porque, assim como ocorreu para os textos escritos por mãos inábeis 

portuguesas no século XVII (Marquilhas, 2000, p. 33), também no Brasil do passado alguma 

circunstância externa promoveu o seu valor documental à época em que foi escrito, o que fez 

com que fossem conservados e preservados alguns textos de escravos que manusearam a tinta 

e o papel ou que pediram a outros que o fizessem. 

Será através de 14 documentos escritos por escravos ou como expressão da sua 

vontade que se tentará esboçar mais algumas questões referentes à leitura e à escrita entre 

esses indivíduos no Brasil, sobretudo no que diz respeito às circunstâncias históricas que os 

motivaram10. Desde já, ressalta-se o trabalho do tipo arqueológico que se destacará nas linhas 

seguintes, dado o reduzido número de testemunhos de que se vale. Entretanto, se visto de 

outro ângulo, esse trabalho indiciário se beneficia por ter como ponto-de-partida, sobretudo, a 

                                                 
10 Alguns dos documentos com os quais se lida já foram publicados. As 7 cartas da escrava Teodora, escritas em 
grande parte pelo também escravo Claro Antônio dos Santos, foram publicadas pela historiadora Maria Cristina 
Cortez Wissenbach (1998, p. 265-268), que descobriu, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, o processo 
movido contra Claro, em que as cartas foram anexadas. Dos 3 textos escritos por Claro e assinados em seu 
nome, um – a procuração de bens – também foi transcrito pela historiadora referida, atualizando-se-lhe o 
português. Os outros dois, duas cartas, não foram publicadas pela historiadora, são inéditos portanto. A carta da 
escrava Esperança Garcia foi localizada e publicada por Luiz Mott (1985, p. 103-107), de quem mereceu um 
estudo. A historiadora Isabel Cristina Ferreira dos Reis (2001, p. 161) localiza e publica a carta do escravo 
Arnaldo Rigão. Quanto às cartas de Vitorino, o escravo encarcerado, e de Timóteo, o escravo suicida, a sua 
localização foi indicada, respectivamente, pelos historiadores Maria Inês Côrtes de Oliveira e Jackson Ferreira.  
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pena de indivíduos que, ao contrário do que se poderia pensar, registraram na escrita, quando 

foi preciso, as suas vozes11. 

 

1.3.1 “Se faço esta declaração é para” 

 

 dizer que o gênero epistolar se destaca nos documentos reunidos. Entre os 14, apenas 1, 

talvez, não possa ser classificado como carta. Trata-se de uma procuração de bens passada por 

um escravo, quando preso, a um seu amigo. Aliás, o gênero textual em que se manifestavam, 

por vezes, encontra referência nos próprios textos. Claro Antônio dos Santos, o autor da 

procuração acima citada, escreveu, em 21 de fevereiro de 1867, no final do seu documento: 

“pa ço eta pe cura caõ para Semhor Framcisco Be me di to de a Sil pela or dem minha”12. 

Theodora, também escrava, cujas cartas foram em grande parte escritas por Claro, pediu que 

escrevesse, em outubro de 1866: “...no to bem para Vossa Senhoria mi faca o fa vorde mi mam 

dar eta crata para ci da de da lin ne ra pa ra meu ma ri do Luiz da cunha”. Em uma, a 

referência dada pelo autor identificava-se com o objetivo de seu texto. Refere-se à carta de 

Timóteo, escravo suicida, que, na Salvador de 1861, escreveu texto em que pretendia fazer 

esclarecimentos sobre porque tentava contra a própria vida: “Se faço esta declaração é para 

livrar que vão ao Inferno, estas almas que despestarão suas conciencias!”. De maneira geral, os 

                                                 
11 Indica-se a localização dos textos com os quais se trabalha: Cartas de Teodora: Arquivo Público do Estado de 
São Paulo, caixa 80, ordem 3980, processo 1492, anos 1868/1872; Cartas e procuração de Claro Antônio dos 
Santos: Arquivo Público do Estado de São Paulo, caixa 80, ordem 3980, processo 1492, anos 1868/1872; Carta 
de Esperança Garcia: Arquivo Público do Estado do Piauí, documento não classificado, ano 1770; Carta de 
Arnaldo Rigão: Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Colonial e Provincial, Série Polícia, correspondências 
recebidas de delegados, maço 6245, ano 1877; Carta de Vitorino: Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção 
Colonial e Provincial, Escravos (assuntos), maço 2829, anos 1876/1879; Carta de Timóteo: Arquivo Público do 
Estado da Bahia, Seção Colonial e Provincial, correspondências recebidas de subdelegados, maço 6234, ano 1861. 
Com exceção da carta escrita por Esperança Garcia, voltou-se a todos os documentos, transcrevendo-os nos 
moldes de uma edição semidiplomática, cujos critérios de edição, basicamente, são os mesmos expostos no 
volume II da tese, excetuando-se alguns. Quanto aos documentos anexos ao processo movido contra o escravo 
Claro Antônio dos Santos, há anotações feitas às margens e no corpo dos textos pelas autoridades que o 
julgaram; essas não foram transcritas. As citações que se oferecem doravante advêm da edição semidiplomática 
efetuada. As citações referentes à carta de Esperança Garcia retiram-se de Mott (1985), que escreve tê-la 
transcrito ipsis litteris. 
12 Grifos nossos. Aliás, os grifos, doravante, serão indicados em negrito. Lembra-se que o itálico está reservado 
ao desenvolvimento de abreviaturas. 
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indivíduos em questão identificam as suas cartas com as expressões esta, estas linhas: “Muto 

heide estimar que esta va a char você”, “Será satisfação para sêo escravo se estas linhas o 

encontrar com perfeita saude”. Essas expressões poderiam vir acompanhadas de adjetivo que, 

desde já, poderiam indicar o conteúdo das missivas. Em 1879, Vitorino, escravo de Antônio 

de Aragão Bulcão, preso por matar outro escravo na cidade de Cachoeira, encontrava-se na 

cadeia de Salvador. De lá, fez escrever ao seu dono: “Meu Senhor Muito estimo se estas 

enfeliz Linhas Vai achar Vossa Excellencia gozando uma perfeita saude e todos quantos lhe 

pertencer”. O já referido Claro, em março de 1867, equivaleu carta a eta dua linha, revelando 

uma característica que parece geral a esses textos: a objetividade, que se refletia no curto 

número de linhas, resultante de visão pragmática conferida à escrita. No relatório do 

subdelegado em exercício, que acompanhou o documento do escravo suicida, a carta de 

Timóteo foi identificada como um bilhete, talvez em função da limitada quantidade de linhas. 

Em dois casos, as cartas ultrapassam uma página, menos pela variedade de assuntos, mais pela 

repetição de um deles. 

 

1.3.2 Brasil: em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Piauí 

 

Escreve-se sempre em um lugar, em um tempo, para alguém e por algum motivo. 

Nem sempre os escravos fizeram registrar essas circunstâncias nas suas missivas. Se as razões 

pelas quais escreveram podem, em alguma medida, ser recuperadas pelos textos, outras 

informações, que poderiam ajudar num desenho mais nítido da escrita entre escravos, parecem 

estar à mercê da importância que lhes atribuíam ou, ainda, dependeriam de conhecimentos 

compartilhados com o destinatário. Nem todas as cartas são como a do escravo Arnaldo 

Rigão, escrita no Rio de Janeiro em 1862 e completa nos aspectos mencionados. A escrava 

Teodora, apartada de seu marido e procurando-lhe informar sobre o seu paradeiro, dá 

destaque, em uma de suas cartas, ao local em que se encontrava cativa, já mencionado no 
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início da sua missiva: “eu tou na ci da de de São Paulo na cassa do Senhor coni go terra”. 

Aliás, 5 das cartas da escrava contêm, iniciando-as, o registro de que se localizava em São 

Paulo e, conseqüentemente, informou o lugar onde foram escritas. Não foi sem motivo essa 

preocupação, encontra-se justamente naquelas missivas em que procurava estabelecer contato 

com o marido e o filho, mesmo que os textos não os tivessem como destinatários primeiros. 

Também a cidade de São Paulo é o cenário para as cartas e a procuração escritas pelo escravo 

Claro. Incerto, se não a acompanhasse um estudo do antropólogo Luiz Mott (1985), seria o 

lugar de onde escreveu a sua carta a escrava Esperança Garcia, em 1770. Através do referido 

autor, sabe-se que a Fazenda dos Algodões ficava no Piauí: “Eu Sou hua escrava de V. S. 

dadministração do Capam Anto Vieira de Couto, cazada. Desde que o Capam pa Lá foi 

adeministrar, q. me tirou da Fazda dos algodois, aonde vevia com meu marido, para ser 

cozinheira da sua caza, onde nella passo mto mal.” 

 Em Salvador, escreveram Timóteo, o já referido escravo suicida, e Vitorino, o já referido 

escravo preso.  

 São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí e Bahia. Esses lugares, distantes entre si se levar em 

consideração o Brasil do passado, podem indicar que, mesmo tendo contra si as circunstâncias 

sociais, os escravos, em diversos pontos do Brasil pretérito, não se fizeram alheios ao uso da 

escrita. A julgar por Claro, que escreveu as suas e a maior parte das cartas de Teodora, por 

Timóteo, por Arnaldo Rigão e por Vitorino, 13 desses textos nascem de indivíduos 

acostumados com a experiência da escravidão em contextos urbanos ou deles próximos e para 

os quais ter o domínio das letras poderia significar, dentre outros aspectos arrolados por Silva 

(2000, p. 111-112), a obtenção de um ganho melhor, o acesso e a ascensão aos cargos das 

irmandades religiosas, a falsificação de carta de alforrias e a prestação de serviços para outros 

cativos iletrados. 

 Ilustra bem esse último o caso de Claro. Preso por ter sido acusado de roubar a casa do 

dono de Teodora, que também foi encarcerada, essa escrava declara, sobre o seu primeiro 
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encontro com Claro, que “uma vez vindo de um armazém, na Rua de São Gonçalo, em uma 

casa dos fundos dos Remédios, a qual estava sendo assoalhada por Claro, viu que ele escrevia 

e por isso dando seis vinténs, a respondente pediu-lhe que escrevesse uma carta” (apud 

Wissenbach, 1998, p. 185) 

 Claro, dessa maneira, foi o autor de inúmeras cartas escritas como expressão da vontade 

de Teodora e complementava o seu ofício de carpinteiro com alguns vinténs advindos da sua 

habilidade com a escrita. É possível que o escravo também agisse assim com os outros seus 

pares analfabetos. É possível ainda que Claro tenha aprendido a escrever em função da sua 

profissão, a de carpinteiro. Assoalhar uma casa e escrever parecem conjugados no ofício de 

Claro e corrobora a hipótese antes referida de que exercer uma profissão especializada no 

século XIX – carpinteiro o era – poderia significar uma alfabetização, mesmo que mínima, 

para o escravo. Silva (2000, p. 110-111) mostra que se especializar no contexto urbano do 

século XIX interessava tanto aos escravos como aos seus senhores; aos primeiros porque viam 

a possibilidade de verem aumentar as suas economias para a alforria; aos segundos, na medida 

em que, por seu intermédio, os senhores poderiam auferir maiores rendas do trabalho escravo 

e mantenedor das hierarquias sociais existentes. Desse modo, postula a autora referida que 

“no contexto urbano, o ler, escrever e contar era algo não apenas considerado possível aos 

escravos, mas também desejável pelos senhores” (Silva, 2001, p. 105-106). Karasch (2000, p. 

297) é da mesma opinião. Segundo ela, alguns senhores precisavam de cativos alfabetizados 

em seus empregos e os que esperavam lucrar com seus escravos letrados anunciavam as suas 

habilidades nos jornais. Informa sobre o caso de um cativo barbeiro-cirurgião, com 

experiência no tráfico de escravos, que lia e escrevia, e de um escravo alfaiate que falava bem o 

português, além de lê-lo e escrevê-lo.  
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1.3.3 Setembro de 1770 a julho de 1879 

 

Marcar o tempo em que se escreveram as suas missivas foi preocupação entre os 

escravos. Dos 14 documentos, 9 trazem explicitamente a data de sua feitura, geralmente no 

início, mas também, como foi o caso de dois, no fim. Restam 5 a cuja referência temporal não 

se alude. Contudo, outros vieses permitem localizar o seu tempo. Para a carta do escravo 

suicida, é o relatório do subdelegado, de 18 de março de 1861, que fornece a informação. 

Segundo ele, o ato contra a própria vida teria acontecido “hotem”, por volta das 9 horas da 

noite. Mesmo que tenha concluído que o ‘bilhete’ confirma estar o suicídio premeditado há 

muito tempo, pode-se concluir que a sua confecção não tenha sido efetuada em tempo muito 

anterior ao ato. Assim sendo, não há riscos em datá-lo também de 1861. Quanto à carta de 

Esperança Garcia, aquela escrava do Piauí, Mott (1985) diz ser datada de 6 de setembro de 

1770. Essa referência foi colhida pelo antropólogo em outro lugar, pois nem a carta nem o 

documento que a acompanhou referem-se ao tempo, que, no entanto, poderia talvez ser 

rastreado, por fazerem referências a algumas circunstâncias históricas. 4 das cartas feitas a 

mando de Teodora informam que foram escritas no ano de 1866, não há razões, portanto, 

para duvidar de que as outras 3 também não o foram dentro desse arco temporal. Dito isso, a 

carta de Esperança Garcia é a única a testemunhar o português escrito por um escravo ou por 

expressão de sua vontade no século XVIII; as demais, escritas na segunda metade do XIX, 

surpreendem pela proximidade dos anos: um pouco mais de uma década e meia separa a mais 

antiga (de 1861) da mais recente (de 1879). Segunda metade do século XIX: momento em que 

se acaloram os debates acerca da abolição e, com eles, aparecem alguns projetos de escolas 

para escravos; em que alguns membros do clero se mostram sensibilizados com a condição 

escrava e propõem a fundação de estabelecimentos populares “onde seja dada gratuitamente a 

instrucção secundária à classe pobre de nossa sociedade”, como escreveu o cônego da Sé 

Metropolitana de Salvador Romualdo Maria de Seixas Barroso, em 1872, que, inclusive, 
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fundou e regeu nesse mesmo ano, na sua paróquia, uma escola noturna para pobres, escravos 

e libertos e, em 1881, fundou a Associação Protetora da Infância Desvalida para suprir de 

vestuário e material escolar as crianças carentes (Costa e Silva, 2000, p. 483); em que 

indivíduos de ancestralidade africana encaminham ao governo petições para fundar escolas 

para os seus, inclusive escravos, como foi o caso de Pretextato dos Passos Silva, cuja trajetória 

foi recuperada por Silva (2000), no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX; em que 

casos como o de Pretextato Silva parecem não ser exceções (Silva, 2000); em que a experiência 

já mostrara muito bem aos escravos os usufrutos que a escrita poderia lhes oferecer. Está-se a 

falar de um tempo histórico um pouquinho mais aberto e propício à alfabetização de escravos? 

Os textos acima, talvez, confirmem isso.  

 

1.3.4 Para “Vossa Excelência”, “mêo Senhor”, “meo filho” e outros que tais 

 

  Tinham variados perfis os destinatários das missivas dos escravos. De governadores de 

províncias a seus próprios familiares, a impressão que se tem é que todos poderiam ter nas 

mãos uma carta de um escravo, que funcionaria, em alguma medida, como um instrumento 

que encurtava as distâncias físicas, mas também as sociais. Esperança Garcia dirige-se ao 

Governador da província do Piauí; Vitorino, ao seu senhor; Arnaldo Rigão, ao seu ex-senhor; 

Timóteo, provavelmente à sua e à família que o criou. As cartas de Teodora e as de Claro, pelo 

número maior de testemunhos, descortinam um leque mais amplo de destinatários. As 

executadas a pedido de Teodora destinam-se: 4 para o marido, 1 para um irmão de seu ex-

senhor, 1 para o seu atual senhor e 1 para o filho; as de claro são dirigidas a um senhor 

chamado Inocêncio do Nascimento e a uma mulher cujo nome é Gertrudes Jesus Maria da 

Conceição. A procuração de bens desse escravo foi passada em nome de Benedito Assis, seu 

amigo, que, provavelmente, quando chegasse a hora, deveria encaminhá-la às instâncias legais. 
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 Os destinatários dos escravos foram predominantemente do universo masculino. 

Bastante compreensível esse aspecto nas missivas em cujo teor permeiam súplicas; relatos de 

maus tratos sofridos; pedido de transferência para uma cadeia mais próxima, para voltar ao 

seio da família; o sonhar com a alforria. Quanto a isso, se se quisesse retorno favorável, 

deveriam ser as missivas encaminhadas a quem evidentemente pudesse, de alguma forma, 

interceder: os homens, regentes das principais instituições da sociedade escravista. Vitorino 

conta em sua carta não conhecer o seu atual dono, Antônio de Aragão Bulcão, porque, 8 dias 

antes do casamento do seu dono com a sua ‘senhor’ Maria, lhe acontecera a razão da sua 

infelicidade e, por isso, foi encaminhado ao cárcere. Mesmo assim, preferiu o escravo dirigir-se 

a Antônio Bulcão, que lhe era desconhecido, e não a sua senhora, por quem tinha tanto 

apreço. Reflexo claríssimo do seu interesse. Mas o amor e os negócios pareciam desconhecer 

distinção de gênero entre os destinatários. Claro não hesitou em escrever a Gertrudes Jesus 

para que entregasse a Benedito Assis dinheiro dele que estava na mão da mulher; se Teodora 

escreveu ao filho e ao marido, foi muito mais por seu instinto de mãe e de esposa, que queria 

dar as suas e ter notícias dos seus, que lhe permitia algumas cobranças e o compartilhamento 

dos seus sonhos e esperanças. Imagina-se que, se a escrava tivesse uma filha ou conhecesse 

uma irmã, lhes escreveria também.  

 

1.3.5 Ao sol, carta é farol?13

 

Para que chegassem aos seus destinos, as cartas, principalmente, deveriam percorrer 

distâncias variadas: A de Esperança Garcia, da Fazenda administrada pelo Capitão Antônio 

Vieira ao centro da província do Piauí, onde certamente se encontrava o governador; a de 

Arnaldo Rigão, do Rio de Janeiro à Bahia; a de Vitorino, de Salvador à cachoeira; a de 

Timóteo, a princípio, não deveria sair da casa onde se suicidou e as de Claro percorreriam 

                                                 
13 Pegou-se de uma parte do belo título do livro de Santos (1998) esse. 
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itinerários na cidade em que foram escritas, São Paulo. As missivas de Teodora iriam à mercê 

das vagas indicações que tinha sobre o paradeiro do marido e do filho: Limeira, Sorocaba e 

Jundiai. A que pediu para escrever para o seu atual senhor provavelmente deveria encontrar o 

seu destino na cidade de São Paulo, onde estava morando. Teodora é um exemplo de que, 

para fazerem chegar as missivas às mãos de seus destinatários, os escravos articulavam quantos 

fossem necessários. Para entregar uma carta ao marido Luís em Limeira, fê-lo através do irmão 

de seu ex-dono, que morava em Sorocaba:  

 
Illustríssimo Senhor de mi cian no dia da  

Cunha     1866 

  em São Paulo 30 de outubro de  

 

eu i de ti ma que eta va aCha o a  

Vossa Senhoria com muita fili cida de 

com para <mim> dezeio no to bem 

para Vossa Senhoria mi faca o fa vorde 

mi mam da eta crata para 

ci da de da lin nera pa ra meu  

ma ri do Luiz da cunha 

 Ti a do ra da cun ha 
 

No lugar reservado ao endereçamento, consta: “Illustrísimo Senhor de miciano dia da 

cunha para a cidade de Sol ru ca va”. Seria este o percurso da carta: escrita em São Paulo, 

seguiria para Sorocaba, às mãos de Domiciano Cunha que, por sua vez, a encaminharia para o 

marido, na cidade de Limeira. 

Os escravos certamente aguardavam o retorno das suas cartas e, sendo assim, entre a 

escrita e a resposta esperada, o caminho e os intermediários poderiam ser mais numerosos. 

Um esforço extremo nesse sentido é mais uma vez ilustrado por uma das missivas de Teodora 

ao marido: 
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Illustríssimo Senhor Luiz da Cunha em  

 

São Paulo 20 de outubro de 1866 

Eu [?] de tima muito que e ta [que] vom gonzamdo 

e a sua filicidade como para mim dezeio noto bem para 

mi fazer o fa vor de vi por o nata falla com migo 

sem falta mi falta 198 mireis para minha 

li ber dade no mais mi mamde a repota des 

ta para o senhor de mi cian no na ci da de de sol 

cra va sem falta no mais eu i tou pagamdo 

como huma i crava deste pader ma vado 

no mais a Deus a Deus a te hum dia que Deus 

me a jun de com sua garça devima mizeicode 

no mais sou a sua mulhe 

 

Ti a do ra da Cunha dia 

 

Illustríssimo Senhor Luiz dia 

da cunha cera i tegue 

para o i cravo do senhor 

João dia da cunha naci 

da de da lin nera 
 

A mensagem ao marido é simples: informar-lhe o quanto lhe falta para a alforria, mas 

o percurso imaginado por Teodora é por demais complexo. Tente-se entendê-lo: a carta, 

escrita em São Paulo, seria encaminhada à cidade de Limeira, onde deveria chegar às mãos do 

escravo do senhor João Dias da Cunha, que, por sua vez, imagina-se, entregaria a missiva a seu 

dono. De posse dela, encaminharia-a João Dias da Cunha ao marido de Teodora que, depois 

de lê-la ou de pedir a alguém que a lesse, mandaria a resposta até a cidade de Sorocaba, ao 

Senhor Domiciano. Domiciano, se estivesse disposto, iria até São Paulo levar a resposta de 

Luís, marido de Teodora, à escrava, mas o mais provável é que articulasse um outro 

intermediário para fazê-lo. Teodora entendeu que todos, escravos e senhores, deveriam ajudá-

la no seu intento. A escrava, não resta dúvidas, queria muito a sua liberdade e, se não tivesse 

sido presa, que não se duvide, teria conseguido. 
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  Se alguns itinerários a serem trilhados pelas cartas de Teodora podem ser recuperados, 

os dos outros textos não. Entretanto pode-se supor o quão dificultoso foi para os escravos 

fazerem com que a sua escrita encontrasse o destino desejado. Imagine-se o que deve ter feito 

Arnaldo Rigão para que a sua carta, do Rio de Janeiro, chegasse à Bahia. No caso de Teodora, 

infere-se que as referências difusas que tinha dos locais em que estavam seu marido e filho 

contribuíram para o ‘vai e vem’ das suas missivas; em outros casos, talvez por serem 

destinadas a indivíduos mais localizáveis, as resistências se dariam menos pelas distâncias 

geográficas e mais pelas barreiras sociais. Interessar-se-ia um senhor em receber a carta de um 

escravo preso por assassinato, como foi o caso de Vitorino? Receberia um governador a carta 

de uma escrava ‘perdida nos cafundós do Piauí’, como foi o caso de Esperança Garcia? Ficar-

se-á sem saber se, de fato, os textos dos escravos chegaram ao seu destino. Wissebach (1998, 

p. 251), por exemplo, afirma que, com exceção daquela dirigida ao seu atual senhor, as cartas 

de Teodora jamais alcançaram os seus destinos. Não se conseguiu localizar documento algum 

que indicasse ter Vitorino retornado à cadeia de Cachoeira como pedia na sua carta. Se a carta 

de Arnaldo Rigão foi preservada em arquivo baiano, chegou ela à Bahia, mas a certeza de que 

o seu ex-senhor a tenha lido, essa não há. Quanto ao ‘bilhete’ do escravo suicida, não só o leu 

o subdelegado, como provavelmente os seus prováveis destinatários, alguns integrantes da 

família que o criou e, talvez, a sua própria. Mas é provável que missivas de escravos no Brasil, 

embarreiradas por contratempos de variada natureza, tenham se perdido pelo caminho. 

  As cartas revelam que, se os pedidos fossem cumpridos conforme desejavam os 

escravos, escrita e oralidade tinham, em algumas circunstâncias, de se aliar, ou melhor, de se 

complementar, cada uma a seu tempo. Vê-se isso de forma clara na carta de Teodora acima 

transcrita, em que, em uma determinada passagem, pede para alguém ir falar com ela. Em 

outra, veja-se o momento em cada uma deveria entrar em cena: 
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Meu marido Luis 

São Paulo 

 

Mumito ide istimar que Você iste 

ja Com Saude eu is tou aqui na ci 

dade eu vos is Crevo para Você selem 

bra daquela promeça que nois fi 

zemos eu heidi precura por vose 

man dou mun to lem braça para 

vose e ajun ta hum dinhero 

la sepuder [?] vimfalar com min 

go venha senão puder me m 

ande a reposta e dinhero va 

juntando la mesmo se czo 

eu maranjar por aqui man 

do próprio la 

 

 Dessa vosça Mulher 

 Theodoria escrava do connio  

 terra que fui vin dida 

 na vacaria 
 

A tinta e o papel seriam responsáveis por dizer ao marido onde se encontrava, onde 

foi vendida e quem era o seu dono, por lembrar-lhe de uma promessa feita por ambos, por 

pedir-lhe que juntasse dinheiro; já a oralidade se encarregaria de trazer a Teodora algumas 

respostas pelas quais ansiava. Timóteo, o escravo suicida, declara ter escrito “para livrar que 

vão ao Inferno, estas almas que despestarão suas conciencias!”. Como? Fazendo ler a tantos 

quantos interessassem a sua carta? Parece que também, mas não só; a oralidade, em alguma 

medida, estava nos planos de Timóteo para que o inocentasse do que lhe acusavam. O escravo 

Claro, em 1867, escrevia a um certo Inocêncio do Nascimento: 

 
...eu ia Caber que o Senhor 

vai para Judiahi vemho falla 

com Senhor Fr anscisco Be ne dito de Asil 

na Rua de Santa Curlze pe ga do 

o pos tao de minha caza falla com 
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elle para mim Saber no mais 

Sou de Vossa Mercê es i cravo criado O 

Birgado   Claro Antonio <do> Santos 
  

 Inocêncio, ao receber a carta, deveria falar a Benedito de Assis, em Jundiaí, que 

procurasse Claro em São Paulo. Para quê? O escravo, àquela altura preso, pretendia fugir e, 

antes, queria passar uma procuração dos seus bens em nome de Benedito, como aliás o fez. 

Isso, é óbvio, não escreveu Claro na sua carta, a oralidade o diria. De fato, escrita e oralidade 

se complementavam, mas, repete-se, cada uma a seu tempo. Claro revela que escravos 

poderiam saber muito bem que nem tudo deveria ser escrito. A escrava do Piauí, Esperança 

Garcia, relatava em sua carta ao governador os seus amores, desamores e outras espécies de 

dores, mas não mencionou as inúmeras tentativas de fugas para ficar perto do marido e dos 

filhos – é o que informa o documento que acompanha a sua carta. Ocultou aquilo que, talvez, 

na oralidade já se sabia e muito. Aliás, a escrava parece ter se valido da escrita como seu último 

recurso, a se guiar pelo documento anexo à sua carta. Outros ainda intuíam que verba volant, 

scripta manet. Ainda no século XVIII, as condições de vida a que estavam submetidos levou um 

grupo de escravos a se rebelar no Engenho Santana, na cidade de Ilhéus, na Bahia. Segundo 

Schwartz (2001, p. 89-121), depois de matarem o supervisor, os escravos apoderaram-se da 

maquinaria do local e fugiram mata adentro. Pressionados, entraram em negociação com o 

dono do Engenho e elaboraram um ‘tratado de paz’ em que expuseram algumas condições 

para voltarem ao trabalho. Esses rebelados perceberam que, naquela situação, de nada 

valeriam acordos firmados na oralidade; a escrita de um tratado, sim, poderia concretizar as 

suas expectativas. Mas o ‘mundo dos brancos’ os enganou: o dono do engenho fingiu aceitar o 

acordo e, acalmados os ânimos, mandou-os prender para em seguida vendê-los, exceto o líder 

do movimento, que teve a pena capital. Tudo indica que o documento acima referido, que foi 

transcrito por Schwartz (2001), era, em verdade, uma cópia, conforme assinala a carta do 

Desembargador Cláudio José Pereira da Costa. Por outro lado, assinala esse mesmo 
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desembargador que: “Estando as couzas nestes termos enviarão os levantados emissários a seu 

senhor com a proposta da Capitulação Constante da copia incluza”. Essa passagem sugere 

que, talvez, as propostas tenham sido elaboradas pelos próprios punhos dos escravos e delas 

tenha sido feita uma réplica.  

 

1.3.6 “Muito estimo se estas enfeliz linhas” 

 

digam se são brasileiros ou africanos os escravos. Não se conseguiu informação 

alguma para um deles: Esperança Garcia. Quanto aos demais – Claro, Vitorino, Timóteo e 

Arnaldo Rigão –, eram todos brasileiros. A ação judicial movida contra Vitorino é quem 

informa sobre a sua origem: nasceu e se criou na cidade de Cachoeira14. No correr do longo 

processo movido contra Claro, ele se identifica e é identificado inúmeras vezes como 

brasileiro; sabe-se até o local exato do seu nascimento: Poço grande, na província do Paraná15. 

Quem identifica a origem de Arnaldo Rigão é a historiadora Isabel Cristina dos Reis (2001, p. 

52), que localiza a correspondência expedida entre as autoridades policiais à época da venda de 

Arnaldo para o Rio de Janeiro. Segundo ela, o escravo é crioulo, portanto nascido no Brasil, e 

era um dos três filhos da africana Esmênia. Quanto a Timóteo, sabe-se, através da pena do 

subdelegado, a sua nacionalidade e um pouquinho mais: era mulato – o que quer dizer 

brasileiro, tinha 18 para 20 anos e pertencia ao casal de escravos da viúva Dona Clara Joana 

Rosa dos Santos. Quanto à africana Teodora, analfabeta, para quem o brasileiro Claro 

escreveu as cartas, a escrita teria funcionando como um instrumento que amenizou, em 

alguma medida, possíveis rivalidades étnicas, aproximando, por intermédio da pena, brasileiros 

e africanos. Desse modo, tanto os nascidos no Brasil como em África, como mostram as 

                                                 
14 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Colonial e Provincial, Escravos (assuntos), maço 2829, anos 
1876/1879. 
15 Arquivo Público do Estado de São Paulo, caixa 80, ordem 3980, processo 1492, anos 1868/1872. 
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missivas dos escravos, recorreram à escrita quando as circunstâncias assim lhes exigiram, 

manuseando eles próprios a tinta e o papel ou pedindo a outros que o fizessem.  

 

1.3.7 “Eu espero hinda compir ainda” 

 

  a discussão de um problema em relação aos textos aqui reunidos: a questão da autoria. 

Dito de outro modo: como saber se, de fato, estão eles a testemunhar o português escrito por 

escravos. Começa-se por Claro, autor de 3 textos em seu nome e de 6 das 7 cartas a pedido da 

africana Teodora. Em duas ocasiões, ao longo do processo que lhe moveram, quando 

indagado se sabia ler e escrever, o escravo respondeu que sim, porém mal. Além dessas duas 

passagens, o primeiro encontro de Teodora com Claro, já mencionado anteriormente, parece 

não deixar dúvidas de que era o escravo alfabetizado, esse, inclusive, foi o motivo de 

aproximação entre os dois. Claro ainda registra, em algumas das 408 páginas do processo, a 

sua assinatura, e a caligrafia é inequivocadamente idêntica à dos seus 3 textos e das 6 cartas de 

Teodora. Quanto a ter declarado que lia e escrevia mal, fica a dúvida: estaria Claro a querer 

que a sua figura não crescesse aos olhos dos seus inquisidores ou tinha ele consciência da sua 

precária habilidade com o português escrito? O escravo tinha, sem dúvidas, uma mão 

pouquíssimo hábil. Traçado inseguro, uso de módulos grandes, hipo- e hipersegmentação, 

recurso a letras do alfabeto maiúsculo, mesmo em interior de palavras, são algumas das 

características listadas por Marquilhas (2000, p. 238) para as mãos inábeis portuguesas 

setecentisitas que também encontram eco nos textos de Claro. Quanto ao seu domínio do 

português escrito, que o mostre uma de suas cartas:  
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Illustríssimo Senhor J no cemso de 

[memto] 

 

Sao Paulo 1º de Maço de 1867 

 

eu es tima e ri que eta dua linha quer 

V a aCha o meu esti ma do Senhor 

com muita Saude como para mim  

dezeio noto bem para <Vossa> Mercê filCa 

Sa bem do que eu ia fai 3 es mom 

na que eu ando fora de mimha 

caza eu ia Caber que o Senhor 

vai para Judiahi vemho falla 

com Senhor Fr anscisco Be ne dito de Asil 

na Rua de Santa Curlze pe ga do 

o pos tao de minha caza falla com 

elle para mim Saber no mais 

Sou de Vossa Mercê es i cravo criado O 

Birgado   Claro Antonio <do> Santos 

 

e também a sua procuração16: 

 
em Sao Paulo no dia 21 de fer verio de 1867 

  
Illustríssimo Senhor 

1 mais cor lete de es da peta com huma gavata 9$000 

1 hum di to Cha peo de Sol de es da   8$000 

1 mais hum Cha peo de car beça   7$000 

1 hum di to Cha le de lam bamco   9$000 

1 mais di ta caixa de es da peta    12$000 

1 di ta hum a i car ça de gar zemira peta   20$000 

1 di to hum i car ça de bin Co    9$000 

1 di to hum pa li to de lam    6$000 

1 di to hu camiza de lam vermeia   5$000 

1 4 camiza de a mor ri fim mo    24$000 

2 camiza de xita     33$000 

1 di to mais huma pe da de com es va   14$000 

1 mais hum di to i to jo de na vaia   3$0005 

                                                 
16 Às páginas 219 e 220, Wissenbach (1998) transcreve essa procuração, em português atualizado e normatizado. 
Não se sabe se de propósito, mas a autora cometeu o que se chama de salto bordão. Além disso, não se entende 
o  porquê de o trecho ‘2 camiza de xita’ ter sido transcrito pela historiadora como ‘2 camisas de baeta [gaita]’.  
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mais hum Cha peo de cabeça    33$0005 

 

pa ço eta pecura cao para Semhor Francis<co>  

Be me dito de a Sil pela or dem mimha 

Claro Amtonio do Santos 
 

As características da caligrafia dos 9 textos escritos por Claro – 3 em seu nome e 6 em 

nome de Teodora – autorizam excluir uma, que está anexa ao seu processo,  como advinda de 

suas mãos. Foi também feita a pedido de Teodora e era destinada ao atual senhor da escrava. 

Nela, a mão parece estar mais familiarizada com a escrita; o traçado seguro e harmonioso do 

texto, um uso mais apropriado das maiúsculas, a presença exígua de hipo- e hipersegmentação 

corroboram a favor da hipótese de que se trata de alguém mais habilidoso e acostumado à 

escrita que Claro17. Isso, entretanto, não evitou que a pena deixasse escorrer alguns traços de 

um português popular (‘vortar’, ‘enxú’, ‘para eu tira ismola nos domingo’, entre tantíssimo 

outros) e o ritmo da oralidade:  

  
 Meu Senhor  

 

Eu tive hum avizo de noute vinha-me 

eme falava dizendo que Com priçe apro 

meça que prometi devortar para minha 

terra esta conga que fala comigo dis 

que ceu meredo a qui naõ compraei 

por meça que nem enxú vossa Mercê naõ 

cupri es<ta> prome Ça por meu pai foi cum 

pado deu servidia po<r>que deos naõ que<r> 

que se aparte Ca za de preto de <A>gola meu 

Sinhor Vossa Mercê e responsado de de ajum 

tar Cen e eu isto querede mefora que 

ro Vossa Mercê de lisesa para eu tira ismola 

nos domigo para hi dando para Sinhor eu 

ja tenho 4 milreis e você jaten 9 milreis na  

sua maõ 

 
                                                 
17 Wissenbach (1998) atribui a Claro a autoria da carta a que se faz referência. 
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 isCrava de Vossa Mercê 

 Tiodoria 

 

Das duas, uma, ou as duas (ou nenhuma?!): ou o escriba buscou reproduzir ipsis litteris 

a fala que lhe era ditada pela autora intelectual, a escrava Teodora, ou maior treino 

escriptológico nada tem a ver com o aprendizado de um português mais normativo. Quanto à 

possível não equivalência entre treino escriptológico e domínio de um português mais padrão, 

vale a pena abrir um parêntese para ilustrá-lo com o caso dos juízes de paz, na Bahia do século 

XIX. O exercício desse cargo não exigia formação jurídica, apenas que seus ocupantes fossem 

cidadãos respeitáveis, geralmente comerciantes, proprietários médios e senhores de escravos, 

eleitos entre os seus (Reis, 2003, p. 429). Contudo, dadas as suas atribuições, escrever com 

freqüência fazia parte do seu universo. É o que demonstra o juiz de paz da freguesia de Brotas 

Antônio Gomes de Abreu Guimarães que, na vasta correspondência trocada com a 

presidência da província, demonstrava, pela sua caligrafia, ter intimidade com a escrita, mas, 

no que respeita ao português, deixou registros de que era utente de uma modalidade bastante 

popular18. 

 Quanto à carta do escravo suicida, o relatório do subdelegado comprova a sua autoria, 

foi, de fato, escrita por Timóteo, uma vez que, criado em casa de seus senhores com alguma 

liberdade, aprendeu a escrever. Possivelmente colheu o subdelegado essa informação dos 

senhores de Timóteo (teriam sido eles os que atribuíram a autoria da carta ao escravo, uma vez 

que, como sugere o próprio Timóteo, os seus donos pareciam estar familiarizados com a sua 

caligrafia?). Diferentemente de Claro, a letra segura de Timóteo parece indicar alguém que 

escrevia com alguma constância – o próprio escravo dá essa indicação: “Poz-me preciso 

declarar-me que nem foi eu [o autor], e nem sabedor daquelle infaime papel”, embora deixe 
                                                 
18 Nascimento (1986, p. 89) é quem revela a existência da correspondência expedida pelo juiz referido. Segundo 
ela: “Na freguesia de Brotas, em época anterior ao censo de 1855, existia um interessante juiz de paz que 
mantinha seguida correspondência com a presidência da província, e que nela usava de linguagem muito popular, 
deixando entrever o que se passava na freguesia de Brotas”. Voltou-se a essa correspondência e se verificou que 
popular era a sua linguagem não apenas por conta dos temas tratados, mas também pelo português ali escrito. 
Arquivo Público do Estado da Bahia, Presidência da província, juízes de paz, caixa 1047.  
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escorrer alguns traços da oralidade (‘addemirava’, ‘infaime’) e de alguém que ainda titubeava 

nas regras da escrita (‘Não persuadão-se que eu fiz’, ‘por temer o que estava-se fazendo’). 

Sabe-se ter sido Esperança Garcia alfabetizada pelas informações de Luiz Mott (1985). 

Isso aponta para o fato de que teria sido a autora de sua própria carta, mas não para a certeza 

completa, como quer o antropólogo. O seu texto lega algum indício de que foi escrito por 

alguém que não conseguiu ocultar alguns traços da língua oral (‘dministração’, ‘adeministrar’, 

‘algodois’, ‘vevia’, ‘ordinando’), mais daí atribuir a autoria do documento à escrava é outra 

história. Fica, então, essa carta como de provável autoria de Esperança Garcia. 

‘estas enfeliz Linhas’, ‘obidiente’, ‘omeno’, ‘proteição’, ‘dos Carçado’, ‘Cazoci’, 

‘Ingenho’, ‘urige’ são alguns exemplos que demonstram o português vazado na carta de 

Vitorino. A letra com traçado seguro e o conjunto harmonioso do texto revelam o cuidado do 

autor, pelo menos no momento em que produziu a carta. Quanto à autoria, não há dúvidas, 

foi o próprio Vitorino quem a fez, porque, no processo movido contra ele, assina duas vezes o 

seu nome; a coincidência entre essas assinaturas e a constante do seu texto confirma o que se 

diz. 

  Quanto à carta de Arnaldo Rigão, nenhum indício autoriza nem desautoriza a afirmar 

que tenha sido escrita do punho do próprio escravo. A historiadora Isabel Cristina Ferreira 

dos Reis (2001, p. 51-53), que localiza e estuda a carta em questão, refere-se apenas ao fato de 

que o escravo enviou a carta a seu ex-senhor Antônio Coelho, mas que ele próprio a tivesse 

escrito, sobre isso a autora não se pronuncia. Ressalta-se que, dentre as citadas, essa é a que 

mais se aproxima de um português padrão. De qualquer sorte, o texto parece revelar, tanto 

quanto ao português como ao conjunto do texto, se tratar de alguém para quem a escrita era 

uma amiga das mais íntimas. 
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1.3.8 “Noto bem para voes” 

 

agora, em um quadro-síntese, algumas informações referentes aos textos em análise, 

escritos por escravos ou feitos por outros, mas como expressão da sua vontade: 

 

Textos de escravos – síntese de informações 

 Aut

intel

Esc Ori

escri

 or 

ectual 

rita por gem do 

ba 

Quando onde Para quem onde Texto 

a 

rcia rança Garcia 

? 

Piauí 

teo 

lia de 

senhores 

 

nio C

dora o d ira Prov ente, d ão Paulo ís da Cunh Limeir Carta 

dora Antîno dos 

antos 

asileira vavelmente, décad

e 60 do séc. XIX 

 

o Pau ís da Cunh Limeira Carta 

dora Antîno dos 

antos 

asileira 1866 

 

o Pau ís da Cunh Limeira Carta 

Santos da Cunha 

 

 d

Santos 

 

 

 

ocêncio 

 

ão Paulo Senhor d

d

 

ntîno dos Paulo trude

Jesus 

 

Antîno o d a 1867 o Paul Inocêncio do

Nasciment

 

ão Pa Carta 

ntîno 

ntos 

Antîno dos 

antos 

sileira 1867 o Paul nedito de A

 

ão Pa ocuração

no 

aneiro

01 Esperanç

Ga

 

Provavelmente 

Espe

1770 Piauí Governador do Piauí Carta 

02 Timóteo Timó Brasileira 1861 Salvador Seus familiares e 

famí seus 

Salvador Carta 

03 Arnaldo Rigão ? ? 1862 Rio de 

Janeiro 

 

Antô oelho Bahia Carta 

04 

 

 

Teo Claro Antîn os 

Santos 

Brasile avelm écada 

de 60 do séc. XIX 

S Lu a a 

05 Teo Claro 

S

Br Pro a 

d

Sã lo Lu a 

06 Teo Claro 

S

 

Br Sã lo Lu a 

07 Teodora Claro Antîno dos Brasileira 1866 São Paulo Domiciano Dias Sorocaba Carta 

08 Teodora Claro Antîno os Brasileira 1866 São Paulo Luís da Cunha Limeira Carta 

09 Teodora Claro Antîno dos 

Santos 

Brasileira 1866 São Paulo In do 

Nascimento 

Jundiaí Carta 

10 

 

Teodora ? ? Provavelmente, década 

de 60 do séc. XIX 

S e 

Teo ora 

São Paulo Carta 

11 Claro Antîno 

dos Santos 

Claro A

Santos 

brasileira 1867 São Ger s de São Paulo Carta 

12 Claro 

dos Santos 

Claro Antîn os 

Santos 

brasileir Sã o  

o 

S ulo 

13 Claro A

dos Sa

Claro 

S

 

bra Sã o Be ssis S ulo Pr  

14 Vitori Vitorino brasileira 1879 Rio de 

J  

Antônio Coelho Bahia Carta 

Quadro 02 
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1.3.9 “Peço a V. S. pello Amor de Ds. e do seu valimto. ponha aos olhos em mim”   

 

porque é ho tar delinear algumas motivações que pe ram a ta dos 

escravos.  

 

  

anusear a pena para escrever a sua carta. Como diz o processo contra ele movido, 

itorino, àquela altura, em 1879, encontrava-se preso na Cadeia de Salvador por ter 

das, um outro escravo no Engenho Cajaíba na Cidade de Cachoeira, no 

ecôncavo baiano. Havia já algum tempo que Vitorino estava ali preso e, na carta, pede, 

Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Antonio De Aragão Bucão 

saude e atodos quantos lhe pertencer, pois é o que 

ra de ten rmiti escri

1.3.9.1 O cárcere 

 

O cárcere ou, como prefere Marquilhas (2000, p. 51), o encarceramento judicial fez 

Vitorino m

V

assassinado, a faca

R

fundamentalmente, que o senhor, o qual, aliás, não conhecia, por ele intercedesse no sentido 

de transferi-lo para a cadeia de Cachoeira, pois lá morava a sua mãe e, para ele, seria melhor 

ficar perto dos seus. A súplica, como se vê, é o elemento principal da carta de Vitorino. O 

escravo explica a razão por que não conhecia o senhor. Era ele escravo de Maria ou da sua 

família; quando essa se casou com Antônio de Aragão Bulcão, o destinatário de sua carta, 

aconteceu 8 dias antes o fato que o levaria à cadeia e, desse modo, não pode assistir ao enlace 

matrimonial da sua senhora. Dirigir-se a alguém que lhe era desconhecido requereu de 

Vitorino formalidade no tratamento; Vossa Excelência foi o pronome mais usado pelo 

escravo para se referir ao seu senhor. Valeu-se, além disso, de algumas estratégias para, quem 

sabe, conseguir o seu intento: a religiosidade e o apreço à esposa do senhor: 

 

 

Meu Senhor Muito estimo se estas enfeliz Linhas 

vai a char Vossa Excellencia gozando uma perfeita 
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este seo Escravo obidiente pode dezejar Vossa Exce 

enfeliz linhas prostamme em Vossos honrado 

llencia, meu Senhor Venho por meio destas 

pés ped ndo a Vossa Excellencia pelo a amor que 

zer com que eu Vá comprir aminha p 

o dos 

go.  

 migo 

om minha 

 

 

len 

 por  

 

 

rino 

 

Também qu

procuração de bens. Pelo que se depreende do seu conteúdo e das informações da 

historiadora Maria 9), elas faziam parte do projeto de 

fuga do escravo. A procuração, escrita em 21 de fevereiro de 1867, antecede as duas cartas. Já 

i

Vossa Excellencia tem a minha Senhor Maria 

fa

pena na Cidade de Cachoeira que tem 

minha Mai que mora Lá mesmo, para me 

sempre é melhor, eu estar no meio dos meus 

embora eu pagei a sesta parte, porém sou  

mais satisfeito no meio dos meus e é  

quem pode ter compaichão de mem é o meu  

Senhor mesmo abaicho de Deus, por reconhecer 

que é quem pode ter pena de mim sendo o 

Seu Escravo, pois tendo omeno aproteiçã

Carçado de minha Senhor Maria Sou a 

ttendido pur tanto é com quem eu me ape

Vossa Excellencia não tem comhecimento com

pur que quando Vossa Excellencia Cazoci c

Senhor Maria eu não estava mesmo em

Caza não. estava retirado no Ingenho da Carai

ba, e com deferência de 8 dias pouco mas 

ou menos me a conteceu o fato que é urige 

da minha enfelicidade, foi a razão de Vossa Excel

cia [?] este seu Escravo e não Conhecer,

tanto espero pelo amor da minha Senhor [?] ser

Attindido que Deus é quem Vos para mim pagará com

muitos Annos de Vida e omento entoda Vossa 

Excelentíssima Família, 

 

De Vossa Exellencia Escravo obidiente Vito

 Bahia Caza da Prizão 

 Comtrabalho 

 20 de julho de 1879 

ando já estava preso, escreveu Claro os seus textos: duas cartas e uma 

 Cristina Cortez Wissenbach (1998, p. 21
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feito o documento, Claro escreve, em 1º. de março do mesmo ano, a Inocêncio do 

ascimento para procurar Benedito de Assis e pedir-lhe para com ele vir falar. Possivelmente 

queria e

São Paulo 1 de Maço de 1867 

or dem para Senhor meu amigo Francisco 

areceber a di quantia tem a minha Senhora  

mi faça o este fa vor no mais Sou de de Vossa Mercê 

laro Antonio do Santos 

 

Benedito parece ser homem de confiança de Claro e era liberto, segundo Wissenbach 

(1998, p. 219). O os seus bens, que, aliás, não eram 

parcos (a procura alguém na sua condição. Desse 

modo, o encarceramen  fuga se configuraram em circunstâncias 

propriciadoras à e sse escravo. 

 

1.3.9.2 

N

ntregar Claro a procuração feita em nome de Benedito. Nesse mesmo dia, escreve a 

Gertrudes de Jesus para entregar, no fim do ano, dinheiro dele também a Benedito: 

 

 

Illustríssima Senhora Dona Jetude de 

Jeus Maria da Comceiçaõ noto 

bem para Vossa Mercê filca Saben do que eu paso a minha 

Be ne dito de a Sis a quantia de Sem mi reis 

com to do pur isso no fim do anno tem elle de 

esiCravo Criado o brigado 

C

Seu dito 

Jui qui ri 

 escravo pretendia rever futuramente 

ção foi transcrita atrás), em se tratando de 

to aliado aos planos de

scrita de

A distância geográfica 

 

 A distância geográfica, causada pelo tráfico intraprovincial, parece ter sido a razão maior 

que levou Teodora a pedir a Claro e a um outro que escrevessem as suas cartas, enviadas a 
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vários destinatários. Dar notícias suas, saber notícias dos seus, o sonho com a alforria são 

ritas a mando de Teodora19: 

vocé esteije com saude que meu de 

me arematou foi um moçó muito 

rico de campinas o homem chama 

 

ormeça em comgo voçé nao esta 

eça 

un 

ic 

 

 que 

do 

rta 

o e 

                                                

temas que permeiam as cartas esc

 
Meu Marido Senhor Luis 

 

Muto heide estimar que esta va a char 

zeijo você me mande contar para 

honde voçé esta morando. Quem 

Marciano quina eu fis uma

p

lembrado da pormeca que voçé 

que eu fis voçé não esta lembra 

do que voçé pai vedeu vo çé 

para voçé se lembra da porme 

ça que me a visou de noite eu 

estava dormindo. Rainha tem 

companheiro de fazer porm

e não compir e agora ella esta 

persa no Imal. e poriço façilli 

tal com santos e poriço voçé 

veija que arainha e maior do m

do e esta persa no mal não 

pode se salvar porque São Bed

to perdeu ella no mar não pode

se çalvar e poriço eu não façi 

lito com santos eu espero hin 

da compir ainda que esteja com 

cabelos braços sua senhor dice

desfarcado de dar carta de forria 

de ajuntar o carsar responca

tambem de ajuntar casar ganhou 

dinhero pagar o Seu Senhor da ca

de arfuria eu quero ocasar junt

 
19 Algumas das cartas escritas a pedido de Teodora foram transcritas atrás; apresentar-se-á, por isso, mais uma 
apenas. Para maior conhecimento sobre o valor histórico e social e também dos símbolos das cartas de Teodora, 
é imprescindível a leitura do livro de Wissenbach (1998), todo ele. Por conta disso, não se deterá muito sobre 
essas missivas. 
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para não ganhar dinheiro e dispois 

 

A distância em que se encontrava dos seus familiares e os maus tratos sofridos nas 

mãos do seu senhor, que, inclusive, não lhe permitia “ir fazer vida” com o marido, fizeram 

com que Esperan dor do Piauí as suas queixas. Desejava a escrava 

voltar ao lugar onde vivia com seu marido, assim se livraria dos castigos que lhe eram 

impostos e poderia batizar os seus filhos. Dessa maneira, denúncia e súplica encontraram lugar 

na carta

A primeira hé q. ha grandes trovoadas de pancadas enhum filho meu sendo huã criança q. 

s, tanto q. cahy huã vez do Sobrado abacho peiada; por mezericordia de Ds 

esCapei.  

A segunda estou eu e mais minhas parceiras por confeçar a tres annos. E huã criança minha 

elle me tirou pa eu viver 

 

Vendido p pelo tráfico interprovincial, a distância também motiva 

a carta de Arnald

castigos sofridos mãe, revela como pretende sair daquela 

                                                

em tão ganhar dinheiro pagar 

primeiro pagar a minha pormeça 

dispos para pagar sua senhoria 

senão fica como a rainha 

ça Garcia levasse ao governa

 de Esperança20: 

 
Eu sou hua escrava de V. S. dadministração do Capam Antº Vieira de Couto, cazada. Desde 

que o Capam pa Lá foi adeministrar, q. me tirou da fazda dos algodois, aonde vevia com meu 

marido, para ser cozinheira da sua caza, onde nella passo mto mal.  

lhe fez estrair sangue pella boca, em mim não poço esplicar q. Sou hu colcham de 

pancada

e duas mais por batizar.  

Pello q. Peço a V.S. pello amor de Ds. e do seu Valimto. ponha aos olhos em mim 

ordinando digo mandar a Porcurador que mande p. a fazda. aonde 

com meu marido e Batizar minha filha  

De V.Sa. sua escrava 

EsPeranCa garcia 

ara o Rio de Janeiro 

o Rigão, destinado ao seu ex-senhor na Bahia. Nela, o escravo relata os 

diariamente e, com a ajuda da 

 
20 Como não se teve acesso ao documento original, oferece-se aqui a transcrição feita por Mott (1985, p. 106). 
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situação: comprando a sua carta de alforria. Também nesse texto, a exemplo do de Esperança 

Garcia,

Será satisfação para sêo escravo se 

Mêo Senhor pelo amor de vossos filhos lhe  

e mêo Senhor tenha 

ravo Arnaldo pois mêo  

enhor bem sabe a maneira que fui criado e hoje me 

 não por  

ndado  

hir  

êo Senhor não s esqueça de 

to 

 

 
1.3.9.3 O encarce

 

Já se falou q hia oitocentista, escolhia o seu perfil: 

era brasileiro e, como critério adicional, o fato de ser pardo ou mestiço. Estudos feitos em 

a essas mesmas características (Wissenbach, 1998, para São 

aulo; Carvalho, 2002, para o Recife, dentre outros). Ou seja: eram os negros, africanos ou 

não, aq

 denúncia, súplica e esperanças vazam da tinta para o papel: 

 
Mêo Senhor Antônio Coelho 

Rio 6 de Abril de 1862 

 

estas linhas o encontrar com perfeita saude.  

vou rogar que pela bondade d

paciência com o sêo esc

S

vejo chicoteado todos os momentos

faltas de minha parte pois quando ando em ma

não ando corro e assim mesmo não satisfaco  

aos mêos senhores; por isso peco a mêo senhor que  

tenha paciencia em mandar procurar minha mai  

para pedir-lhe o dinheiro que ella tenha que  

eu cá arranjo o resto, e espero em Dêos ainda 

ahi para agradecer o bem que mêo senhor me faca,  

e peco mais pela a bencão de Senhora mai de m

 

   Sêo Escravo muito Respei

   Arnaldo Rigão 

ramento social 

ue a liberdade, pelo menos para a Ba

outros locais do Brasil apontam par

P

ueles que constituíam o grosso da escravidão, mas foram os mestiços, minoria entre a 

população escrava, que conseguiram, mais freqüentemente e mais facilmente, a condição de 
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liberto. Talvez isso explique o aparecimento do tema da alforria com mais constância nas 

cartas de uma africana, Teodora, e de um crioulo, Arnaldo Rigão. 

Se não fossem pardos ou, talvez, não tivessem a quem recorrer para conseguir a 

alforria, ter-se-ia aí, talvez, mais um motivo para que escravos alfabetizados se valessem da 

tinta e do papel para um uso mais ‘criminoso’ da escrita. Por ser assim julgado no século XIX, 

alguns jornais da época deixaram registros. No Rio de Janeiro, o jornal O Commercial (Guedes e 

Berlinc

31 do passado em ceis Africanos, | sendo 3 homens da Nação Bornó, hum de Nação Nagô 

escravos de hum dos | prezos e duas Mulheres, a saber huma de Nação Bornó liberta | e 

outra de Nação Benguela, escrava de hum | dos ditos prezos, para se proceder na forma da 

                                                

k, 2000, p. 188-189) noticiou a respeito de um escravo fugido: “póde muito bem 

aparecer por estes caminhos com alguma carta ou bilhete falso, fingindo que vai levar ao 

senhor, para assim poder andar, e mesmo póde levar outras cousas”. Para o Recife, Carvalho 

(2002, p. 249) apresenta alguns outros casos: o angolano Lourenço, que, em 1831, já estava 

desaparecido havia quatro ou cinco anos, se passava por forro graças a uma carta falsa que 

portava consigo. Nessa mesma época, Ana, de 30 anos, também tinha ‘um papel que mostra 

dizendo que é forra’; um outro escravo, que andava calçado, trazia consigo uma carta de 

alforria forjada para mostrar pelas ruas. Na cidade de Salvador, em 1835, há a prova inconteste 

de que escravos poderiam, através da utilização da pena por punho próprio, querer encurtar o 

caminho para a liberdade. Transcreve-se na íntegra o documento por ser um exemplar raro do 

que se fala21. 

 
Entrando a exercer no dia 4 do corrente o lugar de | Juiz de Pás, do 1º. distrito desta 

Freguezia de São Pedro, por im | pedimento do Actual, Vicente Joze Teixeira, encontrei 

hum Officio | do Juiz Municipal, participando da prizão, que tivera | lugar na noite do dia 

Lei, | sobre huma Carta, que disse o Juiz se fazia suspeita, tanto | pela asignatura 

de Napoleão e equivocos em que era concebida, como | pela confuzão em que ficarão 

os ditos pretos; e que | naquella occazião passara a prizão dos mesmos a ordem deste Juízo. 

| Immediatamente avizei ao Promotor Publico para que viesse | assistir ao Corpo de 

 
21 Quem indicou a localização deste documento inédito foi a historiadora Maria Inês Côrtes de Oliveira. Arquivo 
Público do Estado da Bahia, Seção Colonial e Provincial, maço 2896, ano 1835. A indicação da mudança de 
linha, neste documento, se fará com o sinal |, dada a sua larga extensão. No mais, grifos nossos. 
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Delicto e mais Actos, o que não po| dendo comparecer por se achar ocupado nos Jurados;  

| dei principio, conseguindo pelo depoimento dos mesmos ser | a mencionada Carta 

escripta pelo muleque é Napolião, que diz | ser escravo do falecido Barão do Rio de 

Contas, a | preta Maria Colodina, escrava do preto Jorge Manoel dizendo | a mesma não 

ter confessado na ocazião | da prizão por ter receio publicar em prezença do seo Senhor, | 

o que Vossa Excelência vera da Autuação, Corpo de delito, e mais pe | ssas que tudo envio a 

Vossa Excelência para avistar de tudo | ordenarme o que devo fazer huma Ves que já se achão 

prezos na | Policia a Oito dias tudo isto foi acontecido na Caza Nº. 18 | a Barroquinha, 

cujos Africanos não consta serem suspeitos. 

Tãobem me foi prezente as bugigangas que tãobem | envio a Vossa Excelência as quais fo | 

rão achadas na Caza No 18 a Ladeira de São Bento de cuja não | foi alguem prezo. 

Deus Guarde Vossa Excelência muitos anos Bahia 7 de Agosto | de 1835 e 1º. Distrito de São 

Pedro Velho. 

Excelentíssimo Senhor Vice Prezidente | Manuel Ignacio da Cunha 

 

Francisco Eduardo Nunes dos Reis 

  

 Já se falou também, baseando-se em Schwartz (2001, p. 173-174), que as cartas de 

alforria tinham u nhora de escravo se 

identificava e, logo em seguida, identificava também o escravo a ser libertado, designando a 

a origem e, menos freqüentemente, a ocupação. Mas o moleque Napoleão parecia 

reve 

 subdelegado, Timóteo seria vendido em praça pública e “entendeo não dever passar á outro 

 o escravo ao suicídio: o seu afastamento 

aqueles que o criaram. O subdelegado estava certo: os laços afetivos que uniriam Timóteo a 

ma fórmula a ser seguida. Repete-se: o senhor ou se

idade, a cor, 

desconhecer a estrutura formular de uma carta de alforria, essa foi a razão da desconfiança do 

Juiz de Paz que concluiu ser a sua carta falsa. Além disso, parece ter contado a assinatura 

equivocada de Napoleão, certamente buscando reproduzir a do seu senhor, que àquela altura 

estava morto, fato do qual parece ter-se valido para passar a si próprio a carta de alforria. 

 

1.3.9.4 O suicídio: uma dimensão psicológica? 

 

  Uma dimensão talvez psicológica tenha motivado a carta de Timóteo. Pelo que esc

o

senhores”. Seria, então, esse o motivo que levou

d
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seus donos pareciam bastante firmes, o que lhe deu, inclusive, o ingresso para o domínio das 

letras. A leitura do ‘bilhete’ de Timóteo parece confirmar o seu apreço à família que o criou, 

uma vez que ali, em tom de despedida, dizia-se grato a “Jaia Pombinha e a toda família d’ella”, 

pedindo-lhe perdão pelo que iria fazer. Iaiá Pombinha, talvez, fosse a senhora do escravo 

suicida. Leia-se por completo a carta de Timóteo: 

 
  Perdaõ 

A muito tempo que tenho dezejo de não exis- 

tir pois a vida me hé abborrecida porem 

viver sem ter disgostos que vá vivendo 

naõ existindo naõ será mais pois quem pode 

 

A Jaia Pombinha e a toda familia d’ella sou 

 po elo amor de deus Perdão 

  

 acho  

, 

e 

õ é 

iencias!..... 

igo: que 

 

  O trecho  com o meo genio [em] não fazer um 

acerto para mim p elegado 

muito grato r isto pesso p

sendo que com esta vez hé a3ª. que eu 

tenho tentado contra minha existencia 

porem quem naõ quer viver nem deve tomar 

vidro, e nem sollimão pois só saõ lentos a

quem tem a mor a vida. Muito addemirava 

me naõ receiar-se com o meo genio [em] 

não fazer um acerto para mim pois naõ

doudice n’este proceder. 

Naõ há tempo [a] perder! ! ! ! 

Poz-me preciso declarar-me que nem foi eu

e nem sabedor daquelle infaime papel, e n’ell

achava-me inocente. Se faço esta declaraça

para livrar que vaõ ao Inferno, estas almas 

que despistaraõ suas conc

Naõ persuadaõ-se que eu fiz d

cometi este attentado, por temer o que esta 

va-se fazendo; pois para passar melhor, não 

havia que temêr: as rasões saõ outras 

pois a sepultura será sabedôra, e naõ 

este infaime lugar digo e naõ esta  

terra de vivos 

“Muito addemirava me naõ receiar-se

ois naõ acho doudice n’este proceder” sugere vagamente que o subd
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tivesse razão quanto à causa do suicídio de Timóteo: estava em conflito com os seus donos e, 

e fato, entendeu que não deveria passar a outros senhores. Mas os desgostos do escravo 

ito por fazer no que diz respeito à leitura e à escrita entre 

scravos no Brasil. Reunindo 14 testemunhos escritos por escravos ou como expressão da sua 

e, em suma, que a história da alfabetização no Brasil não é uma história 

xclusivamente de brancos. A prática da leitura e da escrita parece ter tido um alcance um 

d

vinham de muito tempo, pois já buscara a morte outras duas vezes e o seu texto surge como 

que para falar de um deles: “Poz-me preciso declarar-me que nem fui eu, e nem sabedor 

daquelle infaime papel, e n’elle achava-me inocente. Se faço esta declaração é para livrar que 

vão ao inferno, estas almas que despestaraõ suas conciencias!”. Do que estaria sendo acusado 

Timóteo? A sua carta não deixa respostas claras, mas sugere que o conteúdo de um infame 

papel seria uma das causas dos seus desabores; sugere ainda que estaria sendo Timóteo 

acusado de ser o seu autor e seria essa, talvez, uma das razões pelas quais cometeu suicídio. 

Ou seja: o escravo, talvez, fosse à venda porque a ele foi imputada a autoria de um texto. 

Quanto a outros motivos, “a sepultura será sabedôra, e não este infaime lugar digo e não esta 

terra de vivos”. Desse modo, acusado de fazer um uso ‘criminoso’ da escrita, o fato de ser 

alfabetizado parece ter contribuído para condenar Timóteo à morte. Sendo assim, achou justo 

que a mesma escrita o inocentasse. 

 

1.3.10 “No mais” 

 

 ressalta-se o óbvio: que há mu

e

vontade, mostrou-s

e

pouco mais lato no Brasil do passado. Chegou, às vezes por caminhos tortuosos e mesmo 

contraditórios, àqueles que compuseram a base da pirâmide social brasileira. As linhas acima 

provavelmente serão modificadas a cada texto escrito por um escravo ou por vontade sua que, 

por ventura ou não, se localize. Isso acontecendo, serão reescritas com muito prazer.  
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CAPÍTULO 2 

O CORPUS : TORNOS, ENTORNOS E CONTORNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 CORPORA EM FUNÇÃO DE UMA HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

2.1.1 Antecedentes 

  

 Durante o período que se estende dos inícios do século XX, com a publicação do 

Curso de Lingüística Geral, de Ferdinand de Sausurre, até a década de 70, a Lingüística diacrônica 

ocupou posição periférica na cena dos estudos de língua. Essa posição marginal da Lingüística 

histórica deveu-se ao fato de se terem feito predominantes interesses que se voltaram, quase 

que exclusivamente, para o desvelamento das línguas no seu momento presente. Os estudos 

sincrônicos passaram a ser, dessa maneira, a menina dos olhos dos pesquisadores. Diz-se quase 

exclusivamente, porque, pelo menos no que diz respeito ao Brasil e a Portugal, persistiram 

vozes que trabalharam, indo de encontro à maré, no sentido de não se fazerem tão ocultas fases 

pretéritas da língua portuguesa. Seja com edições de textos remanescentes do passado ou com 

estudos lingüísticos que sobre esses textos se efetuaram, foram algumas atitudes solitárias as 

responsáveis para que não se rompesse de maneira abrupta a tradição de estudos diacrônicos 

caracterizadora, sobretudo, da primeira metade do século XX. No Brasil, destacam-se, nessa 

direção, os trabalhos de Rosa Virgínia Mattos e Silva, da Universidade Federal da Bahia, e 

Heitor Megale, da Universidade de São Paulo; em Portugal, coube a Ivo Castro e à Clarinda 

Maia manterem acesa a chama dos estudos histórico-diacrônicos. Essas personae, como é 

consabido, elegeram, principalmente, as fases mais recuadas da língua portuguesa como foco 

de seus estudos, o que, juntamente com o conhecimento adquirido de predecessores, faz com 

que o português arcaico disponha de bom número de obras sobre a sua constituição. 

 No Brasil, foi a entrada do Estruturalismo, quando já não era tão hegemônico nos 

Estados Unidos e na Europa, que colocou à margem estudos de história da língua, embora 

pesquisas de cunho dialectológico, que já privilegiavam estados sincrônicos, a exemplo das de 

Marroquim (1934) e Nascentes (1953), tenham lhe precedido. Sob o arcabouço estruturalista, 
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os trabalhos de Joaquim Mattoso Câmara Júnior constituem, ainda hoje, referências 

obrigatórias de descrições sincrônicas, sobretudo quanto à fonologia/fonética, do português 

brasileiro.  

 Na década de 70, coube ao lingüista Anthony Naro empreender o que Mattos e Silva 

(1995, p. 74) designou de cruzada sociolingüística. Tendo em seu escopo preocupações que se 

voltaram para a questão da variação e mudança lingüísticas, a Sociolingüística foi acolhida com 

grande êxito no país, o que é explicável pela própria conformação do português brasileiro. 

Embora a questão da mudança lingüística se constitua em elemento basilar na Sociolingüística, 

no Brasil, foram as mudanças ocorridas no chamado tempo aparente, em que se levam em 

consideração, sobretudo, as faixas etárias conviventes no mesmo espaço e tempo, as que, de 

perto, ocuparam os lingüistas por essa corrente envolvidos. Desse modo, a Sociolingüística 

brasileira foi, e ainda é, sincrônica, elegendo o português brasileiro falado nas últimas décadas 

e, principalmente, nos centros urbanos, mas também hoje com muitas incursões pelo falar de 

zonas rurais, como objeto de análise. 

 Miriam Lemle, em artigo de 1968, intitulado Gerativismo: um novo estruturalismo, plantará, 

no país, as sementes do gerativismo. Depois, bem depois, Charlotte Galves, Mary Kato e seus 

orientandos levam a cabo investigações sobre o português brasileiro iluminados pelo 

arcabouço teórico dessa teoria de caráter inatista. Sem dúvida, o grosso do que se fez sobre o 

português do Brasil à luz do gerativismo escolheu, a axemplo da Sociolingüística, o momento 

presente como foco privilegiado de análise.  

 A par dessas e de outras teorias que, no Brasil, privilegiaram, sobretudo, a atual 

sincronia, faziam-se, conforme apontado anteriormente, em alguns lugares, trabalhos, raros, 

que buscaram em tempos pretéritos da língua portuguesa outras sincronias, per si ou para 

comparações. No entanto, nenhuma comunicação entre os atores atuantes na cena lingüística 

brasileira. Estava consolidada, desse modo, a radical separação, no dizer de Mattos e Silva 

(1998, p. 102), entre Filologia e Lingüística. Foi-se o tempo: 
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...em que linguistas também eram etnógrafos, historiadores, folcloristas, arqueológos e não 

tinham problema de identidade disciplinar, pois se sabiam participantes de uma vasta 

empresa de aquisição de conhecimentos diversificados, mas harmonizáveis em torno de um 

interesse comum pela palavra documental ou artística e pelo seu comportamento na 

história. Conhecerem-se todos eles por filólogos era tradicional e apropriado. (Castro,  

1995, p. 512). 

 

Aliás, houve preocupações no sentido de se deixar claro o âmbito de atuação dos dois 

campos, como o fez Naro (1976, p. 74): 

 
Uma vez que, na organização deste ensaio, dividirei as obras em ‘lingüísticas’ e ‘filológicas’, 

é necessário precisar aqui critérios usados para definir e distinguir o âmbito desta duas 

disciplinas irmãs. Considerarei como principal tarefa da filologia o estabelecimento e 

classificação de fatos lingüísticos e como  objeto da lingüística a explicação desses mesmos 

fatos dentro de uma teoria geral da linguagem e do seu uso. De acordo com essa definição, 

a crítica de textos, isto é, o estabelecimento da leitura correta dos textos, sejam medievais 

ou modernos, é classificada como tarefa da filologia, assim como o é a dialectologia 

tradicional, que consiste em estabelecer, classificar e comparar os usos lingüísticos locais. O 

estudo da técnica do verso, compreendido como uma etapa preliminar às edições de textos 

poéticos, é considerado tarefa da filologia, segundo os critérios apontados. A lingüística, 

por sua vez, tenta analisar os fatos de um determinado texto ou dialeto com uma teoria 

lingüística universal, e, ao mesmo tempo, chegar a conclusões sobre a natureza geral da 

linguagem que possam ser justificadas pelos dados em estudo. 
 

 Apesar de reconhecer o parentesco entre as duas disciplinas, para Naro (1976) a 

Filologia tem ‘tarefa’, já a Lingüística, ‘objeto’. Discordando-se de Mattos e Silva (1995), pode-

se ler, sim, nas entrelinhas da passagem transcrita, um juízo de valor sobre os dois campos: 

‘tarefa’ evoca a idéia de trabalho mecanicista, ao passo que ‘objeto’, a de análise. Aliás, ao 

longo da citação, os termos escolhidos para a atuação de um e outro parecem deixar claro de 

que lugar fala Naro quando propõe a sua definição: ‘estabelecimento’ e ‘classificação’ x 

‘explicação’ e ‘análise’, ‘tradicional’ x ‘não tradicional’, ‘locais’ x ‘universal’.  

 Com o aporte dos novos modelos lingüísticos teóricos no Brasil, a Filologia viverá, 

então, nos cantos dos centros universitários: “os velhos (nem sempre em idade) e sabedores 
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filólogos se recolheram, reforçando a tradição que a onda externa exigia que mudasse e os 

jovens lingüistas, ao sair do nada ou quase nada, armaram-se muitas vezes de desnecessária 

arrogância” (Mattos e Silva, 1998, p. 102). No entanto, se, de um lado, a orientação filológica, 

nos seus moldes tradicionais, não conheceu avanços, por outro, como põe Mattos e Silva 

(1998), a chegada de múltiplas teorias lingüísticas por aqui fez com que o português brasileiro 

viesse a ser conhecido nas suas diversas faces. Ressalta-se ainda que, com os programas de 

pós-graduação que se iam instalando nas universidades, lingüistas, apropriando-se de técnicas 

de análise fornecidas pelos modelos estrangeiros, passaram a se preparar com instrumental 

mais sólido para lidar com questões referentes à conformação do português no país. 

 Na década de 80, entretanto, a situação começa a ser outra. Motivado pelo fato de que 

o passado pode iluminar o presente, ressurge o interesse pelos estudos histórico-diacrônicos 

da língua portuguesa, liderado, principalmente, por Fernando Tarallo e seus orientandos. 

Passa-se, então, de um momento em que os corpora de língua falada lideram os acervos para 

um outro em que o texto escrito também terá a sua relevância, e o motivo é óbvio: se se quer 

saber sobre a língua em tempos pretéritos, os textos escritos remanescentes de outras épocas 

constituem as únicas fontes de informação. A volta ao passado da língua portuguesa não se 

fez, porém, sem embates. No Brasil da segunda metade do século XX, proliferaram, como 

saldo da hegemonia de modelos lingüísticos estrangeiros no país, lingüistas preparados e em 

dias com técnicas de análises, por outro lado, ficaram eles ao largo de questões sobre o como 

lidar com os textos escritos do passado.  

 Com a preocupação em datar fenômenos que tipificam o português brasileiro em 

relação ao europeu, abrolha a questão de quais textos seriam os melhores exemplares para que 

essa periodização fosse possível. Fernando Tarallo (2001[1994]) ganha merecidamente relevo 

quando define critérios que pudessem nortear a seleção de material a ser pesquisado. 

Interessado na história do que designou de português vernáculo, o lingüista propõe que os 

textos em prosa são aqueles que melhor refletem essa face do português no Brasil e, portanto, 
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os que mais eficazmente se prestam à lingüística histórica, a saber: cartas de punho pessoal, 

diários e textos teatrais1, as narrativas de experiências pessoais inseridas em documentos mais 

formais e os comentários dos gramáticos do período histórico em estudo. 

 Essa sugestão de Tarallo ressoou não apenas nos centros universitários em  que esteve  

à frente de orientações de dissertações de mestrado e teses de doutorado, mas também em 

outros locais. A título de exemplo, na Bahia, Tânia Lobo, da UFBA, inicia a coordenação de 

um dos projetos de pesquisa do PROHPOR - Programa para a história da língua portuguesa - 

voltado para a constituição de corpora para o estudo do português brasileiro. Cartas, em uma 

primeira fase, serão os textos privilegiados. Também cartas começam a editar a pesquisadora e 

Afrânio Gonçalves Barbosa, da UFRJ, para as suas teses de doutorado. Em vários lugares do 

país, o farol de Tarallo iluminou e conduziu muitos para um cais de embarque e, a partir disso, 

tornou-se forte um movimento que se voltou para a constituição de corpora em função da 

história do português brasileiro. 

 As críticas aos trabalhos de Tarallo e de seus orientados, quando incursionaram pela 

Filologia, não tardaram a aparacer. Castro (1996, p. 146-150) reconhece no seu Tempos 

lingüísticos, de 1990, o que chamou de déficit filológico, assim como o ‘repreendeu’ pelo fato de 

conceber o português escrito em outros tempos como um objeto causador de estranheza. 

Segundo Castro, isso se deve à formação estritamente lingüística de Tarallo. Quanto aos 

trabalhos que procuraram datar fenômenos do português brasileiro na diacronia da língua, a 

crítica que costumeiramente se faz se circunscreve ao fato de Tarallo e seus orientandos 

trabalharem com textos para os quais não se preocuparam em estabelecer a nacionalidade dos 

autores. Isso ganha relevância quando se leva em consideração que os aspectos lingüísticos 

estudados seriam aqueles que atestariam uma gramática brasileira divergente da portuguesa. 

Portanto, diferenciar, quanto à nacionalidade dos autores, portugueses de brasileiros seria, por 

assim dizer, fundamental. Não há dúvidas de que os trabalhos levados a cabo por Tarallo e 

                                                 
1 Os textos teatrais não são, efetivamente, textos escritos em prosa. 
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seus orientandos são hoje clássicos no que diz respeito a estudos sobre o português brasileiro, 

no entanto, reconhece-se neles a improvisão de “filológos para exercerem seu saber de 

lingüista” (Mattos e Silva, 1998, p. 107). 

 Quando se precisou de dados sobre o português em suas fases mais recuadas, a 

recorrência aos que nunca deixaram de trabalhar nessa linha foi, de fato, efetuada, haja vista 

que, conforme já se disse, essas fases foram as privilegiadas pelos diacronistas da língua 

portuguesa em seus trabalhos, seja através das gramáticas históricas, que conheceram o seu 

apogeu na primeira metade do século XX, seja através de obras que voltaram ao passado para 

nele se concentrar, a exemplo do estudo monumental de Rosa Virgínia Mattos e Silva, 

Estruturas trecentistas. Elementos para uma gramática do português arcaico, de 1989, ou, ainda, através 

de trabalhos histórico-diacrônicos que compararam sincronias pretéritas da língua portuguesa, 

como o de Clarinda Maia – História do galego-português. Estado linguístico da Galiza e do Noroeste de 

Portugal desde o século XIII ao século XVI (com referência à situação do galego moderno), de 1986. 

 Contudo, para séculos posteriores, sobretudo depois do XV, em que se inicia a 

transplantação do português para o território brasileiro, uma história da língua portuguesa, no 

Brasil e em Portugal, ainda está por ser feita. Sobre isso, manifestou-se nos termos seguintes 

Castro (1996, p. 136-137): 

 

Em relação ao português clássico, em especial dos séculos XVII e XVIII (para não falar do 

desconhecidíssimo XIX), quem o quiser estudar tem de se resignar a fazer de cabouqueiro, 

desenterrando penosamente os seus documentos, peneirando os dados, organizando uma 

taxonomia inexistente e, se ainda tiver coragem e tempo de vida, formulando hipóteses 

interpretativas que ficarão à espera de um debate crítico só possível se outros 

investigadores se transviarem pelos mesmos terrenos. Dito de outro modo, tem de 

começar num ponto do itinerário de pesquisa que se situa muito antes do cais de embarque 

dos estudiosos que privilegiam outras épocas históricas ou que, pura e simplesmente, 

privilegiam outras linguísticas, porventura menos dependentes de corpora textuais 

laboriosamente constituídos. 
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É, portanto, nessa perspectiva que devem ser vistos os trabalhos iniciados por 

Fernando Tarallo. Foram ele e seus orientadores que, de certa maneira, assumiram, no país, o 

papel de cabouqueiro, desenterrando documentos e peneirando dados que, àquela altura, se 

julgavam essenciais a uma escrita da história do português brasileiro. Foram mais além, no 

entanto. Muitas das hipóteses interpretativas sobre o português no Brasil, com as quais se 

trabalha até hoje e em cuja origem está, de forma central, Charlotte Galves, são devedoras, nas 

suas formulações originais, a Fernando Tarallo, a Mary Kato e a vários de seus orientandos. 

Ivo Castro, como autor da apropriada citação antes mencionada, não deu, mas deveria dar, 

esse mérito, além de tantíssimos outros, a um dos maiores e mais produtivos linguistas que o 

Brasil já conheceu: Fernando Tarallo. 

Já em outro momento, com a estruturação do Projeto nacional Para a história do 

português brasileiro, o trabalho penoso de seleção de materiais continua, com duas outras figuras 

da cena lingüística brasileira incentivando os que por esse caminho quisessem trilhar: Ataliba 

de Castilho e Rosa Virgínia Mattos e Silva. Preferências primeiras tiveram de ser ‘deslocadas’ 

para depois, como foi o caso de Módolo (1998, p. 6), que, narrando o seu percurso de 

estudante dentro da Universidade de São Paulo para justificar o seu interesse pela sintaxe 

diacrônica, diz:  

 
Com essas informações, gostaria de justificar por que ora apresento esta Dissertação de 

Mestrado à Universidade de São Paulo. Não desisti de pesquisar a Sintaxe Diacrônica do 

Português, apenas a desloquei para o Doutorado. Até mesmo em minha atuação como 

Monitor de Língua Portuguesa, nos anos de 1996 e 1997, foi na área da Sintaxe Descritiva e 

da Sintaxe Diacrônica que operei. Quero com isso dizer que interpreto minhas pesquisas de 

Mestrado como uma preparação para voltar a esse campo que, desde a graduação, vem me 

interessando. 

 

 O lingüista diacronista, ao que parece, não quer padecer de ‘défict filológico’ quando 

retornar ao seu interesse central. As pesquisas a que se refere Módolo (1998) dizem respeito, 

fundamentalmente, à constituição de um corpus diacrônico para o estudo do português de São 
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Paulo. Edita, para isso, correspondências, seguindo, portanto, o rastro metodológico delineado 

por Tarallo (2001[1994]). No terceiro capítulo da sua Dissertação, intitulado Contribuição para o 

corpus diacrônico do português de São Paulo, o autor informa sobre as suas razões para a seleção 

de textos dos séculos XIX e XX, expõe os critérios de edição e, logo a seguir, as amostras de 

textos por ele editadas. Nenhuma consideração sobre os documentos é feita, considerações 

que hoje se julgam fundamentais para um corpus em função do português brasileiro. 

Observando-se os documentos editados por Módolo (1998), parece que o critério revelante 

para a sua seleção foi o tipo de texto. Dessa maneira, ainda em 1998, a constituição de um 

corpus em função do estudo do português brasileiro estava associada à variável tipo de texto. 

Não foi diferente com as Cartas baianas setecentistas, editadas por Permínio Ferreira, Uilton 

Gonçalves e Klebson Oliveira, sob a coordenação de Tânia Lobo. Vindas a público no ano de 

2001 pela Editora Humanitas da USP, o trabalho, iniciado em 1997, também privilegiou 

cartas, como o próprio título indica, embora alguma tentativa de se identificarem os 

remetentes tenha sido, de fato, levada a cabo. Mesmo não tendo avançado em uma discussão 

sobre a natureza de corpora em função do português brasileiro, os trabalhos referidos, não só 

esses, mas também outros que se iam fazendo, mesmo que de forma dispersa, no Brasil afora, 

têm o mérito de serem pioneiros na tentativa de buscar uma reaproximação com o fazer 

filólogico, no sentido de tê-lo como fundamental para que se começasse a escrever uma 

história sobre o português no Brasil. 

 

2.1.2 O Projeto nacional Para a história do português brasileiro 

 

 Em 1997, estrutura-se o Projeto Para a história do português brasileiro, coordenado pelo 

professor Ataliba de Castilho, da USP. De 16 a 18 de abril desse ano, realiza-se na 

Universidade de São Paulo o primeiro Seminário, com o intuito de socializar o que no Brasil 

estava sendo feito em direção a uma história do português brasileiro. Nas atas desse I 
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Seminário, publicadas em 1998 e organizadas por Ataliba de Castilho, com o título Para a 

história do português brasileiro. Volume I: Primeiras idéias, a produção sobre a constituição de corpora 

se mostra já relevante. Apresentam-se ali trabalhos de quatro Estados (Bahia, Santa Catarina, 

Rio de Janeiro e São Paulo). Com 8 anos de existência, a situação hoje é outra: outros Estados 

brasileiros se integraram ao Projeto e iniciaram a busca de materiais para a formação de corpora 

e os Estados pioneiros ampliaram o que já vinham fazendo. 

 No âmbito desse projeto, não apenas se avolumaram os corpora constituídos em função 

de uma história da língua portuguesa no Brasil, mas também reflexões sobre a constituição do 

que seria um corpus formado para essa função. Aqui destacar-se-ão as contribuições que, para 

este trabalho, se julgam as mais relevantes. Parte-se do texto apresentado por Rosa Virgínia 

Mattos e Silva ao II Seminário do Projeto Para a história do português brasileiro, realizado em 

1997, cujos trabalhos foram organizados pela referida autora e publicados em 2001: De fontes 

sócio-históricas para a história social lingüística do Brasil: em busca de indícios.  

Anuncia a autora como objetivo principal da sua comunicação: 

 
...uma busca de indícios para argumentar a favor do papel predominante da nossa 

população de origem africana, como difusora do que veio a ser chamado de português 

popular brasileiro, pela sociolingüística contemporânea, em contraponto ao por ela 

designado português culto brasileiro. (Mattos e Silva, 2001a, p. 276). 

  

Embora anuncie que não tratará das designadas normas cultas ou do português culto 

brasileiro, são pertinentes as informações da autora a seu respeito. Nota ela que esse português 

culto brasileiro só começa a se definir a partir da segunda metade do século XVIII em diante e 

está ligado à escolarização, ao uso escrito e à normativização. Valendo-se de dados sobre a 

escolarização no país e também de dados sobre a demografia histórica, mostra Mattos e Silva 

(2001a) que teriam sido poucos, para o geral do Brasil, os prováveis falantes desse português, 

que teve como modelo o português europeu ou mais europeizado. Quanto ao português geral 

brasileiro, antecedente histórico do português popular brasileiro, teria sido ele difundido pelos 
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africanos e seus descendentes, não só pelo fato de constituírem esses, ao longo do Brasil 

colonial e pós-colonial, o contingente humano de predominância maior no país, mas também 

pela razão da sua mobilidade no território, dentre outros fatores de natureza histórica. 

 Um dos aspectos que fica claro nesse texto de Mattos e Silva (2001a) é o fato de terem 

tido, tanto o português culto quanto o geral brasileiros, histórias diferenciadas, embora não 

desconsidere ela as inter-influências entre um e outro no passado do país. Então, quais seriam 

os caminhos a serem trilhados para a reconstrução dessas histórias?  

 Em outro texto, apresentado ao III Seminário do Projeto a que já se referiu2 - Para uma 

história do português culto e popular brasileiro: sugestões para uma pauta de pesquisa -, Mattos e Silva 

(2002a) sugere caminhos para a reconstrução do português culto e popular brasileiros. Mostra 

que, se o português brasileiro se apresenta polarizado e plural, sobretudo nas suas normas 

cultas e vernáculas, com histórias e, no seu dizer, com actantes divergentes, as vias dessa 

reconstrução não podem ser as mesmas. Para o que teria sido o português culto no passado, 

sugere, entre outras coisas, que poderá ser ele recuperado pela documentação existente nos 

arquivos brasileiros, isto é, com a formação de corpora diacrônicos seriados, os quais seriam 

constituídos pelos mais diversos tipos de documentos. Assim sendo, poder-se-iam flagrar as 

variações e mudanças em convívio e, dessa maneira, prováveis mudanças em andamento. 

 Para a reconstrução do português geral brasileiro, antecedente do português popular, 

diz Mattos e Silva (2002a, p. 445): 

 

Como sabemos, o percurso para a reconstrução do passado do português brasileiro popular 

não será o mesmo utilizável para a reconstrução do passado do português brasileiro culto, 

que se esteia numa tradição escrita. O português popular brasileiro fez-se e faz-se, ainda, 

não tanto quanto antes, é claro, na oralidade.  

 

 

                                                 
2 Os trabalhos apresentados nesse Seminário foram publicados no livro Para a história do português brasileiro. Novos 
estudos, v. III, em 2002, sob a organização de Tânia Maria Alkmim, pela Editora Humanitas da USP. 
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 Mais adiante, eis o caminho definido pela autora para se buscar flagrar o português 

geral brasileiro no passado: 

 

Tendo sido formado na oralidade o português geral brasileiro, antecedente histórico do 

português popular brasileiro, a busca do seu percurso histórico tem de ser feita não 

fundada em corpora escritos, organizáveis ad hoc, como para o português culto brasileiro, 

como é óbvio, mas num processo de reconstrução - que designarei metaforicamente - 

arqueológico, em que, de evidências dispersas, calçadas pelas teorias sobre o contato 

lingüístico e pela história social do Brasil, se possa chegar a formulações convincentes. 

Percurso análogo, mutatis mutandis e modus in rebus, ao da reconstrução do chamado ‘latim 

vulgar’, cuja principal fonte de estudo é o seu resultado, as línguas românicas. (Mattos e 

Silva, 2002a, p. 457) 

 

 A autora tem como óbvio a impossibilidade de se entrever no passado, através de 

corpora escritos ad hoc, o que teria sido o português geral brasileiro. Não sem razão. O que a 

move a fazer tal afirmação, dentre outros aspectos, são os baixos índices de alfabetização no 

Brasil ao longo do período colonial e pós-colonial.  

 O que se pode adicionar ao que citou a autora é o fato de que não estariam os 

africanos e os afro-descendentes inseridos no processo de alfabetização, pelo menos pelos 

meios formais; muito pelo contrário, certamente fariam eles parte da grande massa de 

analfabetos. Como já foi discutido em capítulo anterior, até a abolição, os escravos estavam 

proibidos de freqüentarem escolas, portanto, se se admite, como Fausto (1994, p. 237), que 

0.1% da população escrava chegou a 1872 com algum conhecimento de leitura ou escrita é 

pouco provável que tenha sido pelas vias formais de ensino. Para os libertos ou livres, como 

também já se discutiu, a situação não lhes era favorável à alfabetização, a não ser, talvez, 

quando se tratasse dos pardos. Há de se notar ainda que, sendo o Brasil, na sua história 

pregressa, um país de modo geral analfabeto, não apenas os africanos e seus descendentes 

seriam os mais fortes candidatos a serem portadores do que Mattos e Silva (2002a) designou 

de português geral brasileiro, mas também descendentes de portugueses, os brancos 
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brasileiros, que não tiveram acesso à alfabetização ou, então, a tiveram de maneira escassa, 

uma vez que o português culto estaria vinculado à normativização e ao uso escrito da língua. 

 Essas reflexões de Mattos e Silva (2001a e 2002a) contribuem e trazem novos critérios 

para a conformação de corpora constituídos em função de uma história do português brasileiro. 

Ao contrário de Tarallo (2001[1994]), a tipologia textual não será o único fator relevante, mas 

também a condição social e, em certa medida, o grau de alfabetização do autor do texto. Que 

fique claro que esses dois últimos aspectos só muito implicitamente se depreende de Tarallo 

(2001[1994]). No mais, não se privilegia apenas a reconstrução do vernáculo brasileiro, o 

português culto tem também o seu espaço, uma vez que, como já é consenso nas ciências 

humanas, a identidade se faz pela alteridade, ou seja, para se chegar a algum conhecimento do 

que seria o português vernáculo, é também necessário que se conheça o que teria sido o 

português culto.  

 Lobo (2001a, p. 109) também deu o seu quinhão a respeito do que se discute. A 

autora, dada a complexidade de situações de contato lingüístico havidas no Brasil, propõe que 

um corpus lingüístico diacrônico para o estudo da constituição histórica do português brasileiro 

deveria ser constituído por textos integrantes de sub-corpora que permitissem conhecer: 

 

• 1: as variedades do português europeu transplantadas para o Brasil; 

• 2: as variedades do português falado como segunda língua pelos aloglotas; 

• 3: as variedades do português brasileiro que paulatinamente se iam constituindo: 3.1) 

as variedades cultas – supostamente mais unitárias e descendentes diretas das 

variedades do português europeu – e 3.2) as variedades populares – supostamente 

mais diversificadas e descendentes diretas das variedades do português como segunda 

língua. 
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Segundo a autora, por razões de ordem sociocultural, seria tarefa mais fácil a 

constituição dos sub-corpora 1 e 3.1, uma vez que os possíveis portadores das variedades do 

português falado como segunda língua e do português popular integrariam grupos subalternos, 

por isso seria pouco provável que tivessem deixado testemunhos autógrafos. 

 Seja para qualquer uma dessas modalidades, surge também no âmbito do Projeto Para 

a história do português brasileiro a contribuição de que, para um estudo adequado do português no 

seu passado, serão melhores os dados quando, na medida do possível, forem conhecidas 

algumas variáveis que dizem respeito aos textos a serem editados. Dessa maneira, interessam 

aos filólogos e lingüistas aspectos como quando foi escrito o texto, onde foi escrito o texto, quem 

escreveu o texto, para quem foi escrito o texto e, também, o tipo de texto3. Os corpora editados 

no âmbito do Projeto têm cada vez mais se preocupado em dar conta dessas variáveis, a 

exemplo do de Lobo (2001a) e do de Barbosa (1999), nas suas teses de doutorado. Ramos 

(2001, p. 423), inclusive, se manifesta no sentido de propor o que seria um corpus ideal para 

estudos de história da língua: 

 
Seria certamente [ideal] formar uma amostra de textos assinados e datados, que não tenham 

sido objeto de correção nem atualização. O autor poderia ser identificado quanto à idade, 

origem (se português ou brasileiro), e o grupo social. Essa última informação seria 

depreendida de dados como filiação, posses, etc. Por fim seria também desejável que os 

textos versassem sobre assuntos diversos, de modo a permitir captar variações estilísticas. 

 

 Esse corpus ideal, em que estejam controladas todas as variáveis pela autora elencadas, 

certamente é o desejado por todos envolvidos no trabalho de constituição de corpora. Se para o 

presente, o estudioso pode ter controle de todas as variáveis do seu texto, sejam falados ou 

escritos,  quando se volta para o passado, sobretudo do século XIX para trás, não é exagero 

dizer  que  os textos é que controlam o estudioso. Afinal, os escritos remanescentes não foram  

                                                 
3 Para discussão mais verticalizada sobre o assunto, ver Lobo (2001a), especialmente todo o segundo volume da 
sua tese de doutorado, e Mattos e Silva (2002b). 
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feitos em função de estudos lingüísticos posteriores. Diante desse impedimento, o do controle 

de todas as variáveis para a formação de corpora, Ramos (2001, p. 424) sugere aproximações 

para as quais devem ser seguidos estes passos:  

 
(a) identificação de um local com limites que sejam bem demarcados; (b)  delimitação de 

um período de tempo político e socialmente bem definido para o local selecionado, de 

modo a possibilitar a descrição do perfil da respectiva comunidade; (c) identificação de um 

conjunto de membros desta comunidade, cujo perfil social possa ser recuperado.  
 

 Nesse sentido, a edição efetuada por Lobo (2001a) é exemplar. O segundo volume da 

sua tese de doutorado demonstra os esforços empreendidos pela autora no sentido de 

identificar os aspectos sociais nos quais estavam inseridos os autores das suas cartas. Sem 

dúvida, contribuiu para que muitas das histórias referentes aos remetentes viessem à tona o 

fato de, em grande parte, os autores dos textos editados por Lobo constituírem a elite da 

Bahia oitocentista, que deixou, nos arquivos baianos, as suas pegadas. 

 De volta a Ramos (2001, p. 424) e o que acrescenta a autora, logo adiante: 

 
Veja-se que os passos (a-c) são recortes ou simplificações. Uma conseqüência direta dessa 

decisão metodológica é a restrição quanto a que segmento social será representado. Uma 

vez que o material de análise será o texto escrito, ficam desde já excluídos aqueles membros 

da comunidade que, quer por serem analfabetos, quer por não terem tido espaço para se 

manifestar por escrito, não deixaram documentação de próprio punho. 

 

 Embora não o diga explicitamente, o que Ramos (2001) sugere, sobretudo, é um 

caminho para a reconstrução do que foi o português culto escrito por brasileiros ou o 

português transplantado por europeus, uma vez que os analfabetos ou os que não tiveram 

espaço para se manifestar por escrito eram, em sua grande maioria, de origem africana, 

falantes daquele português geral brasileiro, antecedente das normas vernáculas, e os 

descendentes de portugueses, integrados em posições sociais subalternas. Sendo assim, 

continua válido o comentário de Lobo (2001a, p. 109) sobre o fato de que a constituição de 
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corpora que pudessem espelhar as variedades populares se constitui em tarefa mais difícil e 

válida também a hipótese de Mattos e Silva (2002a, p. 452) de que, para uma história das 

normas vernáculas, o percurso a ser seguido será do tipo arqueológico. Esse caminho, aliás, já 

está sendo percorido por Tânia Alkmim, como bem demonstram os seus artigos A variedade 

lingüística de negros e escravos: um tópico social do português no Brasil e Estereótipos lingüísticos: negros em 

charges do século XIX, de 2001 e 2002, respectivamente, em que, através de fontes diversas – 

charges, informações de viajantes, anúncios de jornais etc –, busca recuperar aspectos 

lingüísticos da fala de negros, sobretudo ao longo do século XIX. Também pelo caminho 

sugerido por Mattos e Silva (2002a), o arqueológico, a seção 3.1 deste trabalho – E AGORA, 

COM A ESCRITA, OS ESCRAVOS –, constante do capítulo anterior, é passo complementar 

ao que fez Alkmin (2001 e 2002b), porque, mesmo com fontes dispersas e dispondo-se de 

poucos testemunhos, expõe escravos, indivíduos que a princípio não teriam espaço para se 

manifestar por escrito, manipulando a pena ou pedindo a outros que o fizessem, quando as 

circunstâncias lhes exigiram. De qualquer sorte, observando-se os relatos sobre a formação de 

corpora, constituídos ou em constituição, no âmbito do Projeto nacional Para a história do 

português brasileiro4, é, sobretudo, o português brasileiro culto, no seu passado, aquele que a 

documentação melhor permitirá conhecer.  

Assim se chega a 2005 com inúmeros corpora já concluídos ou em andamento feitos 

com o intuito de se conhecer o que teria sido o português brasileiro em tempos pretéritos. 

Conforme  já  se  disse,  a  Bahia  foi  um  dos  Estados pioneiros na constituição de corpora em  

função de uma história  da língua portuguesa no Brasil. O PROHPOR - Programa para a história  

 

                                                 
4 Esses relatos constam nos 4 volumes da série Para história do português brasileiro. O I - Primeiras idéias, de 1998, 
publicado pela Editora Humanitas, foi organizado por Ataliba de Castilho; o II - Primeiros estudos, de 2001, 
publicado também pela Humanitas, foi organizado por Rosa Virgínia Mattos e Silva; coube à Tânia Maria Alkmin 
a organização do III - Novos estudos, de 2002, vindo a público pela Humanitas; o IV - Notícias de corpora e outros 
estudos, lançado pela UFRJ/FAPERJ em 2002, teve como organizadoras Maria Eugênia Lamoglia Duarte e Dinah 
Callou. 
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da língua portuguesa, coordenado pela Profª. Drª. Rosa Virgínia Mattos e Silva, dentro do 

Departamento  de  Letras  Vernáculas da UFBA, tem como alvo, em uma de suas vertentes de  

pesquisa, a constituição de um banco de textos para o estudo da constituição histórica do 

português brasileiro, sobretudo na sua variedade baiana. Além disso, não só a UFBA está 

realizando esse trabalho; o PROHPOR estende-se também à UEFS, com a coordenação de 

Norma Fernandes Almeida e Zenaide Carneiro. Nessas duas universidades, o levantamento e 

edição de textos sempre foram constantes.  

Passa-se agora a analisar em que medida dois desses corpora baianos contribuem para 

aproximações do conhecimento das variedades do português elencadas por Lobo (2001a, p. 

109), anteriormente referidas, porque, em momento posterior, se pode situar, com mais 

clareza, quanto a esse aspecto, a possível contribuição que podem estar dando os textos 

editados para este trabalho. 

 

2.1.3 Contribuições de corpora baianos para uma história do português brasileiro 

 

Os dois corpora nos quais se centrará a análise são: Cartas de homens ‘ilustres’ do século XIX, 

editadas por Zenaide Carneiro e Norma Almeida, e Cartas particulares do Recôncavo da Bahia, 

século XIX, editadas por Tânia Lobo. 

O corpus editado por Zenaide Carneiro e Norma Almeida compõe-se de 208 cartas. 131 

foram escritas no Brasil, a maior parte no Rio de Janeiro, e 48 no exterior, na sua maioria 

também escritas por brasileiros. São 125 os remetentes, dentre os quais 1 é francês, 1 é 

uruguaio, 4 são portugueses e os restantes são brasileiros que moravam em outras províncias 

do país ou estavam radicados no exterior. Segundo as autoras, o corpus, além de inédito, é 

também representativo de uma parcela da população do Brasil do século XIX. Ainda 

consoante as pesquisadoras: 
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o corpus é relativamente homogêneo. São cartas escritas, em sua maioria, por gente abastada, 

letrada, influente e ligada à política brasileira. Exerceram diversos cargos públicos. Doze, 

por exemplo, foram presidente de províncias, tanto do Primeiro quanto do Segundo 

Reinado. Muitos são portadores de títulos de nobreza vitalícios e não hereditários (condes, 

marqueses, viscondes e barões), concedidos pelo imperador D. Pedro II, como 

compensação financeira ou de outra natureza. Outros representam a classe média (juízes, 

advogados, médicos. (Carneiro e Almeida, 2002, p. 66) 

 

 Por conta desses fatores sociais, o corpus foi intitulado Cartas de homens ilustres. Ora, 

pode-se entrever nesses dados fornecidos pelas autoras sobre o perfil dos remetentes que se 

trata de ótimo corpus para o estudo do português culto do século XIX. Portanto, espelharia, 

segundo a proposta de Lobo (2001a, p. 109), uma das variedades cultas do português 

brasileiro, uma vez que, acrescentam as autoras, a maioria dos remetentes é composta de 

brasileiros e, além disso, quase todos possuíam curso de nível superior. As cartas escritas por 

portugueses, em menor escala, podem também constituir-se em uma pequena amostra do que 

seria uma modalidade do português europeu culto transplantado para o Brasil, haja vista 

escreverem esses remetentes daqui. 

 Outro dado relevante é que, dos 125 remetentes, três são mulheres e brasileiras. Elas, 

no total, escreveram oito cartas. Embora poucos, esses textos são extremamente significativos 

quando se sabe que a prática da escrita era bastante restrita entre as mulheres. Dessa maneira, 

o conjunto dessas cartas poderia dar uma pequena contribuição para o estudo do português 

escrito por mulheres que se situam em um estrato social elevado, mulheres da elite, por assim 

dizer. 

 Vêem-se, portanto, nesse corpus editado por Zenaide Carneiro e Norma Almeida 

contribuições para: a) o conhecimento de uma das variedades cultas do português brasileiro; b) 

o conhecimento de uma das variedades do português europeu culto transplantado para o 

Brasil e c) o conhecimento do português escrito por mulheres da elite. 
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 O segundo corpus citado foi constituído por Lobo (2001a) e constitui o terceiro volume 

da sua tese de doutorado. Edita um conjunto de 158 cartas preservadas no Arquivo do 

Convento da Santa Clara do Desterro. Segundo a autora:  

 
Trata-se de um convento de elite, criado, porém, não apenas por motivos religiosos, mas 

também por demandas de ordem econômica e social: na sociedade patriarcal baiana de 

então, a entrada como religiosa no Convento de Santa Clara dependia da doação do dote de 

freira, opção, para muitos pais, preferível, por ser o seu valor bastante menor que o do dote 

de noiva  (Lobo, 2001a, p. 112). 

 

 Das 158 cartas editadas por Lobo, que cobrem um período que se estende de 1818 a 

1886, 154 foram escritas na Bahia, predominantemente na região do Recôncavo Baiano. Dos 

54 remetentes, 5 – autores de 56 cartas – são portugueses e 38 são brasileiros. Houve poucos 

casos em que não se conseguiu identificar os autores. O corpus de Lobo não apresenta a mesma 

uniformidade daquele constituído por Carneiro e Almeida. Destacam-se dois grupos de 

remetentes: de um lado, imigrantes portugueses e, de outro, brasileiros pertencentes à elite ou, 

no dizer da autora, ao grupo social que lhe é imediatamente próximo na hierarquia social.  

 O corpus de Lobo é significativo – a autora já faz essa observação – no sentido de 

contribuir para o conhecimento de variedades do português para o Brasil transplantadas e 

também, a exemplo do de Carneiro e Almeida, para o conhecimento do português brasileiro 

culto do século XIX. Nota a autora que, embora em proporções menores, no sub-conjunto de 

documentos escritos por brasileiros, há também exemplares que se podem considerar 

representativos de variedades populares, o que ocorre, consoante ela, ou pelo fato de haver 

remetentes – poucos – pertencentes a estratos sociais inferiores ou ainda pelo fato de 

existirem indivíduos pouco escolarizados e/ou com baixo grau de letramento entre os 

brasileiros da elite. Também com poucos exemplares, Lobo ainda traz à tona textos escritos 

por mulheres, o que, indiscutivelmente, faz com que sejam preciosos, dados os motivos já 

referidos. 
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 Observando-se os dois corpora acima vistos, percebe-se que eles, no que diz respeito ao 

século XIX, ganham importância no que toca, sobretudo, ao conhecimento do português 

brasileiro culto, ao conhecimento de variedades do português europeu para cá trazidas e, em 

menor proporção, também para algum conhecimento das variedades populares. Dentro 

daquela proposta de Lobo (2001a, 109), estariam ainda faltando, pelo menos no âmbito de 

documentos que se vêm editando na Bahia, corpora que pudessem refletir o uso do português 

por aloglotas e que pudessem também refletir um português mais próximo das variedades 

populares que no Brasil se iam formando.  

 Mattos e Silva (2001a e 2002a), conforme já se viu, sugere que seriam os africanos e os 

seus descendentes aqueles que mais de perto poderiam ser os utentes dessa variedade do 

português. A autora, contudo, por fatores socioculturais, vê a constituição de corpora escritos 

por esses indívíduos como tarefa desanimadora. Propõe, então, como já foi dito também, que 

o conhecimento do que teria sido o português vernáculo no passado terá de ser feito por 

aproximações através de um tipo de reconstrução que denominou arqueológico. Com o corpus 

que se apresentará neste trabalho, composto por 290 documentos escritos ao longo do século 

XIX por africanos e afro-descendentes, a situação, talvez, se inverterá quanto ao 

conhecimento do português popular no seu passado. Possibilitará ele uma aproximação não 

mais do tipo arqueológico, conforme sugere Mattos e Silva (2002a), mas calçada por corpus 

farto em textos raros, uma vez que, como a história testemunha, se trata de documentos 

escritos por componentes de grupos sociais subalternos. Mas que textos escritos por africanos 

e seus descendentes reflitam somente o que Mattos e Silva designou de português popular é 

afirmação que carecerá ser revista, mesmo que ligeiramente. 

 Claro está, a essa altura, que este trabalho nasce no âmbito do Projeto nacional Para a 

história do português brasileiro no seu 8º. ano de existência e, por isso, se valerá das inúmeras 

contribuições já surgidas, no que diz respeito à constituição de corpora em função da escrita de 

uma história do português brasileiro, com os seminários já realizados, em diversas cidades do 
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Brasil, cujos trabalhos vêm sendo publicados sistematicamente nos livros da série Para a 

história do português brasileiro. Para a apresentação do corpus que, a partir de agora, se fará, seguir-

se-á a mesma estrutura, com adaptações, como não poderia deixar de ser, levada a cabo por 

Lobo (2001a), exposta no segundo volume da sua tese de doutorado, quando da apresentação 

das suas Cartas particulares do Recôncavo da Bahia do século XIX, porque, como já se disse, a 

autora, no que diz respeito à apresentação de seus textos, foi exemplar, na medida em que 

fornece um modelo norteador para outros, como é o caso deste, que sucessivamente vão 

sendo constituídos, por tentar dar conta de variáveis que hoje se têm como fundamentais 

quando se lida com textos do passado. 

 Hão de ser levadas em consideração, entretanto, as diferenças entre os documentos 

editados por Lobo e os que aqui serão apresentados. A autora, como deixa claro, trabalha com 

cartas escritas, em grande parte, pela elite baiana do século XIX, o que lhe permitiu 

determinar, “na ampla maioria dos casos, onde, quando, por quem e para quem os textos 

foram escritos” (Lobo, 2001, p. 110). A elite, por dominante, por ser privilegiada socialmente, 

deixou rastro possíveis de serem recuperados. No caso dos textos escritos pelos africanos e 

afro-descendentes, que compõem o corpus deste trabalho, as fontes consultadas para o controle 

das variáveis, sobretudo para os seus autores, não foram tão generosas assim, embora, como 

se verá, constituíssem eles, entre os seus, também uma ‘elite negra’ na Bahia oitocentista. Isso, 

de certo modo, já seria esperado, mas o fato de deixarem na escrita uma possibilidade para que 

a história de uma outra face do português venha a ser desenhada parece por demais animador 

num momento em que, com freqüência, não só lingüistas, mas também filólogos insistem nas 

parcas chances de que textos escritos por africanos e seus descendentes venham à tona. Isso 

não impediu, no entanto, que tentativas fossem feitas no sentido de se buscar, na medida do 

possível, desvelar um universo desconhecido, à margem, em que negros escreveram, e muito. 

Começa-se com o onde os textos foram escritos, porque, sobre a Sociedade Protetora dos 
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Desvalidos, há histórias e trajetórias, algumas com implicações diretas na formação do corpus, a 

serem narradas, por isso, para ela, uma seção à parte.  
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2.2 SOCIEDADE PROTETORA DOS DESVALIDOS (SPD): HISTÓRIAS E 

TRAJETÓRIAS 

 

2.2.1 SPD: histórico 

 

 Na Bahia oitocentista, ainda sob a égide da escravidão, embora fossem poucos, 

existiram, para os negros – escravos, alforriados ou livres –, espaços em que mantinham 

alguma autonomia: “A classe senhorial não exercia o poder apenas na ponta do chicote, mas 

também mediante o convencimento de que o mundo da escravidão oferecia ao escravo – e a 

uns mais que a outros – segurança e mesmo algum espaço de barganha” (Reis, 2003, p. 323). 

Dessa maneira, até pela manutenção do sistema escravista, o estrato dominante negociou com 

os negros aspectos de sua sobrevivência e, por conta disso, surgiram lugares em que, como 

decorrência dessas ‘negociações’, negros puderam, com alguma autonomia, se socializar e 

manter, entre si, uma extensa rede de ligações. Citam-se, como exemplo, os ‘cantos de ganho’, 

nos quais escravos, alforriados e livres trabalhavam sob leis regidas, em alguns aspectos, por 

eles próprios. Foi em decorrência disso que se permitiu ainda a criação de irmandades negras 

durante todo o período colonial e pós-colonial brasileiro. Já se dedicou todo um item, no 

capítulo anterior, a essas irmandades, mas cabe mencionar duas das principais razões, segundo 

Gonçalves (2000, p. 332), porque foram autorizadas a sua existência: 

 
A primeira mostra claramente que a coroa portuguesa, quando pressionada a autorizar a 

construção de irmandades na colônia, viu nisso uma saída para se livrar das cláusulas do 

contrato que a obrigava a construir igrejas e assegurar o culto no Brasil. 

A segunda não deixa dúvidas de que as irmandades [negras] seriam uma solução que iria ao 

encontro do racismo dos proprietários de escravos. Contrangidos pela hierarquia 

eclesiástica a catequisar seus escravos e a introduzi-los no mundo cristão, os escravocratas 

viram nas irmandades uma ótima oportunidade para separar de uma vez por todas as 

igrejas dos brancos da igreja dos negros. Ou seja, mandavam seus escravos à missa, 

entretanto eles não suportavam conviver com o mau cheiro exalado por eles. Como bons 
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cristãos, agiram para conversão de seus escravos sem precisar aceitá-los no mesmo espaço 

de culto. 
 

É dentro de um contexto mais amplo, o de separar brancos e negros em tudo quanto 

fosse possível, que se erige, na primeira metade do século XIX, na cidade de Salvador, a 

Irmandade de Nossa Senhora da Soledade Amparo dos Desvalidos, posteriormente Sociedade Protetora 

dos Desvalidos (doravante também SPD). 

A SPD é considerada, dentre as irmandades negras de Salvador, de fundação tardia. 

“Aos dez dias do mez de Setembro de mil oito centos e trinta e dous”, Manuel Vítor Serra, 

negro africano liberto, junto com dezoito outros amigos, também africanos alforriados, faz, na 

Capela dos Quinze Mistérios, uma reunião preliminar para a fundação da irmandade. Em 16 

de setembro desse mesmo ano, consolida-se a SPD. Mantém-se viva até o tempo presente, 

contando, portanto, com 173 anos. Inicialmente se chamou Irmandade de Nossa Senhora da 

Soledade Amparo dos Desvalidos. A partir de 1848, deixou a Capela dos Quinze Mistérios e 

mudou-se para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos das Portas do Carmo, onde 

permaneceu durante 20 anos. Em 1851, passou a se chamar Sociedade Protetora dos Desvalidos5, 

nome mantido até hoje. 36 anos depois, em 1887, com a aquisição de um prédio próprio no 

Cruzeiro de São de Francisco, de número 17, instalou-se ali. É essa, desde então, a sua sede. 

Contam Braga (1987, p. 23) e Verger (1987, p. 517) que a SPD funcionou, nos seus inícios, 

como uma espécie de junta que, com sistema de créditos, assistia, sobretudo, parentes e amigos 

dos associados que ainda estavam no cativeiro.  

Verger (1987, p. 517-518) é quem, dos pouquíssimos autores que se referem à 

irmandade, oferece um perfil dos seus fundadores, embora não nomeie as suas fontes. 

Segundo ele: 

                                                 
5 Com a mudança de nome, não se sabe quais outras existiram no âmbito da SPD quando deixou de ser irmandade 
e passou a ser sociedade. Embora seja instigante, não se ocupará o trabalho dessa questão. Por enquanto, aponta-se 
apenas para o fato de que a documentação parece indicar que, efetivamente, nenhuma reestruturação relevante 
tenha existido. Diante disso, os termos irmandade e sociedade, e por vezes associação, serão utilizados como 
sinônimos. 
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Ela [a SPD] foi fundada por iniciativa de Manoel Victor Serra, africano, ‘ganhador’ no 

‘canto’ chamado Preguiça. Ele convidou alguns de seus amigos a participar, em 10 de 

setembro de 1832, de uma reunião na Capela dos Quinze Mistérios onde, após discussão, 

foi decidido reunirem-se de novo no dia 16 de setembro para fundar uma junta que levaria 

a [sic] nome de Irmandade de Nossa Senhora da Soledade Amparo dos Desvalidos. 

Dezenove africanos alforriados foram os fundadores daquela instituição: Victor Serra era 

nomeado juiz fundador, Manoel da Conceição (marceneiro) era tesoureiro e Luiz Teixeira 

Gomes (pedreiro) era o encarregado da escrita; os três tinham uma das chaves de um cofre 

que não podia ser aberto a não ser que as três estivessem sendo utilizadas ao mesmo 

tempo. O mesmo cofre estava colocado na casa do vigário da paróquia de Santo Antônio, 

o reverendo Padre Joaquim José de Sant’Anna, de quem um empregado, José Maria Vitela, 

fazia parte do comitê administrativo [da SPD]. 

Os outros membros fundadores eram Gregório M. Bahia, marceneiro, cuja reputação era 

tal que diziam que as pessoas que possuíam cadeiras por ele feitas não as cederia por 

cincoenta contos de réis; Ignácio de Jesus e Barnabé Álvaro dos Santos, cuja profissão não 

conhecemos; Bernardino S. Souza e Pedro Fortunato de Farias, pedreiros; Gregório de 

Nascimento, carroceiro, que era rico; Balthazar dos Reis e Manoel Sacramento Conceição 

Roza, marceneiros; Theotônio de Souza que fazia vinagre; Francisco José Pepino, calafate; 

Daniel Correa, do ‘canto’ do Pilar; Roberto Tavares, que era carregador de água e possuía 

um asno para transportá-la; José Fernandes do Ó, vendedor de toucinho e, enfim, Manoel 

Martins do Santo, que trabalhava no ‘porto da lenha’ 

O número de associados não era limitado, deviam ser exclusivamente de cor preta.6  
   

 Embora extensa, trouxe-se aqui essa citação de Verger (1987, p. 517-518) pelo fato de 

se poderem apreender dela, principalmente, informações sobre o universo social dentro do 

qual estavam inseridos os fundadores da SPD. Aliás, buscar-se-ão agora indícios que permitam 

traçar, na medida do possível, um perfil da SPD e de seus membros, dos seus inícios e ao 

longo do século XIX. 

                                                 
6 Embora afirme Verger terem sido 19 os fundadores da Sociedade Protetora dos Desvalidos,  o autor elenca 18 
nomes. Excetuando-se a parte em que traça o perfil social dos fundadores, Verger parece, pelo menos quanto à 
cronologia dos fatos referentes à fundação da SPD e quanto às funções que os membros iniciais nela 
desempenharam, ter recorrido à documentação ali remanescente, uma vez que, de fato, os primeiros textos 
escritos dentro da irmandade confirmam o que diz o autor. Contudo os primeiros documentos indicam que 
também foram membros fundadores: Ricardo do Laço Sampaio, Rodrigo da Cruz Veloso, Vicente Rodrigues 
Pacheco, Francisco Miguel dos Anjos e Manuel João do Rosário. 
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2.2.2 O estatuto civil dos membros da SPD 

 

 Requeria-se de um indivíduo, para se tornar membro da SPD, que fosse cidadão livre, 

o que significa dizer que se constituiu em uma irmandade que não admitia a entrada de 

escravos. Ser negro alforriado ou livre era, dessa forma, critério capital para tornar-se sócio da 

associação. Os primeiros documentos escritos, que tratam da organização e do funcionamento 

da SPD, se calam sobre a questão. Só em 29 de março de 1835, quase três anos depois de sua 

fundação, Manuel Vítor Serra escreve um texto em que diz pertencer a Sociedade a ‘chiolos 

liver’7. Os primeiros documentos feitos no âmbito da SPD também fazem constantemente 

referências a um compromisso, imprescindível a toda irmandade que quisesse ser legitimada, no 

entanto não sobreviveu até os tempos atuais. Nos documentos que fazem menção a esse 

compromisso, também não se toca na questão. O estatuto mais antigo remanescente na SPD (ver 

Anexos), de 1874, não menciona como lei o estatuto civil que deveria ter um indivíduo para 

que entrasse como membro da irmandade. No seu título I, artigo 1º., exige-se dos candidatos 

que “tenhão um meio lícito d’onde tirem um lucro sufficiente para sua subsistencia”. 

 Diante disso, o que autoriza afirmar que a SPD foi, ao longo do século XIX, composta 

exclusivamente de negros alforriados ou livres? Se não se encontram respostas diretas, os 

indícios parecem demonstrar a validade da afirmação.  

 Ser admitido como integrante da SPD implicava obrigações, dentre as quais a exigência 

de que o membro pagasse, em período de tempo estipulado, mensalidades, designadas na 

documentação de jóias. As jóias eram encaminhadas para um cofre, que, em festas solenes, 

como a da Padroeira da Irmandade, a Virgem da Soledade, era aberto, e o dinheiro arrecadado 

se direcionava a determinados fins: acudiam-se as viúvas, amparavam-se os órfãos e os idosos, 

prestava-se socorro aos irmãos doentes e que, conseqüentemente, não podiam mais trabalhar. 

Esses destinos que tomava o dinheiro angariado pela SPD são claros e possíveis de serem 

                                                 
7 Veja-se Documento 09, escrito por Manuel Vítor Serra, na Edição Filológica. 
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recuperados nos inúmeros requerimentos que à irmandade eram encaminhados pelos sócios. 

Mas para aquele outro, alforriar parentes e amigos que ainda se encontravam na condição de 

escravo, nenhuma pista sai da documentação. Se, de fato, a SPD teve nos seus horizontes esse 

objetivo, por motivos óbvios os textos emudecem: embora mantivessem as irmandades no seu 

espaço interno uma relativa autonomia, a sociedade à volta era escravocrata e manter no sigilo 

essa ação tão contrária aos interesses sociais se configura, no mínimo, como medida de 

precaução. Diante dessa rede de solidariedade estabelecida pela SPD, não estranha o fato de 

que ali só fossem admitidos negros livres ou alforriados. Prestar os serviços acima referidos 

exigia dinheiro, cobrado em forma de jóias, e, por isso, aos candidatos requeria-se um meio 

lícito de onde tirassem lucro suficiente para a sua subsistência, mas também que pudessem 

pagar, com alguma segurança, os seus ‘mençaes’. Não é difícil inferir que livres e libertos 

preenchessem, mais que escravos, esse requisito. Aliás, o pagamento em dia das mensalidades 

era observado com rigor pela SPD. Na documentação editada, não foram poucos os casos de 

‘irmãos’ suspensos por deverem à irmandade.  

 Essa é, no entanto, uma interpretação possível. Uma outra pode ser inferida através do 

estudo do antropólogo Júlio Braga sobre a SPD, de 1987. Resultante de sua dissertação de 

mestrado, o livro Sociedade Protetora dos Desvalidos: uma irmandade de cor se direciona para o 

objetivo de demonstrar que a SPD buscou, ao longo de sua existência no século XIX, se 

configurar como o que o autor designou de uma agência de prestígio. Pauta-se o antropólogo no 

fato de que foi a SPD uma das irmandades negras mais procuradas no século XIX, haja vista a 

visibilidade com que participou nos acontecimentos mais importantes da sociedade 

soteropolitana da época. Sendo assim, o fato de não admitir negros escravos no seu quadro de 

membros pode ser lido, talvez, como um dos índices que ajudaram a SPD a se construir como 

uma agência de prestígio. 

 O trabalho de Braga, inquestionavelmente, tem o mérito de construir a sua 

argumentação com base na documentação remanescente do arquivo da SPD, sobretudo 
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aquela das duas décadas finais do século XIX. É nesse momento que o autor flagra os mais 

significativos indícios que mostram a SPD como uma agência de prestígio. Portanto, a não 

admissão de negros escravos no sentido de se tornar prestigiosa a irmandade parece ser válida 

apenas para o período em questão. Mesmo assim, com certa ressalva: observe-se que o 

período apontado por Braga coincide com a abolição da escravatura. Desse modo, vetar 

escravos entre os seus parece não ter muito sentido como um indíce de prestígio para a 

irmandade. 

 Embasa a argumentação do autor o fato de que a SPD buscava se representar com 

altivez nos acontecimentos sociais mais representativos da época, a exemplo das grandes festas 

religiosas, em que procurava, a qualquer custo, se fazer visível frente à sociedade e às outras 

irmandades e das comissões que se formavam para receber nomes de vultos na cidade de 

Salvador e também no fato de que os membros da irmandade procuravam, de qualquer 

maneira, chegar aos altos cargos dentro da SPD. Mattoso (1992, p. 398) mostra que essa 

preocupação, a de se fazer presente na sociedade em que estava inserida, era comum a todas as 

irmandades, de negros ou não, que no Brasil proliferaram. Olhando-se por esse viés, querer 

tornar-se agência de prestígio não foi algo afeto exclusivamente à SPD; ao contrário, era 

preocupação inerente a muitas delas. No caso das negras, constituiu-se em uma forma de erguer 

a cabeça, de mostrar dignidade. É bem verdade que, pelo que se lê na bibliografia sobre o tema, 

umas atingiram esse objetivo mais que outras e, no primeiro caso, está a Sociedade Protetora 

dos Desvalidos.  

 Diante do exposto, tende-se a aceitar que a não aceitação de escravos, no âmbito da 

SPD, relaciona-se com a cara rede de solidariedade ali estabecida, cuja manutenção exigia 

proventos que fossem certos, mas também não pode ser deixada de lado a hipótese de Braga 

(1987): o fato de a SPD querer-se constituir como uma agência de prestígio, sobretudo a partir da 

segunda metade do século XIX. 
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2.2.3 A cor dos membros da SPD 

 

 De acordo com Braga (1987, p. 19), a cor do candidato era um dos critérios mais 

observados para a admissão de novos membros: “O candidato, necessariamente, deveria ser 

de cor preta e que não houvesse a menor dúvida a esse respeito”. Ainda consoante o autor, 

esse aspecto, juntamente com outros, foi discutido e aprovado em reunião realizada na SPD 

em 16 de novembro de 1832. Em 21 de abril do ano seguinte, foi colocado como uma das 

cláusulas que nortearam os primeiros dias da Sociedade e encontra-se redigida na ata, datada 

desse mesmo dia, da seguinte forma: 

 
1º.) Essa Instituição será composta de número ilimitado de sócios, que sejam 

exclusivamente de cor preta. 

2º.) Ficaria eternamente eliminado qualquer irmão mesário que desse desfalque nas alfaias 

dessa Irmandade. 

3º.) Fica expressamente proibido à mesa revelar a amigo ou parente, o que se tratasse nas 

reuniões. 

4º.) O irmão mesário que faltasse à reunião mensal dessa devoção seria multado na 

importância de 320 réis. (Braga, 1987, p. 29) 

 

 Em consulta à ata do dia 21 de abril de 1833, observou-se que a reunião feita nesse dia 

objetivou “derrogar o § 19 § do Capítulo 2º”. Possivelmente, o parágrafo 19 do capítulo 2 fazia 

parte do primeiro compromisso da Sociedade, de que não se têm notícias. Contudo, não se 

encontram na referida ata aquelas cláusulas notificadas por Braga8. Para registrar a reunião 

havida no dia 16 de novembro de 1832, dois documentos foram escritos, objetivando 

corporificar, como já havia notado Braga (1987), cláusulas que serviriam de norte à Sociedade9. 

No segundo, o juiz fundador, dois definidores e mais mesários estabeleceram, em virtude do 

compromisso, o seguinte: 

 

                                                 
8 Veja-se Documento 10, escrito por Luís Teixeira Gomes, na Edição Filológica. 
9 Vejam-se Documento 06 e 07, escritos por Luís Teixeira Gomes, na Edição Filológica. 
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Primeiro, qualquer Irmaõ seja quem 

for que por sua causa uzurpar qualquer 

alfaia da Confraria <sendo justificado> fica notado por la-  

draõ e extinto para nunca mais servir 

e menos ser valido pela Caixa ou interrado. 

Segundo qualquer Irmaõ que estando em 

Meza fica responsalbelizado por qualquer 

abuzo por dizer oque sepassou na Meza 

aoutro seu Amigo, Parente, Irmaõ, 

ou Mulher, May, Pay, [ou]filho; e 

no Cazoque se saiba que qualquer publicou 

he suspenço para outra reuniaõ por suspei 

to por todo anno... 
 

 Dessa forma, encontram-se nesse texto de 16 de novembro de 1832 duas das cláusulas 

postas por Braga como redigidas no do dia 21 de abril de 1833, a 2ª. e a 3ª. A 4ª. foi redigida 

em ata do dia 02 de fevereiro de 183310. Confirma-se que, de fato, mesmo com a desatenção 

para com as datas por parte do antropólogo, a Sociedade impôs como cláusulas para seu 

funcionamento as três últimas citadas pelo autor. Quanto à 1ª., a que faria referência à cor dos 

membros, não foi explicitada em nenhum dos documentos de que fala Braga. 

 O primeiro texto que faz menção explícita à cor dos membros da Sociedade é datado 

de 29 de março de 1835. Escrita pelo fundador, Manuel Vítor Serra11, esse aspecto é posto nos 

seguintes termos: 

 
...Estanto todos Corpos da Devoçaõ, Reonidos 

Aprovamos prunanamine Vondades oprez 

ente Comprimiço da nossa Devocaõ, da Santiçi 

cima Verginal Senhora da Sollidade dos Devalid- 

os prentencente Chiolos Liver de Cores pretas 

Naçidos no Inperio do Barzelio.  
 

                                                 
10 Veja-se Documento 08, escrito por Luís Teixeira Gomes, na Edição filológica. 
11 Veja-se Documentos 03, escrito por Manuel Vítor Serra, na Edição Filológica. 
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 Aqui, Manuel Vítor Serra não deixa dúvidas de que constituem a Sociedade indivíduos 

de ‘cores pretas’. Escapa, porém, o porquê de o autor ter colocado a expressão no plural. Por 

outro lado, pode-se afirmar, com alguma certeza, que não estão incluídos entre os membros 

da Sociedade pessoas cuja cor não fosse inquestionavelmente preta.  

Essa questão é central para este trabalho, uma vez que traz implicações para a natureza 

do corpus apresentado no Volume II. Diante disso, quais outros fatos, além do texto escrito pelo 

fundador, permitem afirmar que, pelo menos durante o século XIX, a Sociedade não admitiu 

no seu quadro de membros indivíduos que não fossem pretos? 

O primeiro argumento pauta-se na própria configuração das irmandades no Brasil e, 

conseqüentemente, na Bahia. Conforme apontam os estudos que sobre elas foram feitos ou 

que a elas fazem referências (Reis, 1997; Mattoso, 1992; Verger, 1987; Oliveira, 1988), as 

irmandades refletiam na sua constituição as tensões existentes na sociedade. Segundo Reis 

(1997, p. 12), “A sociedade formada na colônia escravocrata estava estruturada em moldes 

corporativistas que refletiam diferenças sociais, raciais e nacionais. As irmandades são um 

exemplo disso”. Sendo assim, não era comum que se misturassem no seio de uma mesma 

irmandade pretos, mulatos e brancos. Entre os pretos, dividiam-se entre aquelas formadas por 

nascidos no Brasil e estrangeiros, no caso os africanos. E mesmo entre esses últimos, a noção 

de ‘nação’ de que eram originários constituía-se também em critério de segregação e, por 

conseguinte, na divisão das irmandades. No caso da Sociedade Protetora dos Desvalidos, os 

estudos que sobre ela, mesmo que de passagem, se referem são unânimes em colocá-la como 

composta exclusivamente por pretos. Não há notícias de que indivíduos que não o fossem 

tivessem pertencido a ela, exceto depois da segunda metade do século XX, em que houve o 

afrouxamento dessa exigência. Os indícios recolhidos na documentação remanescente no 

Arquivo da Sociedade apontam indubitavelmente para isso. 

O primeiro passo a ser dado por um indivíduo que pretendesse entrar como membro 

da Sociedade era encaminhar à direção um requerimento em que deveria constar, a princípio, 
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o nome do candidato, sua cor, origem, local de nascimento, profissão, idade, estado civil e 

número de filhos. O preenchimento desses dados era fundamental para que se analisasse o 

perfil do candidato a sócio e, a partir disso, o admitissem ou não. Em 1855, Manuel Pereira do 

Lago candidata-se a membro com o seguinte requerimento12: 

 
Illustríssimos Senhores Prizidente emais Mezarios da Sociedades Amparo do Desvalido 

 

Manoel Pereira doLago que Seaxa na Cerconnstançia 

çias deCêr Çossio des ta Illustre Soçiedade eficár obrigado 

de Am plla vontade aos Artigos dos Esttatuttos 

dames ma E como oNaõ Pode Sem Despa 

xo deVossa Senhorias 
 

 Em 4 de maio do mesmo ano, José Vicente Bracete, 1º. secretário da Sociedade, 

responde ao requerimento nos seguintes termos13: 

 
Segundo os nossos estatutos 

fasse perciso que VossaSenhoria declare 

asua idade ocupaçaõ estado 

e quantos filhos 

Bahia 4 de Maio 1855 

em Seçaõ estraordi- 

naria. 
 

 Vê-se, então, que não foi possível julgar o candidato, uma vez que, no seu 

requerimento, faltavam informações consideradas fundamentais para se saber se preenchia os 

requisitos exigidos pela Sociedade para que se tornasse membro. Desse modo, voltou o 

requerimento às mãos de Manuel Lago, ao que aditou: “idade 50 cazado Filhos 2 maios 

oCupaçaõ Ofiçio de Pedreiro”. Depois de completar o seu requerimento com as informações 

necessárias,  Manoel  Pereira  do  Lago  foi,  em  reunião  realizada  em  13  de  maio  de 1855,  

                                                 
12 Livro de registro de pagamento dos sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos. 
13 Livro de registro de pagamento dos sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos. 
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admitido como sócio.  

Era, então, o seguinte o percurso a ser feito pelo candidato a membro: encaminhava à 

direção da Sociedade o seu requerimento, identificando-se quanto ao seu lugar social; o 

requerimento era analisado nas reuniões que se efetuavam na Sociedade; se aprovado ou não, 

a decisão tomada no que diz respeito ao requerimento era registrada em ata e, por vezes, 

também no próprio requerimento; pedia-se que comunicasse ao candidato sobre a decisão 

havida a esse respeito: se aprovado, chamavam-no para, na reunião seguinte, tomar posse e 

pagar a sua entrada em forma de jóia; se não, pedia-se que ao candidato se dissessem os 

motivos pelos quais não havia sido aprovado. 

 Se existiram, provavelmente não remanesceram os requerimentos da década de 30 de 

oitocentos. Aliás, torna-se mais plausível o fato de que não existiram, uma vez que se trata de 

tempos em que a Sociedade estava se estruturando. Não parece lógico, portanto, que os 

membros fundadores exigissem deles próprios requerimentos, haja vista já integrarem a 

irmandade nessa condição. Os primeiros requerimentos que ainda permanecem na Sociedade 

são datados do final da década de 40 e, daí por diante, são eles numerosos, uma vez que se 

tornaram exigência primeira para que membros fossem admitidos. Os documentos 

fundadores, que constituem uma parte do corpus da edição deste trabalho, falam, vez por outra, 

de indivíduos que passaram a integrar o quadro de membros da Sociedade, no entanto se 

calam quanto ao perfil social dessas pessoas. Dessa maneira, os requerimentos, fartos a partir 

da década de 50 de oitocentos, constituem uma fonte preciosa de informação para se desenhar 

o perfil dos candidatos a sócios da irmandade. As atas em que os requerimentos foram 

analisados também são uma fonte relevante, porque, através delas, pode-se saber quais, dentre 

os candidatos a sócios, foram efetivamente admitidos como tais. Por outro lado, as atas 

também podem permitir saber, no caso de indivíduos que tiveram os seus requerimentos 

reprovados, os motivos pelos quais não passaram a integrar o quadro de irmãos da Sociedade. 
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 Lobo e Oliveira (2002, p. 7), discutindo o tema Negros e escrita na Bahia do século XIX, 

dizem que: 

 
A história do letramento de negros deve responder a questões diversas, tais como onde 

aprenderam a ler e escrever; quando aprenderam a ler e escrever; quem os ensinou a ler e 

escrever; por que aprenderam a ler e escrever; como liam e escreviam; o que liam e escreviam; 

para quem liam e escreviam; que tipos de textos escreviam e, mais centralmente, a questão de 

saber quem aprendeu a ler e escrever. 

 

 É com o objetivo de responder a essas questões que se estruturou, no âmbito do 

PROHPOR - Programa para a história da língua portuguesa, já referido, o projeto de pesquisa 

intitulado Edição de atas da Sociedade Protetora dos Desvalidos. Contribuição para a escrita da história 

lingüística dos negros no Brasil, coordenado pela Profª. Drª. Tânia Lobo. Com o referido projeto 

de pesquisa, duas das questões referidas por Lobo e Oliveira (2002) vêm sendo investigadas: 

quais tipos de textos escreviam e quem aprendeu a ler e escrever. A primeira, através da via da 

edição de textos a partir da documentação preservada no arquivo da Sociedade; a segunda 

toma “como base informações extraídas do que se tem designado de ‘requerimentos’, 

documentos através do quais os negros se apresentavam como candidatos a membros da 

irmandade” (Lobo e Oliveira, 2002, p. 7). 

 Em texto posterior, intitulado Escrita liberta: letramento de forros na Bahia do século XIX, no 

prelo, os autores, com base em 332 requerimentos encaminhados à SPD ao longo do século 

XIX, desenham o perfil social dos candidatos a membros da Sociedade no intuito de dar conta 

de saber, no quadro de possíveis sócios, quem aprendeu a ler e escrever. Para o que se procura 

argumentar neste item, ou seja, demonstrar que a Sociedade Protetora dos Desvalidos se 

destinou exclusivamente a indivíduos de cor preta, vejam-se, depois de contemplar um 

modelo de requerimento, os números a que chegaram os autores no trabalho referido: 
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Requerimento de Bernardino de Sena Vieira 

 

 
Figura 07 
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Cor dos candidatos a sócios da SPD – século XIX 

COR No. DE INDIVÍDUOS % 

Crioulo 60 18.1 

Preto 133 40.1 

Não-declarado 139 41.8 

TOTAL 332 100 

   Tabela 12: Lobo e Oliveira (no prelo, p. 17) 

  

 Em 193 requerimentos, 58.1% dos 332, não há dúvidas: os candidatos eram de cor 

preta. Mas a tabela deixa ver que um bom número, 139 (41.9%), não declarou a sua cor e isso 

pode dar margem a que se coloque em dúvidas a afirmação antes feita. Não se se fizer desse 

silêncio, ele próprio, objeto de uma pequena análise. Não aparecem em nenhum dos 

requerimentos as denominações cabra ou pardo que indicavam mestiçagem; da mesma forma, 

parece que nenhum branco também se candidatou, no período referido, a membro da 

Sociedade, senão o registro seria certo, pelo que se hipotetiza, então, que o grande número de 

requerimentos em que se fez a omissão da cor dos candidatos se deve ao fato de que preto 

era, de alguma maneira, consabido pelos requerentes, o que, provavelmente, para muitos 

casos, não careceu de registro.  

 Pensa-se, então, que, de fato, ser preto, assim como já sinalizara Braga (1987), 

constituía-se em critério fundamental para o ingresso na Sociedade. O Estatuto datado de 

1874 vem legitimar essa  exigência  quando  coloca  no  Título I – Da Sociedade  e seus fins, no 

artigo 1º., que “Podem ser admittidos socios effectivos da Sociedade Protectora dos 

Desvalidos todos os cidadãos brazileiros de cor preta, que estejão no caso de o ser...”. Não 

parece que iniciar o estatuto deixando claro a cor dos indivíduos que quisessem ser sócios 

efetivos seja premissa nova, mas, ao contrário, a afirmação de um critério já rigorosamente 

observado na história pregressa da Sociedade.  

 O rigor em relação à cor do possível membro ainda se fazia presente em finais do 

século XIX. Na sessão realizada em 28 de setembro de 1892, analisa o Conselho da Sociedade 
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o requerimento de Heleodoro Catilina do Espírito Santo14. Quanto à decisão sobre a admissão 

do candidato, veja-se o que escreveu o segundo secretário Terêncio Aranha Dantas: 

 
...entra em discursaõ o requerimento do senhor Heleodoro 

Catilina do Espirito Santo pede a palavra o socio visitador 

que diz que o candidato naõ lhe parece de cor preta se- 

gundo marca os estatutos pelo que naõ pode votar a fa 

vor do requerimento usa da palavra alguns dos fun 

ccionarios sobre o requerimento sendo elle adiado para a  

proxima sessaõ afim de verificar-se se o proponente 

se acha nas condiçoe)s que marca os referidos estatutos. 
 

 Ficou adiada para outra reunião, como se pode ver, a discussão do requerimento de 

Heleodoro Catilina do Espírito Santo, porque foi posta em xeque a sua cor. Segundo o sócio 

visitador, não lhe pareceu que o candidato fosse de cor preta como prescrevia o estatuto em 

vigor. Provavelmente não seria o requerente branco, uma vez que a ata faria sobre isso alguma 

menção. É mais certo que Heliodoro Catilina do Espírito Santo carregasse traços que 

denunciassem, em alguma medida, mestiçagem. Em ata que registrou a reunião de 5 de 

outubro do mesmo ano, o requerimento do candidato voltou ao centro das discussões 

havidas. Antes, porém, por não poder estar presente na reunião, o 1º. secretário Jacinto 

Francisco de Andrade envia à Sociedade um documento15 cujo objetivo primeiro era 

interceder a favor do proponente: 

             
        Bahia 5 de Outubro de 1892 

 

Communico a Vossa Senhorias que deixo de compare- 

cer hoje a sessaõ por motivos justificados, 

em relaçaõ ao emprego que exerço; assim como, levo 

ao conhecimento do cidadaõ Heliodoro Catilina dos 

Santos, e cuja petiçaõ acha-se a cargo d’esse Con 

selho na sessaõ de 28 de Setembro, o qual tinha 

                                                 
14 Livro de documentos dos anos de 1890 a 1892. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos. 
15 Livro de documentos dos anos de 1890 a 1892. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos. 

 152



ficado adiado, sou de opiniaõ que sejã apro- 

vada á emtrada do supplicante, em vista dos 

seos Pais serem de côr Preta, assim como, 

se o conselho julgar conviniente que esta minha 

opiniaõ, seja lançada na acta, eu muito 

ficarei agradecido, a estes companheiros de Conse- 

lho, a prova de consideraçaõ, de um dos mais 

humilde membro do conselho, approveito 

a occaziaõ de aminha Estima e 

consideraçaõ. 

 

 Sustenta o argumento de Jacinto Francisco de Andrade o fato de que os pais do 

candidato eram pretos, por conseguinte seria ele também, mesmo que a sua cor não o 

confirmasse. Na reunião realizada na noite de 5 de outubro de 189216: 

 
...entra em discursaõ o requerimento do senhor Hele 

odoro Catilina que ficou adiado na ultima sessaõ 

declarando o presidente que deve merecer a appro 

vaçaõ do conselho visto estar reconhecido ser elle 

cidadaõ de côr preta o 2 secrectario aconpanha a  

opiniaõ do presidente o archivista vota a favor do 

requerimento o senhor visitadôr vota contra o senhor the 

soureiro vota com a maioria sendo approvado o re 

querimento nada mais havendo a tractar foi suspen 

sa a sessaõ as 9 ¼ da noite. 
 

 Mesmo com alguma contrariedade, Heliodoro C. do Espírito Santo foi reconhecido 

pelos membros da Sociedade como um cidadão de cor preta e, na reunião do dia 19 de 

outubro de 1892, “pagou sua entrada na inportancia de 10R$000”17. Se, em finais do século 

XIX, a entrada de um candidato desencadeou uma série de discussões porque foi posta em 

dúvida a sua cor, para tempos anteriores provavelmente também era esse aspecto 

rigorosamente observado para que novos sócios fossem admitidos. Dessa maneira, os indícios 

                                                 
16 Livro de documentos dos anos de 1890 a 1892. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.  
17 Livro de documentos dos anos de 1890 a 1892. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.  
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levantados depõem a favor do que não é exatamente uma novidade: o fato de que a Sociedade 

Protetora dos Desvalidos congregou, ao longo do século XIX, indivíduos de cor preta. 

 

2.2.4 A origem dos membros da SPD 

 

 O que se chama aqui de origem dos membros diz respeito ao fato de saber se foram 

eles africanos ou negros nascidos no Brasil. Conforme já se disse, as irmandades negras 

refletiam no seio da sua constituição as tensões sociais. Foi comum ao longo do século XIX, e 

mesmo antes, irmandades de negros que se dividiram tendo como critério a origem dos seus 

membros: se nascidos no Brasil ou não. No caso daquelas cuja origem dos integrantes era 

africana, dividiam-se as irmandades por ‘nações’. Em Salvador, de acordo com Reis (1997), os 

jejes mantinham, desde 1752, sua própria irmandade, a do Senhor do Bom Jesus das 

Necessidades e Redenção, que funcionava na igreja do Corpo Santo, na Freguesia da 

Conceição da Praia. Os angolas se acomodavam em muitas irmandades, sobretudo naquelas 

dedicadas à Nossa Senhora do Rosário. 

 Com o tempo, porém, “as irmandades começaram a se abrir, mas sem escancarar as 

portas indiscriminadamente e sim estabelecendo regras de alianças seletivas. Bem cedo 

crioulos – negros nascidos no Brasil – e os africanos denominados angolas, por exemplo, 

uniram-se, sem abolir suas diferenças, para exercer o poder sobre irmãos de outras origens 

étnicas” (Reis, 1997, p. 13). Também a Irmandade do Rosário dos Pretos da Igreja da 

Conceição da Praia, no distrito comercial de Salvador, era composta por homens e mulheres 

de diversas origens étnicas, inclusive brancos e mulatos, no entanto só crioulos e angolas 

podiam ser eleitos, em números iguais, para os cargos de direção. O mesmo ocorria com a 

Irmandade de Santo Antônio de Categeró, cuja fundação data de 1699 na igreja matriz da 

freguesia de São Pedro. Embora essa irmandade aceitasse pessoas de qualquer condição, 

apenas angolas e crioulos, homens ou mulheres, poderiam eleger-se para a mesa diretora. A 
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Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos das Portas do Carmo, a mais importante 

irmandade negra da Bahia, fundada em 1685 por negros angolanos, já abrigava, em finais de 

setecentos, membros crioulos, jejes e outros africanos. Contudo, os angolanos e crioulos, por 

serem os mais velhos na irmandade, embora não fossem os mais numerosos, detinham o 

monopólio dos cargos da mesa diretora. No compromisso de 1820, essa irmandade passou a 

admitir membros de qualquer qualidade e sexo, fossem livres ou escravos, mas, mesmo assim, 

continuou a ser uma associação de angolas, jejes e crioulos. 

 As alianças a serem estabelecidas dependiam, muitas vezes, das relações que os grupos 

étnicos mantinham entre si. Nas irmandades de feição angolana, os crioulos –  negros nascidos 

no Brasil – foram os privilegiados. Na Irmandade do Rosário da Rua de João Pereira, os 

benguelas, da região sul de Angola, uniram-se ao jejes, da região do Daomé, para ocuparem os 

cargos da mesa diretora. Na Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios, na vila de 

Cachoeira, no Recôncavo Baiano, os jejes expressavam, no compromisso de 1765, a sua 

animosidade em relação aos crioulos. Estabeleceram que não seriam admitidos ali os homens 

pretos nacionais, a não ser que pagassem uma taxa de associação cujo valor era 15 vezes mais 

alto que o cobrado para a associação de africanos. Mesmo pagando a quantia exigida, haveria 

para com os crioulos restrições: “a condição de que nenhum exercerá em Mesa cargo algum 

em que haja de ter voto” (Reis, 1997, p. 16). O contrário, crioulos discriminando africanos, 

também ocorreu. É esse o caso, por exemplo, da Irmandade do Senhor Bom Jesus da Cruz 

dos Crioulos, da vila de São Gonçalo dos Campos, em cujo compromisso, de 1800, se lê: 

“Procurarão indagar de qualquer Irmão, que entrar para a Irmandade se é nacional da terra, e 

no caso que entrar algum dizendo que o é, se vier ao conhecimento que é Angola, Benguela, 

ou Costa da Mina, vindo adúltero, será riscado da Irmandade para nunca mais ser admitido” 

(apud Reis, 1997, p. 17). 

 Diante desse panorama traçado a partir do estudo de Reis (1997), pensa-se que, para se 

constituir um corpus a partir de documentação remanescente nas irmandades negras, necessário 
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se faz conhecer por dentro, na medida do posível, a sua constituição no que toca à origem dos 

seus membros. Vejam-se os motivos: 

 

• Em algumas irmandades negras, a presença branca foi uma constante porque, como já 

foi referido, dentre outros motivos, eram raros os negros que sabiam ler, escrever e 

contar. Sendo assim, eram os brancos que ocupavam os cargos de escrivão e 

tesoureiro. Uma edição que não leve esse aspecto em consideração correrá o risco de 

atribuir a mãos negras documentação escrita por brancos. Esse parece ser o caso de 

irmandades que se erigiram muito cedo em solo brasileiro, como o foi a Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, na cidade de Salvador. 

• De casos de irmandades em que houve alianças interétnicas, vem uma outra questão. 

A história das que assim procederam, afastada por investigação a hipótese de que os 

textos nelas produzidos não tenham saído de mãos brancas, pode levar à constituição 

de corpora compostos por documentos escritos por negros, de um lado. Por outro, a 

desatenção a esse aspecto pode esconder uma nuance preciosa: textos escritos por 

africanos, que tiveram o português como segunda língua, e por negros brasileiros, para 

quem era o português língua materna.  

 

 Por conta disso, discutir essa questão em relação à Sociedade Protetora dos Desvalidos 

é central. 

 Já se falou que, na SPD, não foram admitidos brancos nem mulatos, àquela altura 

designados pardos ou cabras. Constituiu-se, portanto, como uma irmandade composta 

exclusivamente por negros. Quanto à origem dos fundadores, Verger (1987, p. 517) identifica-

os como africanos. Monteiro (1987, p. 63) também confirma essa procedência para os 

membros fundadores. Mesmo que se tenha como certa essa origem, tudo leva a crer que não 

foi o critério da etnia que congregou os primeiros membros da Sociedade para a sua fundação, 
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mas sim um outro, de caráter religioso. Eram os fundadores negros muçulmanos ou 

islamizados ou, ainda, maometanos (Verger, 1987, p. 518-519; Monteiro, 1987, p. 63-64). 

 A Sociedade Protetora dos Desvalidos destacou-se, dentre as irmandades negras da 

cidade de Salvador, por abrigar negros adeptos da religião que começou a ganhar corpo entre 

as gentes de cor na primeira metade do século XIX. Reis (1997, p. 15) menciona que africanos 

islamizados freqüentaram a Irmandade de Nossa do Rosário dos Pretos das Portas do Carmo, 

mas a sua presença foi muito mais numerosa na SPD, àquela época, ainda com a designação 

de Irmandade de Nossa Senhora da Soledade Amparo dos Desvalidos. Segundo Monteiro 

(1987, p. 45) houve, à Rua do Bispo, nº. 20, uma mesquita para o culto muçulmano, palco de 

grande destaque na Revolta dos Malês, de que já se falou no capítulo anterior. Aí se 

desenvolveram planos de guerrilhas e seus freqüentadores eram todos oriundos da Sociedade 

Protetora dos Desvalidos, da qual a mesquita era uma espécie de filial. Acrescenta ainda que 

Manuel Vítor Serra, fundador da SPD, era malê e tinha honrarias de sacerdote no culto 

muçulmano. Da mesma forma, Luís Teixeira Gomes e José do Nascimento, também 

iniciadores da irmandade, tinham títulos honoríficos dentro da religião. Inclusive, quando da 

fundação da Sociedade, o assentamento do Conselho foi estabelecido em alas, seguindo um 

dos preceitos do islamismo. Segundo o autor, dividiram-se os membros fundadores da 

seguinte forma: 

 

Os da ala direita - 1) Luiz Teixeira Gomes, Escrivão Definidor; 2) Gregório M. Bahia, 

Conselheiro; 3) Manoel da Conceição, Tesoureiro; 4) Inácio de Jesus, Conselheiro; 5) 

Bernardino S. Souza, Conselheiro; 6) Pedro Fortunato Farias, Provedor geral; 7) Gregório 

do Nascimento, Conselheiro; 8) Baltazar dos Reis, Conselheiro; 9) José Maria Vitela, 

Conselheiro. 

Os da ala direita - 1) José do Nascimento, Conselheiro-mor; 2) Manoel Sacramento 

Conceição Rosa, Conselheiro; 3) Barnabé Álvaro dos Santos, Conselheiro; 4) Teotônio de 

Souza, Conselheiro; 6) Daniel Correia, Conselheiro; 7) José Fernandes do Ó, Conselheiro; 

8) Manoel Martins, Conselheiro. (Monteiro, 1987, p. 64)18

                                                 
18 Avisa-se que o autor não informa a fonte que lhe consentiu fazer essa afirmação. 
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 A conversão ao catolicismo – exigência para que irmandades negras fossem 

legitimadas – dos membros fundadores da SPD era, segundo Braga (1987, p. 13), apenas 

exterior e feita por conveniência, uma vez que corria nas veias dos seus integrantes sangue 

islâmico. Verger (1987, p. 518) não comunga da mesma opinião. Segundo ele, os integrantes 

aderiram simultaneamente, e com a mesma sinceridade, ao catolicismo e ao islamismo. De 

qualquer sorte, talvez seja a ligação dos seus membros com a religião muçulmana o que explica 

uma mudança radical ocorrida, a partir de 1835, na SPD. Trata-se da imposição de um novo 

critério para a admissão de sócios.  

 Repete-se que africanos eram os fundadores da SPD. Em 1835, Manuel Vítor Serra 

redige um documento cujo único propósito, ao que parece, era registrar, ao contrário dos 

anteriores, a feição da Sociedade. Esse documento, de que anteriormente se trancreveu uma 

parte, segue, agora, na íntegra: 

 
A Vinte Nove dia do Mez de Março de 1835 

Estanto todos Corpos da Devoçaõ, Reonidos 

Aprovamos prunanamine Vondades oprez 

ente Comprimiço da nossa Devocaõ, da Santiçi 

cima Verginal Senhora da Sollidade dos Devalid- 

os prentencente Chiolos Liver de Cores pretas 

Naçidos no Inperio do Barzelio Ereta na Capella 

de Nossa Senhora do Ruzario do 15 Misterio Fergezia 

do Santo Antonio Alem do Carmo epor Achamos todos 

Corformes pretammos Nossa Fremeza de o bresevar 

e Faze obrecervar Nesta Valedoza Sidade da Ba- 

hia de todos o Santos Eu que Fis e Cobrequever Como 

Sracretario Manoel Victo Serra e Fis Sor 

berçerver             
 

 Manuel Vítor Serra deixa claro, propositalmente, que a Sociedade pertencia a crioulos 

livres de ‘cores pretas’. A expressão crioulo por si só já encerra a idéia de negros nascidos no 

Brasil, no entanto o autor a reforçou com “Naçidos no Inperio do Barzelio”. Não parece ter 
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sido à-toa esse procedimento. Há algo de intencional nele. Para o que se procura dar conta –  

a origem dos membros da Sociedade –, não deixa de ser estranho o fato de que uma 

irmandade fundada por africanos passasse a não admiti-los mais como sócios. Ser brasileiro, 

ou melhor, natural da terra, passou, a partir de então, a ser critério observado com rigor para 

os candidatos a irmãos da SPD. Em 15 de dezembro de 1855, um ‘sócio amante da Sociedade’ 

indefere o requerimento de um candidato por este não ser nacional. Veja-se o documento 

enviado ao Presidente e mais sócios19: 

 
Illustríssimos Senhores Prezidente e mais Socios da Sociedade 

Amparo dos Desvalidos. 

 

Participo a Vossa Senhorias que o Candidato Chama- 

do - Luiz de tal apezar de ser artista e ter 

bom comportamento até ao prezente bem como 

ter aprezentado Certidaõ de Baptismo mesmo 

assim naõ se acha no caso de ser adimit- 

tido para Socio da Sociedade, porque naõ 

está em conformidade do que determina 

o artigo 3 e 45 dos nossos estatutos (por naõ ser 

nacional), e assim espero que VossaSenhorias tomem 

em Concideraçaõ o que acabo de re- 

latar, e termino conciderando-me ser.  

 

DeVossaSenhorias 

Muito Attenciosamente. 

 

 ‘Luiz de tal’, apesar de artista e apresentar bom comportamento, teve como 

impedimento à sua aceitação como sócio o fato de não ter nascido no Brasil. O documento 

ainda revela outro dado bastante interessante a esse respeito: ser nacional era critério 

legitimado nos artigos 3 e 45 dos estatutos da Sociedade.  

 

                                                 
19 Livro de registro de pagamento de sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos. 
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O  que  teria ocorrido para que, dentro da SPD, se operasse mudança tão significativa? 

Formulada em outros termos: por que a SPD, iniciada por africanos, não permitiu que seus 

congêneres, a partir de um dado momento, fizessem mais parte da sua constituição? Nenhum 

dos autores lidos se atentou quanto a esse processo havido na Sociedade, que, como já se 

colocou de sobreaviso, é fundamental para a constituição do corpus que se edita neste trabalho. 

 A explicação que se aventará aqui é, como não poderia deixar de ser, uma hipótese. 

Para isso, faz-se necessário trazer de volta o clima no qual mergulhou a cidade de Salvador 

após o sufocamento da Revolta dos Malês.  

 Segundo Reis (2003, p. 451-549), após a Revolta dos Malês, capitaneada por negros 

islamizados, uma atmosfera de histeria, racismo, perseguição e violência contra os africanos 

tomou conta da Bahia no ano de 1835. Os vencedores se lançaram à vingança, espancavam e 

assassinavam indiscrimidamente africanos pacíficos e inocentes que fugiam aterrorizados cada 

vez que uma patrulha despontava em sua frente. Africanos tiveram constantemente as suas 

casas invadidas por ordem policial e os que não davam, aos olhos dos dirigentes da lei, 

respostas convincentes eram imediatamente encaminhados às prisões públicas. A sociedade 

soteropolitana da época também deu a sua contribuição denunciando africanos que conhecia. 

Dessa forma, as batidas policiais, ocorridas durante todo o ano de 1835, fizeram centenas de 

africanos detentos. 

 Diante desse quadro de terror, não foram poucos os africanos que retornaram à sua 

terra de origem, por vontade própria ou porque as autoridades assim ordenavam. Os que na 

Bahia permaneceram tiveram suas vidas controladas por uma série de medidas legais. Ainda de 

acordo com Reis (2003, p. 496-497), em 21 de fevereiro de 1835, o chefe de polícia Gonçalves 

Martins assinou um edital que se tornaria um dos principais instrumentos de ação policial 

contra os africanos. Estabecia-se, por ele, que todo escravo encontrado nas ruas depois das 8 

horas da noite deveria trazer consigo um passe, assinado pelo senhor, em que fossem 

indicadas a hora em que saíra de casa e a hora em que deveria a ela retornar. Quanto aos 
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libertos que na rua fossem encontrados após o horário prescrito, deveriam ter “um destino 

que se julgar conveniente” (Reis, 2003, p. 496). Sendo assim, os escravos, desde que portassem 

a licença requerida, podiam circular com mais liberdade que os livres e libertos pelas ruas da 

cidade. 

 Analisando as prisões efetuadas durante o período de 1835 a 1837, utilizando como 

fonte os relatórios das rondas policiais, Reis, anteriormente mencionado, observa que nenhum 

brasileiro foi preso com base no edital acima referido. Ao contrário, eram africanas as 143 

pessoas detidas no período. Para dificultar a vida desse contingente, foram também criados 

outros dispositivos legais. A lei nº. 9, de 13 de maio de 1835, prescrevia que todo africano que 

na Bahia vivesse, quer fosse suspeito ou não, deveria deixar o país tão logo o governo 

provincial arranjasse-lhe lugar na África para recebê-lo. Enquanto isso não acontecia, deveria 

pagar um imposto anual avaliado em 10$000, o que equivalia a três arrobas de carne seca ou 

73 litros de feijão ou 16 litros de farinha de mandioca. Os juízes de paz ficaram responsáveis 

por vigiar as moradas dos africanos, objetivando, ao mesmo tempo, facilitar a coleta do 

imposto e ter controle sobre os seus movimentos na cidade. Ainda neste ano, os africanos 

foram proibidos de possuir bens móveis de qualquer espécie e, se quisessem alugar quartos, 

não poderiam fazê-lo sem a permissão do juiz de paz. Até os espaços onde os negros, 

africanos ou não, tinham uma relativa autonomia, como foram os cantos de ganho, em que 

trabalhavam regidos por leis próprias, foram alvo de vigilância e, conseqüentemente, de 

profunda reestruturação. O comando dos cantos, antes sob a responsabilidade do capitão-do-

canto, negro, foi entregue aos capatazes, que, nomeados pelos juízes de paz das freguesias, 

deveriam cuidar do bom comportamento e do desempenho dos ganhadores em serviço em 

troca de um salário razoável. Aliás, aos africanos forros, foi-lhes restringida a natureza dos 

gêneros que deveriam comercializar. Em 4 de novembro de 1835, um edital proibiu que 

revendessem gêneros de primeira necessidade.  
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Para concluir esse excurso à Salvador pós-levante malê, as seguintes palavras de Reis 

(2003, p. 478): 

A fórmula de punição aos rebeldes foi clara: açoite para os escravos, deportação para os 

libertos. Africanos e brasileiros entendiam as implicações dessas medidas: a presença dos 

primeiros só interessava aos segundos se eles servissem como escravos ou, se libertos, 

agissem como tais. Já que obediência e submissão não foram conseguidas com a 

tranquilidade desejada, tratou-se de livrar a Bahia dos libertos e manter os que aqui 

permaneceram sob severa vigilância. O objetivo era tornar a vida do liberto insuportável a 

ponto de obrigá-lo a emigrar espontaneamente e de fazer o escravo desistir de se tornar 

liberto. Os homens que controlavam a província podiam ser cruéis sem precisar ser 

sanguinários como os escravocratas norte-americanos ou jamaicanos, que preferiam matar 

escravos rebeldes. 

 

 Não passariam incólumes às medidas repressivas também as irmandades negras de 

composição africana. Nesse caso, estava a SPD. Observe-se que o documento através do qual 

o seu membro-fundador, Manuel Vítor Serra, define a Sociedade como uma irmandade 

composta por crioulos – negros nascidos no Brasil – foi escrito em 29 de março de 1835, dois 

meses após o levante dos malês, época em que a ‘caça às bruxas’ estava em seu auge. Embora 

a ligação dos membros da SPD com a religião islâmica não se fizesse às escondidas, como diz 

Verger (1987, p. 518), nada foi provado sobre o envolvimento de indivíduos dessa irmandade 

com o levante. No entanto, não seria desarrazoado propor que, como medida de precaução, 

ou, quem sabe, por imposição20, a SPD tenha mudado, a partir de 1835, o perfil dos seus 

membros, quanto à origem, por conta das perseguições havidas na cidade de Salvador, após o 

levante. Dessa maneira, não parece ter havido ali, como se observou para tantas irmandades 

negras que se constituíram em Salvador,  uma aliança  interétnica  entre  africanos e crioulos; o  

(2001[1982]) mais  provável  de  ter  ocorrido, e a documentação primária demonstra isto, foi 

uma mudança radical em relação à admissão de membros de um momento em que a SPD era 

notadamente de feição africana – embora o critério para a sua fundação, como já se disse, não 

                                                 
20 Essa questão precisa ser melhor esclarecida. Na documentação primária e nas fontes secundárias pesquisadas 
para compor este item, nenhuma pista é fornecida no sentido de se elucidar esse tópico. 
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fosse étnico e sim religioso – , passa-se para outro em que ser crioulo, negro nascido no Brasil, 

era exigência para dela se fazer parte. Exigência, aliás, que em um caso parece ter sido levada a  

extremos. Em finais da década de 40, José Antônio Ferreira da Silva, nascido no Brasil, 

casado, 36 anos e oficial de barbeiro, apresenta o seu requerimento à SPD21. O seu perfil não 

distoa dos muitos candidatos aprovados e, a princípio, estava em acordo com o que exigia a 

irmandade para a admissão de membros, não fosse uma nota como a querer desqualificá-lo: 

tinha pais africanos. Se o requerimento não faz menção ao fato de ter sido aprovado, também 

será o único em que se ‘ouve’ falar de José Antônio Ferreira da Silva, índice seguro de que não 

entrou para a SPD. 

Resta saber se foi assim durante todo o século XIX. No estatuto de 1874, a questão é 

posta nos seguintes termos: 

 
Art. 1º. - Podem ser admittidos socios effectivos da Sociedade Protectora dos Desvalidos 

todos os cidadãos brazileiros de cor preta, que estejão no caso de o ser, que tenhão um 

meio lícito d’onde tirem um lucro sufficiente para sua subsistencia, e que sejão de edade 

nunca menor de 18 anos, nem maior de 50, e cuja conducta seja regular. 

 

 Agora, exige-se do candidato que seja cidadão brasileiro, o que difere de ‘ser natural’, 

porque este implica, obrigatoriamente, na condição de ter nascido no Brasil.  A expressão mais 

o seu complemento, ‘que esteja no caso de o ser’, estaria se referindo à admissão de 

estrangeiro, africano liberto, sobretudo, desde que se naturalizasse? Pode ser, mas esse, de 

modo geral, segundo Mattoso (2001[1982], p. 201): 

 
Por vezes permanece estrangeiro durante toda a vida. Não possuímos qualquer estudo 

sobre a naturalização de escravos africanos alforriados. Por exemplo, quanto ao estado da 

Bahia, sabemos que, a partir da segunda metade do século XIX, se encontram de fato 

alguns pedidos de naturalização de escravos libertados nascidos em África. Contudo, o 

africano não é, em geral, sequer informado dos seus direitos. E se por acaso isto acontece, 

por que iria ele correr atrás de uma naturalização que quase nada lhe dará, cujo interesse 

                                                 
21 Livro de registro de pagamento de sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos. 
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não consegue compreender e que, se ele continua a sentir-se ligado a seu país de origem 

por todas as fibras do seu ser, pode até mesmo lhe parecer uma verdadeira traição? 

  

Naqueles 332 requerimentos analisados por Lobo e Oliveira (no prelo), os autores, 

quanto à origem dos candidatos, expõem os seguintes números: 

 

Origem dos candidatos a sócios da SPD – século XIX 
ORIGEM Nº. DE INDIVÍDUOS % 

Brasileira 242 72.9 

Cidadão brasileiro  28 08.4 

Não declarada  62 18.7 

TOTAL 332 100.0 

      Tabela 13: Lobo e Oliveira (no prelo, p. 15) 
 

 Mesmo que 62 (18.7%) dos requerimentos analisados não tenham permitido a 

inferência sobre a origem dos candidatos, o que se vê é que grande número deles, 242 (72.9%), 

era nascido no Brasil. Apartados estão aqueles que se declararam como cidadãos brasileiros, 28 

(8.4%), sem informação adicional, porque, como visto acima, podem se referir a indivíduos 

estrangeiros. Um exemplo é bastante ilustrativo: trata-se do requerimento de Pedro 

Hernandez, de outubro de 1894, nascido em Santiago de Cuba, e que traz explicitamente a 

informação de que se naturalizou cidadão brasileiro. De cor preta, com 46 anos de idade, 

solteiro, com 1 filho de 6 anos e empregado como charuteiro, o requerente foi admitido 

sócio22. 

 Até pela preocupação em se desenhar com riqueza o seu perfil social, o caso de Pedro 

Hernandez  parece  atípico,   de   modo  que   seriam  os  africanos  os   prováveis   candidatos  

estrangeiros a se identificarem como cidadãos brasileiros, mas, para esses, a naturalização, 

conforme visto, era fato que pouco interessava. Além disso e levando-se em consideração que 

a expressão ocorre pela primeira vez em um requerimento de 1881, época em que o número 

                                                 
22 Livro de termos, ano 1894. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos. 
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de africanos na cidade de Salvador era escasso em função da extinção do tráfico, acontecido 

em 1850, aposta-se que era natural do Brasil a grande maioria dos que se disseram cidadãos 

brasileiros ou que sobre isso não se manifestaram. Reforça o que se diz o fato de ocorrer casos 

em que indivíduos expõe em conjunto com o rótulo a sua naturalidade. 

 Quando declararam o seu local de nascimento, observaram Lobo e Oliveira (no prelo) 

que os candidatos eram, em sua grande maioria, baianos, conforme o demonstra a tabela 

abaixo: 

 
Local de nascimento dos candidatos a sócios da SPD – século XIX 

LOCAL DE NASCIMENTO Nº. DE INDIVÍDUOS % 

Desta cidade/desta capital/da capital da Bahia 76 22.9 

Bahia de Todos os Santos 02 0.6 

Bahia 36 10.8 

Cachoeira 04 1.2 

Santo Amaro 01 0.3 

Desta Província 33 9.9 

Província da Bahia 01 0.3 

Deste Estado 07 2.1 

Cidadão brasileiro, natural da Bahia 01 0.3 

Brasileiro e natural deste Estado 04 1.2 

Província de Pernambuco 01 0.3 

Santiago de Cuba 01 0.3 

Não declarado 165 49.8 

TOTAL 332 100.0 

          Tabela 14: Lobo e Oliveira (no prelo, p. 16) 

 

 76 candidatos, entre os 167, declararam-se como naturais de Salvador. Esse número 

pode se elevar para 114 se se considerar o fato de, no século XIX, a cidade pouco ser referida 

pelo nome atual. É possível, então, que os que se identificaram como da Bahia de Todos os 

Santos e da Bahia estivessem informando sobre terem nascido em Salvador. Entre os 167 

requerimentos em que é possível a leitura inequívoca do lugar onde nasceram os requerentes, 

os baianos, viu-se já, despontam como a grande maioria. Perfazem o total de 165 e se 
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inscrevem sob várias designações – Desta província, Província da Bahia, Deste Estado... Mas 

acrescenta-se que, nascidos fora do espaço baiano, quis ser membro da SPD um 

pernambucano, além de Pedro Hernandez, o cubano a que já se fez referência. 

 No fim de contas, o que se fez até aqui, quanto à questão da origem dos membros da 

SPD, aponta para o fato de que foi uma irmandade composta quase que exclusivamente por 

brasileiros. Dada a escassez de candidatos que se declararam como nascidos em outros 

estados, talvez se possa dar voz aos 165 que não informaram o seu local de nascimento, 

conjecturando-se que fossem, pelo menos uma boa parte, baianos. Disso, adita-se mais um 

adjetivo ao que se contou acima: está-se a falar de uma irmandade composta quase que 

exclusivamente por brasileiros baianos. A análise pode ir um pouco além, não mais para saber 

sobre a origem e local de nascimento dos candidatos; quer-se investigar onde estavam eles 

estabelecidos na cidade de Salvador. Para isso, conta-se com o item ‘endereço’ constante dos 

requerimentos. Dos menos preenchidos ou, muitas vezes, informando apenas o nome da rua, 

pegaram-se, entre os 332, aqueles 151 que trazem a referência explícita sobre a freguesia onde 

os candidatos declararam residir. Guardem-se os números a esse respeito: 

  

Residência dos candidatos a sócios da SPD – século XIX 
FREGUESIA NO. DE INDIVÍDUOS % 

Sé 34 22.5 

São Pedro 18 12.0 

Sant’Anna 37 24.5 

Conceição da Praia 06 04.0 

Vitória 07 04.6 

Paço 07 04.6 

Pilar 04 02.6 

Santo Antônio além do Carmo 22 14.6 

Brotas 06 04.0 

Mares 05 03.3 

Penha 05 03.3 

TOTAL 151 100% 

       Tabela 15 
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 Salvador, no século XIX, era composta de 11 freguesias ou paróquias e todas queriam 

se fazer presentes dentro da SPD. Uma mais e outras menos, como exibem os números. A 

julgá-los representativos, permitem dizer que a irmandade concentrou, principalmente, 

indivíduos que residiam ou na mesma freguesia em que estava a sua sede ou em outras que lhe 

eram bem próximas, como foi o caso da Sé, de São Pedro, de Sant’Anna e de Santo Antônio 

além do Carmo. Mas não foi a única irmandade negra na Salvador oitocentista. Volte-se atrás, 

quando se deu um panorama sobre o assunto através do estudo de Reis (1997), e constate-se 

que estavam em todos os lugares. Por que, então, indivíduos residentes em Mares, em Brotas, 

na Penha, afastadas da sede da SPD, dela quiseram ser integrantes. Amplia-se a pergunta: por 

que, em maior ou menor número, residentes de todas as freguesias de Salvador quiseram se 

fazer partícipes da irmandade? Braga (1987, p. 55-68) tem a resposta que parece ser a mais 

adequada: a SPD se fez, talvez mais que outras, uma agência de prestígio. O item seguinte é o que 

mais depõe sobre isso.  

 

2.2.5 O quadro ocupacional dos membros da SPD 

 

 Que, no século XIX, 90% da população de Salvador vivia no limiar da pobreza disse a 

historiadora Kátia Mattoso (1992, p. 579). Eram escassas as oportunidades de trabalho para 

todos, sobretudo para os ascedência africana, que, muitas vezes, como se já viu no capítulo 

anterior, recorriam à mendicância como meio de subsistência. Mas também estavam eles 

empregados nos mais diversificados ofícios: o trabalho do negro movimentava a cidade de 

Salvador e seu porto e quase todos os visistantes estrangeiros se surpreenderam com o fato de 

que uma sociedade controlada pelo branco pudesse ser tão completamente dependente do 

trabalhador negro (Reis, 2003, p. 350-351).  

 Será útil para desenhar um perfil ocupacional dos membros da SPD um quadro de 

Oliveira (1988, p. 15), em que classifica as profissões exercidas pelos escravos. Mas como 
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escravos, libertos e livres estavam ocupados praticamente nas mesmas atividades, dele pode se 

tirar proveito para mostrar que esse aspecto, a profissão, foi o critério mais imperioso para 

definir a entrada de um candidato a membro na irmandade e o que mais prova ter ela passado 

por um processo de elitização, como já supuseram Lobo e Oliveira (no prelo, p. 28). Em 

suma, supõe-se que esse item é o que permite afirmar, mais de perto, que os integrantes da 

SPD constituíram, por assim dizer, uma ‘elite negra’ da Salvador oitocentista. 

 Voltando-se a Oliveira (1988, p. 15) e o que interessa do seu quadro, que é a 

distribuição dos ofícios pela qualificação: 

 

Ofícios exercidos por escravos 

se
m

 q
u

ai
fi

ca
çã

o 

• Despejadores de dejectos 

• Aguadeiros 

• Copeiros 

• Serventes 

• Remadores 

• Carregadores 

• Estivadores 

• Transportadores de cadeirinhas 

• Prostitutas 

• Mendigos 

se
m

i-
q

u
al

if
ic

ad
o 

• Mucamas 

• Pajens 

• Cocheiros 

• Amas-secas 

• Amas-de-leite 

• Cozinheiras 

• Compradores de alimentos 

• Costureiras 

• Rendeiras 

• Lavadeiras 

• Engomadeiras 

• Vendedores ambulantes 

• Quitandeiros 

M
A

N
U

A
IS

 

q
u

al
if

ic
ad

o 

• Carpinteiros 

• Pedreiros 

• Ferreiros 

• Funileiros 

• Caldeireiros 

• Sapateiros 

• Alfaiates 

• Ourives 

• Barbeiros 

• Enfermeiros 

• Artistas 

• Mestres de embarcações 

• Pilotos 

• Padeiros 

• Açougueiros 

• Pescadores 

NÃO-MANUAIS • Proprietários e administradores de negócios próprios: roças, tendas de barbeiros, 

quitandas 

Quadro 03: adaptado de Oliveira (1988, p. 15) 
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 Verger (1987), naquela longa citação sobre a SPD que se trancreveu atrás, identifica as 

profissões de 16 membros fundadores, que podem ser assim reunidas: marceneiros, 4; 

pedreiros, 3; negros de ganho, 3; empregado no serviço doméstico, 1; carroceiro, 1; fazedor de 

vinagre, 1; calafate, 1; carregador de água, 1 e vendedor de toucinho, 1. Enquadrando-as na 

classificação de Oliveira (1988), é bem eclético o quadro ocupacional desses membros 

fundadores, na medida em que congrega representantes de profissões manuais nas suas três 

ramificações: sem qualificação, semi-qualificadas e qualificadas. Ao que parece, esse é sinal de 

que só interessava ‘o lucro suficiente para sua subsistência’, mas não o ‘meio’, que só precisava 

ser ‘lícito’. Ao lado de Gregório Manuel Bahia, marceneiro, “cuja reputação era tal que diziam 

que as pessoas que possuíam cadeiras por ele feitas não as cederia por cincoenta conto de réis” 

(Verger, 1987, p. 517), e de Gregório do Nascimento, carroceiro, “que era rico” (Verger, 1987, 

p. 517), estavam Roberto Tavares, carregador de água, Manuel Vítor Serra, Daniel Correia e 

Manuel Martins Santos, negros de ganhos, cujos exercícios profissionais trazem, em alguma 

medida, a idéia de um trabalho incerto. Algum tempo depois, isso vai mudar.  

Observe-se o que foi comum a vários requerimentos de candidatos, sobretudo na 

segunda metade do século XIX. No de Francisco Xavier de Assis, de 1878, o primeiro 

secretário informou sobre uma pesquisa feita a respeito da vida do requerente e obteve dele as 

melhores informações, pelo que estava em conformidade com os artigos 1º. e 4º. dos 

estatutos, além de ser muito trabalhador, ter muito bom comportamento e ser bom chefe de 

família23. No de Raimundo Felipe de Oliveira, também do ano de 1878, consta que foi 

aprovado porque está de acordo também com os artigos referidos, tem um estabelecimento de 

                                                 
23 Livro de documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, anos 1875-1879. Acervo da Sociedade Protetora dos 
Desvalidos. 
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sua arte e é muito trabalhador24. Olavo Teixeira Serafim teve de pedir que por ele 

intercedessem para mostrar que se enquadrava também nos artigos mencionados25: 

 
Ilustríssimos Senhores 

Comprindo mandato do Senhor Presi 

dente do Conselho, tenho a informar 

que não conheço o Candidato Ola 

vo Teixeira serafim, apenas o vi tra 

balhando na estarda nova em um 

a obra que estão a construir, porque 

com elle estava o muito digno soçio 

Semeão Estrelista Cesimbra que me 

deo informação para mim 

di toda fé. 

E pur isso que o julgo nas condicões exe 

gida polos artigos 1º. e 4º. di nossos est 

tutos. Bahia 26 de outubro de 1879. 
 

 Se não fosse o que disse sobre ele um já ilustríssimo irmão da Sociedade, Olavo 

Teixeira Serafim não seria admitido como membro, porque, supõe-se, ‘trabalhador das obras’ 

não era profissão a ser acolhida dentro da SPD.  

 Propositadamente, recolheram-se esses depoimentos, porque se localizou o estatuto 

mencionado, e conseqüentemente os artigos também. Quanto ao artigo 1º., que já foi 

transcrito, interessa a seguinte passagem: “Podem ser admittidos socios effectivos da 

Sociedade Protetora dos Desvalidos todos os cidadãos brasileiros de cor preta, que estejão no 

caso de o ser, que tenhão um meio lícito d’onde tirem um lucro sufficiente para sua 

subsistencia...”. Quanto ao 4º., que descreve o caminho a ser percorrido pelo candidato a 

sócio da Irmandade, interessa todo ele: 

 

                                                 
24 Livro de documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, anos 1875-1879. Acervo da Sociedade Protetora dos 
Desvalidos. 
25 Livro de documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, anos 1875-1879. Acervo da Sociedade Protetora dos 
Desvalidos. 
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Para ser  admittido socio deverá o candidato dirigir, por intermédio do 1º. secretário, um 

requerimento ao conselho, para ser entregue na primeira sessão; o requerimento do 

candidato deverá conter e declarar sua arte ou occupação, naturalidade, estado, residencia, 

edade e número de filhos. 

 

 Em primeiro lugar, só indivíduos de cor preta. Premissa consabida pelos requerentes, 

não precisava constar no requerimento. Mas havia critérios a serem contemplados e a ordem 

em que os itens devem aparecer na apresentação não deixa dúvidas: a arte ou ocupação era o 

mais importante deles, depois, os demais; por isso Pedro Hernandez, aquele cubano 

naturalizado cidadão brasileiro, foi admitido. Os candidatos seriam selecionados 

principalmente, desde que fossem pretos, pela profissão que exerciam. Prova disso vem do 

requerimento de Francisco Xavier: em 1886, declarou-se solteiro, com 45 anos de idade, 

marceneiro e morador da Freguesia de São Pedro26. Não importou a profissão primária do 

requerente, mas aquela em que estava ocupado no momento27: 

 
...Entrou em descussão o reque- 

rimento do Senhor Francisco Xavier, pediu a palavra 

o Secretario disse que naõ duvidava ser o 

Candidato marceneiro porem que naõ concor- 

dava ser este admittido socio em vertude 

do trabalho que prezentemente se occupa 

e que achava que o Conselho naõ deve 

acceitar para a Sociedade pessôas que se 

occupe em trabalho de ganhador se bem 

que conheça que esses meos e licido, troca- 

raõ alguns apartes entre o prezidente e o 

Secretario, o Senhor Thesoureiro pediu a palavra 

disse que achava que a Sociedade naõ devia  

acceitar pessôas para ella já entrando como 

ganhador pois naõ ficava bem para a Sociedade 

o Senhor Vice-prezidente disse que a compam- 

hava o parecer do Thezoureiro o Senhor Archivista 

                                                 
26 Livro de documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, anos 1884-1889. Acervo da Sociedade Protetora dos 
Desvalidos. 
27 Veja-se Documento 06, escrito por Felipe Benício, na Edição filológica. 
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disse o mesmo o Senhor Prezidente adiou o 

requerimento. 
 

 Francisco Xavier não contou com a mesma sorte de Olavo Teixeira Serafim: nenhuma 

única voz se levantou a seu favor e a decisão sobre o seu ingresso ficou para depois, só para 

ser reprovado, aliás, como consta no seu requerimento. “Mas estou exercendo a mesma 

profissão de três dos membros fundadores”, pode ter pensado Francisco Xavier; “mas agora 

os tempos são outros”, pode ter pensado o Concelho. 

 Mais uma amostra de que a SPD era composta por negros, mas não ‘qualquer negro’, e 

ela vem da análise que fizeram Lobo e Oliveira (no prelo, p. 24) sobre os 332 requerimentos, 

aos quais já se referiu inúmeras vezes. Os autores, com a palavra: 

 
Em apenas 10 dos 332 requerimentos analisados, o que corresponde a 3.0% do total, a 

ocupação do indivíduo não foi declarada. Comparativamente aos percentuais 18.7%, 49.8% 

e 41.8% em que, respectivamente, não há declaração da origem, da naturalidade e da cor, o 

percentual de 3.0% de não declaração da profissão é significativamente baixo, o que, muito 

provavelmente, se explicará pelo fato de as irmandades terem tido um forte papel de cunho 

assistencial que, para se cumprir, dependia, necessariamente, da contribuição financeira dos 

seus sócios. 

 

 Suspende-se a citação e apresentam-se os ofícios dos candidatos a sócios, por um 

motivo duplo: para que se entenda, com maior clareza, o que dirão os autores depois e para 

que se contemple uma imagem do quadro ocupacional dos candidatos: 

 

Quadro ocupacional dos candidatos a sócios da SPD – século XIX 

OCUPAÇÃO No. DE INDIVÍDUOS % 

Pedreiro 91 27.4 

Carapina 61 18.4 

Alfaiate 38 11.4 

Marceneiro 37 11.1 

Sapateiro 23 06.9 

Carpinteiro 09 02.7 
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OCUPAÇÃO No. DE INDIVÍDUOS % 

Ferreiro 06 01.8 

Professor 06 01.8 

Barbeiro 05 01.5 

Funileiro 05 01.5 

Artista 04 01.2 

Cabelereiro 04 01.2 

Charuteiro 04 01.2 

Torneiro 04 01.2 

Calafate 03 0.9 

Cozinheiro 03 0.9 

Latoeiro  02 0.6 

Negociante + ‘vive de negócio’ 02 0.6 

Pintor 02 0.6 

Tanoeiro 02 0.6 

Cabouqueiro 01 0.3 

Chapeleiro 01 0.3 

Dourador 01 0.3 

Embarcadiço 01 0.3 

Encadernador 01 0.3 

Entalhador 01 0.3 

Ferrador 01 0.3 

Gravador 01 0.3 

Músico 01 0.3 

Sirgueiro 01 0.3 

Surrador 01 0.3 

Não-declarada 10 3.0 

TOTAL 332 100.0 

                   Tabela 16: Lobo e Oliveira (no prelo, 21-22) 

 

 De volta à citação: 

 
Apesar de 31 distintas ocupações terem sido declaradas, quatro se destacaram diante das 

demais: em primeiro lugar, a de pedreiro, com 27.4% das ocorrências; a seguir, a de 

carapina, com 18.4%, e finalmente a de alfaiate e a de marceneiro, com percentuais 

praticamente idênticos, 11.4% e 11.1%, respectivamente. Note-se que pedreiros e carapinas 

reunidos atingem o percentual de 45.8%, ou seja, juntos aproximam-se da metade do total 
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analisado. A seguir às quatro ocupações mais significativas numericamente, vem, com um 

percentual ainda relativamente expressivo de 6.9%, a profissão de sapateiro. As demais 26 

ocupações são parcamente representadas, variando entre 2.7 e 0.3%. (Lobo e Oliveira, no 

prelo, p. 21-22) 

 

 A conclusão mais relevante a que chegam os autores, sobre o quadro apresentado, é 

para o fato de que praticamente todas as ocupações dos candidatos a membros da SPD se 

enquadram na categoria das manuais qualificadas, de acordo com o esquema de Oliveira 

(1988), acima apresentado. Seriam exceções apenas a ocupação de cozinheiro – manual 

semiqualificada –, e as de professor, negociante e músico – ocupações não-manuais  

 De fato, ter sido a ocupação o item mais declarado pelos candidatos tem a ver, sim, 

com o forte papel assistencial desempenhado pelas irmandades negras, por todas as 

irmandades negras. Mas a SPD, entre os seus, selecionou, em tempos em que negros estavam, 

sobretudo, ocupados em ofícios que não careciam de qualificação, em que negros exerciam 

várias profissões ao mesmo tempo, porque a sobrevivência assim exigia, os mais bem situados 

socialmente, os mais qualificados profissionalmente. A Irmandade, se se levar em 

consideração o quadro geral desenhado para os livres e libertos no capítulo anterior, 

congregou, propositadamente, uma ‘elite negra’ da Salvador oitocentista. Quis e se tornou, 

como já disse Braga (1987), uma agência de prestígio e parece ter feito tudo quanto fosse possível 

para que assim permanecesse ao longo do século XIX. Um exemplo, entre dezenas: a 

admissão de sócios protetores. Sobre o seu perfil, assim se manifesta o estatuto de 1874: 

 
Os socios protectores poderão ser todas aquellas pessoas que por seu coração bemfazejo, 

segundo suas altas representações, queirão voluntariamente proteger a esta Sociedade, os 

quaes se assignarão em um livro que a Sociedade tem para esse fim. 

 

 Foi nesse livro que Rui Barbosa, cuja biografia dispensa apresentações, assinou o seu 

nome. No ano de 1863, veja-se quem entrou para a Sociedade na condição de sócio protetor28: 

                                                 
28 Veja Documento 03, escrito por Antônio José Bracete, na Edição filológica. 
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Felismente Senhor neste dia esta Socie 

dade teve a fortuna de contar Com 

mas hum Majistrado Honrado e gene 

rozo o Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dezembragador Antônio Joaquim da 

Silva Gomes então prizidente des ta Pro 

Vincia, Como nosso Socio, Protetor. 
  

 Ao lado desses, acrescentam-se médicos, emgenheiros, empregados públicos das altas 

esferas... Ou seja: para sócios efetivos, pretos ‘bem’ selecionados; para sócios protetores, 

brancos bem representados. 

 Um aparte para finalizar o item, mas se pede a remissão para o quadro ocupacional dos 

candidatos a sócios da SPD. Lá, estão 6 indivíduos que se declararam professores e, sobre eles, 

atentaram-se  Lobo  e  Oliveira  (no prelo, p. 24)  para  os  seguintes  aspectos:  a) todos foram  

aprovados e b) não se fez referência à cor para nenhum deles. Os autores, baseados na 

historiadora Kátia Mattoso (2001[1982]), p. 77), mostram que não era não incomum negros 

terem exercido a profissão de professor, além do fato de o ofício gozar de desprestígio social. 

Quanto à cor, pensa-se ter argumentado suficientemente para que não se acredite serem esses 

indivíduos pelo menos pardos. Mesmo que, com exceção de Manuel Querino, não tenham 

recuperado os autores a trajetória dos outros 5 indivíduos para se saber como teria ocorrido a 

sua alfabetização e conseqüente capacitação para o ofício, o fato que é um deles, Faustino José 

de Santana Gomes – brasileiro, natural de Salvador, professor jubilado, casado e com um filho 

–, que entra para a Sociedade em 28 de março de 1857, deixou documentação de punho 

próprio. Isso é para sugerir, mesmo que ligeiramente, como se colocou acima: textos escritos 

por africanos e seus descendentes, que não os pardos, podem permitir aproximações de outras 

variedades do português, para além do popular. 
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2.2.6 A Estrutura da SPD 

 

 Para que dessem conta dos inúmeros serviços que prestavam a seus associados e, 

também, para que pudessem manter uma organização interna, as irmandades brasileiras, 

negras ou não, valiam-se de cargos, ocupados pelos seus membros, de modo que fossem 

distribuídas e executadas as tarefas centrais. Sendo assim, as irmandades se constituíam em 

estruturas alicerçadas por hierarquias, visíveis, sobretudo, no prestígio ou não dos cargos dos 

associados. 

 O número de cargos existente nas irmandades dependia de determinados fatores, quais 

sejam o seu tamanho, a quantidade de seus sócios, os objetivos a que se destinavam, dentre 

outros. Os indivíduos que ocupavam os postos mais importantes formavam a mesa diretora, 

responsável pela condução da irmandade. Parece consenso que, de modo geral, foram os 

juízes ou provedores os mais representativos, porque quem desses cargos se investia passava a 

ser o dirigente máximo da irmandade. Os escrivãos e os tesoureiros também tinham grande 

poder e, junto com os juízes, compunham o corpo dirigente dessas associações. Havia 

membros ainda que se encarregavam da organização das festas, dos funerais, da coleta das 

jóias, da coleta das esmolas, da assistência aos doentes, da administração da capela e do culto à 

padroeira (Reis, 1997, p. 11). Para a escolha dos membros aos postos, o meio mais freqüente a 

que se recorria eram as eleições. Sabe-se pouco a respeito dos critérios utilizados para a 

escolha de um sócio para um determinado cargo. Viu-se que, em casos de irmandades em que 

foram comuns alianças interétnicas, a mesa diretora só poderia ser preenchida por indivíduos 

reconhecidos como pertencentes às etnias cujo poder fosse maior dentro delas, mas, 

certamente, contava também a sua dedicação. 

 Não foi diferente na Sociedade Protetora dos Desvalidos. 

 Instituída para que prestasse a seus sócios inúmeros serviços, a SPD, desde os seus 

inícios, já atribuiu a seus membros fundadores funções que passariam a ser desempenhadas 
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através da nomeação de indivíduos para determinados cargos. Depois, como mostra a 

documentação, para isso se adotaram eleições realizadas através de escrutínio secreto.  

 A documentação com a qual se trabalha permite ver que, na SPD, foram muitos os 

cargos existentes. Saber quais funções desempenhavam os indivíduos que para eles eram 

nomeados já não é assim tão fácil: os textos mais antigos da irmandade em nenhum momento 

se refere às atribuições dos seus membros. Será no Estatuto de 1874 que as funções daqueles 

que ocupavam cargos estão postas em termos claros, contudo, ali já não existem mais alguns 

postos a que se referem os primeiros documentos escritos na SPD. Desse modo, aqui se 

valerá do estatuto remanescente e também da leitura dos documentos fundadores para se 

chegar a alguma caracterização dos cargos havidos na irmandade em questão. 

 O dirigente máximo da Sociedade Protetora dos Desvalidos era denominado juiz. Nos 

primeiros anos de sua existência, foi Manuel Vítor Serra quem exerceu tal função, por conta 

disso, sempre que mencionou o seu posto, colocou ao lado de juiz a expressão fundador, 

deixando claro ter sido ele quem tomou a iniciativa de fundar a irmandade. Outros nomes 

também variaram com juiz para se designarem aqueles indivíduos que tiveram a função de 

dirigir a Sociedade: provedor e presidente. Este último, contudo, só vai aparecer na documentação 

algum tempo depois. A partir de 1852, presidente substituirá definitivamente juiz e provedor29. 

Sendo o cargo principal dentro da irmandade, grosso modo era o juiz, provedor ou presidente quem 

dava ‘a última palavra’ dentro da SPD, afinal cabia-lhe, como o seu cargo sugere, o comando 

da irmandade. O estatuto de 1872 põe, em termos bastante elucidativos, quais eram as funções 

do indivíduo que tinha o posto máximo: 

  

 

 

 

                                                 
29 Observe-se que a adoção de presidente em substituição a juiz e provedor ocorrerá na mesma época em que a SPD 
deixa de se chamar irmandade e passa a ser designada de sociedade. 
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TÍTULO V 

Das obrigações do presidente 

Art. 18 - Ao presidente cumpre fazer o seguinte: 

§ 1º. - Fazer reunir no primeiro domingo do mez de Novembro a assembléa geral para 

fazer inventariar tudo quanto à Sociedade pertencer. 

§ 2º. - Rubricar os livros da mesma Sociedade, assignar as actas e mais papeis em que 

constarem as decisões do conselho e da assembléa geral e diploma dos socios. 

§ 3º. - Abrir e encerrar as sessões, conceder a palavra aos socios que pedirem, por tres 

vezes em regra, na materia que estiver em discussão. 

§ 4º. - Marcar antes de encerrar a sessão as materias que se tiver de tratar na sessão 

seguinte. 

§ 5º. - Por em discussão a materia de que se deve tratar e por em votação as que estiverem 

sufficientemente discutidas. 

§ 6º. - Dirigir bem os trabalhos, e manter a ordem, declarando o que houver ocorrido ao 

conselho e à assembléa geral. 

§ 7º. - Nomear as commissões que o conselho julgar conveniente para dar algum parecer 

sobre o objecto que a Sociedade necessitar, devendo ellas ser compostas de tres ou cinco 

membros. 

§ 8º. - Convocar as sessões do conselho ou da assembléa geral a requerimento de algum 

socio. 

§ 9º. - Suspender as sessões quando nos argumentos não guardem os socios o respeito 

devido, e moderação. 

§ 10º. - Mandar retirar da sala das sessões o socio que perturbe a ordem dos trabalhos e no 

caso de resistência ficará suspenso digo sujeito ao art. 13 e seus paragraphos. 

 

Existiram também, para que com os dirigentes máximos fossem divididas tantas 

tarefas, os cargos de 2º. juiz, vice-provedor e vice-presidente. 

Logo abaixo do juiz, estava o procurador geral. Esse cargo, porém, só parece existir nos 

primeiros anos da Sociedade. No estatuto de 1872, ele não consta. Provavelmente, era função 

do procurador geral representar a Sociedade em atividades cuja execução requeria autorização de 

instituições externas. Um dos meios mais recorrentes utilizados pela Sociedade para arrecadar 

dinheiro era a feitura das designadas loterias. Para que elas ocorressem dentro da legalidade, 

era necessário que o juiz de paz do bairro desse o seu aval. Em documento de 04 de agosto de 

183330, coube ao procurador geral José do Nascimento cumprir “com aformalidade exegida” para  

                                                 
30 Veja-se Documento 11, escrito por Luís Teixeira Gomes, na Edição filológica. 
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esse fim. Já em 1834, dois indivíduos passaram a ocupar esse posto: os 1º. e 2º. Procuradores 

gerais. 

Ao escrivão ou escrivão de junta ou, ainda, escrivão de mesa, cabia redigir os documentos 

feitos dentro da irmandade. Algum tempo depois, o indivíduo que tinha essa função passou a 

ser designado de secretário. O estatuto de 1872 elenca as atribuições do secretário e do 2º. secretário 

dentro da SPD: 

 

Art. 21 - As obrigações dos secretários são as seguintes: 

§ 1º. - Ao primeiro secretário cumpre fazer todas as correspondências da Sociedade. 

§ 2º. - Receber e dirigir ao conselho requerimentos dos candidatos que lhe forem entregues 

para serem admittidos socios. 

§ 3º. - Participar aos candidatos sua approvação e admissão. 

§ 4º. - Fazer em ordem alphabetica a lista dos socios em um livro que haverá para esse 

effeito. 

§ 5º. - Lançar e assignar conjunctamente com os mais socios os termos de admissão, e 

fazer nestes as notas à margem que o conselho determinar, e assim pela mesma forma os 

termos de demissão em um livro, que haverá para todos estes termos, e bem assim assignar 

com o presidente os diplomas dos socios, que forem admittidos. 

§ 6º. - Servir de escrutador nas eleições junctamente com o presidente. 

§ 7º. - Lançar as entradas e sahidas em outro livro contendo a receita e despeza da 

Sociedade. 

§ 8º. - Entregar ao cobrador a lista dos socios que se forem admittindo para delles cobrar-

se as contribuições respectivas,  quando  elles  socios não tragão de prompto, como lhes 

cumpre, ao cofre da Sociedade, carregar no livro dos mensaes dos socios os pagamentos 

que tiverem sido feitos. 

 

Já a atuação do 2º. secretário era mais restrita; a ele cabia: 

 

§ 1º. - Lançar as contas do thesoureiro depois de approvadas em um outro livro, que para 

isso haverá, e assignal-as junctamente com o thesoureiro. 

§ 2º. - Fazer as actas das sessões; e sendo approvadas lançal-as em um livro, que para isso 

terá em seu poder e que apresentará nas sessões para serem tiradas quaesquer duvidas que 

houver. 
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Nos seus inícios, a SPD atribuía a alguns indivíduos o cargo de secretário. Por coexistir 

com escrivão, não parece que era sua atribuição a redação dos documentos. É provável que o 

membro que ocupasse esse cargo ficasse responsável pela condução de algumas tarefas para a 

organização da SPD, como, por exemplo, avisar aos sócios sobre reuniões extraordinárias. Vez 

por outra, secretário fazia-se acompanhar da expressão atual e, em casos em que o indivíduo 

estava temporariamente ocupando esse cargo, assinava como secretário interino. Aparecem ainda 

secretário de mesa e secretário de comissão, os contextos em que surgem na documentação indicam 

serem sinônimas ambas as expressões.  

 Aos tesoureiro e 2º. tesoureiro cabia, primordialmente, manter em ordem tudo o que se 

relacionasse com as finanças da SPD. Registrar e lançar em cofre as jóias pagas pelos irmãos, 

deliberar dinheiro ou outro tipo de assistência aos irmãos que em necessidade estivessem, 

apresentar, em período de tempo determinado, as contas da irmandade, dentre outras, eram 

funções desses cargos. O estatuto de 1872, que parece ter extinguido o posto de 2º. tesoureiro, 

pormenoriza as obrigações do tesoureiro: 

 
Art. 24 - Das obrigações do thesoureiro: 

§ 1º. - O thesoureiro deve fazer a receita dos fundos da Sociedade, e dar-lhe o destino que 

o conselho deliberar. 

§ 2º. - Dar conta no fim de cada trez mezes, e todas as vezes que o conselho ou a 

assembléa determinar, por julgar necessário. 

§ 3º. - Não poderá dispor dos fundos sociais, senão em virtude de resolução e 

determinação da Sociedade, e de ordem posterior assignada pelo presidente e os dous 

secretários da mesma Sociedade. 

§ 4º. - Toda a despeza feita fóra deste preceito, não será attendida e será à custa do 

thesoureiro que a fizer. 

§ 5º. - Haverá um cofre com tres chaves das quaes uma será depositário o presidente, outra 

o thesoureiro e outra o 1º. secretário, sendo o referido cofre guardado onde a Sociedade 

determinar. 

§ 6º. - O cofre não pode ser aberto senão em sessão, por deliberação do conselho. 

§ 7º. - Estes empregados de que falla o § 5º. são responsáveis pelas faltas que houver no 

cofre, de cujas chaves ficarão de posse. 
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Se um membro da irmandade ocupasse esse cargo provisoriamente, assinava tesoureiro 

interino. 

 Como já se referiu, a SPD estabeleceu uma ampla rede de solidariedade que se estendia 

aos seus membros ou a pessoas que a circundavam. Aliás, é comum os historiadores 

atribuírem a procura de indivíduos pelas irmandades negras ao fato de que esperavam ser 

amparados em tempos difíceis. A documentação remanescente no arquivo da SPD mostra que 

não foram poucas as pessoas que requereram da irmandade ajuda, alegando inúmeros 

motivos: morte do cônjuge, irmão da Sociedade; impossibilidade de continuarem trabalhando 

e, portanto, de manterem a subsistência; doenças várias, para citar alguns. Para dar o apoio 

solicitado, a Sociedade não fazia distinção de gênero, homens e mulheres a ela recorriam na 

esperança de conseguir recursos para sobreviverem.  

 Para que fossem agraciados com a ajuda da SPD, deveriam enviar ao conselho diretivo 

um requerimento ou solicitação expondo a sua situação atual, ou seja, o porquê do requerimento 

ou da solicitação. A SPD tinha em seu quadro de sócios pessoas que faziam visitas aos 

requerentes a fim de verificar se, de fato, necessitavam de recursos. Nos inícios da irmandade, 

eram os andadores e 2ºs. andadores quem se encarregava dessa tarefa; posteriomente, passaram a 

ser designados de visitadores. Fazer o acompanhamento das pessoas que estavam em situação 

precária era também função dos andadores/visitadores. O estatuto de 1874 amplia as tarefas dos 

indivíduos que ocupavam esse cargo: 

 
Art. 25 - Do visitador: 

§ 1º. - Ao visitador cumpre visitar os socios que se acharem doentes, prezos ou em 

qualquer arte, por acontecimento desastroso, para informar à Sociedade ou ao presidente, 

para providenciar-se a respeito. 

§ 2º. - Também lhe cumpre visitar as famílias dos socios que fallecerem para informar-se 

do estado dellas, e se dar providencias necessárias. 

§ 3º. - Fazer todas as explorações, diligencias e avizos de que a Sociedade lhe encarregar; e 

as participações serão por escripto. 
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A documentação não fornece pista no sentido de se saber quais eram as atribuições de 

alguns cargos: inquiridor, 1º. solicitador, 2º. solicitador, 1º. fiscal e 2º. fiscal. Apenas indica que 

inquiridor parece ter sido uma designação mais antiga para fiscal. O estatuto de 1874 não faz 

nenhuma referência a esses cargos. Não se sabe se porque já estavam extintos à época ou, 

como aconteceu para outros, não eram, por assim dizer, dignos de figurarem no estatuto. Por 

sua vez, o mencionado estatuto faz menção a dois outros postos inexistentes na 

documentação mais recuada da Sociedade: arquivista e cobrador. Grosso modo, pode-se dizer 

que era responsabilidade do arquivista zelar por todos os móveis da irmandade; já o cobrador 

deveria: 

 

§ 1º. - Ao cobrador cumpre avizar todos os socios as sessões, logo que receba participação 

do primeiro ou segundo secretário, que esteja em exercício, para reunião das sessões 

extraordinárias; além dos anúncios. 

§ 2º. - Receber dos socios que estiverem devendo à Sociedade. 

§ 3º. - Passar recibos entregando ao thesoureiro tudo quanto receber dos sócios, exigindo 

delle thesoureiro o recibo necessário que deve ser conferenciado pelo secretário com o 

livro respectivo de receita e despeza todas as vezes que a Sociedade julgar preciso. 
 

Por fim, vale ressaltar, quanto à estrutura da Sociedade Protetora dos Desvalidos, um 

outro aspecto. As irmandades que se constituíram em tempos pretéritos tinham à frente o que 

se costumou designar de Mesa diretora ou Conselho. Fazia parte dele ‘a fina flor’ dos seus sócios. 

Cabia ao Conselho as decisões mais significativas em relação às irmandades. Na SPD, como 

mostra Braga (1987: 55-68), chegar à Mesa diretora era o objetivo maior de muitos dos 

membros e, para isso, despendiam inúmeros esforços. Não era à-toa que isso acontecia; fazer 

parte da Mesa diretora de uma irmandade garantia aos indivíduos status social, uma vez que 

representavam a associação em eventos de importância, “Saudar a Sua Artezi imperia”, por 

exemplo31. Além disso, representavam ainda o poder maior perante os seus congêneres.  

                                                 
31 Veja o Documento 11, escrito por Antônio José Bracete, na Edição filológica. 
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Os primeiros textos escritos na SPD mostram que esse aspecto fazia a diferença e, 

portanto, era necessário que ficasse registrado. Freqüentemente, eram os indivíduos que 

ocupavam cargos mais elevados os que faziam parte da Mesa diretora ou do Conselho e, para 

marcar a sua inserção nessa instância, colocavam, junto do seu cargo, a expressão definidor - 

escrivão definidor, secretário definidor, definidor presidente, juiz definidor, 2º. juiz definidor. A expressão já 

revela muito de seu propósito, afinal definidor é aquele que define, no caso da SPD, é aquele 

que tem poder de decisão. Havia indivíduos que não ocupavam cargos, mas que faziam parte 

do Conselho. No entanto, isso parece se aplicar apenas a alguns dos membros fundadores. Por 

conta disso, abaixo ou ao lado de seu nome inscreviam apenas definidor. 

 

2.2.7 A participação de mulheres na SPD 

 

 Todos os postos a que acima se referiu eram, dentro da Sociedade Protetora dos 

Desvalidos, ocupados por homens. Contudo, os historiadores atestam que as mulheres se 

fizeram presentes nas irmandades d’outrora. A elas, comumente, eram atribuídas tarefas tidas 

como do sexo feminino. Prevaleciam, para elas, aqueles mesmos critérios já referidos e 

observados para os homens, isto é, mulheres brancas tinham circulação em irmandades 

regidas por brancos, já as mulheres negras marcavam a sua presença nas irmandades de 

negros. Quanto às de composição africana, Reis (1997) observa um interessante aspecto. 

Segundo o autor, enquanto que, para os homens, o critério étnico era fundamental para a 

admissão de sócios, para as mulheres, ao contrário, era comum  o afrouxamento da exigência. 

Cogita o historiador a existência de um elemento do pragmatismo masculino. Dito de outro 

modo: “as mulheres eram escassas na comunidade africana, derivando talvez daí o interesse 

dos homens em recrutá-las para as irmandades, independente de suas origens, e com isso 

aumentando o mercado afetivo disponível” (Reis, 1997, p. 16). 
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 Sabe-se que as mulheres, assim como os homens, estavam no centro da rede de ajuda 

financiada pela SPD: amparar as órfãs e viúvas estava nos objetivos que nortearam os inícios 

da irmandade. O mais antigo estatuto remanescente ratificará-los no ano de 1874. Elas, 

inclusive, em diversos momentos, se valeram desse direito posto e, através de inúmeras 

solicitações, requereram algum tipo de ajuda financeira. Contudo não foi apenas por esse viéis 

a participação feminina na SPD, a documentação revela sua circulação ali por outros 

caminhos, e desde cedo. Mas custoso é se saberem quais eram os critérios para a admissão de 

mulheres na SPD. No entanto, pode-se afirmar, com alguma certeza, que a sua entrada na 

irmandade não era formalizada, como o foi para os homens, sobretudo a partir de finais da 

década de 40 de oitocentos. Os 332 requerimentos para candidatura de sócios, já 

mencionados, não apresentam nenhuma solicitando entrada na Sociedade. 

 Em 02 de agosto de 1835, quase três anos depois da sua fundação, a Sociedade confere 

às irmãs distintivos e as autoriza a se apresentarem “no dia da Festa [a da Padroeira da 

Irmandade] com sua fita Rocha dórada”32. Observe-se que o oferecimento de distintivos às 

irmãs justifica-se, assim como para os homens, pelos bons serviços prestados anteriormente, o 

que, sem dúvida, atesta a presença feminina antes da data do documento em questão.  

 Em documento de 30 de outubro de 1836, lê-se que estavam “O Provedor emais 

mezarios todos Conjunto para a Votação das nossas Irmaã emais haveres da devoção ficou 

adiada para aprimeira Reuniaõ eLege-çe a Comiçaõ ficando a Votação das nossas Irmã feita e 

Publiçada...”33. O texto não esclarece qual era o propósito da eleição das irmãs, de qualquer 

sorte sugere que a sua circulação na SPD passava pelo crivo masculino. Em outro texto de 

1844, fica explícito que as mulheres deveriam atender a certos critérios para que fossem 

admitidas dentro da irmandade. É isso que se pode inferir do trecho: “Fica adiada avotação da 

                                                 
32 Veja-se Documento 12, escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa, na Edição filológica. 
33 Veja-se Documento 09, escrito por José Fernandes do Ó, na Edição filológica. 
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entrada dos Irmaõs para os mensaes, assim bem para avotaçaõ da entrada da nova Irman”34. 

Quanto aos critérios a serem observados, a documentação se cala. 

 Uma vez admitidas, tinham as mulheres obrigações que deveriam ser cumpridas 

rigorosamente, sob ameaça de serem penalizadas: “Outro sim o Irmão Secretário que 

escrevesse as Irmãs todas em vertude da resposta da Irmã Fiscal para estas contribuirem com 

suas obrigaçoes eonaõ fazendo serem extremada na forma do Artigo 49 do nosso 

Conpromisso”35. O artigo 49, a que se refere o documento, diz respeito às penalidades a serem  

sofridas pelos sócios que estivessem devendo as suas mensalidades à Sociedade, pois “em 

vertude do Artigo 49 do nosso Compromisso foraõ estremado os Irmãos e Irmã seguintes por 

estarem devendo seus mensaes O Irmão Carllos Manuel Rezende, Francisco Jose Pippino, 

Gregorio  Manoel  Bahia, Theotonio de Souza, Viçente Rodrigues Pacheco, a Irmã Custodia de  

Moura, Catharina de Sena, Constancia dos Passos, Feleciana de Tal, Jeronima Garvona, Maria 

Ignes, Maria Lucinda, Maria Fellipa do Sacramento, Maria do Espírito Santo, Maria Paulina da 

Lús, Roza Maria de Lima Aleluia.”36. 

 Dessa maneira, no que toca ao recebimento dos mensais, a Sociedade fazia-se rigorosa 

tanto para homens como para mulheres: “foi Proposto pello o nosso Provedor a respeito das 

Irmas Mulheres que as suas entradas Deviriaõ ser de vinte mil réis ficando sempre sugetas aos 

meçaes...”37. Não se sabe se a entrada e os mensais pagos pelas mulheres eram equivalentes 

àqueles dos homens, no entanto, quanto às atividades que requeriam dinheiro, deveriam correr 

as despesas por conta de ambos: “Ficou aguiado para a reuniaõ seguinte o tratamento do 

preparatorio do Altar da nossa Padroeira e que essa dispeza sera feita a custa de todos os 

Irmãos e Irmãs da Devoçaõ”38

                                                 
34 Veja-se Documento 03, escrito por Manuel José d’Etre, na Edição filológica.. 
35 Veja-se Documento 04, escrito por Joaquim Malaquias de Santana, na Edição filológica. 
36 Veja-se, Documento 10, escrito por Joaquim Malaquias de Santana, na Edição filológica. 
37 Veja-se Documento 03, escrito por Feliciano Primo Ferreira, na Edição filológica. 
38 Veja-se Documento 06, escrito por Joaquim Malaquias de Santana, na Edição filológica.. 
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 A documentação parece apontar para o fato de que, assim como os homens, as 

mulheres exerciam, dentro da SPD, cargos. Para o recebimento das entradas das mulheres, por 

exemplo, havia a figura da Irmã fiscal, como se pode observar no seguinte trecho: “Eficou 

authorizado onosso Secretário para escrever anossa Irman Fiscal para essa Receber das Irmãs 

os seus meçaés”39. Um texto de 07 de março de 1847 aponta que a tarefa de zelar pela 

sociedade estava também a cargo das mulheres: “Deuse taõ bem oito mil e trezentos [e] Vinte 

a Irmâ Zeladeira a Senhora Dona Damianna para os Ornattos danossa Senhora da Solidade dos 

Desvalido”40.  

O caso mais intrigrante, porém, sai de um documento datado de 07 de abril de 1839. 

Lê-se ali que foi recebida a quantia de dois mil cento e quarenta réis da falecida ‘prouedora 

Luiza  Paxece’41.  Uma  mulher  ocupando  o  mais  alto  cargo   dentro  da   SPD?  Os  cargos  

reservados aos homens encontravam correspondência entre as mulheres? E, sendo assim, teria 

existido, dentro da SPD, uma ‘escrivã’? Recebia Luísa Pacheco a designação de provedora por 

ser esposa do provedor, fato sobre o qual a documentação emudece? As respostas para essas 

perguntas, por ora, não é possível de serem dadas, no entanto pode-se afirmar, como base nos 

indícios flagrados, que na SPD: 

 

• As mulheres eram admitidas como membros, embora de maneira não formalizada. 

• Quando da admissão das sócias, eram elas submetidas a critérios, ainda desconhecidos. 

• Assim  como  os  homens,  também  as  mulheres  eram rigorosamente observadas nas 

suas obrigações, principalmente no que dizia respeito ao pagamento das suas entradas 

e mensalidades. 

• As mulheres estavam submetidas às mesmas penalidades que os homens. 

• Parece terem ocupado as mulheres alguns cargos dentro da irmandade. 

                                                 
39 Veja-se Documento 03, escrito por Joaquim Malaquias de Santana, na Edição filológica. 
40 Veja-se Documento 03, escrito por Félix Fernandes de Santana, na Edição filológica. 
41 Veja-se Documento 04, escrito por Agostinho Antônio da Cunha, na Edição filológica. 
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2.2.8 Alfabetização entre os membros da SPD 

 

 Já se apontou, antes, com base em autores que se referiram à SPD, que o critério de 

congregação dos fundadores dessa irmandade parece ter sido o religioso, isto é, professsavam, 

ao lado do catolicismo, a religião muçulmana. Sendo assim, há consenso, pelo menos quanto 

aos iniciadores, no sentido de serem malês os negros que passaram a fazer parte daquela 

associação. Antes da revolta de 1835, consoante Verger (1987, p. 518), o culto à religião 

islâmica  era  feito  pelos  seus membros às claras. A repressão advinda com o sufocamento do  

levante foi suficiente para se impor um outro critério quanto à origem, mas não para que os 

sócios da irmandade deixassem de lado a religião dos membros fundadores. Monteiro (1987, 

p. 67-96) lista uma série de indivíduos que confirmaram ter tido o muçulmanismo vida longa 

dentro da irmandade, muitos deles pertenceram – o autor se compromoteu a publicar o livro 

depois que todos os seus informantes morressem – ou tiveram ancestrais sócios da SPD. 

Lembra-se ainda, com base na documentação remanescente, que a política corrente não 

permitiu que nenhum branco ou pardo se fizesse membro, por isso se pode concluir que são 

remotíssimas as chances de que os textos ali produzidos tivessem sido escritos por mãos 

brancas.  

 Diante disso, pode ser que a alfabetização entre os sócios da SPD, ao menos para os 

seus iniciadores, possa ser explicado, mas não só, pelo fato de se fazer presente na irmandade 

a religião muçulmana. Cabe ressaltar que caracterizava os negros malês a habilidade na leitura e 

na escrita, pelo menos em língua árabe. Entretanto a historiadora Antonietta d’Aguiar Nunes 

(2000, p. 13) afirma que Manuel Vítor Serra, fundador da SPD, era maometano, com base no 

argumento de ser ele alfabetizado e se preocupar com a educação dos demais negros em uma 

época em que não podiam freqüentar escolas, muito menos saber ler e escrever. Observe-se 

que ser alfabetizado foi o indício de que se utilizou a historiadora para mostrar a devoção do 

fundador da SPD ao maometanismo e não o contrário.  
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 Não fica explícito, entretanto, se, sendo muçulmano, Manuel Vítor Serra incentiva a 

educação de seus pares em árabe ou em português. Tende-se a acreditar que, se o fez em 

árabe, o fez também em língua portuguesa. De fato, Nunes (2000) tem razão quando coloca o 

fundador da SPD como alfabetizado; comprovam-no os inúmeros textos autógrafos por ele 

escritos e constantes da edição de que mais adiante se falará. Monteiro (1987, p. 64), também 

coloca, entre os negros muçulmanos da Salvador oitocentista, Luís Teixeira Gomes, primeiro 

escrivão da SPD, autor de 15 documentos. Além desses, mais quatro membros fundadores – 

Gregório Manuel Bahia, José Fernandes do Ó, Manuel da Conceição e Manuel do Sacramento 

e Conceição Rosa – todos mulçulmanos, conforme Monteiro, referido acima, também são 

autores de documentos escritos na SPD. Diante disso, pode-se cogitar que a preocupação com 

a alfabetização de outros membros talvez não fosse afeta apenas a Manuel Vítor Serra, mas 

também a outros sócios àquela altura já letrados e, assim sendo, é possível que tenha se 

espalhado entre os membros da SPD aquela ‘iluminação do século XVIII’ a que fazem 

referência os irmãos da Irmandade de São Benedito.  

A documentação dá alguma pista do que se contou acima. Baltazar dos Reis, membro 

fundador, fez parte da Sociedade em um momento em que era frequente os sócios constarem, 

de punho próprio, a sua assinatura depois dos documentos. Seu nome está estampado em 

vários deles, mas, ao longo de sua permanência nos inícios da SPD, pediu aos seus pares que o 

fizessem. Isso e mais o fato de um documento do ano de 1834 trazer explicitamente a 

informação de que Joaquim do Nascimento assinou a rogo de Baltazar dos Reis mostram o 

último analfabeto. Acontece que, algum tempo depois, entra em cena o nome de Baltazar dos 

Reis com uma caligrafia trôpega, insegura e, o que é mais importante, que não se identifica 

com nenhuma outra. O sócio, ao que tudo indica, já estava escrevendo o nome com as 

próprias mãos, mas, vez por outra, era ainda um seu par quem assinava por ele. Excetuando-se 

essa última parte, a narrativa se estende também a outro membro: Henrique de Oliveira. 
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 O estatuto de 1874 punha, como um dos fins da SPD, “Cuidar da subsistencia e 

educação dos filhos dos socios que falecerem, os filhos legitimos, e naturaes que forem 

perfilhados, na forma da lei, até a edade de 18 annos completos; só gosarão desse benefício as 

filhas dos socios em quanto se não casarem ou tiverem outro qualquer amparo, e os filhos até 

chegarem à edade de 18 annos”. Afirmar que educação, no contexto em que a palavra é 

colocada, incluía alfabetizar os filhos dos sócios falecidos é precipitado por não estar claro o 

que, de fato, se entendia por educação no âmbito da Sociedade. Porém, um documento,  

escrito  na  década  de  186042 e que conta sobra a trajetória da SPD até aquele momento, 

revela que ser alfabetizado ou não fazia a diferença. Veja-se que é vazado em um português 

com claros traços de uma escrita que, para além de desvios meramente gráficos, se apoiou 

com frequência na fala. Como se fez acima, isso é também para sugerir, mas na direção 

contrária e a favor da hipótese de Mattos e Silva (2001a e 2002a), de que textos escritos por 

africanos e seus descendentes podem permitir aproximações do que teria sido o português 

popular no passado.  

 
Conprendei bem Senhorez que he o idolo em 

todos os tempos esta Sociedade foi Criada 

Na Capella do Ruzario do Rozario dos 

15 Misterio no An no de 1834 a 1835 

de vidiraõ se em duas tribulas por huma 

discordia que enter elles a parare ceu rezu 

ltou huma grande a Ção que foi desidido 

pello Tribunal da Relação dividiremo foi  

esta dezuniao em 1849 a 1850. Nota Bene Os que  

ficaraõ nadita Capella trataraõ de fazer Seu 

Conpremisso que hoje este ís tituído irmanda 

de Nossa Senhora da Solidade do 15 místerio e aou- 

tra prate porem Con dozirão Com o Cofre 

por hum trato feito Com Os di gnos Irmaõ 

da Ir mandade de Nossa Senhora do Ruzario 

das portas do Carmo, a i em 29 de outubro 

                                                 
42 Livro de registro de pagamento de sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos. 
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de 1851 Istalaraõ de no Vo esta Socieda 

de formaraõ entao Novos estatutos e abri 

raõ a entradas a 10$000 e mensalidades 

a 500 réis o que hera autra hora 2$000 de entra 

da e 160 mensais, entao no Correr de 10 annos 

ficou es ta Sociedade entregue a os cudados 

de meia 12 de homes innespriente e de cr- 

epitos e a the anafabetos levavaõ tudo 

Com bem le pareciaõ.43

 

 Estará o emprego de ‘a the’, na passagem posta em destaque, a querer contar sobre um 

critério adicional e implícito para o ingresso na Sociedade: o domínio das letras? Ficará só um 

talvez, mas vai um caso interessante flagrado por Lobo e Oliveira (no prelo, p. 30) que 

demonstra a admissão de um sócio ligada ao fato de ser alfabetizado, e bem alfabetizado. 

Colhe-se do requerimento de Gregório Joaquim de Santana Gomes Ferrão o seguinte: negro, 

brasileiro, natural de Salvador, torneiro mecânico, solteiro, 17 anos e aprovado. Pelo último 

item, a princípio, deveria constar no seu requerimento o contrário, porque não tinha idade 

suficiente. Os autores, desse modo, atribuem a entrada do candidato ao fato de que sabia ler e 

escrever, porque, aos 18 anos, já se ocupava de escrivão, um dos cargos mais importantes na 

hierarquia funcional da SPD. Contudo vários outros, já sócios inclusive, também tinham essas 

habilidades. Talvez Gregório Joaquim de Santana Ferrão as dominasse mais que os outros.  

 O excerto transcrito acima deixa ver também, mesmo que nas entrelinhas, uma 

tendência para se inibir a presença de analfabetos, a partir de uma determinada época, na SPD. 

Exceto para os primeiros tempos da irmandade, a documentação depõe a favor desta hipótese 

para os sócios: já dominavam as habilidades da leitura e escrita antes do seu ingresso. Deste 

modo, aliado à presença de uma religião que as incentivava, acrescenta-se, como aspecto 

favorecedor à alfabetização entre os membros da SPD, a profissão que exerciam, quase todas 

manuais qualificadas, segundo a classificação de Oliveira (1988, p. 15), e a relação entre esses 

                                                 
43 grifos nossos. 
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ofícios e o domínio das letras já foi discutido no capítulo anterior44. É bem verdade que se 

argumentou no sentido de mostrar que, em geral, os negros não estavam ocupados nesses 

ofícios e, além disso, não se quer fazer uma relação biunívoca entre profissão qualificada e 

domínio das letras. Mas se argumentou também para mostrar que a SPD congregou uma ‘elite 

negra’ através de um critério explícito, a profissão; ser alfabetizado, talvez e posteriormente, 

tenha sido o critério implícito. 

 Como se alfabetizaram? Pouco provável, exceto para aqueles professores, que tenha 

sido pelos meios formais, porque nem todos os membros da SDP tiveram a ‘sorte’ de Manuel 

Querino: 

  
Muito cedo órfão, teve como tutor o Bacharel Manuel Correia Garcia, professor 

aposentado da Escola Normal, educado na Europa, que o alfabetizou e ainda o fez 

aprender o ofício de pintor... Posteriormente já no Rio de Janeiro, tendo sido recrutado 

para a Guerra do Paraguai, recebeu instrução militar; sendo, provável, que, nessa esfera, 

tenha avançado no seu processo de letramento: não seguiu para a guerra, ficando 

responsável pela escrita do seu batalhão. Em 1870, retornou à Bahia, onde estudou 

humanidades no Liceu de Artes e Ofícios, Desenho e Arquitetura, na Academia de Belas-

Artes e também freqüentou aulas de língua portuguesa dadas por Carneiro Ribeiro. (Lobo e 

Oliveira, no prelo, p. 26) 

 

 De qualquer sorte, resta uma inferência a que, mesmo não se sabendo a trajetória 

percorrida pelos sócios da SPD para se alfabetizarem, possivelmente o domínio da escrita se 

representou no âmbito da irmandade em graus distintos. Um método, vagamente apresentado 

quando se referiu às cartas dos escravos e à assinatura de Baltazar dos Reis, vem da paleografia 

italiana, de um artigo antológico de Armando Petrucci (1978), e foi ajustado por Marquilhas 

(2000, p. 238-241). Trata-se de reconhecer, através da execução caligráfica, mãos poucos 

exercitadas pelas seguintes características: ausência de cursus, uso de módulo grande, ausência 

de regramento ideal, traçado inseguro, aparência desenquadrada das letras, rigidez e falta de 

                                                 
44 Essa é uma das conclusões principais, quanto a fatores que favoreceriam o aprendizado da leitura e da escrita 
entre os sócios da SPD, à que chegam Lobo e Oliveira (no prelo). 
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leveza ao conjunto, irregularidade da empaginação e letras monolíticas45. Com o alerta de 

Marquilhas (2000, p. 239) para que a presença dessas características não seja cumulativa nem 

equilibrada, pode-se reconhecer em Domingos Ramos dos Santos e Manoel Cláudio, cujas 

assinaturas se destacam abaixo, indivíduos com competência elementar na escrita. 

 

Lista de assinaturas da sessão do dia 03 de março de 1861 

 
        Figura 08 

                                                 
45 Para mais sobre o assunto, remete a Petrucci (1978), à Frascadore (1991) e à Marquilhas (2000, p. 238-241). 
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2.3 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

  

2.3.1 O acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos 

 

 A SPD destaca-se, dentre as irmandades negras fundadas na cidade de Salvador, por 

manter vivas, até hoje, as suas atividades. Os tempos são outros, os seus objetivos também. 

Contudo, ter sobrevivido até tempos atuais possibilitou a preservação de grande acervo 

documental em sua sede. Segundo Mattoso (1992, p. 400-401), no início do século XIX, mais 

de 85% da população adulta de Salvador pertenciam a uma irmandade, pelo menos; no final 

de oitocentos essa porcentagem decresce para apenas 15%. No caso das irmandades 

constituídas por negros e que foram extintas não se sabe quais fins tomou a documentação 

nelas produzida, excetuando-se a própria SPD e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

dos Pretos. 

 Situada em uma casa de três andares, do século XVIII, a SPD reserva dois pequenos 

cômodos, no segundo andar, para o seu arquivo, cujo nome é Arquivo Antônio Silva do 

Nascimento, e para a sua biblioteca, designada Biblioteca Juventino Silvino da Costa. É nesses 

locais onde está preservada a documentação da SPD. As instalações revelam que tanto o 

Arquivo quanto a Biblioteca não foram construídos originalmente para isso, mas, ao contrário, 

parece ter havido uma adaptação para acondicionar os textos remanescentes.  

 Quando se entrou pela primeira vez no arquivo da irmandade, percebeu-se que melhor 

era chamá-lo de depósito, tamanha a desorganização em que se encontravam os materiais alí 

literalmente deixados. A Biblioteca encontrava-se em situação semelhante. Contudo, 

Juntamente com Évelin Santos, responsável pela manutenção da limpeza da SPD, iniciou-se 

um trabalho que objetivou organizar o acervo ali mantido e dar a ele a feição que tem hoje.  

Compõe o acervo do arquivo e da biblioteca da Sociedade Protetora dos Desvalidos 

uma grande quantidade de material, dentre os quais livros de natureza diversa, coleção de 
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revistas, quadros, fotografias e documentos, muitos dos quais produzidos pelos membros da 

irmandade ao longo de sua história. Debruçar-se-á sobre esses últimos agora.  

 Sem dúvida, muito da vida da SPD pode ser resgatado através dos documentos 

remanescentes. Sobrevivem ainda lá textos de natureza diversa que permitem recompor 

aspectos da irmandade em vários de seus pormenores e que estão organizados em livros 

adquiridos, ao que parece, especialmente para que neles se registrasse o dia-a-dia da SPD. De 

maneira geral, todos os livros, que foram organizados por um sócio, Júlio Vieira Bittencourt, 

quando 1º. Secretário, trazem na capa um rótulo em que se especifica a espécie dos 

documentos e o ano em que foram escritos. Manuseando o acervo, percebe-se que os textos lá 

existentes cobrem a vida da irmandade desde a sua fundação, em 1832, até o presente. Por 

outro lado, revela ainda a documentação que a simples observação dos rótulos não permite 

saber exatamente o que os livros guardam. Por exemplo, lê-se em um rótulo de um 

determinado livro: ‘Registros de sócios - ano 1860’, porém, quando do  manuseio, se vê que o 

livro em questão, para além de registros de sócios, contém ainda outros tipos de documentos: 

atas ou termos das sessões, requerimentos, registros de despesas etc. Além disso, o livro 

guarda ainda textos não apenas do ano a que se refere o rótulo, mas também de anos 

posteriores. Não é incomum encontrar em um mesmo livro documentação que se estende por 

duas ou até três décadas. Diante disso, enfrentar o acervo da Sociedade Protetora dos 

Desvalidos requer, além de muita paciência, olhos bastante atentos.  

 Quando se explorou o acervo para a constituição do corpus, a documentação em vista 

permitiu delinear alguns tipos de textos que se escreviam dentro e por membros da SPD: 

 

• Atas ou termos das sessões/reuniões - Escreviam-se esses documentos para  se 

registrarem as reuniões existentes na Sociedade. É bastante farto o número de atas 

remanescentes e a mais antiga é de 10 de setembro de 1832. 
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• Registro de sócios - Buscavam os membros da Sociedade, com esses registros, ter um 

controle, não só do número, mas também de ‘dados cadastrais’ dos seus sócios, uma 

vez que, em forma de itens, colocavam o nome do sócio, sua cor, local de nascimento, 

estado civil, número de filhos e ocupação. O livro intitulado Registro de sócios mais 

recuado data de 1860 e são poucos. 

• Registro de pagamento de sócios - Conforme já se disse, a irmandade cobrava dos seus 

irmãos uma determinada quantia, chamada entrada ou jóia, e mensais, cujo pagamento 

era fixado em um certo período. Os livros sob esse rótulo registram os sócios que 

estavam com as suas entradas e mensais em dias ou não. Geralmente, trazem o nome 

do irmão, o mês em questão e, ao lado do nome, quando o sócio efetuou o 

pagamento, um sinal em cruz. 

• Requerimentos - Trazem conteúdos diversos; dois deles, porém, abundam com maior 

freqüência: requerimentos de indivíduos se candidatando a sócios da irmandade e 

irmãos que recorriam à SPD para pedir ajuda financeira por diversos motivos. Os mais 

recuados datam de finais da década de 40 de oitocentos. 

• Circulares - Através desse documento, comunicavam-se aos sócios avisos e decisões 

tomadas dentro da SPD. As circulares mais antigas, que ainda permanecem no acervo 

da irmandade, são da década de 1850. 

• Registro de despesas - Nesses documentos, iam-se lançado os gastos feitos dentro da 

SPD. Registravam-se ali não apenas as despesas feitas com a manutenção da própria 

sede da irmandade – reformas, aquisição de bens etc –, mas também aquelas efetuadas 

com os sócios que buscavam a sua ajuda  

• Relatórios - São comuns a partir de 1870. Àquela altura, o presidente da irmandade, 

quando terminasse o seu mandato, fazia um relatório em que narrava a vida da SPD 

durante o período em que esteve na gestão do cargo. 
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 Outros documentos existem na SPD; procurou-se aqui apenas dar uma visão 

panorâmica desses textos que, para que sejam melhor descritos, demandarão tempo e outros 

pesquisadores que enveredem pelos mesmos caminhos. Há que ressaltar ainda que 

remanescem no arquivo documentos produzidos por indivíduos que não eram membros da 

SPD, mas pela sociedade que a circundava e com a qual mantinha contatos. É o caso, por 

exemplo, de inúmeros recibos escritos por pessoas que prestavam serviços à Sociedade – 

pedreiros, fazedores de imagens, oficiais de carapina etc – e de alguns relatórios escritos por 

médicos quando cuidavam de algum irmão que se encontrava doente. 

 Para finalizar o retrato do acervo da SPD, não se pode deixar de mencionar o efeito do 

tempo e das más condições das instalações sobre a documentação. Se muitos dos textos ainda 

se mantêm em boas condições, outros, ao contrário, se perderam para sempre, como um que 

contém atas da década de 1850 e outro de 1870, para o qual não existe nenhuma possibilidade 

de recuperação. A umidade, a poeira, as traças não perdoaram muitos dos textos que, durante 

décadas, estiveram relegados a uma condição marginal. Por ora, está em vias de reformas um 

cômodo no terceiro andar da SPD para onde parte do acervo da biblioteca Juventino Silvino 

da Costa será deslocada. Por fim, é corrente, entre os membros da irmandade, que, com a 

reforma promovida pelo governo estadual na área onde se situa a sede da SPD, no ano de 

1992,  com o propósito de recuperar algumas construções que estavam degredadas, inclusive 

aquela em que se instalou a SPD, muitos documentos foram transferidos para outros locais e 

nunca mais retornaram. Na locomoção desses documentos, comenta-se que foi perdido um 

texto escrito por Manuel Vítor Serra, membro fundador, em que relatava os objetivos por que 

fundou a Irmandade. 
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2.3.2 Seleção de documentos: critérios 

 

 Procedeu-se, após o reconhecimento do arquivo, à seleção dos textos que iriam ser 

editados para este trabalho, ou seja, defrontou-se com a questão de quais documentos seriam 

escolhidos para comporem a edição semidiplomática a ser apresentada no Volume II. 

Elegeram-se, num primeiro momento, os mais antigos escritos na Sociedade, constantes em 

um livro em cujo rótulo se lê ‘Relíquia da Fundação da Sociedade Protetora dos Desvalidos. 

Livro de termos do ano de 1832’ e que contém documentos escritos ao longo das décadas de 

30 e 40 de oitocentos. Mas se quis um corpus que contemplasse textos escritos na SPD desde a 

sua fundação até a última década do século XIX, por conta disso a selecão foi para outros 

tempos, além das décadas referidas, mas se fez questão de que, com mais ou menos 

exemplares, todas fossem contempladas. Teve-se como outros critérios: que todas as décadas 

se representassem com textos escritos por mais de uma mão – duas, pelo menos – e a 

legibilidade dos documentos. Isso posto, selecionaram-se 290. 

 

2.3.3 Quando foram escritos os documentos 

 

 Quanto a esse aspecto, a documentação foi bastante dadivosa, porque quase todos os 

textos trazem abertamente o dia, o mês e o ano em que foram escritos, geralmente no início, 

mas também no fim. Houve as inferências, é claro, porém se procurou fazê-las bem ancoradas 

e segue um exemplo do que se noticia. No conjunto de textos de autoria de Antônio José 

Bracete, uma coleção escrita em série apresenta sistematicamente o dia e o mês, mas oculta o 

ano46. Acontece que em um o autor registra a anulação de um compromisso assegurado no 

anterior, mencionando-lhe o que faltava para completar a data precisa da série mencionada, o 

                                                 
46 Vejam-se Documentos 01, 02, 03 e 04, por exemplo, escritos por Antônio José Bracete, na Edição filológica.  
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ano47. Mais um: se o documento não se manifestou sobre quando foi escrito, os anteriores e 

posteriores, constantes do mesmo livro, ajudou-lhe a não ficar órfão pelo menos da década em 

que foi para o papel48. 

 Com essas considerações e com o aviso posto acima de que se recolheram 

documentos que se estende desde a fundação da SPD até os finais de oitocentos, resta 

apresentar o número de documentos por décadas. 

 

     Distribuição dos documentos por década 

 

           Tabela 17 

DÉCADA Nº. DE DOCS. 

1830 81 

1840 57 

  1850 00 

1860 52 

  1870 06 

1880 61 

  1890 33 

TOTAL 290 

 

 Não existe um equilíbrio na distribuição dos documentos por décadas e as razões 

seguintes perdoam as irregularidades. A de 30 é a mais representada: é que se resolveu editar 

todo o livro que contém os documentos mais antigos escritos no âmbito da Sociedade; a de 50 

não possui exemplares: é que do livro que poderia preencher essa lacuna nada se lê;  a de 70 

conta um número ínfimo de documentos: é que não se encontrou, no acervo, outros que a 

ostentassem; os seus únicos representantes, aliás, moram no final de um livro em que se 

exibem gostosamente documentos da década anterior. 

 

 

                                                 
47 Veja-se Documento 10, escrito por Antônio José Bracete, na Edição filológica. 
48 Veja-se Documento 11, escrito por Manuel Leonardo Fernandes, na Edição filológica. 
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2.3.4 Tipos de documentos  

 

 Explicita – “Acta da Seiçaõ do dia 3, di Agosto di 1873.”49, “Sircular para o dia de 16 

de dezembro”50, “Descurso Perferido depois dos vivas a e fige de Sua Majestade Imperial pello 

Prizidente da Sociedade”51 – ou implicitamente – “Ao sete dias do Meis de Novembro de hum 

e outo cento é quarenta e hum Estando o Irmaõ Vis Provedor e mais Irmae )s se fei a Meza na 

orde do Custume...”52, “Seição do dia 7// de Fevereiro”53, os 290 documentos selecionados 

ganharam uma tipologização de quem os escreveu e é a partir dela que se criou a tabela abaixo. 

É bem verdade que atas, também designadas de termos, podem ser assim classificadas por 

contornos bem definidos quanto à estrutura e ao conteúdo. Trazem, de modo geral, a data da 

sessão, o que nela foi discutido, as decisões havidas e, no final, o aviso de que se está 

encerrando o documento, mais as assinaturas de quem as fez e dos presentes. Quanto aos 

textos sobrantes, os rótulos dados pelos autores parece pautar-se no conteúdo, porque, 

principalmente para aqueles de que se dispõe de mais um exemplo, a estrutura é irregular. 

 

Tipos de documentos 

TIPO DE DOCUMENTO Nº. % 

Atas / termos 273 94.2 

Comunicados 04 1.4 

Apresentação de projetos e propostas 04 1.4 

Circulares 04 1.4 

Discursos 02 0.7 

Carta 01 0.3 

Contra-protesto 01 0.3 

Solicitação 01 0.3 

TOTAL 290 100 

         Tabela 18 

                                                 
49 Veja-se Documento 04, escrito por Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne, na Edição filológica. 
50 Veja-se Documento 02, escrito por Manuel Leonardo Fernandes, na Edição filológica.  
51 Veja-se Documento 11, escrito por Manuel Leonardo Fernandes na Edição filológica. 
52 Veja-se Documento 01, escrito por Manuel do Espírito Santo na Edição filológica. 
53 Veja-se Documento 01, escrito por Antônio José Bracete, na Edição filológica. 
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 De qualquer sorte, o mais bem definido tipo de texto foi o privilegiado para a 

composição do corpus. Ou seja, 94.2% dos documentos são formados por atas ou termos. Há 

ganhos na eleição, por assim dizer, de uma tipologia textual, na medida em que, quanto a esse 

aspecto, se preza por uma homogeneidade quase que completa. Além disso, são atas os 

documentos que mais sobejam no arcervo da SPD. 

 

2.3.5 Por quem foram escritos os documentos 

 

 As atas primeiro, porque apresentam situações variadas. Há aquelas em que se assinam 

vários indivíduos54, aquelas em que um único indivíduo assina por todos55, aquelas assinadas 

por um único indivíduo56 e aquelas em que não consta nenhuma assinatura57. Para todos os 

casos, o mesmo método para a identificação dos autores: comparar a caligrafia do documento 

com as das assinaturas ou, principalmente, com a de outros documentos, mesmo quando 

estava em causa a terceira situação. E a análise a que se procedeu a esse respeito revelou que, 

de fato, para muitos textos, o individuo que se identificou como escrivão ou como secretário 

era, efetivamente,  o seu  autor58. Para outros, observou-se claramente que a caligrafia do texto 

não era a mesma da do membro que se assinava como escrivão ou secretário, que poderia, 

inclusive, somente finalizá-lo. O método se estendeu para os demais documentos.  

 Feito o trabalho de reconhecimento dos autores, agruparam-se os documentos pelos 

indivíduos que os escreveram e não pela ordem em que apareciam nos livros. Adita-se ainda o 

fato de que um documento escrito por um indivíduo, mas assinado por outro, foi colocado, 

                                                 
54 Veja-se Documento 01, escrito por Manuel da Conceição na Edição filológica. 
55 Veja-se Documento 22, escrito por Antônio José Bracete, na Edição filológica. 
56 Veja-se Documento 01, escrito por Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne, na Edição filológica. 
57 Veja-se Documento 01, escrito por Saturnino Francisco da Rocha, na Edição filológica. 
58 A título de exemplo, vejam-se: Documento 01, escrito por Gregório Manuel Bahia; Documento 02, escrito por José 
Fernandes do Ó; Documento 01, escrito por Luís Teixeira Gomes; Documento 02, escrito por Manuel da Conceição; 
Documento 04, escrito por Manuel Vítor Serra; Documento 05, escrito por Feliciano Primo Ferreira; Documento 03, 
escrito por Agostinho Antônio da Cunha; Documento 01, escrito por Félix Fernandes de Santana; Documento 01, 
escrito por Joaquim Malaquias de Santana; Documento 02, escrito por Manuel do Espírito Santo Carvalho etc. 
Todos os documentos constam da Edição Filológica. 
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naturalmente, como de autoria daquele que o redigira. A tabela abaixo apresenta os nomes dos 

autores/escrivãos, por ordem alfabética, e o número de documentos por eles escritos: 

 

Autores e números de documentos 

AUTORES Nº. DE DOCS. % 

Agostinho Antônio da Cunha 04 01.4 

Antônio José Bracete 33 11.4 

Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne  04 01.4 

Feliciano Primo Ferreira 12 04.1 

Felipe Benício 16 05.5 

Félix Fernandes de Santana 03 01.0 

Florêncio da Silva Friandes 08 02.8 

Francisco Zacarias das Chagas 07 02.4 

Gregório Manuel Bahia 02 0.7 

João de Deus de Santa Rosa 02 0.7 

João Teodoro da Soledade 02 0.7 

Joaquim do Nascimento de Jesus 02 0.7 

Joaquim Malaquias de Santana 13 04.5 

José Fernandes do Ó 13 04.5 

José Pedro da Silva Paraguassu 02 0.7 

Júlio Capitolino da Boa Morte 25 08.5 

Luciano da Silva Serra 45 15.5 

Luís Teixeira Gomes 15 05.2 

Manuel Anastácio Cajueiro 01 0.3 

Manuel da Conceição 02 0.7 

Manuel de Carvalho Santarém 03 01.0 

Manuel do Espírito Santo de Carvalho 11 03.8 

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa 15 05.2 

Manuel José d’Etre 10 03.4 

Manuel Leonardo Fernandes 11 03.8 

Manuel Vítor Serra 08 02.8 

Marcos José do Rosário 13 04.5 

Saturnino Francisco da Rocha 02 0.7 

Saturnino Rodrigues da Silveira 04 01.4 

Tomé Manuel de Jesus 02 0.7 

TOTAL DOCUMENTOS 290 100 

             Tabela 19 
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São 30 os autores, mas nem todos têm a mesma representatividade no corpus. 

Enquanto são fartos os textos escritos por Luciano da Silva Serra, Júlio Capitolino da Boa 

Morte e Antônio José Bracete, de um lado, por outro, Gregório Manuel Bahia, João de Deus 

de Santa Rosa e Manuel Anastácio Cajueiro deixaram poucos exemplares.  

 

2.3.6 Sobre a identificação dos autores dos documentos 

 

 Para a identificação dos autores, foi consultada uma enormidade de fontes, tanto 

primárias – nucleares, a documentação da Sociedade Protetora dos Desvalidos e do Arquivo 

Público do Estado da Bahia (APEB), e auxiliares, documentos preservados em acervo do 

Arquivo Público do Estado da Bahia localizado em Salvador –, quanto secundárias. Inicia-se a 

narração do percurso da pesquisa pelas fontes primárias nucleares. 

 

2.3.6.1 Fontes primárias nucleares 

 

 Pesquisou-se aqui a documentação preservada no acervo da Sociedade Protetora dos 

Desvalidos, bem como uma série de documentos escritos por essa irmandade e enviados às 

autoridades locais, constantes do Acervo do APEB. O número de identificação desse maço, 

no APEB, é 5306 e está sob o rótulo Sociedade Protetora dos Desvalidos. Os documentos que nele 

se encontram vão de 1861 a 1880. 

 

2.3.6.2 Fontes primárias auxiliares 

 

 Recorreu-se, basicamente, ao acervo preservado no APEB. Localizado hoje em um 

prédio do século XVIII, que já foi morada do Padre Antônio Vieira, o acervo desse arquivo se 
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destaca pela grande quantidade de documentos referentes a negros. Dividido em seções, 

foram consultados os mais diversos tipos de documentos à procura de informações. 

 Da Seção Judiciária, prescrutinaram-se: 

 

• Inventários e testamentos - Esses tipos de fontes foram pesquisados, na medida em 

que, como mostram os historiadores, não foram raros os negros que inventariaram os 

seus bens ou que testaram diante da proximidade da morte. 

• Livros de notas – Trata-se de livros que contêm diversos documentos, dentre os quais 

cartas de alforrias. Como a Sociedade só abrigava indivíduos que não fossem 

escravos, julgou-se que a consulta a esse tipo de fonte poderia ser produtiva, pelo 

menos para os fundadores. Os livros, no APEB, são identificados por um número e 

provêm de vários cartórios da cidade de Salvador. Ao lado do número de 

identificação, vem o nome do tabelião e o período temporal em que foram escritos os 

documentos. Foram consultados os seguintes livros: 

 

Livros de notas consultados no acervo do APEB 

Nº. 

DE IDENTIFICAÇÃO 

 

TABELIÃO 

 

ANOS 

223 Constantino Soares de Albuquerque 1828/1829 

224 Manuel de Góes Tourinho 1829/1829 

225 Claúdio de Almeida Ribeiro 1846 

226 Alexandre Toledo  1832/1833 

227 Francisco Ribeiro Neves 1828/1829 

228 Manuel Pinto da Cunha 1829/1830 

229 Manuel de Góes Tourinho 1829/1830 

230 Francisco Ribeiro das Neves 1829/1830 

           Quadro 04 

 

 Levando-se também em consideração o fato de que sócios da Sociedade poderiam ter 

sido anteriormente escravos, consultaram-se, na Secão Colonial, alguns maços de documentos 
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intitulados apenas como Escravos, constando ao lado dessa designação genérica a expressão 

Assuntos. Foram pesquisados os maços 2883, de 1823/1856; 2885, de 1829/1869; 2889, de 

1823/1877; 2898, de 1830/1889. Existe ainda no acervo referido um maço de documentos em 

que constam Mapas de escravos livres, de nº. 2880-1, com documentos que se estendem de 1846 a 

1861. 

 Visto que, em um documento editado, se noticiava a prisão de Luís Teixeira Gomes, 

membro fundador da SPD, foram pesquisados documentos que se relacionavam com o tema 

prisão na tentativa de que alguma informação fosse alcançada: 

 

Documentos referentes ao tema prisão consultados no acervo do APEB 

Nº. 

DE IDENTIFICAÇÃO 

 

TÍTULO DO MAÇO 

 

ANOS 

3078 Prisões 1833/1859 

3079 Presos 1824/1858 

3080 Mapas de presos 1859/1887 

3082 Casa da Prisão 1836/1868 

3090 Cadeias 1825/1889 

3091 Cadeias 1827/1889 

3094 Penitenciária 1856/1889 

                Quadro 05 

 

 Foram consultados ainda três outros maços, de nº. 5249, 5250 e 5251, rotulados de 

Irmandades da capital, datados, respectivamente, de 1847/1888, 1837/1888 e 1847/1889. 

 

2.3.6.3 Fontes secundárias 

 

 No que diz respeito às fontes secundárias, consultaram-se diversas que discutem sobre 

irmandades na Bahia. Os trabalhos que seguem essa direção, freqüentemente, tratam do tema 

de forma genérica, apenas a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos possui 

estudos mais verticalizados. A Sociedade Protetora dos Desvalidos foi objeto de estudo do 
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antropólogo Júlio Braga (1987) e são raros os trabalhos que a ela fazem referências. Para o que 

interessa aqui, identificar os autores dos documentos, apenas o livro de Pierre Verger, Fluxo e 

refluxo. Do tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de todos os Santos, dos séculos XVII a XIX, 

primeiro publicado em francês e, em 1987, em português pela Editora Corrupio, de São Paulo, 

se constituiu na fonte secundária mais revelante. Braga (1987), quanto a esse aspecto, limita-se 

a repetir o já dito por Verger em sua obra. 

 

2.3.6.4 Resultados da pesquisa 

 

Quanto às fontes primárias nucleares, os requerimentos foram, dos documentos 

preservados na Sociedade Protetora dos Desvalidos, os mais produtivos na identificação dos 

autores, mas para aqueles que escreveram a partir da segunda métade do século XIX. Como já 

se falou, os mais antigos requerimentos de candidatos a sócios datam de finais da década de 40 

de oitocentos e os Registros de sócios e Registros de pagamento de sócios, que guardam 

algumas informações sobre o perfil dos membros, são datados de algum tempo depois. Não 

parece, então, terem existido os requerimentos e os registros referidos para os primeiros 

sócios da SPD, uma vez que já entravam nessa condição. Outros documentos da irmandade 

também foram consultados e a mesma situação de mudez em relação aos primeiros escrivãos. 

Vez por outra, trazem referência a algum deles, contudo nada dizem sobre as informações 

pesquisadas. A título de exemplo, um requerimento de novembro de 186159 mostra que João 

de Deus de Santa Rosa estava passando por situação difícil e, por isso, requeria ajuda à 

associação; alguns outros documentos revelam que Feliciano Primo Ferreira exerceu papel 

capital na compra da atual sede da irmandade.  

Foram 10 os autores identificados nos requerimentos e seguem em ordem alfabética 

dos nomes as informações extraídas desse tipo de fonte, como eles próprios fizeram inscrever: 

                                                 
59 Livro de registro de pagamento de sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos. 
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• Antônio José Bracete: natural da Bahia, solteiro, 20 anos e oficial de marceneiro 

• Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne: natural da Bahia, crioulo, casado, 30 

anos e oficial de alfaiate.   

• Felipe Benício: natural desta cidade, crioulo, solteiro, 32 anos e carpinteiro, mas, no 

momento, empregado na casa comercial do Senhor Coronel Aristides Novis. 

• Florêncio da Silva Friandes: brasileiro, de cor preta, solteiro, 27 anos, marceneiro, 

morador da Freguesia de São Pedro, na Rua dos Currais. 

• João Teodoro da Soledade: natural da Bahia, solteiro, 25 anos e oficial de marceneiro. 

• Júlio Capitolino da Boa Morte: natural da Bahia, casado, 25 anos e carapina. 

• Luciano da Silva Serra: de cor preta, viúvo, com 1 filha, carapina e morador da Rua da 

Lama, na Freguesia da Sé. 

• Manuel Anastácio Cajueiro: natural da Bahia, solteiro, 20 anos e oficial de marceneiro. 

• Saturnino Francisco da Rocha: natural da Bahia, crioulo, solteiro, 32 anos e oficial de 

carapina 

• Saturnino Rodrigues da Silveira: natural desta cidade, crioulo, solteiro, 30 anos e 

marceneiro. 

 

O maço preservado no acervo do APEB, com documentos enviados às autoridades 

locais pela SPD e datados a partir de 1861, diz respeito, principalmente, a pedidos dos sócios 

para a realização de loterias e a listas com os nomes dos vencedores, quando se realizavam 

eleições para os cargos. Portanto, em nada ajudaram. 

 Quanto à documentação pesquisada no acervo do APEB, que constituiu as fontes 

primárias auxiliares, dois tipos foram os mais relevantes: inventários e testamentos. Foram ali 

encontrados os inventários de Feliciano Primo Ferreira e de Marcos José do Rosário, bem 

como o testamento de José Pedro da Silva Paraguassu. 
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 O inventário de Feliciano Primo Ferreira data de 1868/1869. Assim como o de 

Marcos José do Rosário e o testamento de José Pedro da Silva Paraguassu, se encontra na 

seção judiciária do APEB. O seu número de identificação dentro do arquivo é 07/2859/0/3. 

Bastante danificado, o inventário de Feliciano Primo Ferreira contém 84 fólios e, em anexo, 

estão o seu testamento e vários outros documentos dando conta do seu falecimento. Foi do 

testamento e desses documentos que se tiraram as informações mais relevantes sobre o autor.

 Era filho de Úrsula de Tal que, à época do falecimento de Feliciano, foi julgada 

mentecapta e, portanto, não pôde assumir os bens do filho. Em documento escrito na 

Subdelegacia da Conceição da Praia, de 17 de junho de 1868, em que se notifica o seu 

falecimento, o Juiz de Órfãos Tomás de Aquino Jurema identifica-o como crioulo, designação 

esta que mostra que Feliciano Primo Ferreira era um negro nascido no Brasil. Se não o fosse, 

certamente designá-lo-ia de preto que, no século XIX, era a maneira de se referir aos 

africanos. Nesse mesmo documento, o Juiz de Órfãos diz estarem em seu poder as chaves de 

dois armazéns de madeira pertencentes a Feliciano. Essa informação aponta para o fato de que 

era um comerciante de madeira. 

 O número de identificação do inventário de Marcos José do Rosário no APEB é 

07/3079/18 e contém 146 fólios. Datado de 1860/1870, encontra-se, dos fólios 03 a 06, uma 

cópia do seu testamento de onde se tiraram os dados para a sua identificação. O autor diz-se 

‘natural dessa cidade’, o que indica ser ele baiano e, conseqüentemente, brasileiro. Era filho 

legitímo de Januário Ferreira de Santo Estevão e Gertrudes Maria de Jesus, já falecidos à época 

da escrita do testamento. Possuía o autor uma barraca de louças, indicando que, como 

Feliciano Primo Ferreira, era também ele comerciante. Teve, quando solteiro, um filho de 

nome José Maria do Rosário a quem instituía como seu herdeiro universal, haja visto que, 

àquela altura, já estava viúvo.  

 Quanto ao testamento de José Pedro da Silva Paraguassu, foi ele escrito em 1874. O 

seu número de identificação no APEB é 05/2181/2650/8 e possui apenas 4 fólios. O autor 
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identifica-se como natural dessa cidade, portanto é baiano, por conseguinte brasileiro. Declara 

como sua mãe Ana Maria da Penha, já falecida à época em que fez o seu testamento. Não faz 

qualquer menção à sua profissão e é, dos que se identificaram através dessas fontes primárias, 

o único que se refere à Sociedade Protetora dos Desvalidos, deixando para ela as suas 

imagens, bem como, depois de cinco anos de sua morte, todos os seus outros bens. 

 Embora já identificado pelo seu requerimento, um inventário de bens, inscrito sob o 

número 06/2371/00/09 no APEB, acrescenta algo mais à biografia de Júlio Capitolino da Boa 

Morte: era filho legítimo de Antônio Eusébio da Boa Morte e de Constância Maria da Boa 

Morte e tinha três irmãs – Enedina Eusébia do Espírito Santo, Anastácia Eusébia Rodrigues 

da Silva e Antônia Rodrigues da Silva. 

 A respeito das fontes secundárias, o livro de Verger (1987, p. 517-518), já referido, 

identifica a origem de 6 dos 30 autores, que são os membros fundadores da SPD. Manuel 

Vítor Serra, Manuel da Conceição, Luís Teixeira Gomes, Gregório Manuel Bahia, Manuel do 

Sacramento e Conceição Rosa e José Fernandes do Ó são, segundo o autor, todos africanos. 

Identifica também a profissão dos seis: Manuel Vítor Serra, negro de ganho; Manuel da 

Conceição, marceneiro; Luís Teixeira Gomes, pedreiro; Gregório Manuel Bahia, pedreiro; 

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa, marceneiro e José Fernandes do Ó, vendedor de 

toucinho. 

 

 Somam, depois da pesquisa relatada, 19 os autores para os quais se obtiveram 

informações através das fontes de pesquisas: Antônio José Bracete, Faustino Joaquim de 

Santana Trindade Cisne, Feliciano Primo Ferreira, Felipe Benício, Florêncio da Silva Friandes, 

Gregório Manuel Bahia, João Teodoro da Soledade, José Fernandes do Ó, José Pedro da Silva 

Paraguassu, Júlio Capitolino da Boa Morte, Luciano da Silva Serra, Luís Teixeira Gomes, 

Manuel Anastácio Cajueiro, Manuel da Conceição, Manuel do Sacramento e Conceição Rosa, 

Manuel Vítor Serra, Marcos José do Rosário, Saturnino Francisco da Rocha e Saturnino 
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Rodrigues da Silveira, autores de 222 documentos, o que representa 76.5% do conjunto total 

dos textos. Para os 11 seguintes, autores de 68 documentos – 23.5% dos 290, a escavação foi 

vã: Agostinho Antônio da Cunha, Félix Fernandes de Santana, Francisco Zacarias das Chagas, 

João de Deus de Santa Rosa, Joaquim do Nascimento de Jesus, Joaquim Malaquias de Santana, 

Manuel de Carvalho Santarém, Manuel do Espírito Santo de Carvalho, Manuel José d’Etre, 

Manuel Leonardo Fernandes e Tomé Manuel de Jesus. Mas a longa parte em que se discutiu a 

trajetória da SPD, nos seus mais diversos aspectos, essa há de dar o seu quinhão para 

emoldurá-los pelos menos quanto à origem.  

 

2.3.6.5 O que permitem dizer as fontes 

  

 Em primeiro lugar, que todos os autores eram negros. Mas como, se as fontes só 

fazem essa referência explícita a 13 indivíduos: 5 crioulos, 2 de cor preta e 6 africanos? É que 

já se direcionou toda uma parte do capítulo para mostrar que a SPD não acolheu sócios, a não 

ser como protetores, que fossem brancos ou pardos. 

 Em segundo lugar, que 12 eram brasileiros – Antônio José Bracete, Faustino Joaquim 

de Santana Trindade Cisne, Feliciano Primo Ferreira, Felipe Benício, Florêncio da Silva 

Friandes, João Teodoro da Soledade, José Pedro da Silva Paraguassu, Júlio Capitolino da Boa 

Morte, Manuel Anastácio Cajueiro, Marcos José do Rosário, Saturnino Francisco da Rocha e 

Saturnino Rodrigues da Silveira – e 6 africanos – Gregório Manuel Bahia, José Fernandes do 

Ó, Luís Teixeira Gomes, Manuel da Conceição, Manuel do Sacramento e Conceição Rosa e 

Manuel Vítor Serra. Quanto aos primeiros, a conclusão é consentida pelas seguintes 

designações: natural da Bahia, 6 indivíduos; natural desta cidade, 4; brasileiro, 1 e crioulo, negro 

nascido no Brasil, 1. Para os segundos, conforme já se disse, é Verger (1987) quem os 

identifica. Veja-se que, entre os brasileiros, 10 são baianos: Antônio José Bracete, Faustino 

Joaquim de Santana Trindade Cisne, Felipe Benício, João Teodoro da Soledade, José Pedro da 
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Silva paraguassu, Júlio Capitolino da Boa Morte, Manuel Anastácio Cajueiro, Marcos José do 

Rosário, Saturnino Francisco da Rocha e Saturnino Rodrigues da Silveira. Desse modo, dos 

290 documentos, 55 saem de mãos africanas e 122 de mãos brasileiras. Restam 113, escritos 

por Antônio Agostinho da Cunha, Félix Fernandes de Santana, Francisco Zacarias das Chagas, 

João de Deus de Santa Rosa, Joaquim do Nascimento de Jesus, Joaquim Malaquias de Santana, 

Luciano da Silva Serra, Manuel de Carvalho Santarém, Manuel do Espírito Santo, Manuel José 

d’Etre, Manuel Leonardo Fernandes e Tomé Manuel de Jesus, sobre cuja origem dos autores a 

pesquisa não deu conhecimento. Mas se vai enquadrá-los, por outros meios, em um ou outro 

lado, porque esse aspecto, julga-se, é dos mais relevantes em relação aos documentos. 

 Afirmou-se acima: ‘o que se fez até aqui, quanto à questão da origem dos membros da 

SPD, aponta para o fato de que foi uma irmandade composta quase que exclusivamente por 

brasileiros’. Mas nem sempre foi assim: os fundadores eram africanos. Além disso, não parece 

ter havido na Irmandade aquelas alianças interétnicas, a que se refere Reis (1997), em que 

africanos e negros nascidos no Brasil se congregaram nesses espaços, mas uma mudança 

imperiosa, motivada pela revolta dos malês,  de um critério para outro: a admissão somente de 

negros brasileiros; ao que tudo indica, esse critério foi mantido ao longo do século XIX, com 

exceção de Pedro Hernandez, o cubano, cujo caso é especial e já foi discutido. 

 Tem-se um marco forte e inicial para a mudança referida: o documento de 29 de 

março de 1835, em que Manuel Vítor Serra, o fundador da SPD, fez questão de escrever, de 

punho próprio inclusive e somente para isto, que a Sociedade era “prentencente Chiolos Liver 

de Cores pretas Naçidos no Inperio do Barzelio”. Seria ‘prentencente’, quis dizer, já que ele 

próprio e os seus congêneres eram africanos. Sendo assim, ou porque assinaram pela primeira 

vez o nome ou porque apresentaram seus requerimentos depois da data definidora, prováveis 

brasileiros seriam Antônio Agostinho da Cunha, Félix Fernandes de Santana, Francisco 

Zacarias das Chagas, João de Deus de Santa Rosa, Joaquim Malaquias de Santana, Luciano da 

Silva Serra, Manuel de Carvalho Santarém, Manuel do Espírito Santo, Manuel José d’Etre, 
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Manuel Leonardo Fernandes e Tomé Manuel de Jesus, autores de 111 documentos. Mesmo 

que se tenha valido dos argumentos mencionados, a referência à origem não é explícita, pelo 

que se criou, ao lado de africanos e brasileiros, um terceiro grupo, prováveis brasileiros, e um quarto, 

provável africano, porque Joaquim do Nascimento de Jesus, autor de 02 documentos, inscreve a 

sua assinatura, pela primeira vez, em 02 de fevereiro de 1834, portanto um ano e um mês 

antes de Manuel Vítor Serra declarar ser a SPD uma irmandade de crioulos. Desse modo, 

quanto à  origem dos autores, chega-se à tabela seguinte:   
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Origem dos autores 

ORIGEM AUTOR Nº. DE DOCS.

Gregório Manuel Bahia 02 

José Fernandes do Ó 13 

Luís Teixeira Gomes 15 

Manuel da Conceição 02 

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa 15 

Manuel Vítor Serra 08 

 

 

 

AFRICANOS 

TOTAL DE DOCUMENTOS 55 

Antônio José Bracete 33 

Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne 04 

Feliciano Primo Ferreira 12 

Felipe Benício 16 

Florêncio da Silva Friandes 08 

João Teodoro da Soledade 02 

José Pedro da Silva Paraguassu 02 

Júlio Capitolino da Boa Morte 25 

Manuel Anastácio Cajueiro 01 

Marcos José do Rosário 13 

Saturnino Francisco da Rocha 02 

Saturnino Rodrigues da Silveira 04 

 

 

 

 

 

BRASILEIROS 

TOTAL DE DOCUMENTOS 122 

Joaquim do Nascimento de Jesus  02 PROVÁVEL 

AFRICANO TOTAL DE DOCUMENTOS 02 

Antônio Agostinho da Cunha 04 

Félix Fernandes de Santana 03 

Francisco Zacarias das Chagas 07 

João de Deus de Santa Rosa 02 

Joaquim Malaquias de Santana 13 

Luciano da Silva Serra 45 

Manuel de Carvalho Santarém 03 

Manuel do Espírito Santo de Carvalho 11 

Manuel José d’Etre 10 

Manuel Leonardo Fernandes 11 

Tomé Manuel de Jesus 02 

 

 

 

 

 

PROVÁVEIS 

BRASILEIROS 

 

TOTAL DE DOCUMENTOS 111 

 

TOTAL 

 

290 

       Tabela 20 
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 Em terceiro lugar e por fim que, dos 17 indivíduos para os quais se sabe a ocupação, 

13 se empregavam em ofícios manuais qualificados, sobretudo como marceneiro, conforme a 

classificação de Oliveira (1988, p. 15). Fogem desse perfil Manuel Vítor Serra, um negro de 

ganho, e José Fernandes do Ó, Feliciano Primo Ferreira e Marcos José do Rosário, 

comerciantes. A posse de um comércio próprio foi enquadrada pela autora como uma 

atividade não manual e, portanto, escapa a uma classificação quanto à maior ou menor 

qualificação. Para José Fernandes do Ó, sabe-se tão-somente que vendia toucinho, mas o 

inventário de Feliciano Primo Ferreira e o testamento de Marcos José do Rosário os revelam 

comerciantes bem estabelecidos. 

 

Profissão dos autores 

PROFISSÃO AUTORES 

Alfaiate Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne 

Luciano da Silva Serra Carapina   

Saturnino Francisco da Rocha 

Felipe Benício  Carpinteiro 

Francisco da Silva Friandes 

José Fernandes do Ó (vendedor de toucinho) 

Feliciano Primo Ferreira (comerciante de madeiras) 

Comerciante 

Marcos José do Rosário (comerciante de louças) 

João Teodoro da Soledade  

Júlio Capitolino da Boa Morte 

Manuel Anastácio Cajueiro 

Manuel da Conceição 

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa 

Marceneiro 

Saturnino Rodrigues da Silveira 

Negro de ganho Manuel Vítor Serra  

Luís Teixeira Gomes   Pedreiro 

Gregório Manuel Bahia 

                       Quadro 06 

 

 

 

 213



2.3.7 O corpus: a sua especificidade 

 

 Repete-se a mesma pergunta feita por Lobo (2001a, p. 110-111) no início da 

apresentação das suas cartas: “Qual a especificidade do corpus que aqui se apresenta em face de 

um corpus geral diacrônico para o estudo da constituição histórica do português brasileiro...?”. 

Formulada em outros termos: o corpus, composto por textos escritos, ao longo do século XIX, 

por africanos, brasileiros, provável africano e prováveis brasileiros, todos negros, contribui 

para aproximações de quais variedades do português no Brasil?  

Por razões óbvias não será ele de nenhuma serventia para o conhecimento de 

variedades do português europeu para cá transplantadas, o que o difere dos corpora de Barbosa 

(1999) e de Lobo (2001a), em que apresentam cartas de mãos portuguesas escritas, 

respectivamente, em finais do século XVIII e ao longo do XIX. Os documentos saídos de 

mãos africanas, talvez, possam permitir aproximações das variedades do português falado 

como segunda língua. É no terceiro campo dos sub-corpora elencados por Lobo (2001a, p. 109) 

–  o das variedades cultas, supostamente mais unitárias e descendentes das variedades do 

português europeu, e o das variedades populares, supostamente mais diversificadas e 

descendentes das variedades do português como segunda língua –, que qualquer afirmação 

será, em alguma medida, precipitada. De fato, por razões históricas, dir-se-á, mas só a 

princípio, que um dos méritos do corpus constituído é consentir aproximações do que teria sido 

o português popular do passado, porque, como diz Mattos e Silva (2001a e 2002a), foram os 

africanos e afro-descendentes os seus mais prováveis usuários, contudo já se fizeram 

insinuações para dizer que o corpus, talvez, também espelhe variedades do português culto. De 

todo modo, diz-se que afirmações desse tipo, qualquer uma delas, só podem ser comprovadas 

quando uma edição como a que se apresentará cumpre o seu objetivo primeiro, ou seja, que 

seja estudada, no que toca à língua ali presente, por outros que, como disse Castro (1996, p. 

136-137), se desviem pelos mesmos caminhos. Mas é fato que, constituído por 290 
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documentos, em sua grande maioria atas, escritos por homens ao longo do século XIX, esse 

corpus se consolida em uma amostra rica, inédita e fundamental para o conhecimento do 

português escrito por negros no Brasil. 
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2.4 APRESENTAÇÃO DO CORPUS 

 

2.4.1 Tratamento filológico 

  

 Manifestação de Lobo (1998, p. 179):  

 
Dentre as possibilidades de edição de um texto - a fac-similar, a diplomática, a diplomático-

interpretativa [ou semidiplomática] e a crítica -, não há, obviamente, uma, que, por razões 

intrínsecas, seja mais ou menos adequada a trabalhos de natureza lingüística. A sua 

adequação será avaliada em função das perguntas a que se queira responder. 

 

 Está no centro das perguntas a que se queira responder o público para quem se dirige 

uma edição. Aliás, é o público-leitor para quem se destinam os textos que conformará o tipo 

de edição a ser feita. Desse modo, concorda-se com Cambraia e Lobo (1995, apud Lobo, 1998, 

p. 179), quando dizem que “editar um texto consiste em escolher-se, do ponto de vista formal, 

uma maneira particular de o divulgar, a qual será basicamente determinada a partir do público-

leitor que se queira atingir”. O público-alvo dos documentos que aqui se editam são, 

primordialmente, mas não só, os lingüistas e, além disso, pretende-se que o corpus seja de 

serventia para estudos de língua os mais variados possíveis. Definidos esses objetivos, optou-

se por uma edição semidiplomática (ou diplomático-interpretativa), que buscou, apesar de 

algumas intervenções, ser o mais conservadora possível, porque se concorda com Telles 

(2002a, p. 2) sobre os ganhos que uma uma edição dessa natureza pode oferecer: 

 
...quer se trate de edição crítica de texto medieval ou de texto moderno, o comportamento 

do editor crítico deve buscar preservar as características do corte sincrônico representado 

pela língua em que o texto foi vasado. Não é diferente o tratamento que é dado nas edições 

semidiplomáticas. Desse modo, o texto possibilita a verificação dos traços de fala 

transpostos para a escrita. 

 

Acompanhará a edição semidiplomática, nos Anexos, uma amostra dos fac-símiles dos 

documentos. Para cada autor, será apresentado um documento e, quando possível, o mais 
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extenso. A inclusão dos fac-símiles se justifica na medida em que a leitura dos textos poderá 

revelar uma escrita surpreendente, para algumas mãos, que pode suscitar dúvidas quanto à 

transcrição.  

 

2.4.2 Critérios de edição 

  

 Os critérios utilizados para a edição semidiplomática dos documentos são aqueles de 

que já se valem os pesquisadores do Projeto nacional Para a história do português brasileiro, na sua 

vertente que se debruça sobre a constituição de corpora. Foram eles sugeridos pela Comissão de 

estabelecimento de Normas para transcrição de documentos manuscritos para a história do 

português do Brasil, formada pelos seguintes pesquisadores: César Nardelli Cambraia, Gilvan 

Müller de Oliveira, Heitor Megale, Marcelo Módolo, Permínio Ferreira, Sílvio Toledo, Tânia 

Lobo, Valdemir Klamt60. 

 A importância de se terem critérios comuns no âmbito do projeto referido pauta-se na 

necessidade de tornar os corpora constituídos ou em constituição o mais uniformizados 

possível, fazendo com que o diálogo entre os pesquisadores e os possíveis interessados nos 

corpora seja mais fluente. No entanto, leiam-se as palavras de Telles (2002a, p. 6): 

 
Os critérios de edição e de reprodução adotados devem levar em conta a especificidade dos 

manuscritos estudados, bem como a necessidade de se tornar esta transcrição o mais 

rigorosa e inequívoca possível, respeitando o movimento da escrita, suas hesitações, seus 

equívocos e as marcas dos incidentes caligráficos. 

 

 Ou seja, mesmo que se valha de critérios já estabelecidos, fica da referência a Telles 

(2002a) a  lição  de  que  cada  texto  é um  texto e  cada edição, uma edição. Por  conta  disso, alguns 

                                                 
60 As normas definidas pela Comissão constam em anexo do tomo II do livro da série Para a história do português 
brasileiro. Primeiros estudos, volume II, organizado por Rosa Virgínia Mattos e Silva e vindo a público em 2001 pela 
Editora Humanitas. 
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 dos critérios propostos foram suprimidos ou adaptados; outros, ainda, foram criados. A título 

de exemplo: o critério nº. 7 diz  que “Eventuais erros do escriba ou do copista serão remetidos 

para nota de rodapé, onde se deixará registrada a lição por sua respectiva correção. Exemplo: 

‘nota 1. Pirassocunda por Pirassonunga’; ‘nota 2. deligoncia por deligencia’; nota 3. 

‘adverdinto’ por ‘advertindo’. A exclusão desse critério na edição justifica-se por serem muitos 

dos textos escritos por mãos inábeis, no dizer de Marquilhas (2000, p. 234), e pouco hábeis, como 

propõe Barbosa (1999, p. 164). Desse modo, não se sabe até que ponto se pode falar em erro 

do escriba, principalmente em documentos em que isso não é acidental. 

 Um exemplo de adaptação de critério é aquele que diz que as assinaturas simples ou as 

rubricas deverão ser sublinhadas. Muitos dos documentos dividem-se em duas partes: uma diz 

respeito ao texto propriamente dito, a outra é composta de um conjunto de assinaturas. 

Optou-se pelo sublinhado apenas para indicar a assinatura do autor do texto. 

 Os critérios adotados encontram-se no volume II. 

 

2.4.3 Organização dos documentos no corpus 

   

 Organizou-se, inicialmente, o corpus em quatro grupos: africanos, brasileiros, provável 

africano e prováveis brasileiros. Essa organização decorreu da necessidade de se diferenciarem os 

autores, e conseqüentemente os seus documentos, quanto à origem, porque se sabe ser 

relevante esse aspecto em estudos lingüísticos sobre o português brasileiro, mas, anuncia-se já, 

que essas variáveis merecerão uma atenção apressada no estudo lingüístico do capítulo 

seguinte, visto que  privilegiou, para um primeiro momento do trabalho, outras ‘variáveis’. 

Dentro de cada grupo, incluíram-se separadamente os autores por ordem alfabética de seus 

nomes, após o quê foram colocados os textos de sua autoria. Os documentos foram 

numerados seqüencialmente, norteados pela ordem cronológica das datas em que foram 

escritos. 
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 Apresentam-se os documentos da seguinte maneira:  

 Inicialmente, colocou-se, em um quadro com destaque, o número do documento. Sob 

o quadro, dão-se algumas informações. A primeira delas carece de um pequeno comentário. 

 Conforme já se apontou, nem sempre os documentos foram escritos pelos indivíduos 

que assumem a sua autoria. Sendo assim, em muitos deles, um texto é escrito por uma mão, 

mas é outra quem o assina. Reconhecem-se, desse modo, duas situações: a) um indivíduo 

escreve e assina o documento e b) um indivíduo escreve o documento, porém outro o assina. 

O documento que se encontra na situação b foi colocado, quanto à sua autoria, no conjunto 

de textos daquele que o escreveu. Apresenta-se abaixo do quadro o nome do indivíduo que 

escreveu o documento, inclusive para aqueles cuja autoria foi inferida através de outros textos. 

Ressalta-se ainda a data em que o documento foi escrito e, quando necessário, indicaram-se 

algumas características paleográficas. Vejam-se alguns exemplos: 

 

DOCUMENTO 15 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em 08 de outubro de 1835. 

 

DOCUMENTO 01 

Escrito por Manuel Leonardo Fernandes em 28 de maio de 1865. 

 

DOCUMENTO 17 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 02 de setembro de 1886. No corpo do texto, da linha 3 à 26, em 

cor vermelha, a letra L. 

 

 O quadro que se segue busca refletir a organização dada aos documentos na 

composição do corpus. 
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APRESENTAÇÃO DO CORPUS 
______________________________________________________ 
documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, século XIX 

 
 
ORIGEM 

 
AUTOR No. DOC DATA 

01 14.11.1834 Gregório Manuel Bahia 

02 29.12.1834 

01 18.10.1835 

02 01.11.1835 

03 17.04.1836 

04 05.06.1836 

05 10.07.1836 

06 14.08.1836 

07 04.09.1836 

08 02.10.1836 

09 30.10.1836 

10 13.11.1836 

11 10.07.1842 

12 02.10.1842  

José Fernandes do Ó 

13 27.11.1842 

01 10.09.1832 

02 16.09.1832 

03 16.09.1832 

04 16.09.1832 

05 23.09.1832 

06 16.11.1832 

07 16.11.1832 

08 02.02.1833 

09 entre 24.03 e 21.04.1833 

10 21.04.1833 

11 04.08.1833 

12 28.10.1833 

13 03.05.1835 

A
F

R
IC

A
N

O
S 

Luís Teixeira Gomes 

14 04.10.1835 
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 15 08.10.1835 

01 21.10.1834 Manuel da Conceição 

02 02.05.1841 

01 23.02.1834 

02 23.02.1834 

03 20.07.1834  

04 07.09.1834 

05 01.11.1834 

06 07.01.1835 

07 15.01.1835 

08 08.02.1835 

09 05.07.1835 

10 05.07.1835 

11 19.07.1835 

12 02.08.1835 

13 06.09.1835 

14 13.09.1835 

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa 

15 11.10.1835 

01 02.02.1834 

02 19.02.1834 

03 29.03.1835 

04 05.04.1835 

05 05.05.1835 

06 07.06.1835 

07 14.06.1835 

 

Manuel Vítor Serra 

08 16.10.1835 

01 07.02.1860  

02 21.02.1860  

03 06.03.1860  

04 03.04.1860  

05 17.04.1860  

06 01.05.1860  

07 10.07.1860  

08 07.08.1860  B
R

A
SI

L
E

IR
O

S Antônio José Bracete 

09 21.08.1860  

  



10 02.10.1860  

11 09.10.1860  

12 30.10.1860  

13 1860  

14 1860  

15 10.01.1864 

16 07.02.1864 

17 21.02.1864 

18 06.03.1864 

19 03.04.1864 

20 17.04.1864 

21 01.05.1864 

22 22.05.1864 

23 05.06.1864 

24 19.06.1864 

25 10.07.1864 

26 24.07.1864 

27 07.08.1864 

28 21.09.1864 

29 04.09.1864 

30 18.09.1864 

31 02.10.1864 

32 16.10.1864 

33 década de 60, século XIX 

01 13.03.1873 

02 18.05.1873 

03 15.06.1873 

Faustino Joaquim de Santana Trindade 

Cisne 

04 03.08.1873 

01 02.11.1845  

02 02.11.1845  

03 01.02.1846 

04 05.04.1846 

05 03.05.1846 

06 17.05.1846 

Feliciano Primo Ferreira 

07 07.06.1846 

  

  



08 05.07.1846 

09 05.07.1846 

10 02.09.1846 

11 06.09.1846 

12 13.09.1846 

01 31.05.1885 

02 03.09.1885 

03 10.09.1885 

04 08.10.1885 

05 17.06.1886 

06 21.06.1886 

07 08.07.1886 

08 19.07.1886 

09 22.07.1886 

10 23.09.1886 

11 07.10.1886 

12 18.11.1886 

13 10.12.1886 

14 25.02.1887 

15 23.03.1887 

Felipe Benício 

16 09.11.1887 

01 29.04.1894 

02 03.05.1894 

03 17.06.1894 

04 06.11.1894 

05 08.11.1894 

06 16.11.1894 

07 23.11.1894 

Florêncio da Silva Friandes 

08 29.11.1894 

01 06.06.1865 João Teodoro da Soledade 

02 28.02.1869 

01 03.03.1844 José Pedro da Silva Paraguassu 

02 04.08.1844 

01 10.01.1894 Júlio Capitolino da Boa Morte 

02 21.02.1894 

  

  



03 01.03.1894 

04 07.03.1894 

05 09.03.1894 

06 14.03.1894 

07 28.03.1894 

08 04.04.1894 

09 11.04.1894 

10 25.04.1894 

11 02.05.1894 

12 30.05.1894 

13 06.06.1894 

14 25.07.1894 

15 01.08.1894 

16 22.08.1894 

17 05.09.1894 

18 12.09.1894 

19 12.09.1894 

20 10.10.1894 

21 17.10.1894 

22 21.10.1894 

23 07.11.1894 

24 14.11.1894 

25 28.11.1894 

Manuel Anastácio Cajueiro 01 06.10.1867 

01 20.09.1840 

02 18.10.1840 

03 08.11.1840 

04 06.12.1840 

05 07.03.1841 

06 04.04.1841 

07 02.05.1841 

08 03.10.1841 

09 11.08.1842 

10 25.02.1844 

Marcos José do Rosário 

11 12.10.1845 

  

  



12 16.08.1846 

13 30.08.1846 

01 20.10.1873 Saturnino Francisco da Rocha 

02 09.11.1873 

01 06.05.1868 

02 29.11.1868 

03 03.01.1869 

Saturnino Rodrigues da Silveira 

04 14.02.1869 

  

Quadro 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



APRESENTAÇÃO DO CORPUS 
______________________________________________________ 
documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, século XIX 

CONTINUAÇÃO 
 
 

01 07.07.1839 P. A1. Joaquim do Nascimento de Jesus 

02 01.11.1839 

01 18.06.1837 

02 06.08.1837 

03 17.12.1837 

Agostinho Antônio da Cunha 

04 07.04.1839 

01 01.11.1846 

02 06.12.1846 

Félix Fernandes de Santana 

03 07.03.1847 

01 05.11.1843 

02 03.12.1843 

03 14.04.1844 

04 05.05.1844 

05 02.06.1844 

06 07.07.1844 

Francisco Zacarias das Chagas 

07 01.09.1844 

01 15.12.1844 João de Deus de Santa Rosa 

02 15.01.1845 

01 12.02.1837 

02 05.03.1837 

03 02.04.1837 

04 07.05.1837 

05 04.06.1837 

06 16.07.1837 

07 03.09.1837 

08 08.09.1837 

09 17.09.1837 

10 15.10.1837 

PR
O

V
A

V
É

IS
 B

RA
SI

LE
IR

O
S 

Joaquim Malaquias de Santana 

11 29.10.1837 
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1 Provavelmente africana. 

  



12 12.11.1837  

13 03.12.1837 

01 03.01.1884 

02 12.03.1884 

03 26.03.1884 

04 29.04.1884 

05 07.05.1884 

06 15.06.1884 

07 15.06.1884 

08 20.06.1884 

09 02.10.1884 

10 14.10.1884 

11 16.04.1885 

12 07.06.1885 

13 07.06.1885 

14 03.08.1885 

15 18.09.1885 

16 18.08.1886 

17 02.09.1886 

18 14.10.1886 

19 21.10.1886 

20 02.12.1886 

21 11.03.1887 

22 13.03.1887 

23 18.03.1887 

24 28.04.1887 

25 05.05.1887 

26 12.05.1887 

27 17.05.1887 

28 22.05.1887 

29 26.05.1887 

30 12.06.1887 

31 04.08.1887 

32 06.10.1887 

 

Luciano da Silva Serra 

33 20.10.1887 

  



34 27.10.1887 

35 30.10.1887 

36 03.11.1887 

37 06.11.1887 

38 10.11.1887 

39 17.11.1887 

40 20.11.1887 

41 23.11.1887 

42 27.11.1887 

43 04.12.1887 

44 13.12.1887 

45 04.03.1888 

01 04.10.1846 

02 08.11.1846 

Manuel de Carvalho Santarém 

03 21.02.1847 

01 07.11.1841 

02 13.02.1842 

03 06.03.1842 

04 04.09.1842 

05 05.03.1843 

06 02.04.1843 

07 07.05.1843 

08 03.08.1843 

09 20.08.1843 

10 01.09.1843 

Manuel do Espírito Santo de Carvalho 

11 01.10.1843 

01 08.09.1844 

02 23.10.1844 

03 03.11.1844 

04 23.02.1845 

05 09.03.1845 

06 06.04.1845 

07 04.05.1845 

08 30.05.1845 

Manuel José d’Etre 

09 06.07.1845 

  

  



 10 14.09.1845 

01 28.05.1865 

02 10.12.1866 

03 06.01.1867 

04 21.01.1867 

05 27.10.1867 

06 03.03.1868 

07 04.05.1868 

08 02.05.1869 

09 02.05.1869 

10 22.08.1869 

Manuel Leonardo Fernandes 

11 década de 60, século XIX 

01 24.11.1835 Tomé Manuel de Jesus 

02 03.01.1836 

 

Quadro 07 - continuação 

  



 

Figura 09: Capela dos Quinze Mistérios - 1ª sede da SPD.
Santo Antônio além do Carmo, Salvador/BA.
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Figura 10: Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos - 2ª sede da SPD. 
Largo do Pelourinho, Salvador/BA. 
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Figura 11: 3ª. e atual sede da SPD.
Cruzeiro de São Francisco, Salvador/BA. 
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Figura 12: Portal de acesso à SPD.
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Figura 13: Placa comemorativa do 1º. centenário da SPD.
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Figura 14: Sala das sessões. 
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Figura 15: Capela da SPD.
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Figura 16: Cofre onde eram guardadas as jóias.
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Figura 17: Arquivo Antônio Silva do Nascimento.

 230



 

Figura 18: Livros de documentos da década de 1850.
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CAPÍTULO 3 

ESTUDO LINGÜÍSTICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 APRESENTAÇÃO 

   

A princípio, descrever-se-ião apenas as marcas da oralidade na escrita, no nível 

fonético/fonológico, porque, nos trabalhos sobre o português brasileiro em sincronias 

passadas, é a sintaxe, principalmente, que vem sendo privilegiada. Acontece que a bibliografia 

consultada e também os dados permitiram que se incluíssem três outros grupos: segmentação 

gráfica, um aspecto da aquisição da escrita – grafias para as sílabas complexas – e fenômenos 

meramente gráficos, todos, por assim dizer, carentes de atenção em perspectiva histórica. 

 Descritivista, é assim que se vai nomear o trabalho feito nas páginas seguintes, em que 

os dados são as ‘estrelas’; que não fatiguem, desse modo, os inúmeros exemplos, julgados 

imprescindíveis em um trabalho com este feitio1, mas que, nem de longe, se esgotam para 

alguns dos fenômenos. Para iluminá-los, principalmente quanto aos condicionamentos 

lingüístico-estruturais, uma bibliografia múltipla, que abarca vários saberes da Lingüística, mas 

convocada no seu devido tempo, por isso se dispensou o clássico item Revisão bibliográfica.  

Classificar o que quer que seja implica em uma escolha. Por exemplo, poder-se-ia, de 

um lado, dar a vogais só o que é de vogais e, de outro, dar a consontes só o que é de 

consoantes, isso sem mencionar a unidade maior, a sílaba, que também tem o que é de seu. 

Recorrer-se-á a esse caminho por vezes, mas ele leva a repetições, porque há fenômenos que 

são acolhidos tanto por vogais, quanto por consoantes e sílabas. Desse modo, optou-se, 

primordialmente, pelo seguinte encaminhamento: dos rótulos dos fenômenos para os dados.   

Ainda sobre a opção metodológica que se quis para não embalar os dados apenas em 

listagens de fenômenos ocorrentes, conduziu ela a dois ‘pecadinhos’ inevitáveis: um certo 

hibridismo terminológico – por exemplo, aférese, um termo largamente utilizado nas gramáticas 

históricas, convivendo com sílabas complexas, expressão cunhada pela fonologia pós-

estruturalista – e um tratamento desigual dos fenômenos e seus desdobramentos, que 

                                                 
1 Os quadros com exemplos não serão nem numerados nem titulados. 
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dependeu de certas variáveis. Uma delas: se os dados e a bibliografia para um determinado 

fenômeno forem copiosos, mais alongadas serão as considerações que se farão a seu respeito. 

Nesse sentido, o alteamento de vogais pretônicas é assunto ‘selado, registrado, carimbado, 

avaliado, rotulado, se quiser voar’; já do abaixamento ou centralizações, não se pode dizer o 

mesmo. Outro efeito sobre a análise, que, desta vez, advém da formação do corpus, é quanto à 

concentração de fenômenos em determinados autores, pelo número elevado de textos em 

relação a outros. Basta que more em mãos localizadas, independentemente da quantidade de 

documentos legados pelo seu autor, para que se busque avisar do enviesamento, mas só 

quando a necessidade assim o ditar.  

 Que fique claro ainda: qualquer classificação pretendida, em alguns momentos, traz em 

si, em maior ou menor grau, um quê de exitação e dubiedade. Um dado como ‘deis’, por 

exemplo, expõe uma epêntese, ao mesmo tempo em que o próprio fenômeno manifesta, em 

um contexto específico, sílabas travadas por /S/ e com a inserção da semivogal [y], um dos 

processos de ditongação no português brasileiro. De natureza similar, está ‘Soci’, em que uma 

apócope quer contar, adicionalmente, sobre a redução do ditongo [yu]. O enquadramento de 

ocorrências que admitem interpretação dupla pode, por vezes, estar em mais de um lado.  

Reafirma-se, por fim, que ficará no aguardo uma abordagem que conjugue, mais 

sistematicamente, aos fenômenos a origem dos autores, no entanto, vez por outra, além de se 

tocar na questão, a isso será dedicado um tópico, sobretudo para referir-se à distribuição das 

quantidades dos aspectos descritos nesse particular. Resta ainda dizer como os dados foram 

organizados para a sua localização na edição semidiplomática. Para cada autor, criou-se uma 

sigla, conforme exposto abaixo: 

 

 

 

 

 234



Abreviaturas e nomes dos autores correspondentes 
 

 

                 Quadro 08 

ABREVIATURA NOME DO AUTOR 

AAC Agostinho Antônio da Cunha 

AJB Antônio José Bracete 

 FJS  Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne  

FPF Feliciano Primo Ferreira 

FB Felipe Benício 

FFS Félix Fernandes de Santana 

FSF Florêncio da Silva Friandes 

FZC Francisco Zacarias das Chagas 

GMB Gregório Manoel Bahia 

JDS João de Deus de Santa Rosa 

JTS João Teodoro da Soledade  

JNJ Joaquim do Nascimento de Jesus 

JMS Joaquim Malaquias de Santana 

JFO José Fernandes do Ó 

JPS José Pedro da Silva Paraguassú 

JCB Júlio Capitolino da Boa Morte 

LSS Luciano da Silva Serra 

LTG Luís Teixeira Gomes 

MAC Manuel Anastácio Cajueiro 

MC Manuel da Conceição 

MCS Manuel de Carvalho Santarém 

MES Manuel do Espírito Santo de Carvalho 

MSC Manuel do Sacramento e Conceição Rosa 

MJE Manuel José d’Etre 

MLF Manuel Leonardo Fernandes 

MVS Manuel Vítor Serra 

MJR Marcos José do Rosário 

SFR Saturnino Francisco da Rocha 

SRS Saturnino Rodrigues da Silveira 

TMJ Tomé Manoel de Jesus 
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Desse modo, se, para um dado, acompanha a notação MVS, 06.02, entenda-se: 

localiza-se em um documento de Manuel Vítor Serra, o número 06 escrito pelo autor na 

edição filológica e na linha 2 do texto. Outros exemplos: SFR, 01.13 – documento de 

Saturnino Francisco da Rocha, o número 01 na edição filológica, na linha 13; AAC, 04.03-04 – 

documento de Antônio Agostinho da Cunha, o número 04 na edição filológica, nas linhas 3 e 

4.  

A seguir, a descrição dos aspectos lingüísticos eleitos. 
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3.2 SEGMENTAÇÃO GRÁFICA 

 

3.2.1 Critérios de segmentação na aquisição da escrita: o ponto de partida 

 

 É o contato com a escrita que leva adultos alfabetizados a interpretarem, com 

freqüência, a cadeia fonética da fala como constituída por palavras separadas e organizadas em 

uma seqüência linear (Abaurre, 1991, p. 203). Mas os critérios de segmentação que presidem 

uma e outra são distintos e a definição do que seja a palavra falada é daquelas que está longe 

de ter um consenso na Lingüística2. Quanto à palavra escrita, pelo menos a sua identificação 

pode ser conduzida por um critério um tanto mais sólido, porque é orientada, sobretudo, em 

termos de demarcação gráfica, em que os espaços em brancos cumprem a função de delimitá-

la. Por outro lado, o domínio inequívoco da topografia do branco em escritas alfabéticas, 

como é o caso do português, é coisa a que se chega através da própria escrita e, 

conseqüentemente, o acerto do seu lugar se condiciona à exposição que têm os indivíduos ao 

objeto escrito, uma vez que é através dele que vão adquirindo a convencionalidade que define 

os espaços em brancos.  

 Mas não é logo que se adquire a topografia convencional do branco. Para crianças e 

adultos em fase de aquisição da escrita, ele pode até ser visto, desde o início, como um 

elemento constitutivo desse código, contudo o acerto do lugar que, de fato, lhe é devido só 

em uma fase mais tardia se dominará com inteireza (para o português: Abaurre, 1991 e 1992; 

Abaurre e Silva, 1993; Silva, 1994; Picoli, 2001; para o espanhol: Ferreiro e Teberosky, 1999; 

Ferreiro, 2000; para o francês: Blanche-Benveniste, 1998). Desse modo, nos dados da escrita 

infantil, ao lado de segmentações acertadas, convivem a grafia contínua de palavras que 

deveriam ser separadas – as hipo-segmentações – e a inserção de espaços em branco em 

palavras autônomas – as hipersegmentações. Mas pensar que a variação na segmentação de 

                                                 
2 Para as definições de palavra e as restrições a elas postas, ver Béguelin (2002). 
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vocábulos seja conduzida pelas crianças ao ‘sabor dos ventos’ é idéia que, para já, deve ser 

descartada, porque, ao contrário, o que os estudos revelam é que, diante do problema de 

como lidar com os espaços em branco, propõem soluções em que expõem a maneira como 

percebem não somente a fala, mas também a escrita. 

 Que ocorrem regularidades nas segmentações não convencionais em textos 

espontâneos de crianças, todos os trabalhos citados anteriormente o mostram, mas os de 

Abaurre e o de Silva, referidos já, serão o norte para este, porque são dos poucos que 

investigaram o tópico em português. Os dados analisados por Silva (1994) sugerem que é 

quase sistemática, no lado das hipo-segmentações, a junção de um clítico3 a uma palavra (‘...io 

rato fico nameia’, ‘A gata ainda esta cofome’) e de grupos de dois ou mais vocábulos (‘...não nãova 

espérepomi’, ‘A gata jaestacomeno a rata’) e, para as hipersegmentações, a inscrição de um espaço 

em branco a separar uma ou todas as sílabas de um vocábulo (‘io gato fico ne vozo o gato fico e 

sopado’, ‘A gata a ca bou ca rata’). As hipóteses levantadas pelo autor para esse proceder são 

algumas, mas, para o que interessa aqui e também porque elas parecem explicar boa parte dos 

dados de Silva (1994), destacam-se duas: a percepção da fala como um contínuo fônico que se 

traduz na escrita, de modo que hipo-segmentações podem corresponder a grupos tonais ou a 

grupos de força da linguagem oral; e a representação de palavra que se vai construindo em 

interação com o objeto escrito, porque algumas propostas para o espaço em branco põem em 

evidência a semelhança entre parcelas segmentadas e vocábulos autônomos, como o são os 

artigos, os pronomes, as preposições e as conjunções. 

 Apresentam-se as definições de grupo tonal e de grupo de força, para que se 

compreenda melhor o devir. Quanto a grupo tonal, que é a unidade de entoação do português, 

eis as suas principais características, segundo Silva (1994, p. 40):  

 

                                                 
3 São clíticas todas as palavras monossilábicas que dependem, no que diz respeito à acentuação, de palavras 
seguintes ou precedentes. 
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O G. T. [grupo tonal] é uma unidade rítmica maior do que o pé (por isso pode ser 

composto de um ou mais pés) e é delimitada por um padrão entoacional específico 

chamado tom. 

Ele representa uma unidade de informação transmitida pelo falante. Por isso, a divisão de 

um enuciado em Grupos Tonais (G’s. T’s.) tem um papel prepoderante na estruturação do 

discurso. 

Todo G. T. possui uma sílaba saliente tônica, ou seja, aquela sobre a qual recai maior 

variação de altura melódica, sua principal característica. 

Ele pode ser simples ou composto. O G. T. simples tem uma única sílaba saliente. O 

composto, duas. 

Um G. T. tem, pelo menos, um componente tônico e, às vezes, um pretônico. O primeiro 

se inicia na sílaba tônica saliente e vai até o fim do G. T., o segundo engloba tudo o que 

precede a sílaba tônica saliente em um G. T. 
 

 De Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 132) colhe-se o conceito de grupo de força, que 

consiste num sintagma de dois ou mais vocábulos, constituindo numa frase um conjunto 

fonético significativo, enunciado sem pausa intercorrente e subordinado a um acento tônico 

predominante, que é o do vocábulo mais importante do grupo. Há normalmente grupo de 

força (a) de um substantivo com seus adjuntos, (b) de um verbo com seu pronome-sujeito, (c) 

de um verbo com seu complemento essencial etc.  

 

3.2.2. Critérios de segmentação em textos históricos: o ponto de chegada 

 

 Verificar o estado da questão em textos do passado é ter que lidar, antes de mais nada, 

com uma incerteza, a de saber, efetivamente, se a escrita de vocábulos juntos ou a inscrição do 

branco em uma palavra resulta de manifestação voluntária das mãos de que saiu. Nesse 

sentido, em muito procede a afirmação de Marquilhas (2000, p. 244) de que a atestação do 

fenômeno implica, em alguma medida, subjetividade. A detecção da dificuldade não é nova e, 

em 1967, se ocupou dela Jaime Cortesão na sua edição da Carta de Pero Vaz de Caminha4: 

                                                 
4 Nessa e noutra citação, Cortesão faz referência a uma leitura da Carta procedida por Carlos Simões Ventura, 
constante do primeiro número da revista Brasília, do Instituto de Estudos Brasileiros da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra. O autor não faz menção à data da publicação. 
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Dadas as irregularidades da escrita processual, no articular e desarticular das palavras, ou o 

continuado enlace da escrita encadeada, a interpretação filológica, baseada na transcrição 

exacta, pode igualmente redundar em abuso e tomar por legítima grafia o que não passa de 

vício de escritura. Não faltam exemplos na própria Carta de Caminha de enlaces de palavras 

que o transcritor hesitará em transcrever, assimilando-as à fonética arcaica, e que o próprio 

crítico não recolheu, como por exemplo: dasjlhas (fol. 1), seriamja (fol. 2), comafurador (fol. 2 

v), suasvergonhas (fol. 3), podemjazer (fol. 3v), bemgentys (fol. 4), etc., etc. Noutros casos, o 

espaço entre as palavras, ainda que reduzido, deixa lugar a dúvida o que torna impossível 

obedecer estritamente ao critério filológico. (Cortesão, 2000[1967], p. 90). 

 
 A vícios de escritura, a caprichos do autor, à ligeireiza ou lentidão da mão, é a isso a 

que podem ser devedoras muitas das segmentações inesperadas para textos de épocas 

recuadas, mesmo que pareçam claramente conscientes. Mas a possibilidade de encontrarem na 

fala o seu ponto de apoio foi um dos motivos pelos quais Simões Ventura convenceu 

Cortesão (2000[1967], p. 91) a fazer a sua transcrição ipsis litteris, mantendo, dentre outros 

aspectos, as aglutinações de palavras e, no seu dizer, o fraccionamento silabar de algumas: 

 
Assim em obatel, aboca, formações mais simples, o e a “são elementos átonos desprovidos de 

sentido lexical, que formam corpo com o elemento seguinte, de cujo acento participam e 

cujo género e número têm por função sinalar”. E o autor acrescenta: “No plural, Pêro Vaz 

de Caminha escrevia: os batees, as bocas, etc., separando o artigo do substantivo. Tal 

separação era de prever, porquanto a presença, também no artigo, do sinal do plural, dava 

àquele um particular relevo, fazendo-o aparecer como elemento gramatical distinto. Assim, 

a grafia da Carta, unindo o artigo ao substantivo, no singular, e separando-o, no plural, 

traduzia o estado da língua falada com um vivo sentimento de realidade.  

  

Antes da Idade Média, conforme Cagliari (1998, p. 16), separar palavras e colocar 

sinais de pontuação eram aspectos para os quais não se dirigia a atenção. É Béguelin (2002) 

quem mostra o tanto de pressa que escorreu da pena do autor, porque, segundo ela, nas 

práticas de segmentação nos textos antigos, duas são as tendências recorrentes: a de delimitar 

os grupos entonacionais, mais que as entidades léxicas, stricto sensu, e a de uma interferência 

entre a segmentação silábica e a morfológica. 
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Muchos siglos antes, el lineal B, que sin embargo utilizaba en forma habitual las señales de 

división, también tiende a delimitar grupos acentuales más que entidades léxicas. (p. 42). 

 

 ...Se desprende de esto que en la escritura micénica, ‘una palabra proclítica puede 

encontrarse unida a la palavra siguiente’, pero ‘un enclítico siempre está unido a la palabra 

precedente.’ (p. 42) 

 

 Siempre en griego, pero esta vez en el silabario chipriota, el artículo se une de un modo 

aparentemente caprichoso al sustantivo que le sigue. Se ha verificado que la distribución de 

formas ligadas y no ligadas dependía en parte de factores fonéticos. (p. 43). 

 
La conciencia de la sílaba, cuya función conocemos en la métrica, explica probablemente 

también la aparición de fenómenos de división dentro de la palavra en numerosas 

inscripciones latinas. (p. 43) 

 

 Parece, então, que hiper- e hipo-segmentações, nos textos antigos, são manifestações 

condicionadas, longe de testemunharem sobre mãos pouco diligentes5. Aliás, vale notar outra 

constatação da autora, a de que se assemelham propostas de segmentação nos textos antigos e 

nos erros de aprendizes contemporâneos: Tempos diversos, cenários diversos, textos diversos, 

mas a mesma recorrência a critérios entonacionais e silábicos.  

 Um exame de 27 fólios de um Flos Sanctorum do século XIV (Machado Filho, 2004b) e 

da Carta de Caminha (Cortesão, 2000 [1967]) conduz à sugestão de que: as hipo-segmentações 

são bastante mais numerosas que o seu reverso, as hipersegmentações; a grafia contínua de 

vocábulos predomina quando está em causa um que seja átono; a inserção de um espaço em 

branco em uma palavra resulta no seu ‘fraccionamento silabar’, em que é flagrante a 

semelhança entre uma das porções isoladas e vocábulos autônomos nesses textos6:  

 
...Eu fuy enhuu) logar muy de- | leytoso / hu Auia muytas frores de bóo | odor / rosas 

elirios eheruas muy uer- | des ! muytas coroas douro / epedras | preciosas / Oáar daquel 

logar era muy | sotil epero muy temperado ede muy gram | prazer. (Flos Sanctorum, f. 27v.) 

                                                 
5 A afirmação é extensiva também ao uso dos sinais de pontuação, pelo menos para o período arcaico do 
português. Para mais sobre isso, remete-se a Machado Filho (2004a). 
6 A barra reta indicará, doravante, a mudança de linha nos textos de onde se retirarão todos os exemplos. Volta-
se a dizer que o itálico está reservado ao desenvolvimento das abreviaturas 
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...Ede pois di- | ssemj / que de pois que tirarõ aqueles home)s fo- | ra assi como mãdou 

aquel Rey / Aquel senhor | queera mais fremoso ca todos. leuãtousse | dessa seeda 

etomoume pela mãão / e | leuoume ahuu) logar muy deleytoso. (Flos Sanctorum, f. 28r) 

 

Edementre e- | les esto deziã / eguysauã aquelas cousas | que sõ ditas / chegou hu)a gram 

conpanha do- | me)e )s uestidos de uestiduras brãcas con | ouro e cõpedras preciosas / e 

tragiã nas ca- | beças coroas muyto esplandecentes. (Flos Sanctorum, f. 28r) 

 

Eel fazendo tal ui- | da gram te)po / e cuydãdo os mõges que nu)ca | se poderia correger 

daqueles custumes que auia. | ossaluador tiróo da boca doLeon peresta | maneira. 

Acaeceu que huu ) dia sayndo el | de gram manháa doCeleiro / e indo beue- | do assi como 

soya / os meni)hos paruóos | que estudauã na gramatica. pois ouiron yr | assi beuedo. 

bráadaron de pos el. (Flos Sanctorum, f. 29r) 

 

...os cabelos seus | sam corredios e andauã trosqujados de trosquja | alta mais que de sobre 

pemtem deboa gramdura | e rrapados ataa per cjma das orelhas. e huu) deles | trazia per 

baixo da solapa de fonte afonte pera detras | huu)a maneira de cabeleira de penas daue ama 

| rela que seria decompridam dhuu) couto. muy | basta e muy çarada que lhe cobria 

otoutuço eas ore | lhas. aqual amdaua pegada nos cabelos pena e | pena com huu)a 

comfeiçam branda como cera e nõ no era. demaneira que amdaua acabeleira | muy 

mjngoa mais lauajem peraa leuantar. (Carta de Caminha, f. 2v) 

 

...e tanto que as as naaos | foram pousadas e amcoradas vieram os capitaães | todos aesta 

naao do capitam mor edaquy mandou | ocapitã a njcolaao coelho ebertolameu dijz que 

fo | sem em terra eleuasem aqueles dous homee )s eos lei | xassem hir com seu arco e 

seetas. (Carta de Caminha, f. 3v) 

 

...tanbem | andauam antreles iiij ou b molheres moças | asy nuas que nom pareçiam mal. 

antre as | quaees amdaua huu)a com huu)a coxa | do giolho ataa oquadril e anadega toda 

tjnta | daquela tintura preta eoal. todo dasua propria | cor. out.a trazia anbolos giolhos cõ 

as cur | uas asy timtas e tam bem os colos dos pees. | e suas vergonhas tam nuas e com 

tanta jno | çemçia descurbertas que nõ avia hy nenhuu)a | vergonha. / tam bem andaua hy 

outa molher | moça com huu) menjno ou menjna no colo | atado com huu) pano nõ sey 

deque aos peitos. (Carta de Caminha, f. 7r) 

 

...era | ja aconuersaçam deles com nosco tanta | que casy nos toruauam ao que aviamos 

| defazer. (Carta de Caminha, f. 9v) 

 

Parece se repetir aqui o que já detectara Béguelin, anteriormente mencionada, uma vez 

que esses exemplos encontram seus pares em numerosos outros advindos da escrita infantil 
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(Abaurre, 1991 e 1992; Abaurre e Silva, 1993; Silva, 1994). Desse modo, propostas de 

segmentação colhidas em textos históricos e em textos de crianças podem ter sido agenciadas 

por caminhos semelhantes7. Espera-se mostrar, então, que por eles se guiaram também 

africanos e afro-descendentes em seus registros de segmentações indevidas. E é com 

tranquilidade que se utiliza da expressão indevidas, porque, no século XIX, a impressão, que 

“encerrou a palavra no espaço de modo mais definitivo” (Ong, 1998, p. 141), havia já 

canonizado e difundido a topografia do branco.  

 

3.2.3 Critérios de segmentação em textos de africanos e afro-descendentes: o ponto a 

desenvolver 

 

3.2.3.1 Grafias hipo-segmentadas 

 

 Convêm, para logo, duas observações: a de que são bem mais numerosas as 

ocorrências de grafias contínuas de palavras em relação às que segmentam uma por espaço em 

branco, constatação anotada já por Silva (1994, p. 33) e Zorzi (1998, p. 60) para os textos 

infantis; e a de que todas as mãos incorreram em desacertos. Mas, quanto a essa, umas foram 

mais habilidosas que outras, como indicam os exemplos seguintes: 

 
Prizidencia do Senhor Joze Pedro do Sacramento | riunise u conselho pornaõ ter numero 

de  Socio | a 7 hora danote u Senhor Prezidente levou o cunhi | cimento do conselho hum 

riquirimento da | mulher do Senhor Socio Justino Fernande de Santa | Anna que siaxava 

[ao]zente inditino da guera | no qual pidia secoro que como marca u artigo 1º ipa | 

ragrafo 3 do istatuto de pois lido senhor prizidente | pos i discusao a vista do ar tigo 18 

paragrafo 9 do istatuto | pidio a palavra u Socio Binidito Amancio dos Pasco | i dise que si 

divia se corer porque u socio istava i dia i hera | da lei foi aprovado por todos du conselho 

a vista disto | u Senhor Prizidente marcou 4 minres para u secoro porse | mana pidio a 

                                                 
7 Quanto a isso, menciona-se a percepção de Silva (1994, p. 72) em trabalho pioneiro: “Representações gráficas 
semelhantes às encontradas em nossos dados (incasa, oremo, doome, medeu, chamase, dinada, etc.) podem ser 
encontradas em manuscritos medievais portugueses, principalmente os produzidos até o século XV, período em 
que se procurava espelhar na escrita a pronúncia (ortografia fonética).”   
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palavra u Senhor Leonardo i dise que não | pudia ser 4 minreis pois u secoro du Socio hera 

3200 | que devera ser umesmo foi aprovado por ista comforme | mandou u Senhor 

Prizidente lavra a copete[nte] Acta que | abaxo tod[os] a Sinaro. (MLF, 06.02-19). 

 

As 8 horas, e 35 minutos da noite, achando-se presentes 26 | Senhores Socios, Senhor 

presidente declarou aberta a sessão, manda | proceder a chamada, e em seguida a leitura da 

acta da sessão | passada; pede a palavra o relatôr da Commissão de Estatu | -tos, o Senhor 

Amancio Seixas, explicando a razão, porque metteu | uma emenda ao paragrapho 6º, do 

artigo 40º; requer verbal- | mente que o Senhor presidente submetta a consideração da as- | 

semblea, sendo approvado, o seu requerimento; pede a pala- | vra o Socio Francisco 

Paraizo, tractando sobre a ememda ao | artigo 62º, apresentada pelo socio Manoel Ferreira, 

faz al- | gumas observações, e termina dizendo, que vota a approvação | da acta, e com 

restrição, contra a emenda do socio Manuel | Ferreira; pede a palavra o Socio Luiz 

Gonzaga, dizendo que | a emenda ja tinha sido approvada, na sessão passada, e que | 

deixassem para tractar sobre ella, na segunda discussão, | que assim estavamos 

interrompendo o tempo; Senhor pre | sidente submette a acta em votação, foi approvada. 

(FSF, 06.08-24). 
 

 Aliás, para uma única mão, a de Florêncio da Silva Friandes, autor de extensos 8 

documentos e de quem se tomou o segundo excerto, a detecção rara e somente de junção 

vocabular faz com que vá bem a sugestão de que não se trata, efetivamente, de má 

interpretação do lugar do branco. 

 Quanto à hipo-segmentações, já se aludiu a que, nos textos infantis, podem estar 

transcrevendo recortes da linguagem oral em termos de grupos tonais ou grupos de força. Se 

um grupo de força é entendido como um suporte segmental de uma proeminência acentual 

possível em termos de enunciado, ou seja, uma unidade fonológica constituída de uma ou 

mais unidades morfológicas, é possível que, também nos textos dos negros do século XIX, 

grafias hipo-segmentadas sejam produtos desse recorte efetuado sobre a fala8. E a comparação 

com os dados das crianças pode ir mais além, porque também cá a ausência do branco é 

extremamente freqüente quando estão em causa artigos, conjunções, preposições e pronomes, 

                                                 
8 Repare-se que, mutatis mutandis, é essa a explicação de Simões Ventura, citado por Cortesão (2000[1967]), já 
referido, para hipo-segmentações na Carta de Caminha. 
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palavras que podem funcionar como clíticas, sobretudo a um nome ou a um verbo (Abaurre, 

1991, p. 214): 

 
Aos osdizoito dimas domes de Junho demil eoito sen- | tos etrinta e seto estando 

oProuedor emais meza- | rios danossa de Vocaõ leu-se otermo doque ficou ag- | uiado 

esiguise aizecuçaõ della inaõ sefes o imuen- | tario por impidimento... (AAC, 01.02-06) 

 

Digo nomesmo atto Pagou dafalicida | Prouedora Luiza Paxece a quantia de- | dois mil 

Sento e quarenta réis tambem | dofalecido Jose deSão Boauentura mil | sento e oitenta 

réis tambem pelo conce- | rto doSirco para amesma Senhora mil | reis mais para huma 

xaue doninxo | damesma Senhora tudo isto prefas | a conta aSima recebida epara 

Costar | fis oprezente termo Bahia 7 de Abril | de1839. (AAC, 04.17-27)    

 

Estando emacto demeza feiçe ostrabalhos na forma | do Costume epor passar de Ora 

ficaraõ adiadas asrepre | zentaçoe)ns... (FFS, 02.02-04) 

 

...pedio a palavra osoçio Mattos. e disse que cedevia | dar osocorro ao Soçio 

semanalmente de comformidade | como o § - 2º - do mesmo Estatuto | Respondeo oSoçio 

Manuel Francisco que aliás coprir<se> um atistado. (FJS, 01.28-31) 

 

Aos dous dias domes deJunho demil oito Sentos equarenta e[qua] | tro estando em 

Meza o Provedor, emais Mezarios fesse | ostrabalhos, naordem do Costume Segundo 

aordem donosso | Compromicio, emque foraõ multados pelas faltas, todos | os Irmaons 

que naõ Compareseraõ. emdes, tustons. (FZC, 05. 01-06) 

 

Aos Sete dias domes, deJulho demil eoitos <Sentos> equarenta eCoatro | estando o 

Provedor, emais Mezarios todos Juntos em Meza | fesse os trabalhos, naordem do 

Costume Segundo aordem | do nosso Compromicio epor naõ se puder Comcluir fica | 

para aprimeira Dominga deAgosto e per estar, Com | forme mandou o Provedor lavrar, 

este termo | emque todos Seasinaraõ... (FZC, 06.01-07) 

 

...etratemos a Rever o debito que Se devia a Caza ó | qual mandou oVis Provedor Cartiar-

sé aos ditos para | Virem Remirem naprimeira Reuniaõ ejuntamente opro | jecto que 

seaprezentou em Meza epor esta Com forme | paçou-se es te termo para Constar os feito 

desta Re | uniaõ eeu es Crivaõ Auctual ofis e Subri, es Crivi. (JFO, 04. 06-11) 

 

...estando em Corpo de Meza fes o inventario naforma | da lei, e Seachou tudo Com 

forme o estabalicimento do Nossós | Estatuto efiquemos adiados para aprimeirá Reuniaõ 

Se | qualificar as conta que Sedeve Vintilar Com omaior, | Escrupulo pocivel para inteiro 

Conhecimento detodos os | Nossós Irmo-ins. (JFO, 12.02-07) 
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Aos dous dias do mez de Abril de 1837 estando oProve- | dor emais Irmãos da mesma 

Devoçaõ em Meza extraordinária leu-se o | termo do que ficou adiado e se prencipiou 

oinventario e naõ se con- | cluio por amaioria devotos asim odeterminar, ficando a se 

fin- | dar na meza vindora. (JMS, 03.02-06) 

 

...O Senhor Visce presiden<te> | Convidu au Senhor Clarimundo Ferrera um da Comisão 

| dos novos Estatutus para ler en falta do Senhor Secreta | rio Manuel do Nacimento 

atercera litura dos novos | estatutos. o qul lece do 1º artigo a tte o artigo 8º nuqual pidio | 

apalavra o Socio Manuel Ferrera e fez algumas puderacõ | Sobre o artigo 8º e qu votava 

contra aimenda e afavor do artigo 8º | e dicera como o Socio Seviriano Carro nas primera 

letura | dos Estatudos mandu qu encerice nasacta um Voto de | lovor a comisaõ dos 

Estatudos hoje mamda uma emen | da, pidio apalavra o Socio Siviriano... (LSS, 43.21-31) 

 

... to | mou conta anova Meza aSim Como Livros etodos | mais otiçilios pertencente 

adevoçaõ sendo os ditos | pinhores outra vez Remo vido para o Comvento daSoli | 

dade aSim como dinheiros eomais Rendimentos por Ser lugar | mais Seguro e ter estado 

athe) oprezente, ficando a | diado o Se tomar aConta do thezoureiro para seareçeber 

aConta | do Ex Thezoureiro emais papeis. (MJR, 02.07-14) 

 

...despois | dos mais trabalhos dadevoçaõ posse empratica | o termo de quatro de Abril 

de 1841 emandose | que ficase corendo deste dia endiante Como nelle | se contem 

edeclara... (MJR, 10.04-08) 

 

Samou logo | heis Prisidente para ledar Posia: pedio a palavra | o Senhor Sosio Pantalaõ 

Lopes Vislas Boa: que o Berçevaçe | ho artigo 57: depois de lido ó artigo pois Ençecucaõ. 

(SRS, 01.25-28) 

 

Pedio a palavra pela 2 o Sosio Manuel | Leonardo que Ledese huma Espelica | caõ o que 

Segnifica es palavra que Sosio... (SRS, 02.29-31) 

 

 Para alguns autores, a hipótese de que estariam essas grafias a transcreverem grupos de 

força conta com um adicional a mais: a transcrição fonética das formas clíticas ou a inscrição 

de um grafema a assinalar a mudança de qualidade do segmento consonântico, motivada pelo 

contexto em que é acolhido9: 

 

                                                 
9 Isso não significa que a trancrição fonética das formas clíticas resultem sempre em grafias hipo-segmentadas. 
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Aprezentouce no dia 27 de Julho | O Senhor Socio Cladi Jozé Gomes vindo a | gradecer a 

Sociedade os Socorros presta | dos a 8 mezes de Sua mo lestia orcou | esta dispeza em 

72$000 ientaõ mezes o di | pois foime participado que este Socio tinha | morrido... (AJB, 

12.40-46) 

 
...o visi | Prizidenti Faustinniano Fernadis di O Liveira | ipasou a Cadeira ao Prizidenti de 

Clarou aberta A | seiçaõ i çhamou o Senhor Filipi Benisio i disi que a | chava uma diferensia 

de duzentos isinquenta – | milres sendo tambem trezimilres no aluger da Caza. (JCB, 

01.20-25) 

 

...o Senhor Teres- | sio disi aos vinti douis milres das entradas dos dois- | sosio João lionsio 

i Saturninno vosei fez isto- | por que mipidio cem milres imprestado commo | eu não 

lidei vosei so dezeja mi fazel mal ivocei | é muito infamio. (JCB, 01.42-46) 

 

...o Visiprizidenti propoz a meza para si ilu | minar afrente da Susieda de no domingo da | 

Festa di São Binidito emvista dipassar a | prosisão iter mais pessouas. (JCB, 08.34-37) 

 

...Depois | de lido o dito riquirimento Senhor Prizidente | dissé está idiscuçaõ. Pidio 

aparavra idis- | Socio Andre xhavier idisse enquanto | amim eu axho bom sifazer 

ascaneiras | Pidio aparavra o Socio Francisco Ancielmo | idisse enquanto eu axho bom 

sifazer | mas com que dinhairo sifazer ellas. quero | que vosa Senhoria diga com 

udinheiro da- | Lotaria eu naõ axho bom sifazer com- | elle pos u dinheiro hé para a 

caza de | azilho não hé para outra coza. Pidio | aparavra o Socio Manoel Leonardo i dis- | 

sé com udinheiro da Lotaria que si pode sifa- | zer que está vencendo poco júro 

isifazendo | acaneira si rendes más. Pidio apara- | vra Socio Narcizo idisse eu axho bom 

| sefazer priziza tomar uma midi- | da para entaõ sifazer por que udinhei- | ro he para a 

caza de a zilho. (MAC, 01.10-29) 

 

Pidio a paravra o Socio Joaõ Theio | dorio idisse encuanto eu axho bom | sifazer 

acaneira porque dár mas | força us socios entra porque tenho | endagado por quanto sifez 

as- | do ruzario gastaro 2 contos de | res i aqui naõ sipode gastar m | as do que isto. Pidio 

aparava o | Socio Manoel Leonardo idisse | Senhores eu aprezenter este pro | jeto naõ hé 

para mim só he | para todos. hé por que o dinheiro | da Lotaria pococo rende | 

<nozitabalicimento> Porque u- | dinheiro da Lotaria uguverno pode | lancal amaõ 

nelle. (MAC, 01.35-49) 

 

Participo a Vossa Senhoria que mihaxo pronto | para fazer us trabalhos da nossa Su | 

cihedade pois mihaxo milhor | da minha imfirmidade fican | do Vossa Senhoria sihente di 

mandar avizar | ao socios por hum sircular para | sihaxarem no domingo de 4 de Junho | 

para Secaõ. (MLF, 01.03-10) 
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A vista do artigo 15 do rigimento or denome | u Senhor socio prizidente que mandase avi | 

zar a Vossa Senhorias para nozaxamos riunido im | secaõ para sitratar de negocio de 

orgencia. (MLF, 02.02-05) 

 

Invirtude do artigo 15 do rigimento di | libero u u Senhor socio prizidente que fize | se 

avizar a Vossa Senhorias para nurihunirmos | insesaõ para si tra tar dos dinheros ri | 

culhidos nozi tabalicimento. (MLF, 03.02-06) 

 

...porem toda | via conprirei azordem que por Vossa Senhorias forem | dadas a fim di 

sarvar aminha riputa | saõ... (MLF, 10.08-11) 

 

...deu um aparte u socio Manuel Leonardo pergu | ntando au Tezoreiro SiuRestrato de 

Sua Magestade | se Ficava assim mesmo Respondeo usocio Tezoreiro que | não sabia que 

usocios i quem sabi, que u anno passado Gasta | rão 80 mil réis... (SFR, 01.28-32) 

 

...u Socio Caetano pedio apalavra e disse uSenhor Prezidente | em uma ocazião pelo socio 

Manuel Francisco para diliberar | conhecendo em fim deixemos de parte, uRelatorio de | 

Vossa Senhoria pode deClarar usfeito da commissão não ponho | duvida pela sua religião 

que nós juramos pois o direito | que não hé bem ser eleito que uvento que esta a qui hoge 

depois | amanhan, elle não asoutara. (SFR, 01.58-64) 

 
...Respondeo uSenhor Prezidente que Ficava | adiado para outro Conselho deu um aparte 

usocio | Caetano que nemhum Prezidente quereria ter este | Trabalho, Respondeo usocio 

Severiano Senhores sóu, | encapaz de Trapasar as Ideas deVossa Senhoria naminha | O 

pinião esta Actas erá para compor uRelatorio. (SFR, 01.75-80) 

 

 Mas se assinalam grafias continuadas que incluem, como define Abaurre (1991, p. 

214), duas palavras mais autônomas do ponto de vista prosódico. Que recortes de grupos de 

força – e, talvez, de grupos tonais –  da linguagem oral podem ter ido além do contexto acima 

referido, é isso que elas sugerem: 

 
...o Senhor Joaõ Jozé Franco o Senhor | Pantaleao Villas-boa e mais algum Senhor dis | 

sidiraõ a favor que achava bom e que se devera dar- | se andamento Contuantes, entao o 

Senhor Prizidente | adiou para passar en outra Seicaõ Como marça o | o artigo 45º. (AJB, 

16.81-86) 
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...tanbem de tremina O mesmo Conce | lho, que Se facá empremir mo diario o | dia que 

devem vim receber os novos regimen | to da Caza em tregarem Os outros e | o Senhor 

Socio Thezoreiro que levasse deis | milreis para emportancia dos outros. (AJB, 15.45-50) 

 

...da hum a prate O Socio | Brarcete portesto Contra a urgencia, e | achobom que fique 

para outra Seicaõ | Ser decedido. (AJB, 31.94-97) 

 

...em Meza Extraordinaria leu-se | o termo de que ficou aguiado e deusecomprimento 

aoprepa- | ratorio do Altar da nossa Padroeira por maioria absolu- | ta de vottos...” (JMS, 

10.04-07) 

 

Envista do artigo 10º. dos Estatutos, § 3o  tenho | a leval ao Conhecimento de Vossa 

Senhoria para, | de hora en diente, fiqar, micionado, numa Atta | o Socio que foi avizado 

para a Companha, us | Enterrios, bemintidido, dos Socio, Mãi, Mulher, | e filhos que 

chegar, nomeiodoqaminho, e vortar, | que fique, compredido, no Artigo 10o do Reji- | 

mento interno. (JTS, 01.03-10) 

 

...naõ sedeu cumprimento ao que | ficouadiado dese estremar os Irmão que estaõ com | 

preendidos nalei por aSim ordenar amaio | ria dos Irmãos, ficandoaestremaçaõ aguiada 

para | a 1a. Riuniaõ empe[r]terivelmente. (MJR, 05.05-09) 

 

...compor um forro da entrada qu | esta com os cariter de cadeira concertar uma porta | qu 

entra para o amazem compor um pédireto qu | esta estragado com um guarnicimento... 

(LSS, 44.11-14) 

 

Para estar aonde existe o Coffre do Senhor dos Mar- | tirios sahio com honzepretas, e 

vinte huma | branca” (LTG, 02.12-14) 

 

           Contudo, quanto ao branco a separar palavras consideradas autônomas no âmbito da 

prosódia, é Júlio Capitolino da Boa Morte, mais que qualquer outro autor, a registrá-lo. Parece 

que se está diante de um indivíduo cujas propostas para as hipo-segmentações estavam 

bastante comprometidas com a percepção da fala como um contínuo fônico. Isso é o que 

motiva a transcrição à parte de alguns exemplos saídos de suas mãos: 

 
...de Clarou aberta A | seiçaõ i çhamou o Senhor Filipi Benisio i disi que a | chava uma 

diferensia de duzentos isinquenta - | milres sendo tambem trezimilres no aluger da Caza 

| O Senhor Filipi Benisio disi que o Senhor Prizidenti naõ tin- | nha na<da> com as Contas 

di 30 di setembro pois si a Commiçã<o> |di Contas jatinnha dado o pariser afavor i jáis- | 
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tava aprovada o Senhor Amansio disi que aquellis lhi | livros O Senhor Benisio naõ 

ti<nha>dado para Çer virifi- | cado o Senhor Felipi Benisi disi que tinha dado daí | [?] o 

Senhor Felipi Benisio com insultois o Senhor Fili- | pi Benisio disi que eraimfamia o 

Dereitorio procura- | Trezzimil res i continuou Com os insultos A chegou | a dizer que o 

Senhor A masi éra o primeiro Ladraõ | destaSusiedade i que nunca vio tantas Contas | 

Commo istou vendo neste direitorio.  (JCB, 01. 22-37) 

 

...foillida Acta di 11 di Feiveireiro di 1891 | ivirificousi uma informação favoravel | açeu 

Riquirimento... (JCB, 03.33-35) 

 

...aprezentaraõ oito Riquirimentos fourão aprovados seti | os sigintis Galdino Andre 

Barboza pagou Dez milres | di joia i ummilres di Diploma | Salustianno Guilermi dos 

Santos pagou Dez mil- | res di joia iummilres di Diploma | Fransisco Juaquim Lopis 

pagou Dezmilres di joia | i ummilres di Diploma. (JCB, 04.16-22) 

 

...o Direitorio agradeseu a dita Commição por | mais esti serviso prestado foinomiada 

uma Commição | di Sindicanaça para os Riquirimentos dos Candidatos i | outros misterios 

tendenti asusiedade. (JCB, 05.11-14) 

 

o Prizidenti declarou aberta a çeiçaõ iprosedeusi a leitura | da Açta da seiçaõ anterior naõ 

avendo quem pidisi- | apalavra foiaprovada. (JCB, 06.12-14) 

 

O Prizidenti declarou aberta a çeição iprosedeu | si aleitura da Acta da çeiçaõ anterior não- 

| vendo quempidisi apalavra foi aprovada. (JCB, 07.14-16) 

 

o Visiprizidenti propoz a meza para si ilu | minar afrente da Susieda de no domingo da | 

Festa di São Binidito emvista dipassar a | prosisão iter mais pessouas. (JCB, 08.34-37) 

 

...foiaprezentado o Riquirimento do Candidato Senhor Euclidis | Fereira di o Liveira o 

qual foi aprovado por ista pre- | zenti pagou asua joia i Diploma. (JCB, 11.24-26) 

 

...i outra Commicão da susieda | de Philantropica Dos Artistas Senhor | Julio Vieira di 

Bitemcurti Relator | Presianno Prachedis Lopis i Pedro Fi- | Lizberto do Espiritosanto.  

(JCB, 13.27-31) 

 

O Pizidenti Hordenou que o | Vizitador fosivizitar o Sosio João da | Cruz Brandao que si 

acha doente... (JCB, 13.47-49) 

 

...foilido o Riquirimento do Senhor Luiz | da Fransa Lopes approvado i Senhor Diunizio | 

Alvis Bispo da Costa approvado i Siprianno | Migel da Silva approvado para 
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cerdiscontado | da quantia di duzentos milres e zistenti em depo | sito no Banco Inglez. 

(JCB, 25.15-20) 

 

As 10½ da Noiti não tendo mais o que | trata o Prizidente suspendeuaçeçcão. (JCB, 

25.26-27) 
 

3.2.3.2 Grafias hipersegmentadas 

 

 Leia-se um texto de crianças produzido nos primeiros contatos sistemáticos com o 

código escrito e procure-se hipotetizar sobre as suas propostas. É na linguagem oral, 

certamente, em que podem encontrar apoio, mas a afirmação de que é apenas a fala o que se 

busca representar soa, segundo Abaurre (1992, p. 136), como generalização ingênua e 

equivocada, porque, desde o início, em maior ou menor grau, os aspectos convencionais da 

escrita são também logo incorporados. Desse modo, é verdade sim que por trás de hipóteses 

de escrita está a fala, mas estão também as marcas específicas do próprio código escrito. E 

quanto a isso, Silva (1994, p. 49) e Picoli (2001, p. 108) observam, respectivamente, em textos 

infantis e em textos de adultos, em fase inicial de aquisição sistemática, que propostas de 

segmentação traduzem a percepção de informações adquiridas tanto da escrita ambiental, 

quanto do contato que se vai efetuando com o código escrito. 

 Observem-se os seguintes exemplos, com o pré-requisito de pensar esses negros não 

apenas como indivíduos que escrevem, mas que também são leitores:  

 
Aprezentouse nesta Sociedade o thezo | reiro, da Irmandade de Nossa Senhora do Ru | 

zario da Baxa dos Sapateiros pedin- | do que a Sociedade le desse hum a digitori<o> | 

para a Cáiacaõ da Igreiga quon quanto | a Sociedade foncioneie em hum dos Cossis- | 

torio dessa Igreiga toda via o Senhor Thezo- | reiro da irmandade nos fartou Com a | quella 

etiqueita de vida a nossa | Ordem, Social que nada se pode, mover, | sinão, por meios de 

Requerimentos, porem | naõ querendo a buzar e porcurando... (AJB, 01.02-13) 

 

Resgatar em quanto antes Os me- | ninos filhos de fimados Socios para | recolhemos em 

Algum estabelicimto | publico que como das condicaõ nos o fereca | segundo o nosso 
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estado para termos | estes meninos de baxo do nosscos ponto | de vista bem entendido 

os meninos que | tiverem boa Conduta. (AJB, 01.40-43) 

 

...a prezentoume o Senhor 1º Secrtario a Lista | contendo 16 Senhor Socios que estavaõ 

Cunpres | no citado artigo, levei, ao Conhecimento pa | ra desidirem e darem Sua a 

provacaõ a | Respito da Suspencaõ OConselho de cedio | que a diase para a Seicaõ de 

17 a ver, se | Conparecia algum destes Senhors <ficou> adiado. (AJB, 04.06-12) 

 

Foi aprezentada um o fisio da susieda de 8 di dezembro | Communicando alista dos nomis 

dos Novos fonsio | narios iacompanhado o Relatorio. (JCB, 10.25-27) 

 

...ovisi Prizidenti | declarou a berta a seisaõ i prosedeusi a leitura da | Acta da çeiçaõ 

anterior... (JCB, 02.12-14) 

 

...e O Thizoreiro abrice o Cofré i procedeu a | Con tajem do dinhero essitente nu Cofre | 

en controce a quantia de duzentos e Sigue | nta Oito mil e Secenta res. (LSS, 05.14-17) 

 

...O Sinho | Prisidente lenvantu a Sessão deste Con celho | as 9 hora da noite Eu Segundo 

Secretario | que a fiz e a cinene Luciano da Silva Serra. (LSS, 14.19-22) 

 

...o que foi de çedida para | semandar chamar, o dito Irmão Pedro Martires pa | ra ofim 

de dar maos de Irmão ao Irmão ex Provedor | Manoel da Comceiçaõ e ficarem em Pas 

eboa a | mizade. (MJR, 11.05-09) 

 

...naminha | O pinião esta Actas erá para compor uRelatorio, disse | u socio Faustino 

Senhores xegando eu a qui nesta caza | Vendo eu. usegundo secretario empossado no 

lugar | que Vossa Senhoria mandou que tomasse conta do lugar sem que | micomunicase u o 

corrido pois eu tinha Visto o ditto | Senhor naporcisão... (SFR, 01.79-85) 

 

Abem da Ordem para poder. Fazer o Trabalho, u Senhor | Prezidente lhe vou au 

conhesimento da Semblea que tinha | em pregados meios de a diquirir algumas Loterias 

a | qual não apode obiter que hindo o dispois em commissaõ | ao Excelentíssimo Senhor 

Prezidente da Provincia que elle Respondeo que | por principio, ne hum nos pudia servir 

avista de inuito | pedidos. (SFR, 01.37-43) 

 

E de pois de A purados Deos Seguintes | Rezutados para Prisidente Manuel Francisco | 

do Santos para 1º. Secretaro Manoel... (SRS, 02.41-43) 

 
Foi Desidido | pela maioria que o Sosio Tiria Dereito | Pagando Todo Seu de vos é neste 

Sent | ido hordenou o Senhor prisidente que | Se Escrevece a ho Ditos Senhos. (SRS, 

04.25-29) 
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...Foi | Lido um a nunçio Feito no Jonal | que Comvidava Todos o Sosios para a misa. 

(SRS, 02.16-18) 

 

Reunio á Seção ha o meio dia esta | prezente 12 Senhor Sosios. (SRS, 04.03-04) 

 

...tomamos u acordo | di ser Conservado nanossa de voçaõ o nosso Irmaõ Luiz | 

Thexeira Gomes a the que seja solto he livre da prizaõ | em que se hacha hi eu Thomé 

Manoel de JESUS | o fiz hi a sinei. (TMJ, 01.18-17) 

 

 A amostra poderia ser muito mais copiosa, porque foram numerosíssimas as 

segmentações em que a semelhança entre partes do vocábulo e palavras autônomas na escrita  

– os artigos, as preposições, as conjunções, os pronomes – pode ter conduzido à inserção do 

branco10. É na interação com o objeto escrito e, conseqüentemente, na representação de 

palavra que se constrói a partir dele que parecem estar alicerçadas essas grafias. O branco, 

então, quer cumprir a função de dar a uma das porções isoladas aquilo que lhe é de direito em 

outros contextos, ‘vida própria’.   

 Para algumas mãos, há outro aspecto próprio à escrita a testemunhar que, motivando 

grafias hipersegmentadas, está a identificação de vocábulos autônomos em parte da palavra. É 

ao uso de letras maiúsculas a que se refere. A detecção de maiúsculas em interior de palavras 

envolve, aqui e ali, hesitações, porque, com freqüência, se reporta ao ‘cê’; é à estatura da letra, 

nesses casos, a que se recorre para deliberar sobre o feitio capital do grafema e os filólogos 

sabem com o quanto de ambigüidade terão de lidar. Mas, nos exemplos que se seguem, a 

natureza maiúscula das letras, ortografadas depois do branco, se demarca pelo tamanho e pela 

morfologia, elementos claramente voluntários, marcados pelas mãos de que saíram para 

distingui-las das suas correspondentes minúsculas: 

 

...estando oProuedor emais meza- |rios danossa de Vocaõ leu-se otermo doque ficou ag- | 

uiado esiguise aizecuçaõ della. (AAC, 01.03-05) 

                                                 
10 Entenda-se que não se quer dizer que as mãos reconhecem o artigo, o pronome, a conjunção, a preposição... 
enquanto classes gramaticais, mas que os identificam como formas autônomas na escrita. O comentário se 
estende a outros termos que se utilizarão: palavras gramaticais, palavras lexicais, clíticos etc.  

 253



...Viva a Sociedade | Protetoura dos Desvalidos, Esta a Berta | a Ceicao. (AJB, 12.18-20) 

 

...isto naõ esta bom e presizo Se concurta | r Com hum a Devogado porque desta | forma 

e mau e presizo Sabesse a form- | alidade... (AJB, 16.61-64) 

 

...emvista di acha os orcamentos alterado | ficando othizoureiro diver outro o Perario para 

tira outro | orcamento para ser joulgados. (JCB, 04.55-57) 

 

...foi aprezentado um | o Fisio do Instituto Jiographico Bahianno i alis- | ta dos Novos 

Fonsionario  i foi a prezentado | o Nos a Baicho acinado do Senhor Raimundo Erico di | 

Miranda pidindo Ritirada dos 5 Riquirimentos. (JCB, 16.17-21) 

 

o Senhor Idalino Jose Dias pagou a entrada di Dez mil | res i ummilres di di Ploma i 

depois visi Prizidenti man | doulei os dois o fisi que si achavasi na meza. (JCB, 02.17-20) 

 

De Vossa Senhoria | Socio. a Tençiozo. (JTS, 01.13-14) 

 

Aos dous dias do Mes de Maio demil | e oito sentos e quarenta e hum, Contra | protesta o 

Irmão Provedor emais Mezarios | em que o Secretário daComisaõ a Prezentou | a Meza 

atual contra a lei do Estatuto hua | Reprezentaçaõ. (MJR, 07.03-08) 

 

Ao dois dia do Mez de Fevereiro Anno de1834 | Estando Juis e o Mais Mezario 

Dreminitador | de Roguemos o proteto... (MVS, 01.01-03) 

 

...Faltando, e 2º. Secretario com cauza, e prezente | os Socios Manuel Francisco do Santo e 

Leonardo, e Rodrigues chanxes | Manuel Tobias, o Senhor Prezidente a Brio a seisaõ. (SFR, 

02.06-08) 

 

a Prezentou mais que Tinha a Lumiado uma Comiçaõ | Conpreta de 5 menbros para 

Trata da Luminação | que Tem de Proçede Quando Urtima a Guera. (SRS, 01.16-18) 

 

...de Pois Sosio Prizidente man | dou Ler ó Sengulha que a Vizava ho | Socio para hodia 

14 do Seguinte | Fez a Votação Foi a Provado. (SRS, 04.10-13) 

 

...neste Entre Vale a Presentou Senhor Sosio Thezoreiro | Joaõ Theodorio da Sulidade: 

que hindo na caxa Seguinte | Puthecaras... (SRS, 01.29-31) 

 
Foi Lido o Artig 9 do Estatutos da o Brigação | do Sosios Pedi a Palavra o Sosio Tizorero 

| a que o Sosio es tando a Trazado naõ Esta no g- | ozo de Votal. (SRS, 02.20-24) 
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Senho Sosio Prisidente man dou que Tirase a Conta de | Jozé Faustinlo mais a do Sosio 

José a Tanaso que | que pedio em Seçaõ mais o Sosio Jerado e mais | a do Sosio Francis 

co da Sagas e a Xis. (SRS, 03.28-31) 

 

 Parece claro que a inscrição da letra capital no início da segunda porção isolada pelo 

branco, que deixou para trás um vocábulo reconhecido como tal, quer marcar o começo de 

uma nova palavra, uma vez que o uso de maiúsculas nesse lugar, esse sim é geral nos textos. 

 Há que se comentar sobre algumas hipersegmentações, porque o seu entendimento 

mora na observação localizada dos textos de seus autores. Repare-se nos trechos abaixo, 

escritos por Manuel Leonardo Fernandes, e atente-se às palavras em negrito: 

 
...Vem da huma Sinceria prova di | agradicimento a todos aqueles que sa |  bem Suntentar 

useo direto. (MLF, 11.08-10) 

 

...i bradai por tas Vo | zes por todos ulugares da nosca | pruvincia Viva a uniaõ i a pa | is 

para que pocamos concigui uprog<re> | co da nosca Suciesaõ. (MLF, 11.23-27) 
 

A transcrição fonética de monossílabos átonos é extremamente comum nos 

documentos de Manuel Leonardo11. Sem essa constatação, a separação gráfica de algumas 

palavras poderiam até ser anotadas, mas o motivo ficaria às ocultas: 

 
...u Senhor Socio | Prizidente di liberou a 1º Secretario que ofi | sihase ao Illustríssimo e 

Excelentíssimo Senhor Prezidente da pru | vincia u rizurtado da i leisaõ. (MLF, 05.41-44) 

 

...a vita deste pari | ser di sero todos Senhores Socio que asim sidevera | praticar. (MLF, 

07.17-19) 
 

 Desse mesmo autor, assiste-se às seguintes grafias: 

 

...que levase u contrato para he le ver avita | desta reprezentasaõ foi apohado pelos | 

socios que si dese us papeis. u Senhor Preziden | te guiho le que fose tratar com u Senhor 

                                                 
11 A prática referida se estende também a outros autores. 
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Socio | Bento [Ig]nacio por tambem ga ter pi | dido tambem us papeis para tratar dis | to 

que he les dois tratasem do andamento | para respondese a sucihedade. (MLF, 07.51-58) 

 

 O argumento de que estaria o branco a isolar palavras identificadas como 

independentes na escrita pode causar estranheza; mas só à primeira vista, porque a leitura dos 

trechos seguintes faz com que a interpretação proposta seja bem acolhida: 

 

...pois hesta he di qem comrespeito he | sudito de Vossa Senhorias. (MLF, 10.11-12) 

 

...brilha que hoge he u dia du oni | vercario da nosca gloria. (MLF, 11.20-21) 

 

u Senhor Preziden | te guiho le que fose tratar com u Senhor Socio | Bento [Ig]nacio. (MLF, 

07.53-55) 
 

 Aliás, a ortografia de <lhe> como <le> e o branco a sinalizar a sua descontinuidade 

dentro de uma palavra não é característica exclusiva de Manuel Leonardo, porque outra mão, a 

de Antônio José Bracete, também a registrou: 

 
...por hi Senhores | podereiis notar o que he a vida de 1 hoperario | que todo tempo le hé 

poco para ganha o pão pa | ra Sua pobre... (AJB, 02.12-15) 

 

...a gradicen | do a acaõ meritoria que a | Sociedade le dezejava pr | estar acão que guljo 

sera | praticada por muntos dos | nosso Consorsios. (AJB, 03.49-54) 

 

O Senhor Presidente a vista desta resposta ao Senhor | Thezoreiro que fizesse as dispezas na 

forma | do Costume le vando a quantia mandou | i a bonando mais O Cofre 20$000. 

(AJB, 32.35-38) 

 

 A coerência de Antônio José Bracete e Saturnino Rodrigues da Silveira em algumas de 

suas propostas de hiper-segmentação merece uma nota a mais. Embora não se conheça com 

clareza a intenção de todos os seus empregos, é raro um documento que não estampe sinais 

diacríticos. Guardem-se, quanto a isso, as seguintes grafias apanhadas de textos dos autores 

nomeados e postas em destaque: 
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...fillismente a comicão Só pode | o biter de 1 Senhor que estava a 4 annos Com Seus | 

pinhores... (AJB, 13.48-50) 

 

...Sem que naõ tenha hum escriturario este | vem fazer todos os papeis da Sociedade O- | 

Oficios contas e tudo quanto dis respei | to a escrituracão O Senhor Secretario e Só pa | ra 

fazer Os apanhamentos para elle es- | crever, por que naõ temos quen escreva. (AJB, 

18.34-39) 

 

...Tomou Posia Senhor Prisidente Manoel | Francisco dos Santos: Resebeio hotençilho 

Seguintes | Huma horas Marianas huma fotinha do anno segunte | huma Capa duas xave 

uma do Cofre é outra da | Gaveita é mais Papeis pertencente a mesma | Sosiedade. (SRS, 

01.40-45) 

 

Reuniso o Soçio Prisidente é mais José Pedro do Sacramento | é mais membro que 

Parençeio o Concelho. (SRS, 01.03-04) 
 

 Ambos os autores são inconstantes na ortografia dos vocábulos e apresentam 

variantes sem o diacrítico inclusive, mas que a inscrição do sinal quer fixar de forma mais 

terminante a autonomia de palavras específicas, como as destacadas acima, é inferência 

consentida por algumas de suas grafias descontínuas, colocadas a seguir. Está aqui a coerência 

a que se fez menção: 

 
...Ordem para Ser vendido e Cobar | Só mentes o principal que hera 200$000. (AJB, 13.50-

51) 

 

...que naõ hera o midiato em voto. que a Vis- | ta do Despacho Chamase ó midiato em 

Voto o qual | Prosedeo a é leicão de 27 de outubro de 1867. (SRS, 01.12-14) 

 

Lomiou uma Comiçaõ Senhor Prisidente | para é zaminal as Contas do anno de 1867. 

(SRS, 01.51-52) 

 

 Ainda quanto a palavras mais localizadas, quanto à sua apropriação como autônomas, 

quanto ao <se> afinal, as hiper-segmentações curiosas a que deu margem é particularidade a 

ser registrada.  
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Há a inscrição do branco em um vocábulo a produzir familiariade entre parcelas finais 

distanciadas e palavras independentes na escrita, mas isso é coisa rara, pelo que pode ser 

lucrativo, por consentir a ilação de que há contextos favorecedores a hipersegmentações, um 

palpite: o de que a percepção da semelhança de uma palavra autônoma em parte de outra seja 

mais transparente no início dos vocábulos. A coleção das ocorrências com <se ~ ce ~ çe>, 

contudo, desprivilegia esse lugar, porque mãos diferentes colocam <se ~ ce ~ çe> à parte, 

principalmente, quando ultima uma palavra. É possível que esteja aí a causa de o branco ter 

dado, para muitos dos casos, passagem ao hífen12. 

 
O mesmo Socio sendo o Artista que feis nada | quis pella mão de obra só pedio a Socie | 

dade que paga se as madeiras e o vidro. (AJB, 08.07-09) 

 

Ordeno a o Senhor 1º Secretario que tome os | nomes destes Senhores todos quantos Se 

acha | Cumpris-se para Suspender<se>, hums e motar | outros que estivessem no Cazo. 

(AJB, 19.21-24) 

 

...o Senhor Vizitador pediu | que si enseris-ce na acta um voto de louvor | ao secretario 

pela a offerta posto a votos foi | unanimente approvado. (FB, 06.23-26) 

 

...de mais Leu çe o requerimento do Nosso | Irmão Henriques Cardozo da Costa que pedia 

| ao Provedor manda çe ou demorase a ceçaõ | pois tinha de aprezentar sobre o 

Proçedim- | mento do nosso Irmão Carlos Manoel Rozena. (FPF, 05.07-11) 

 

O çoçio Narçizo pedio que se oberseva-se o Artigo | 37/ dos nosso Estatutos a o Socio 

Joaõ Manuel. (FJS, 01.48-49) 

 

...e se elle | entendia que havia qualquer pexa que chega-se ao Prezidente | ou ao Socios e 

espozesse para se ezamimar. (FJS, 03.209-211) 

 

...e para constar mandou o Prezidente | que selança-çe es te termo em que nos | a 

signamos. (GMB, 02.06-08) 

                                                 
12 Atenta-se a que, nos exemplos, não é o pronome clítico que está em causa. Talvez se justifiquem as grafias com 
o hífen e com o branco por via complementar: quando enclítico o pronome, grafam-no ou continuado ao verbo 
ou o separam com a inscrição do sinal ou o avizinham com o espaço em branco; identificada a parecença entre a 
parte final da palavra e o pronome - que, nos textos de onde saem as grafias, se ortografa como <se>, <ce> e 
<çe> e tem estatuto autônomo em outros lugares -, reproduziram-se duas possibilidades, exatamente as duas que 
se quer explicar.  
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... foi enviado ao mesmo Thesoureiro perguntando | -se quaes eraõ os fundos pertensente 

a casa que perten | seo a referida Irmandade e que hoje perten-se a Sociedade | Protectora 

dos Desvalidos. (JTS, 02.21-24) 

 

...deLiberou-se | que quanto antez se chama-se huma Junta | para Vinte seis do Corrente as 

oito oras da manhã. (MSC, 06.07-09) 

 

...uSenhor Prezidente tinha Lumiado uma commissão | para Fazer este Trabalho que ella 

ahinda não tinha | concluido este Trabalho que deixa-se para u outro conselho | 

Finallizar. (SFR, 01.53-56) 

 

Deos dis-se que aquelle que Foise Izattado na terra siria | abatido no Ceo I a quelle que 

abatido seria Izattado. (SFR, 02.48-49) 

 

Findo dis-se que Fazia Deide já, uma obcrevação | sobre o Livro de mensalidade que 

seacha aRuinado. (SFR, 02.59-60) 

 

 Os exemplários até aqui apresentados licenciam a constatação da precedência de 

palavras gramaticais sobre as lexicais no fracionamento dos vocábulos, porque é notória a 

parecença de uma das parcelas isoladas com artigos, conjunções, preposições e pronomes. 

Contudo, é bastante mais volumosa a presença de ocorrências que distanciam uma porção 

equivalente ao artigo definido, pelo que parece ser a sua percepção enquanto palavra 

autônoma bastante forte. A antologia seguinte nada tem a ver com segmentação irregular, mas 

manifesta um expediente encontrado por alguns autores que, talvez, deponha a favor do que 

se diz, já que a repetição do artigo pode estar apontando para a sua assimilação mais imediata, 

enquanto forma autônoma, entre as palavras gramaticais:  

 
Aos osdizoito dimas domes de Junho demil eoito sen- | tos etrinta e seto estando 

oProuedor emais meza- | rios danossa de Vocaõ leu-se otermo ... (AAC, 01.02-04) 

 

Vossa Senhoria mande ler mandou o Senhor Prizidente | ler pello O Senhor 2º Secretario a 

the Serta | altura. (AJB, 15.119-121) 

 

... mandou o Senhor Pri- | zidente pello o 1º Secretario que lece a quellas pa- | rtes dos 

Socios. (AJB, 16.16-18) 
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Foi appresentado pelo o 1º. Secretario | um requerimento do Senhor Manuel Ferreira dos 

Santos | pedindo para ser admittido socio effectivo. (FB, 02.13-15) 

 

O Conselho deliberou que se fizesse | o encannamento a gaz na caza da sessaõ | e que si 

faça o anniversario no dia deter- | minado pelo os nossos estatutos. (FB, 04.18-21) 

 

...o Senhor Vizitador pediu | que si enseris-ce na acta um voto de louvor | ao secretario 

pela a offerta posto a votos foi | unanimente approvado. (FB, 06.23-26) 

 

Foi Proposto pello o nosso Provedor | que Em vertude do Artigo 10 Paragar | fo 1o. da 

Lei da nossa Devoçaõ que os Irmãos... (FPF, 03.06-08) 

 

...epara contar | digo e foraõ murtado pela a falta de - | deverem os Irmae)s seguinte, 

Militaõ | Alberto Pituba Joaquim de Santa Anna | Martiniano da Crus aSiprestes Manoel | 

da Paixaõ e Silva Thomas Luis Teixeira. (MES, 02.16-21) 

 

Aos o cinco dias do mes de Março de hum mil e | outo cento e quarenta e tres, estando o 

Provedor | emais mesario preenxeu-se os deveres... (MES, 05.01-03) 

 

...estando ovice Provedor emais | Irmae)ns em acto de mesa, acentoçe em maori- | a de 

votos asegurançia do nosso cofre pela a | representaçaõ feita pelo o nosso Irmão Carlos | 

Manuel Rosena. (MES, 08.02-06) 

 

...sendo Dada A esplicação, Ficou | aprovada ser pello o Senhor Manuel Francisco e Leu-se 

o De- | creto da provação da Elleição em que não Ademite | mas aprovação pello o 

Prezidente da Provincia. (SFR, 02-27-30) 
 

 Fez-se já uma referência ligeira a que a fala contribui na condução de grafias 

hipersegmentadas, quando se aludiu a Manuel Leonardo Fernandes e à sua transcrição 

fonética dos monossílabos. Adicionam-se ao tópico quatro ocorrências, assentadas por três 

diferentes autores, em que a representação gráfica de uma monotongação levou à sua 

semelhança com o artigo, por isso o branco o situou à parte:  

 
...Munto ignoro o procidi- | mento desta Caza quando se aprezenta hum | progeto para o 

bem esta e o mento della hé | logo levado de encontro... (AJB, 18.24-27) 
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...despois de lido pidio | apalavra o Socio Manuel Cajuero dizendo qu Senhor | Vesce 

Presidente naõ teve o menos a dilicadeza de | declara a esta Senbrea qual o motivo de 

Visce Prisidente | achace Sentado na cadera da Presidencia. (LSS, 37.38-42) 

 

Freio uma em menda e assim, Foi | Aprovada, pedindo uma Esplicação o Socio Manuel 

Francisco | e disse que tendo o Vido Ler-se deigeijava saber por quem | Foi. (SFR, 02.23-

26) 

 

Foi Lido | hum Reguirimento do Escrituraro Pedindo | ho mento de Sua mensalidade: ho 

| Senhor prisidente Poz em Secuçaõ. (SRS, 04.29-32) 
 

 Para o último exemplo, observe-se uma das variantes gráficas proposta pelo autor para 

o artigo: 

 
Continuou ó Senhor Presidente ho Trabalho da Eleiçaõ | Chamou para Luga de Prisidente 

ó Senhor Soscio | Manoel Francisco do Santos Por Sei ho midiato em | Voto. (SRS, 01.22-

25) 

 

Foi pago ho Escretuaro da Mesma | Senhores Conçosios Foi Prosedido Este Trabalho | 

Tançomente com ho Conselho é por orgençia da | do Prisidente Ficando para Leva ao 

Consimento | da Sembelha. (SRS, 01.46-50) 
 

 Deslocar o <r> na escrita de sílabas complexas, também isso agenciou um lugar 

imerecido para o espaço em branco, porque deu margem à semelhança entre uma parcela da 

palavra e formas autônomas na escrita:  

  
...foi a prezentado por entre medio do Senhor | 1º Secretario hum requerimento do Senhor 

Andre | Fernandez Galiza porpondo Suas Condicoens... (AJB, 06.02-04) 

 

...e Comparecendo o dicto Senhor no mencio- | nado dia 22 a meza da Santa Caza lefizerão 

en- | terga de huma relacaõ Conistando fartas de | Orfom da quelle Pio estabelimento para 

Ser | por curado en, divercos logares, por esta Socie | dade. (AJB, 21.16-20) 

 

...neste Entre Vale a Presentou Senhor Sosio Thezoreiro | Joaõ Theodorio da Sulidade: 

que hindo na caxa Seguinte | Puthecaras... (SFR, 01.29-31)  
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 A recorrência aos dados da escrita infantil pode ser, mais uma vez, proveitosa para o 

entendimento de uma série de grafias hipersegmentadas. Transcrevem-se quatro textos de 

crianças, apresentados por Silva (1994, p. 50-51), para aclarar o porquê: 

 

O Natal tras muita feliz sidade. 

 

O gato ci de brha. | O rato re bola po gato. | O gato ba ma cbasa.  

 

Era uma veis uma gato e uma rato | o gato queria pegar o rato em tão o gato coria | muito 

na casa o rato subio no tiliado | e o gato sigio a teo o tiliado e o rato caio do teiliado | e o 

gato caiu tem bem o rato caio im um | par de meia e o gato im um baude | de gáua. 

 

Era uma vez uma roza ela éra | muto tite ai naseu uma roza | vermelha ai a roza ficoo com 

tente | ai naseu tar roza a roza não queria | sai de lá mais vei um homem | e rão cou ela.13

 

 Segundo o autor, a familiaridade com uma das partes do vocábulo ou com ambas 

contribuiu na fragmentação, de modo que, como põem à vista os dois primeiros exemplos, o 

branco assinala a percepção da semelhança entre parcelas da palavra e vocábulos lexicais. Para 

cá, há grafias que acolhem essa como a sua explicação, uma vez que pontos de corte podem 

ter sido introduzidos na medida em que as sub-partes, uma ou todas elas, eram já conhecidas e 

reconhecidas como vocábulos independentes na escrita.  

  
Hé de Urgente necicidade e naõ podemos deixar | pasar deza persebido de mostramos do 

publico | sensato Os nosso Socios Protetoures, por amor ao | nosso progeto Caza de 

Azilo. (AJB, 14.01-04) 

 

Panta leão Lopes Villas Boas. (AJB, 15.141) 

 

...sem que apareçe ja mas apareça nesta Devo | çaõ Cartas deigual natureza. (MJR, 11.10-

11) 

 

...insto ficando adiada | para aprimeira reuniaõ outro sim ficando | asistremacons 

dedodos Irmaõ eIrmã que tiuerem | emcurido no Artigo 49. (AAC, 01.06-09) 

 
                                                 
13 Grifos nossos. 
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Outro sim que por apareçer hum oficio da prezente Com- | missaõ que na Subre escrita 

pedia hum estraordinaria. (JMS, 07. 12-13) 

 

23 Matheus Paulino Castro | 24 Francisco Ro Maõ di Jezuz | 25 Manoel Alfonso 

Tavaris... (JCB, 12.41-45) 

 

foi apresentada pelo 1º Secretario uma | létra do Sinhor Marciano. da Boa Morte | a esti 

Concélho, nu Valor de Centro e Onze mil | e duzento jmportancia dus alugueis. de Nove | 

mez e Vinte <Ouito> dias da Sobre loja qu oCupava. (LSS, 15.14-18) 

 

O Senhor Thizoreiro João thodorio aprezentu <a cardeneta> provan | do ter recolhido a 

quantia de Siqunta mil res | em dez e novi do Corrente. (LSS, 03.12-14) 
 

 Para o terceiro e quarto exemplos apresentados por Silva (1994), aqueles em que 

também foi grafado como tem bem e arrancou como rão cou, respectivamente, a decisão sobre a 

forma adequada de um determinado símbolo ou a forma gráfica de uma dada palavra pôde, 

segundo o autor, ter levado a uma interrupção do gesto de escrever, que, desse modo, definiria 

posições de corte para a criança. É particularmente a segunda hipótese que interessa aqui, 

porque o verbo subscrever fez com que diversos autores variassem na sua ortografia. Sobcrevi 

(FZC, 05.11), Sorberçerver (MVS, 03.13-14), Subcrevi (MJR, 08.13), subicrevir (MES, 08.17), 

subriquivi (TMJ, 02.20)... A lista poderia ser mais demorada, mas já é suficiente para mostrar as 

alternativas encontradas por algumas mãos. E há um vestígio a mais a atestar a incerteza na 

grafia da palavra: o branco, favorecido, talvez, por uma suspensão momentânea do ato de 

escrever, em que estaria em causa a procura pela forma apropriada:  

 
...epor estar Comfo | rme mandou o nosso Irmão Prouedor laura este | termo emque eu 

Como Secretario Sobre escriuo | eaSignei. (AAC, 02.11-14) 

 

...epor está Comforme man | dou o Provedor lavra este termo, para atodo tempo Cons | 

tar e eu Escrivam ofes é Sobre escrevi hera Supra. (JFO, 09.07-09) 

 

...e por estar conforme mandor | o Irmaõ Vis Provedor e eu que sube escrivir. (MES, 

01.13-14) 
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é por estar conformé mandou | o Provedor Lavra este termo e eu que o fei | o subre 

escrevir em empedimento do secretario. (MES, 07.10-12) 

 

...E por Estar Comforme mandou | o nosso Provedor passaçe Termo disso em | que 

todos Asinamos e eu que Este fiz | Esube escrivi. (FPF, 03.33-36) 

 

Eu que este Fez e Sube escrevi e Assinei. (FPF, 04.08) 

 

...epor estar Conforme mando o nosso | Irmão Provedor fizesse tremo e eu que este fiz e | 

Sube es crevi e assinei. (FPF, 05. 17-19) 

 

...epor estar Com- | frome mandou o dito Provedor que fizesse | termo disso em que todos 

nos nos assinanos | e eu que este fiz esube escrivi assimei. (FPF, 10.19-22) 

 

...istando Concluido os nos- | ços trabalhos mandou o Provedor passar este termo | emque 

todos assignamos e Eu que Sobre Escrevy. (FFS, 01.07-08) 
 

 É bom que se afaste uma impressão que a abordagem do tópico, talvez, tenha causado, 

a de que é acessível e segura a interpretação para todas as grafias indevidamente segmentadas. 

Decisão sobre a forma gráfica de uma palavra, deliberação sobre a adequação de um símbolo 

gráfico, parecença com vocábulos gramaticais, semelhança com formas lexicais, “focalização 

excessiva desta unidade [sílabas complexas] em detrimento da atenção à palavra como um 

todo” (Kato, Moreira e Tarallo, 1998, p. 85)... O elenco abaixo pode ter encontrado em 

alguma dessas sugestões o seu ponto de apoio, mas os dados ali inclusos não se deixam 

explicar com prontidão:  

 
foi Reprovado acta de 21 de 1860 | por toda a Senblea gelra fi cando | Semilente a buzo 

de menhun e | fito o que mandei por no anun cio do | Diario da Bahia. (AAJ, 10.03-07) 

 

...em seguida um requirimento do Soçio Ma | noel Cladio, que compariçeo doente sendo 

Socio | despen çado di compariçer as seiçaõ. (FJS, 02.20-22) 

 

No dia 30 di Março | aprezentousi um o fisio da Susiedade Monti | Pio dos Artistas 

Convidando o Direitorio desta Su | Su Siedade a fim di asistir o seu aniversario | no 

domingo prochimo o Prizidenti nomiou | uma Comicão de menbros para sastis fazer a | 

o ofisio damesma. (JCB, 08.25-31) 
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A meza eos Irmãos em maioria absoluta devotos deter- | minaraõ que ficava de nenhum 

efei to os votos fei tos | no dia dezasete de Setembro do mesmo anno; mais sim fazen | 

do-se novos com vi tes por cartas a todos os Irmãos para nodia | vinte nove de outubro 

deste prezente anno fazer-se nova Meza. (JMS, 10.38-42) 

 

...estando | oSenhor Irmãm Ex Provedor eMais Men- | zarios da Devoçaõ de Nossa 

Senhora da So- | lidade dos Desvali do foi proposto em Me- | za que por, falta de naõ 

sepo der dar anda- | mento aostrabalhos da mesma Devoçaõ- | foi pro pos to pello o 

mesmo Ex Povedor... (JNJ, 02.01-08) 

 

Disse Senhor Prizidente | naõ tem mas Senhor que diga mas- | nada Disse Senhor Prizidente 

vou | mandar por ivo tacaõ. (MAC, 01.57-60) 

 

...Estando o Irmaõ Vis Provedor | e mais Irmae)s se fei a Meza na orde do Custume | para 

an damento da mesma Devoçaõ a fim de se | arece ber os mençais. (MES, 01.02-05) 

 

...abrio a sesao | u dito Senhor aomeio dia feita axamada axava | se prezente [18] senhores 

Socios lida acta antrior | foi aprova da mandou u Senhor prizidente | ler pe lo 1º 

Secretario u artigo 27 = i 28 da di | puzisaõ gera do istatu to foi lido hum ho | ficio da 

irmandade de Nossa Senhora do Ruzario | onde is tamo riunido no qual pidia u salaõ | on 

de fucihonemos. (MLF, 07.03-11) 

 

...he como nada Disero o Sosio Prizidente | Sensiçe ao Artigo 45 dos Estatusto que Trata 

do | ne gosio de Horgenca naõ des pasça na premeira | Seçaõ Ficara para a Seguinte. 

(SRS, 04.33-36) 
 

 A recolha dos exemplos nos textos dos autores acima eleitos foi proposital e, ao lado 

desses, mais alguns podem prover dados à listagem, que se alinhavaria por outro aspecto que, 

talvez, abrace aquelas grafias que escapam a uma explicação imediata. Fala-se do excesso de 

hipersegmentação que unem essas mãos e, conseqüentemente, as distancia de outras. E quanto 

a isso, a esse acúmulo de grafias hipersegmentadas, é Marquilhas (2000, p. 243-245) quem 

consente a hipótese de que se deva ao ritmo de uma escrita lenta, difícil e penosa. É notório 

nesses autores o fracionamento, por vezes, incidindo em todas as sílabas do vocábulo, sinal 

possível de uma escrita que, em momentos vários, teve de recorrer à soletração. Tenham-se 

mais exemplos provenientes dessas mãos: 
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Ao tres dia do mes de Março de 1844 com paricer | o Irmão Provedor e mas Mezario fes 

çe o tra balho | da de vo çaõ na forma do cus tume e fim | do o thra ba lho tra toçe de 

se fazer a comic | çaõ para que ficou a thorizado o noço Irmão Pro | ve dor para a pren 

sen tar a lu mia çaõ dos Irmão | que esteja no ceu a can çe en virtude do Capítulo | tres 

Artigo 11 parago 5 que o a thoriza ha de | a prenzen tar na 1o. do Dominga de Abril | e 

por esta con for me mandou o Irmão Prove | dor <fazer> es te que todo a si ma mo e Eu 

que este fis | e a çi nei  Bahia era e supra. (JPS, 01.01-12) 

 

Ao qua tro dias do mes de Agosto de mi | l e outo, sentos, e quaren ta e qua | tro es 

tando o veçe Pro ve dor e mas | mezario fes çe o thra balho na ordem | do Co tume 

ficou odiado para se tratar | dos trabalho e treceira Dominga d[a] | dita e por esta 

conforme pasei es te co | mo se Cre tário que fis e acinei. (JPS, 02.01-08) 

 

A Comicaõ Premanente Pros testa des | o dia da Reuniaõ 2 de Majo de 1841 | Sobre o 

Altigo 38 e 39 que Aparicendo deste | dia por diente areprezentacaõ daComm- | icaõ a 

Ilustre Meza para Despacha | o Requirimento da Deuocaõ Comadata | do dia 20 de Abril 

do Corente an no | Protes tou que todá qual quer falta doIrmão | que deze zaõ entar e 

dos Irmão que pederem | asua dimisaõ por Cauza do Compemen- | to do Artigo aSima de 

Clarado naõ | aparicendo apena neste Artrigo que | aILustre Miza athe areforma do- | 

nosso Compremisio Igiga do Mencaes | da Deuocaõ as murta que os Irmão tiuerem | de 

Comprir pagar elle ficara res- | ponca vel pella as fatas do andamento | des ta de uo caõ 

Visto negar o despaxo | que a Commicaõ emViov emNome da De- | uocaõ ev que fis 

easiner. (MC, 02.01-20) 

 

Invirtude do artigo 15 do rigimento di | libero u u Senhor socio prizidente que fize | se 

avizar a Vossa Senhorias para nurihunirmos | insesaõ para si tra tar dos dinheros ri | 

culhidos nozi tabalicimento i ho | tros tra ba lhos di orgencia para oseo bom | an 

damento bem como entrarem | com u dinhero de sua mensa lidade | ho tro sim o 

biservando uar tigo 34 do | ista tu to; Bahia 6 de Janeiro de 1867. (MLF, 03.02-11) 

 

Sesaõ do dia 2 de Maio de 1869  Foraõ suspensos u Senhores | socios siguinte por si 

haxarem conpriendidos no | artigo 37 do istatuto i gun tamente por terem | sidos car 

tihados para pagarem seos de bi tos ou si | contra tarem para seos pagamento o que 

dexaro di | conpri ficando todos senhores notados como | manda o ar tigo 7 da dipuzisaõ 

gera do rigimen | to por is ta conforme mandou u Senhor Prizi | dente lavra heste termo 

com unomes do ditos | Senhores eu que fis i a sinei como 1º Secretario Manoel | Leonardo 

Fernandes notados Gerado Joze da Conse<cao> | Joaõ Joze Franco; Manoel Joze do 

Nacimento | Honorato Fi lipe Manga beira continua. (MLF, 09.01-13) 

 

Os quar toze dias do Meis de Nouenbro | do anno de mil outo sen tro e trinta e qu- | 

artro haxando-çe Reonido na Caza da- | Meza de Nossa Senhora do Rozario dos quinze | 

 266



Misterio, em ver tude do Tremo da data | do 1o. de Nouenbro des te mesmo anno, os- | 

nomiado para a dita e tirando-çe sorte para | se çaber quem Prezidente e Saçretario, sahirão. 

| Prezidente | Joze Fernandez do Ó | Sacretario | Gregorio Manuel Bahia | E para Cons tar 

o prençipio des te trabalho, | mandou o Prizidente lançar es te termo | em que nos 

Assignamos.  (GMB, 01.01-16) 
 

É essa, mutatis mutandis, a explicação de Silva (1994) também, nos dados da escrita 

infantil, para a segmentação em todas as sílabas de uma palavra: 

 
Observamos também que, em alguns momentos, a criança segmenta em cada sílaba de um 

vocábulo. Isso pode ter a ver com a silabificação enfática da linguagem oral, como também 

com a percepção de como a escrita é abordada na escola, isto é, com as técnicas de ditado a 

que ela é exposta. (p. 54) 

 

Acreditamos que a ca bou foi representado silabicamente por razões puramente enfáticas e 

expressivas. O fato de a criança, talvez, repetir para si o enunciado à medida que escreve 

faz com que represente por meio de cortes as pausas e alongamentos das sílabas, presentes 

na linguagem oral. (p. 55) 

 

Como outra hipótese, supomos que essa criança [a que produziu a ca bou] já deve ter 

inferido, através das silabificações feitas pela professora ao ditar, que também é possível 

representar a escrita silabicamente. (p. 55) 
 

 Abaixo, repetições de sílabas, descontinuadas pelo branco e anotadas por Antônio José 

Bracete e Manoel Leonardo Fernandes, como indícios mais evidentes de uma escrita que se 

apoiou na soletração:  

 
...mais visto o estado da Caza não | Con qor co do do por que fartaõ as principas | 

Couzas, o que mostraremos mos ao Go- | vreno logo que a qui se aprezente. (AJB, 31.66-

69) 

 

O Quartoze do Dia do Mez de Junho de1835 | estando Comjunto fes a chamada foi de de 

Costido | para quanto ante farzer hum Coffre para nosso | trabalho Nossa Sugarança e 

ser lança dano Livlbe | o trabalho que a Comimçaõ em vear epra estar Com | forme asinei 

Manoel Victo Serra. (MVS, 07.01-06) 
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3.2.4 Enfim, o ponto final 

 

 Os estudos sincrônicos já revelaram, para os dados da aquisição de escrita, que 

propostas de segmentação afastadas do canône não são conduzidas aleatoriamente. Os dados 

provenientes dos textos de africanos e afro-descendentes do Brasil oitocentista parecem 

demonstrar que também é assim: espelharam recortes efetuados sobre a linguagem oral, 

apoiaram-se em uma escrita soletrada, valeram-se do que já tinham apropriado do código 

escrito... Parece certo que esses negros tiveram as suas razões para dar ao branco o seu lugar. 
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3.3 ASPECTO DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA: GRAFIAS PARA SÍLABAS 

COMPLEXAS  

 

3.3.1 Introdução 

 

 Para indivíduos em fase de aquisição da escrita ou para aqueles que não a dominam 

com destreza, a representação gráfica de sílabas que se afastem da estrutura canônica CV, não 

marcada, não é etapa por que se passe com ligeireza14. Se o afastamento da canonicidade 

silábica encontra razão de ser por incluir um segmento líquido, aumentam-se as chances de 

transcrições desviantes. É isso, então, que vêm mostrando alguns dados, tanto do passado 

como do presente: grafias irregulares para seqüências silábicas complexas com segmentos 

líquidos, principalmente o /r/15, parecem ser traço atemporal e a-histórico, pelo menos em 

algumas línguas. Foi essa a característica mais marcante das mãos inábeis portuguesas do 

século XVII estudadas por Marquilhas (2000, p. 246) (afrimar por afirmar, fazre por fazer, cabars 

por cabras, cirstão por cristão); Blanche-Benveniste (1998, p. 138) pontua o fenômeno em mãos 

de crianças francesas dos séculos XIX e XX (devert por devret = devraient); Abaurre (2001, p. 63-

85) e Zorzi (1998, p. 80-82) documentam-no sobejamente na escrita de crianças brasileiras da 

atualidade (magar por magra, pober por pobre, quato por quarto, entoru por entrou) e, em textos de 

adultos brasileiros em fase inicial de aquisição do código escrito, Kleiman (2001, p. 232) 

(aleguer por alegre)  e Picoli (2001, p.115) (pobemas por problemas)  indicam que também esses 

teriam pela frente esse aspecto a ser devidamente apropriado. Mas ver, para o passado, 

produtos gráficos inesperados para sílabas complexas que incluem líquidas como resultantes 

apenas de dificuldades e inseguranças na sua representação é certeza que não se pode ter por 
                                                 
14 Segundo Abaurre (2001, p. 63), estruturas silábicas do tipo V também são potencialmente não marcadas, 
porque são produzidas sem dificuldade alguma por crianças falantes do português em estágios iniciais de 
aquisição da linguagem oral. 
15 Por questões de economia na descrição, utilizar-se-á, assim como fizeram Marquilhas (2000, p. 245-257) e 
Barbosa (1999, p. 159-163), /r/ para se referir à vibrante em todas as posições silábicas em que pode ocorrer. Do 
mesmo modo, empregar-se-ão o /l/ para a lateral e o /s/ para a sibilante. Quando se mencionar a transcrição 
gráfica dos segmentos, valer-se-á de <r>, <l> e <s>, respectivamente. 
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inteira, porque mãos habilidosas do final do século XVIII deslocam <r> nessas estruturas - 

perciso por preciso, traja por tarja, perjuizo por prejuízo, conforme Barbosa (1999, p. 163-165)16.  

Os estudos que se voltaram para a questão em sincronias passadas não o revelam, mas 

também o /s/, quando em sílabas complexas, conduz, pelo que mostram os dados da escrita 

infantil, à variação ortográfica: suto por susto, foreta por floresta (Abaurre, 2001, p. 63-85) e 

fantama por fatasma, depoi por depois, tritesa por tristeza (Zorzi, 1998, p. 54). Ao lado de formas 

como Ademinitador (administrador), tarbalho (trabalho), Jonal (jornal), Frenandes (Fernandes), Aberto 

(Alberto), Senbela (assembléia), há outras – Catical (castiçal), conpota (composta), Sini (Cisne) –, 

reveladoras de que, nas produções de negros do século XIX, o /r/, o /l/ e o /s/, todos eles, 

levavam essas mãos, com freqüência variada, a incorrerem em irregularidades ortográficas. O 

que pode estar por trás de formas como essas é aquilo a que se refere Abaurre (2001, p. 64): o 

esforço de decidir sobre o número dos segmentos que devem ser representados, assim como o 

lugar a ocupar na estrutura das sílabas. É verdade que, no geral dos dados que aqui se 

analisam, os exemplos que incluem as líquidas, o /r/ sobretudo, são bem mais numerosos, 

mas não se pode desconsiderar o fato de que, nessas estruturas, ocupam um lugar a mais que o 

/s/, o de ataque ramificado. 

O que a bibliografia sobre o tema vem mostrando também é que, por trás de 

fenômenos – omissões e deslocamentos – que envolvem a grafia de sílabas complexas, pode 

estar uma espécie de empreendimento analógico, em que é o padrão CV, ‘ótimo’, porque não 

marcado e mais natural, o que se busca representar; daí algumas soluções que se podem 

interpretar, pelo menos na escrita, como um esforço de tornar CV aquilo que não o é, ou seja, 

as estruturas silábicas mais complexas. Os documentos analisados testemunham que, mesmo 

não estando em causa tais estruturas, a transcrição de uma  palavra pôde ter sido conduzida 

em analogia com o padrão CV. Júlio Capitolino da Boa Morte e Antônio José Bracete não se 

contentaram com uma função do <n> que marcasse apenas o traço de nasalidade; para 
                                                 
16 É bem verdade que, como assinala Barbosa (1999, p. 162), o traço parece ser restrito: incide, com maior 
freqüência, nos cognatos dos verbos determinar e pretender. 
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desfazer a aparência de sílaba complexa, a inserção de uma vogal depois desse grafema foi a 

solução encontrada, o que resultou escritas como: Duzenetos por duzentos (JCB, 16.28), 

Fernanadis por Fernandes (JCB, 08.08), ficanado por ficando (AJB, 25.19-20), manisipado por 

emancipado (JCB, 24.28), Sindicanaça por sindicância (JCB, 05.13). Que não se espere, porém, 

regularidade em um expediente utilizado; esses mesmos autores escrevem ezememplo para 

exemplo (AJB, 22.103) e Terenensio para Terêncio (JCB, 13.21). 

 Para a grafia das sílabas complexas com as líquidas, registram-se procedimentos mais e 

menos comuns. Dentre esses últimos, os não tão recorrentes, está aquele de inserir uma vogal, 

quando o segmento forma ataque ramificado ou quando ocupa a posição de coda em final de 

palavra. Em ambos os casos, foram atingidas principalmente cadeias silábicas que incluem o 

/r/: aporovaçaõ por aprovação (AJB, 20.27-28), disquiriçaõ por descrição (JCB, 06.31; JCB, 23.20-

21), enterege por entregue (AJB, 32.30), Rodirigues por Rodrigues (LSS, 04.08), Espelicacaõ por 

explicação (SRS, 02.30-31), querere por querer (JPS, 01.16), Relatare por relatar (SRS, 03.22). Se 

também o /s/ ocorre em posição de coda em final de palavra, seria de esperar que a inserção 

de grafema se estendesse também a sílabas que não incluam necessariamente segmentos 

líquidos. Embora poucas e assentadas por uma mesma mão, as ocorrências seguintes 

confirmam isso: fizi por fiz (JCB, 12.49, JCB, 17.41); Mezi por mês (JCB, 17.30); Seixasi por 

Seixas (JCB, 05.17); seixasi por Seixas (JCB, 05.22).  

Porém, com números muito maiores de ocorrências e, portanto, mais generalizados, a 

ausência de representação gráfica e o deslocamento do grafema, esses, sim, encontraram nos 

documentos lugar privilegiado. 

 

3.3.2 Grafias de sílabas complexas com o /r/ 

 

 É o /r/ em ataque ramificado e em coda que será focalizado, até porque é em 

estruturas silábicas que o incluem nessas posições que se concentram as grafias irregulares. 
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Mas cabe um sobreaviso: o de que, assim como ocorre com os inábeis portugueses 

seiscentistas (Marquilhas, 2000, p. 247), também aqui o /r/ em ataque simples parece não 

oferecer problemas que conduzam a transcrições desviantes. As 19 ocorrências encontradas 

no corpus, que sugerem dificuldades em representar o segmento nesse lugar, emergem como 

fenômeno localizado, porque 18 incidem sobre um único item lexical e são produtos de uma 

mesma mão - antreou por anterior (AJB, 15.07; AJB, 17.07; AJB, 21.07; AJB, 26.07; AJB, 31.06). 

É esta a outra ocorrência a assinalar: ers por réis (JCB, 07.19). 

 

3.3.2.1 Grafias com o /r/ em ataque ramificado 

 

 Ficar carente de transcrição gráfica (as omissões) ou mudar o grafema de seu lugar 

original (os deslocamentos): é o que acontece quando o /r/ forma ataque ramificado. O 

padrão silábico do tipo C/r/C é o mais recorrentemente atingido: 

 

• Exemplos de omissões em ataque ramificado 
 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Ademinitador (administrador) MVS, 06.02 

balausto (balaustre) LSS, 44.05; LSS, 44.07 

Cobador (cobrador) FJS, 03.07 

Compemento (cumprimento) MC, 02.10-11 

Compiu (cumpriu) AAC, 04.03-04 

entaraõ (entrarão) FJS, 03.269 

escupulos (escrúpulos) MCS, 01.12 

estaordinaria (extraordinária) MJR, 12.03; MJR, 13.02-03 

Lavar (lavrar) AJB, 21.131; AJB, 24.34; JTS, 02.34 

Padoeira (padroeira) SFR, 01.13 

palava (palavra) JCB, 06.46 

pezente (prezente) AJB, 26.06 

Pizidenti (prezidente) JCB, 13.47 

podijicar (prejudicar) LSS, 22.32 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Povedor (provedor) JNJ, 02.08 

propio (próprio) AJB, 31.15; FJS, 04.17; MLF, 08.28 

pucurador (procurador) LSS, 01.20 

Rodego (Rodrigo) MVS, 05.02 

Segetario (secretário) LSS, 23.49; LSS, 32.17 

Silvesti (Silvestre) JCB, 09.24-25 

 

  

• Exemplos de deslocamentos em ataque ramificado 
 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Ander (André) AJB, 28.27; AJB, 28.63; AJB, 30.18; AJB, 30.63 

Barzelio (Brasil) MVS, 03.07 

encrontou (encontrou) FJS, 04.18 

escortinio (escrutínio) AJB, 25.19; JFO, 13.03; MJR, 07.39 

escurtino (escrutínio) MJR, 06.13 

enter (entre) AJB, 21.58; AJB, 33.07 

Fergezia (freguesia) MVS, 03.08 

Grabiel (Gabriel) AJB, 16.97; AJB, 18.148; MAC, 01.76; TMJ, 02.07 

Liver (livre) MVS, 03.06 

Menbor (membro) FPF, 10.17 

pertender (pretender) MJR, 07.11 

palavar (palavra) FJS, 03.10 

Perferido (preferido) MLF, 11.01 

porcidimento (procedimento) AJB, 18.125 

porcisão (procissão) SFR, 01.85 

poribe (proibe) TMJ, 01.12 

porqurando (procurando) LSS, 45.41 

Porvedor (provedor) AJB, 09.09; MVS, 06.02; MVS, 07.11 

Predeiro (pedreiro) SRS, 02.13 

ters (três) AJB, 24.24 

 

 As 131 ocorrências expõem que, na posição referida, a de ataque ramificado, será o 

deslocamento a ocorrer com mais freqüência, porque os números se distribuem assim: 

deslocamentos – 80 (61.1%); omissões – 51 (38.9%). 
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Fenômenos gráficos para o /r/ - ataque 
ramificado

61.1%

38.9%
omissões
deslocamentos

 
        Gráfico 01 

  

Quanto a possíveis fatores que, talvez, possam estar determinando as representações 

ráficas desviantes para o /r/ em ataque ramificado, os dados sugerem que dois são os mais 

relevantes: o acento e a ext ábu erve ela seguinte, 

que não ortamen l dos dados em relação aos fenômenos. Ambos 

atravessam, maioritariamente, as formas em cujas sílabas pretônicas está o  

às outras, as tônicas e postônicas, o que se nota é isto: que as primeiras levam uma pequena 

ndas, mas tanto umas como outras, mesmo que quantitavamente 

 /r/ em ataque ramificado – acento da sílaba  

g

ensão do voc lo. Para o acento, obs -se, na tab

há comp to desigua

 segmento. Quanto

vantagem sobre as segu

menos representadas, também deslocam ou omitem o grafema tradutor de /r/. 

 

 OMISSÕES DESLOCAMENTOS GERAL 

Pretônica 30 (58.8%) 61 (76.2%) 91 (69.5%) 

Postônica 08 (15.7%) 08 (10.0%) 16 (12.2%) 

TOTAL 51 (100%) 80 (100%) 131 (100%) 

 

 Do mesmo modo, comportam-se os dados em relação à extensão d

Tônica 13 (25.5%) 11 (13.8%) 24 (18.3%) 

   Tabela 21 

a palavra: o seu 

apel parece ser o de levar à variação ortográfica sílabas complexas com o /r/ em ataque p
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ramificado, mas não rque os números, os 

referentes à incidência dos fenômenos e aos dados gerais, exibem a mesm

permite ncia a uma esca o: as palavras com 3 ou mais sílabas são aquelas 

que, de longe, são as mais receptivas aos fenômenos; depois, as que se formam com duas 

ncia única da incidência de um deslocamento em uma palavra com 1 sílaba 

arece querer indicar que seriam essas, as monossilábicas, as mais resistentes. 

/r/ em ataque ramificado – extensão do vocábulo 

 

o de decidir sobre omissões e deslocamentos, po

a tendência, o que 

 a referê la de atuaçã

sílabas. A ocorrê

p

 

OMISSÕES DESLOCAMENTOS GERAL 

0 (0.0%) 01 (1.2%) 01 (0.8%) 

2 sílabas 14 (27.5%) 11 (13.8%) 25 (19.1%) 

3 ou mais sílabas 37 (72.5%) 68 (85.0%) 105 (80.1%) 

           Tabela 22   

1 sílaba 

TOTAL 51 (100%) 80 (100%) 131 (100%) 

 

3.3.2.2 Grafias com o /r/ em posição de coda 

 As grafias desviantes com o /r/ em posição de coda contam 257, que incidem, 

sobretudo, no padrão silábico CV/r/, mas também, co dos, no padrão V/r/ 

e em s mais c . A exemplo do que sucede em ataque ramificado, também se 

omi oca o ndo  coda: 

 

 

 

                                                

 

m números reduzi

 outro omplexos17

te e se desl  grafema, qua  está em causa o /r/ em

 
17 Assinala-se, todavia, que lidar com este traço, a escrita de sílabas complexas com o /r/ em coda, requereu que 
sobre os dados se operasse do seguinte modo: a) desconsideram-se formas portadoras de omissões em posição 
de coda em final de palavra, porque o que se pensou foi que, nesses casos, não está em causa uma omissão do 
<r> que se relacione com a grafia da sílaba complexa; a motivação é outra: a escrita se espelhou na oralidade – 
esprica por explicar (LSS, 37.44), Qualque por qualquer (SRS, 02.32), Inperado por imperador (AJB, 08.06); b) como um 
único vocábulo foram tratadas estruturas com verbo no infinitivo + o clítico se, pelo que formas como tratace por 
tratar-se (LSS, 07.39; LSS, 13.30), respondese por responder-se (MLF, 07.58) e eLege-çe por eleger-se (JFO, 09.04) foram 
interpretadas como tendo /r/ em posição de coda medial. São raras no corpus as ocorrências de verbo no 
infinitivo + outro clítico e, quanto a elas, não se incorreu em grafias irregulares. 
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• Exemplos de omissões em coda 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 
 

achace (achar-se) LSS, 37.42; LSS, 37.44 

Atigo (artigo) AJB, 28.39; MVS, 01.05; MVS, 07.13 

Bernadino o)  MJR, 01.14 (Bernardin MES, 10.17;

Cavalhos (Carvalhos) AJB, 14.29; AJB, 32.53 

emfemo (enfermo) FJS, 02.24-25 

Eminijido (Ermenegildo) JCB, 10.21 

extraodinario ) (extraordinário JDS, 02.02-03 

fimeza (firmeza) MC, 01.10 

Guilheme (Guilherme) AJB, 17.104; AJB, 23.43; AJB, 25.93; AJB, 28.67 

Imaõ (irmão) AAC, 01.16 

macou (marcou) AJB, 29.27 

odinario  (ordinário) MES, 02.15 

Onivesario (aniversário) LSS, 30.44 

pertubando (perturbando) FJS, 03.50-51; FJS, 03.52; FJS, 03.55; FJS, 03.56-57 

petece e SS, 34.20 nt (pertencente) LSS, 12.22-23; L

Repatir rtir) MVS, 04.05 (repa

Sevir (servir) AJB, 27.52; LSS, 17.23 

tratace (tratar-se) LSS, 07.39; LSS, 08.26; LSS, 09.20; LSS, 12.34 

tratamos (tratarmos) JFO, 05.06 

tratasi (tratar-se) JCB, 16.42 

 

 

• Exemp ocam oda 

GRAF LOCALIZAÇÃO 

los de desl entos em c

IA 

aprate (aparte) AJB, 31.94 

cardeneta (caderneta) LSS, 03.12 

confrome (conforme) FPF, 11.18; FPF, 12.43 

detreminou (determinou) AJB, 25.74; JMS, 05.08 

Fremeza (firmeza) MVS, 03.10 

EntreVale (intervalo) SRS, 01.29 

Erzesiço ício) (exerc SRS, 01.39 

execircio (exercício) FJS, 04.147 

Frenandes (Fernandes) AJB, 14.16; AJB, 15.03; AJB, 17.03; AJB, 18.03 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

intrepelaçaõ o) (interpelaçã FJS, 02.95 

Orputuna a) (oportun LSS, 18.40 

prefas (perfaz) AAC, 04.24 

pregunto (perguntou) LSS, 26.23; LSS, 32.26 

premitia (permitia) AJB, 22.18; FJS, 01.58 

pro (por) FJS, 03.114; JCB, 03.32; MVS, 06.06; MVS, 08.07 

quatroze (quatorze) FPF, 12.15-16; FPF, 12.31-32; FPF, 12.32-33 

Sartunino (Saturnino) FJS, 01.03; LSS, 24.24; MLF, 05.21; MLF, 05.62 

trade (tarde) SFR, 02.100 

treçeiro (terceiro) MJR, 07.13 

tremo (termo) FPF, 05.18; FPF, 06.16 

 

  Deslocar o grafema firma-se como estratégia mais recorrente, porque também cá, em 

posição de coda, teve quase o dobro de ocorrências em relação à omissão. Entre as 257 

formas, assiste-se ao deslocamento em 162 (63.0%); a omissão atingiu 95 dados (37.0%). 

 

Fenômenos gráficos para o /r/ - posição de coda

63.0%

37.0%

deslocamentos

 
          Gráfico 02 

 

De novo, parecem ser o acento e a extensão do vocábulo fatores que podem, também 

para o /r/ em coda, levar a que se incorra em transcrições variadas sílabas complexas. Os 

omissões
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números gerais apontam as pre sa ordem, como as únicas a se 

desviarem. Mas pegando-se por um ângulo

separadam  fenômeno issão atin tônicas e o 

deslocamento, as pretônicas. Não se pode perder

nicos, aquelas estruturas com verbo no infinitivo + se, cujas sílabas tônicas 

acolhem apenas omissões, pode ter motivado esse comportamento desigual. 

 

tônicas e tônicas, exatamente nes

 mais focalizado, aquele que considere 

ente os s, atesta-se uma inversão: a om ge mais as 

 de vista, entretanto, que ter considerado, 

como vocábulos ú

/r/ em coda – acento da sílaba 

 OMISSÕES DESLOCAMENTOS GERAL 

Tônica 57 (60.0%) 57 (35.2%) 114 (44.4%) 

Postônica 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

TOTAL 

Pretônica 38 (40.0%) 105 (64.8%) 143 (55.6%) 

95 (100%) 162 (100%) 257 (100%) 

    Tabela 23 

 

Já quanto à dimensã ompanham os referentes à 

incidência dos fenômenos e os dados parecem 

sujeito tanto ao deslocamento quanto à omissão se a palavra se compõe d is sílabas. 

Não é rra com vocábulos de corpo menor, porém parece certo que, quanto 

o da palavra, maiores, muito maiores, as chances de ter sílabas complexas 

o modo. 

o do vocábulo, os números gerais ac

mostrar que, em posição de coda, o /r/ está 

e 3 ou ma

que isso não oco

maior a extensã

grafadas de outr

 

/r/ em coda – extensão do vocábulo 

 OMISSÕES DESLOCAMENTOS GERAL 

1 sílaba 0 (0.0%) 06 (3.7%) 06 (2.3%) 

2 sílaba 09 (9.5%) 06 (3.7%) 15 (5.9%) 

3 ou mais sílabas 86 (90.5%) 150 (92.6%) 236 (91.8%) 

            Tabela 24 

  

TOTAL 95 (100%) 162 (100%) 257 (100%) 
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Observe-se, porém, que não foi desacertada a exclusão de dados com a omissão do 

grafema em posição de coda em final de palavra da análise, porque os números gerais se 

ajustam ao que já se observou para o /r/ em ataque ramificado e apontam, de fato, as sílabas 

postônicas e as palavras monossilábicas como as mais resistentes aos fenômenos da omissão e 

do deslocamento. Se não se detecta omissão em sílabas postônicas – nem poderia, já que a 

ausência do <r> gráfico aponta para uma escrita fonográfica –, também ali o deslocamento 

inexiste; se palavras compostas por sílaba única não atestam a omissão, porque, mais que 

logográficas, seriam também elas fonográficas, os 6 dados referentes ao deslocamento, 

estampadas por vários autores, mas que dizem respeito a um único item lexical – pro por por –, 

sugerem que não se trata, efetivamente, de dificuldades na grafia da sílaba, mas que tiveram 

também inspiração fonética.  

 

3.3.2.3 Algumas notas a mais sobre o /r/ em sílabas complexas 

 

 Os deslocamentos que envolvem o /r/ em ataque ramificado e em coda, esses 

merecem mais algum comentário, porque podem render comparações proveitosas.  

Quando deslocado, é na mesma sílaba que permanece o grafema, na ampla maioria dos 

casos. Mas pode acontecer também de ir buscar “um cantinho de seu” em sílabas anteriores e, 

mais raramente, em sílabas posteriores. 

Deslocamentos de <r>

0

30

60

90

120

150

180

ataque ramificado coda geral

sílaba anterior
mesma sílaba

sílaba posterior

 
     Gráfico 03 
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  Está aqui um traço que afasta os membros da SPD dos inábeis seiscentistas estudados 

por Marquilhas (2000, p. 249-253). Revisitando-se os dados fornecidos pela autora, o que se 

verifica é que, de mãos portuguesas do século XVII estacionadas em nível de competência 

gráfica elementar, sai o deslocamento do <r> apenas para a mesma sílaba. E já que se está 

aludindo ao que os diferenciam, assinala-se que o deslocamento não foi só o fenômeno mais 

marcante daquelas mãos, mas o único, uma vez que não se registram omissões. 

 Mas isso não significa dizer que a possibilidade de alocação do <r> em sílabas outras, 

que não as originais, seja inovação da escrita de negros, porque comportamento semelhante 

apresentam as crianças brasileiras em estágios iniciais de aquisição do código escrito (Zorzi, 

1998, p. 81): 

 
Em primeiro lugar, mais freqüentes foram as inversões que dizem respeito a sílabas 

terminadas com a letra r. Palavras como perdido, zelador e gorduchinho são grafadas, 

respectivamente, como predido, groduchinho e zeladro. Há uma tendência, pois, de a letra r 

mudar de posição dentro de sua sílaba original, como em enxugar – enxugra e perguntar – 

perguntra, assim como também é possível observar seu deslocamento para outra sílaba, 

resultando em grafias como aniversário – anirvesario e mordomo – modormo.  

  

Se não fosse por 3 dados (Atrigo por artigo, dretimina por determina, obresevar por observar), 

a formulação seguinte seria geral: quando migra para outra sílaba, o grafema é acolhido na 

mesma posição que lhe é correspondente na sílaba original, ou seja, será inscrito em posição 

de coda ou em ataque ramificado se esse é o seu lugar na sílaba de origem: 

 
Deslocamentos de <r> para outras sílabas 

ATAQUE RAMIFICADO CODA 

At R > At R 22 (100%) Cd > Cd 54 (94.7%) 

At R > Cd 0 (0.0%) Cd > At R 03 (5.3%) 

TOTAL 22 (100%) TOTAL 57 (100%) 

 Tabela 25 
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Isso pode estar sugerindo que os padrões silábicos em que figura o /r/ em sílabas 

complexas, tanto em grupo consonântico, quanto em coda, estão estabilizados na 

representação fonológica dos membros da SPD; a topografia do grafema na palavra, essa é 

que apresentava dificuldades. Mas é a posição de coda aquela a se apresentar como a mais 

dificultosa para a transcrição do /r/:  

 

Grafias irregulares com o /r/

0

30

60

90

120

150

180

ataque ramificado coda

omissões
deslocamentos

 
                       Gráfico 04 

 

 O gráfico traduz isto: que 131 formas deslocam ou omitem o <r> incluso em cadeias 

consonânticas e 257 o fazem em coda. E a comparação com os inábeis de seiscentos, mais 

uma vez, é irresistível, porque, para eles, era o /r/ em ataque ramificado, mais distante do 

padrão CV do que o /r/ em coda, que se tornava mais problemático (Marquilhas, 2000, p. 

248):  

 
Mas o afastamento do canône silábico CV, esse sim, determinava que os inábeis 

portugueses do século XVII incorressem frequentemente na irregularidade ortográfica. O 

que os dados parecem sugerir (considerada a lista de erros em formas com a estrutura 

C/r/V, onde é sistemática a inscrição de <r> como se ocupasse uma posição de coda, quer 

medial quer final) é que a estrutura CV/r/ se apresentaria mais natural.  
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 Para cá, referir-se a uma estrutura silábica como a ‘mais natural’ é coisa que os dados 

não permitem, a não ser, talvez, que se pluralize a expressão. As omissões confirmariam o 

padrão mais natural de todos, o CV, porque foi para ele que convergiram cadeias do tipo 

C/r/V e CV/r/, mas também o V, pelo que se pode atestar do fenômeno nas seqüências 

V/r/18. Os deslocamentos em ataque ramificado testemunhariam que também o tipo CV/r/ 

se mostrasse como mais natural que C/r/V, porque divide com o padrão CV a mesma ordem 

na seqüência dos dois primeiros segmentos, o consonântico e o vocálico. Mas ter-se-ia de 

parar por aqui, porque, nos deslocamentos em coda, numerosíssimos, a constante foi a 

inscrição do <r> como se preenchesse a posição de ataque ramificado e o que se está a atestar 

é o inesperado: a passagem de um padrão silábico mais para outro menos natural. Seja como 

r, que dificuldades na transcrição do segmento se concentrem na posição de coda, mais que 

esperado assim. Alvarenga e Oliveira (1997, 

. 131, apud Tasca, 2002, p. 30), analisando a instabilidade de consoantes em posição final na 

 /l/ 

mais sílabas, seria alvo mais fácil de ser acertado ou pela omissão ou pelo deslocamento, 

                                                

fo

na de ataque ramificado, talvez não seja fato tão in

p

escrita de crianças em idade escolar, dizem ser a coda um lugar privilegiado para grande 

número tanto de alofonias na fala como de variações na escrita. 

 

3.3.3 Grafias de sílabas complexas com o

 

 Se comparadas ao /r/, são pouquíssimas as formas que expõem grafias desviantes 

com o /l/ em sílabas complexas: 35. Mas essa desproporção aponta para a mesma constatação 

de Marquilhas (2000, p. 257), ou seja, também para os negros do século XIX é a lateral um 

segmento mais estabilizado que a vibrante.  

 Os 35 dados gerais indicam, também cá, que o /l/, quando em palavras com três ou 

 
18 Abaurre (2001, p. 64) nota que as crianças demonstram dominar na escrita rapidamente as estruturas silábicas 
do tipo CV e também V. 
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porque em 30 formas (85.7%) assim constituídas se atesta a atuação dos fenômenos19. Quanto 

ao acento, é isto: as sílabas postônicas, sem nenhum registro que denuncie problemas de 

presentação gráfica para a lateral, parecem ser as que mais resistem; para as outras, as 

pretônicas e tônicas, as ocorrências estão em equilíbrio: 17 (48.6%) e 18 (51.4%), 

respectivamente  alguns exemplos e  observe-se que não se anotam omissões de <l> 

em ata ificado:

 

mplo s e

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

re

. Vejam-se

que ram  

• Exe s de omissõe m coda 
 

Aberto (Alberto) LSS, 07.29 

acançe ) (alcance JPS, 01.07 

anafabetos s) (analfabeto AJB, 33.25 

dificudade e) (dificuldad AJB, 31.78 

emboço (embolso) FJS, 04.15; FJS, 04.65 

Eminijido (Ermenegildo) CB, 10.21 JCB, 10.13; J

fatarem (faltarem) AJB, 20.113 

fatas (faltas) MC, 02.17 

Izattado (exaltado) SFR, 02.48; SFR, 02.49 

Jerado (Geraldo) SRS, 03.08; SRS, 03.08; SRS, 03.17; SRS, 04.21 

matratada (maltratada) LSS, 25.43; LSS, 29.22 

mutipllicar (multiplicar) MSC, 14.11 

quaquer (qualquer) FJS, 03.128; LSS, 39.28, LSS, 49-50 

rezover (resolver) LSS, 33.49-50 

Rezutados (resultados) SRS, 02.41 

• Ex s de desloca ntos em coda e em ataque ramificado 
 

gelra (geral) AJB, 10.04 

responcalve el)  (responsáv AAC, 04.16

 
rmas que omit19 Não eraram fo em sição de coda em final de palavra, porque se admitiu  se consid o <l> em po

 

 

emplo me

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

                                                

que estas estariam a espelhar um traço da oralidade, não se relacionando, desse modo, a dificuldades de 
transcrições gráficas de sílabas complexas – Abri por abril (MLF, 07.12), mi por mil (JCB, 10.14), por exemplo. 
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Anclemo (Anselmo) AJB, 29.45 

aSembela (assembléia) AJB, 30.08-09 

com elta (completa) .0p  FPF, 03 4 

pelto (comp AJ

lcaçaõ JCB

lmo AJB

con leto) B, 13.39 

espi (explicação) , 10.19 

reca (reclamo) , 18.74 

re (reflita) AJB, 18.44 filta 

Senbela (assembléia) AJB, 28.08 

  

 Para o que resta dizer sobre o /l/ em sílabas complexas, observe-se a tabela seguinte: 

Grafias irregulares com o /l/ 

 OMISSÕES DESLOCAMENTOS GERAL 

 

Ataque ramificado 0 07 07 

TOTAL 25 10 35 

  Tabela 26 

Coda 25 03 28 

 

 Que é a posição de coda, novamente, aquela a se apresentar como a mais dificultosa 

para a transcrição do segmento, é isso o que se quer mostrar com a tabela. No entanto, 

verifica-se um comportamento desigual em rel

à vibrante nesse lugar, os deslocamentos foram mais constantes do que as omissões. Saber o 

porquê disso pode s da SPD sobre as 

possibilidades do sistema de escrita do português, mas não é essa uma explicação que se dê 

com brevidade. Começa-se, então, com os grupos consonânticos que incluem a lateral, 

possíveis em língua portuguesa, e o número de suas ocorrências em todo o corpus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ação ao /r/, uma vez que, nos dados referentes 

revelar aspectos do conhecimento dos membro
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Grupos consonânticos com a lateral /l/ no corpus 

GRUPOS GRAFIAS OCORRÊNCIAS 

/bl/ <bl> 107 

/pl/ <pl>, <Pl>, <ppl>, <pll> 130 

/dl/ --- 00 

/tl/ --- 00 

/kl/ <Cl>, <cl> 163 

/gl/ <gl> 07 

 /fl/ <Fl> 11 

/vl/ --- 00 

Tabela 27 

 

b. /dl/ não ocorre e /vl/ ocorre apenas em um grupo restrito de nomes próprios que são 

deslocamento com 

o <r>

/ também é assim: nos 10 dados em que se conta 

o fenômeno, o grafema que o traduz ficou na sílaba original em 8 e em 2 passou para a 

                                                

 Que não existam no corpus grafias que transcrevam /dl/, /tl/ e /vl/ não é fato com 

que se supreenda: em português, só ocorrem em alguns contextos (Cristófaro-Silva, 1999, p. 

157): 

 

empréstimos (ex: Wladimir, Wlamir, etc). 

c. /vr/ e /tl/ não ocorrem em início de palavra e apresentam distribuição restrita, ou seja, 

com poucos exemplos.20

 

 Porém, os números dizem que /gl/ e /fl/ são representados, mas pouco 

representados, aliás as 11 ocorrências que traduzem /fl/ se devem exclusivamente à presença 

de um nome próprio, Florêncio, e, se não fosse a referência a um banco, o Inglês, /gl/ só 

contaria com 1 dado. /pl/, /bl/ e /kl/, aí estão as cadeias consonânticas mais produtivas com 

a lateral. 

 Guarde-se ainda a observação antes feita a que, quando se opera o 

, é na mesma sílaba, preferencialmente, que permanece o grafema migrado e, 

secundariamente, na sílaba anterior. Para o /l

 
20 Grifos nossos. Acrescenta-se que é possível a ocorrência de /vr/ em início de palavra em dialetos populares: 
vrido, por exemplo. 

 285



anterio

 base na sua infreqüência no corpus, a estranheza que estariam causando às 

mãos d

Indo um pouco mais além, mas no nível das sugestões, e considerando-se também os 

e aponta o acento e a extensão da palavra, 

m ataque ramificado ou em posição de coda, como possíveis fatores determinantes para a 

r, ocupando a mesma posição que lhe seria devida na sílaba de origem. Esteja em causa 

o /r/ ou o /l/, componham os segmentos ataque ramificado ou preencham a posição de 

coda, migre o grafema que os traduz para outra ou permaneça na mesma sílaba, deslocá-lo de 

modo que ocupe a posição de ataque simples, isso, não há um único dado que o estampe, 

indício claro de que tinha o seu lugar dentro da sílaba, mas não o primeiro. 

Reunidas essas informações, é hora de aventar uma possível interpretação para o 

comportamento desigual antes mencionado. 

Em um padrão silábico do tipo VC, um deslocamento atuando sobre o <l> lhe 

colocaria como se ocupasse a posição, inaceitável, de ataque simples, daí que a omissão pode 

ter sido não apenas uma solução, mas a única possível – Aberto (laberto?) e acançe (lacançe?). 

<nl>, <zl>, <rl>, <ml>: assim poderiam aparecer grafias que deslocassem o <l> em formas 

como anafabetos, Rezutados, Jerado e matratada, mas essas não fazem parte das possibilidades do 

sistema de escrita do português e, sentidas como tal, foi preferível a omissão. Isso também 

estaria motivando o acolhimento do grafema em outra sílaba: gelra. Quanto a <fl> e <vl>, 

omitir o grafema (fatarem, fatas) ou deslocá-lo para outro lugar (responcalve) pode estar 

indicando, com

e que saíram. Restariam, assim, poucas formas para as quais esse racionínio não se 

estenderia (emboço, dificudade), porque grafias que traduzem /bl/ e /kl/ são abundantes. Mas o 

que se disse pode ser o suficiente para mostrar que aquela contradição apontada – a de que, 

em posição de coda, se desloca mais o grafema tradutor da vibrante e se omite mais o da 

lateral – pode ter a sua razão de ser. Cabe a nota de que os grupos consonânticos que incluem 

o /r/, mesmo aquele com ocorrência restrita, o /vr/, encontram no corpus centenas de 

transcrições.  

dados para o /r/, pode estar aí a interpretação qu

e
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variação ortográfica em sílabas complexas, mas que não definem acerca das omissões ou 

deslocamentos, porque esses estariam sendo condicionados em função desse conhecimento 

sobre as possibilidades das grafias dessas mesmas sílabas em português. Os dados para o /s/ 

aclaram mais essa questão. 

 

3.3.4 Grafias de sílabas complexas com o /s/ 

 

 Quando em sílaba complexa, a outra posição, além da de ataque simples, que cabe ao 

/s/ é a de coda. Nesse caso, qualquer deslocamento, dentro da mesma sílaba, que ocorra com 

o grafema que o transcreva gerará grafias, por assim dizer, ou inaceitáveis, porque, 

ecessariamente, ocuparia a posição de ataque simples – seta por esta, por exemplo –, ou 

produziri e

escrita do português – destino, por exemplo. itir que é exatamente 

esse um aspecto que impede que formas como a reçam no corpus e, 

desse modo,  a grafia s/ em de ser a omissão, e não o 

deslocament diente ente ipótese se confirme. Não foi outra a 

situação: dos os, 84 (9 resentam transcrição gráfica para o /s/21. 

 

• s de o oda

 
A CALIZAÇÃO 

n

a s qüências de grafemas para sílabas complexas não previstas nas possibilidades de 

dsetino por Mas está-se a adm

s mencionadas acima apa

 quanto s para o / sílabas complexas, tem 

o, o expe  mais recorr para que a h

 90 dad 3.3%) não ap

Exemplo missões em c  

GR FIA LO

avita (a vista) MLF, 07.25; MLF, 07.51 

Anatacio  SRF, 02.69 (Anastácio) SRF, 01.05; 

Catical (castiçal) AJB, 30.46; AJB, 31.141 

conpota a) (compost MLF, 07.30 

Cotume (costume) JPS, 02.05 

                                                 
21 Também aqui, a exemplo do que ocorreu com os dados com o /r/ e o /l/, não se levaram em conta formas 
que omitem o <s> em posição de coda em final de palavra. A razão foi a mesma: tais formas, mais que atestarem 
problemas com a escrita do segmento em sílabas complexas, estariam se apoiando na oralidade – asinamo por 
assinamos (MC, 01.10), Borge por Borges (MJR, 08.06; MJR, 09.15), Fernande por Fernandes (MLF, 06.06; SRS, 01.21).  
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decutir ) (discutir MVS, 07.09; MVS, 07.09 

deta (desta) MLF, 07.46 

devalidos s) (Desvalido JFO, 08.04 

dipuzisaõ ) 8; MLF, 09.07 (disposiçaõ MLF, 07.07-0

Dreminitador dor) (administra MVS, 01.02 

Ecriturario (escriturário) AJB, 29.48 

esitente (existente) LSS, 32.28 

Espotos (expostos) LSS, 45.25 

eteja (esteja) AJB, 14.71-72 

Fautinno (Faustino) JCB, 12.45 

Iclarissimento (esclarecimento) SFR, 

Fical (fiscal) FPF, 11.14; MES, 10.08 

01.72 

memo (mesmo) JFO, 11.06 

proteto (protexto) MVS, 01.03 

reposta (resposta) FSF, 05.15 

 

 Mas há os deslocamentos, muito poucos – 06 (6.7%), e neles, como seria de esperar, 

com exceção de 1 dado – susbtituir por substituir (FJS, 04.24) –, migra o grafema não para a 

mesma sílaba, como aconteceu com o <r> e o <l>, mas para a anterior: sastifasaõ por satisfação 

(FJS, 01.45), sastifeita por satisfeita (MJR, 06.18)22. 

 Quando em sílaba pretônica, as chances de transcrições irregulares parecem aumentar, 

pois 72 dados (80.0%) as registram quando o segmento se inclui aí. Nas 18 formas restantes 

                                                

(20.0%), é em sílaba tônica em que se localiza. Como outro possível fator que também 

determina a variação ortográfica está a extensão do vocábulo: 23 dados (25.6%) são formas 

compostas por 2 sílabas e 67 (74.4%), por 3 ou mais; nenhuma ocorrência se registra para 

palavras monossilábicas. Mas para o /s/, e só para ele, os dados parecem indicar que, se a 

sílaba que inclui o segmento se localiza na primeira posição da palavra, se teria, além dos já 

citados, um fator a mais a perturbar a transcrição, porque, das 90 formas, 69 (76.7%) trazem o 

/s/ nesse contexto.  
 

22 Atenta-se para o fato de que essas grafias sejam fonográficas. 
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 Para além desses, sugere-se ainda a dificuldade em lidar com o /s/ em situações mais 

localizadas. Uma é aquela em que forma os designados grupos eruditos: Sobcrevi por subscrevi 

(FZC, 05.11), Subecrevi por subscrevi (FPF, 09.31), subtituidos por substituídos (FJS, 03.153-154), 

subtituir por substituir (FJS, 04.129); e a outra diz respeito à convivência que teria de ter o 

rafema que o traduziria com um outro que assinale a nasalidade de uma vogal. Quanto a isso, 

m lado, grafias como contar por constar (MES, 02.16), Contado por constado (AJB, 

2.130), Contatino por Constantino (JCB, 17.20; LSS, 20.18; LSS, 30.26) e, de outro, Costar por 

nstar 

em que o /r/, o /l/ e o /s/, formando ataque ramificado 

u em posição de coda, levaram os membros da SPD a incorrerem em variação ortográfica. O 

que de novidade se aponta é que não só as líquidas desviam a transcrição de sílabas complexas, 

as também a sibilante. Novidade em relação a trabalhos que trataram do tema em sincronias 

g

anotam-se, de u

2

co (AAC, 04.25), Costava por constava (AJB, 18.113), demostrando por demonstrando (LSS, 

17.17), demostrar por demonstrar (LTG, 09.15). É como se a presença de um, do <n> ou do 

<s>, implicasse a ausência do outro. Porém, em ambas as situações, o que pode estar em 

causa é a estranheza com que poderiam estar sendo sentidas seqüências como <bs> e <ns>. 

 

3.3.5 Enfim... 

 

 Foram 513 formas a atestar

o

m

passadas (Marquilhas, 2000 e Barbosa, 1999), porque esse é um aspecto a aproximar os negros 

do século XIX das crianças brasileiras em estágios iniciais da escrita (Zorzi, 1998; Abaurre, 

2001). Olhando-se todas as ocorrências e separando-as, agora, quanto à inclusão dos 

segmentos, visualiza-se o seguinte: 
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Grafias irregulares de sílabas complexas por 
segmentos

7% /r/

/s/

18%

/l/

75%

 
    Gráfico 05 

 

 De longe, é o /r/ a perturbar com mais freqüência a escrita das sílabas. Mas o /l/ não 

 só o segmento mais estabilizado em relação à vibrante, mas também em relação à sibilante. 

ta  se diga o seguinte: na representação dos 

instável, depois o /s/ e, por fim, o /l/. 

 

e 

estaria por condicionar a recorrência 

em omissões ou deslocamentos seria uma espécie de conhecimento sobre as possibilidades de 

escrita em portug

para a transcrição dessas sílabas. Q

presença, é a posição de coda aquela a se apresentar como a mais problemática e, tanto aí, 

como em grupo consonântico, deslocar o grafema para a mesma sílaba ou para a sílaba 

anterior foi o expediente de que mais se valeram os negros de oitocentistos. 

 Há, contudo, um conjunto expressivo de dados, 109, que insinua que isso não seja 

tudo o que se tenha a dizer sobre a grafia de sílabas complexas com o /r/, o /l/ e o /s/. Não 

é

As percen gens permitem, dessa maneira, que

membros da SPD, é o /r/ o segmento mais 

Tanto as omissões quanto os deslocamentos de grafemas incidem, sobretudo, em 

sílabas pretônicas e tônicas e em palavras compostas por três ou mais sílabas, o que indica qu

fatores como o acento e a extensão do vocábulo podem estar contribuindo na representação 

gráfica irregular de sílabas complexas. No entanto, o que 

uês, isto é, um saber acerca da legitimidade das combinações de grafemas 

uanto às líquidas, sobre a grafia de sílabas com a sua 
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que venha a trazer acréscimos substanciais ao que já se fez referência; mas é exatamente nisso 

que pode ser proveitosa alguma leitura sobre esses dados: no fa oderem confirmar 

alguns aspectos já aludidos.  

 

3.3.6 Um pouquinho mais sobre o tema 

 

Porque as formas partilham do fato de incluírem, verdadeiramente, os segmentos 

mencionados em sílabas complexas, começa-s subgrupo, que conta com 53 dados. 

 Ao se  que e jacent es de <r> nos dados da aquisição da 

escrita, foi a seguinte a explicação de Zorzi (1998, p. 81): 

ianças q  erros ão mostrando, por um lado, que são capazes 

tificar so õem a palavra mas que, por outro lado, não 

ranç al p ue as letras representando tais sons devem 

entro . 

 

 Ou se  so fi a na palavra conduziu à sua inscrição 

devida na mesma ou em outra sílaba. O que irá mostrar, de forma decisiva, que também cá 

stá ess

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

to de eles p

e com um 

 referir ao staria sub e às inversõ

 
As cr ue cometem desse tipo est

de iden a presença dos ns que comp

têm segu a acerca de qu osição exata q

ocupar d  da seqüência

ja: a incerteza bre a topogra a do grafem

in

e a motivação serão 51 ocorrências em que se acertou na grafia das sílabas, porque a 

repetição do grafema na palavra foi estratégia que levou a isso: 

 

aprartes (apartes) FJS, 02.92 

arguardava (aguardava) LSS, 43.43 

Brarcete (Bracete) AJB, 31.95 

farzer (fazer) MVS, 07.03 

Jrformacão (informacão) LSS, 25.42; LSS, 25.49 

moradror (morador) LSS, 36.28 

arpartes (apartes) LSS, 22.47; LSS, 37.54 

Leornardo (Leonardo) MJE, 05.14 
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Predro (Pedro) FJS, 01.15 

Torquarto (Torquato) JCB, 01.16; JCB, 23.47; JCB, 24.22 

Consteste (conteste) AJB, 14.76 

escristo (escrito) AJB, 22.41 

Prostesta (protesta) MC, 02.01 

sastisfasçaõ (satisfação) FJS, 03.136 

sa ti fazer (satisfazer) JCB, 08.30 

Sercurlar (circular) AJB, 25.24 

discustindo (discutindo) FJS, 02.83 

s s

difilculdades (dificuldades) JCB, 23.48 

responçalvel (responsavel) JMS, 02.13 

 

 Mas, em três ocorrências, o expediente não garantiu a grafia esperada: argardo por 

agrado (LSS, 33.35), tarbralho por trabalho (AJB, 15.66) e Sorberçerver por subscrever (MVS, 03.13-

14). Menciona-se, ainda, uma forma, porque o seu autor, mesmo que tenha acertado na grafia 

da sílaba com o /r/ valendo-se da repetição do grafema, foi o único a ir na contramão do que 

se disse e produziu uma seqüência gráfica ilegítima em português: Sracretario por secretário 

(MVS, 03.13); mas foi essa mesma mão que, tendo de transcrever o segundo elemento de uma 

cadeia consonântica, cogitou de duas possibilidades, <vl> e <vb>: Livlbe por livro (MVS, 

07.04). Talvez, para ela, as possíveis seqüências gráficas tradutoras de estruturas silábicas mais 

complexas não fossem algo tão óbvio assim. 

A respeito de quais segmentos seriam os mais estáveis na representação dos membros 

da SPD, aqui estão os dados a confirmarem o já dito, exatamente na mesma ordem, do menos 

para o mais: 33 incluem o /r/, 16 o /s/ e 04 o /l/. Em 47 formas, estão os segmentos em 

sílaba pretônica ou tônica e, em 45, as formas são constituídas por 3 ou mais sílabas; de certo 

modo, era já o previsto. Acantonando-se as formas com as líquidas, 37, outra

Flaltor (faltou) TMJ, 02.05 

 confirmação: 

ais que a de ataque ramificado, com 07, aquela a se 

apresentar como a mais problemática para se transcreverem os segmentos.  

que é a posição de coda, com 30 dados, m
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lencadas acima podem ter tido inspiração fonética. Ou seja: 

uma dis

Sociolingüística, por exemplo, aponta, para a fala vernácula brasileira da atualidade, que a 

supressão do /r/, em grupos consonânticos, é condicionada quando existem nos itens lexicais 

uma outra líquida que se inclua ou não em outra sequência consonântica (Mollica, 2000, p. 39). 

Quanto ao outro subgrupo, o que inclui 56 dados, pode até ter um rótulo, o de Falsas 

sílabas complexas, porque foi isso o que se verificou: a inserção de um <r>, de um <l> ou de 

um <s> gráficos como se estivessem a ocupar a posição de coda ou de ataque ramificado. 

Sendo o <r>, principalmente, “uma letra de muita mobilidade, uma vez que pode aparecer em 

muitos pontos dentro da palavra” (Zorzi, 1998, p. 81), e o grafema que traduz o mais instável 

dos segmentos, nada mais natural que a sua presença, mesmo em ataque simples, conduza a 

grafias de formas que não estão a atestar dificuldades de transcrição para o segmento nessa 

posição e que nada tenham a ver com sílabas complexas; é simplesmente a letra que pode estar 

em vários lugares e, assim percebida, basta que esteja aqui para também estar acolá – Brareito 

por Barreto (AJB, 14.19), entreros por enterros (AJB, 17.62), irermo por iremos (FJS, 01.64), prara 

por para (MJE, 05.21), Frerreira por Ferreira (AJB, 16.81; AJB, 18.140), sorcorro por socorro (FJS, 

03.86) – ou, ainda, que fosse uma espécie de grafema ‘curinga’, quando estivesse em causa 

vacilações na escrita de formas que não incluam o segmento – discurtido por discutido (FB, 

08.21), oitro cento por oitocentos (MCS, 01.02), Oito Cemtro por oitocentos (LSS, 43.07), SeiteCentro 

por setecentos (LSS, 07.25). Desse modo, restam pouquíssimas as ocorrências em que se 

constata o aspecto para o <l> e o <s>: falmilia por família (FJS, 02.63); disculção por discussão 

(JCB, 08.15), Replelido por repelido (SFR, 02.26); resforme por reforme (MES, 02.16). 

 Duas consideraçãos para finalizar. 

A primeira vai para o fato de que, mesmo que se tenha avaliado, e conseqüentemente 

excluído da análise, como fonográficas as formas que omitem os segmentos em final de 

palavra, mesmo assim grafias e

tinção clara entre grafias que espelhariam apenas dificuldades de transcrição gráfica e 

aquelas que estariam, de fato, atestando fenômenos fônicos não é de todo possível. A 
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E aqui está esse mesmo contexto em propiedade (AJB, 13.30; AJB, 31.120; JCB, 20.12), propio 

(AJB, 31.15; FJS, 04.17; MLF, 08.28), pocurador (LSS, 01.21), progesso (FJS, 03.103). O tempo 

presente talvez permita que, para formas como anafabetos por analfabetos (AJB, 33.25), rezover 

por resolver (LSS, 33.49-50), matratada por maltratada (LSS, 29.22), seja admitida a hipótese de 

que a escrita tenha se apoiado na fala, mas não parece ser esse o caso de Aberto por Alberto 

(LSS, 07.29), fatas por faltas (MC, 02.17), Izattado por exaltado (SFR, 02.48), Jerado por Geraldo 

a sílaba interna, em 

abalhos do final da década de 30 e início de 40 do século XX (Oliveira, 1982, apud Oliveira, 

999, p. 14). Se vistas como fonográficas grafias como Atigo por Artigo (AJB, 28.39; MVS, 

VS, 04.05), elas, entre muitíssimas outras, podem estar recuando para o século XIX o 

arecimento do fenômeno, pelo menos nas mãos dos que escreveram no âmbito da 

ociedade Protetora dos Desvalidos. 

Não se avisou, mas vai um último comentário. Mesmo se incluindo a hipótese de que 

uitas das grafias tiveram inspiração fonética, os dados não sugerem que a origem dos 

(SRS, 03.08; SRS, 03.17). Para os deslocamentos, saber se, de fato, não estariam 

correspondendo a metáteses, termo consagrado pela tradição historicista23, o critério de 

seqüências impronunciáveis se aplica bem aos dados de Marquilhas (2000, p. 255) – abirl por 

abril, madarsta por madastra, dizre por dizer, sreta por certa – mas não aos daqui, porque formas 

como paragarfo por parágrafo (FPF, 03.07-08), Dreminitador por administrador (MVS, 01.02), 

govreno por governo (AJB, 13.27), trade por tarde (SFR, 02.100) podem sim causar estranheza, mas 

impronunciáveis elas não são24. 

A segunda, que, de algum modo, decorre da primeira, diz respeito ao fato de que só se 

documenta, no português do Brasil, o apagamento de /r/ em coda, n

tr

1

01.05), Cavalhos por Carvalhos (AJB, 14.29), Imão por Irmão (AAC, 01.26) e Repatir por repartir 

(M

ap

S

 

m

                                                 
 Segundo Nunes (1989, p. 156):  “Consiste esse processo glotológico em deslocar quer uma vogal para junto da 
nica, com a qual forma ditongo, quer uma consoante só ou duas, que se substituem mutuamente.” 

24 Em função do conhecimento sobre combinações gráficas legítimas em português, para a transcrição de sílabas 
mplexas, referido anteriormente, subentende-se, de certo modo, que isso impediria os membros da SPD de 

incorrerem em seqüências impronunciáveis. 

23

tó

co
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autores, os africanos e brasileiros, tenha relevância, a não ser quantitativamente, para o que se 

isse acima quanto à grafia de sílabas complexas com o /r/, o /l/ e o /s/, pelo que se sugere 

ue os negros do século XIX unem-se às mãos inábeis portuguesas setecentistas (Marquilhas, 

000), às crianças francesas dos séculos XIX e XX (Blanche-Benveniste, 1998), às crianças 

rasileiras da atualidade (Abaurre, 2001; Zorzi, 1998) e aos adultos, também brasileiros, em 

se de aquisição da escrita, revalando, todos, que a recorrência à irregularidade ortográfica 

ara sílabas complexas parece ser, de fato, traço atemporal e a-histórico. 
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3.4 FENÔMENOS GRÁFICOS 

 

3.4.1 Introdução 

 

 Não há muito a se dizer para introduzir o tópico, porque, para fenômenos meramente 

gráficos, pouca atenção tem sido dedicada. Conhece-se um estudo de Cunha (2004, p. 329-

340) em que, reunindo o que se fez na bibliografia internacional sobre o assunto, elabora uma 

tipologia dos erros ou variantes em crítica textual, desde os textos medievais até os modernos, 

utor, estão os saltos bordões, as omissões, as 

bstituições e os acréscimos de grafemas25, sílabas, palavras, frases etc, devedores a diversas 

uições havidas em 

 e Sengula, como Luís e circular. O outro vem de um dos poucos trabalhos que se debruçou 

detidamente sobre esses fenômenos nos dados de escrita de escolar, o do 

brasileiro Zorzi (1998), que mostra, com toda clareza: por trás de erros como os citados acima, 

estão motiv  natureza m nge de co bre manifestação mecânica e 

involuntária. Desse modo, por falta de uma expressão ainda melhor, optou-se por fenômenos 

gráficos para emoldurar o conjunto de traços descritos a seguir. 

                                                

literários ou não. Ali, elencados pelo a

su

causas – lapso do escriba, falta de cultura de quem copiou os textos, dentre outras.  

Típicos, mas só, da escrita infantil, alguns trabalhos se dão por satisfeitos apenas em 

constatá-los (Cagliari, 1998 e 2003; Nascimento, 1998, dentre outros), sem maiores delongas. 

Blanche-Benveniste (1998, p. 163-176), que adota o mesmo comportamento – até porque a 

sua intensão é outra –, mas acrescentando a extensão dos fenômenos às produções orais e 

escritas de indivíduos franceses de todas as idades, designa-lhes erros mecânicos, porque, 

segundo ela, não comprometem o entendimento do texto. É questionável o rótulo da autora 

por dois motivos. Um vem dos dados do corpus: o contexto não ajuda muito a interpretar as 

omissões em es e Capil, como, respectivamente, réis e capital; nem as substit

Juis

 de crianças em ida

ações de últipla, lo ntarem so

 
25 Ao longo deste trabalho, letra e grafema são tomadas como expressões sinônimas. 
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3.4.2 Invers m dos g s 

 

 Em face dos outros fenômenos meramente gráficos que se descreverão logo adiante, 

esse, o da inversão na ordem dos grafemas, é o menos documentado, porque o atestam apenas 

14 ocorrênc as de mãos . Desse modo, os membros da SPD compreendiam 

bem onde d cada gra ita de um constatação semelhante à de 

Zorzi (1998, p. 80-82), que também anotou a infreqüência do traço em textos produzidos por 

rianças. Diante dos dados parcos, que permitem somente a detecção do fenômeno, mas 

a uma observação: a de que escritas como fulineiro por funileiro, 

dijicar por prejudicar, reigetados por rejeitados e reijetada por rejeitada sejam, talvez, fonográficas e, 

ões na orde rafema

ias, saíd variadas26

everia estar fema na escr  vocábulo, 

c

porque ele próprio é raro, rest

po

conseqüentemente, estariam espelhando metáteses ocorrentes na oralidade. 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

apoaido (apoiado) FJS, 03.22 

dirifida (deferida) FJS, 03.20 

fulineiro (funileiro) AJB, 17.21 

julguo (julgou) LSS, 07.14 

podijicar (prejudicar) LSS, 22.32 

redefida (deferida) FJS, 04.110 

reigetados (rejeitados

Cazaudor (causador) FJS, 03.203 

gereas (gerais) MSC, 02.12 

) AJB, 01.29-30 

reijetada (rejeitada) FJS, 04.88 

semepremir (se imprimir) AJB, 07.04 

Susilitador (solicitador) MES, 02.06 

tidos (ditos) AJB, 31.149 

 

 

                                                 
26 Lembra-se: não estão em causa os deslocamentos operado
ramificado ou coda, porque se relacionam, segundo a interpre

s com o <r>, <l> e <s>, em posição de ataque 
tação dada, a irregularidades ortográficas na grafia 

de sílabas complexas. 

Suadar (saudar) AJB, 11.05 
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3. missões de grafemas 

 

4.3 O

De modo geral, uma ocorrência que atesta a omissão de grafema não encontrou um 

outro par e os pela mão que a assentou. Antônio José Bracete e 

Luciano da Silva Serra vão na contramão do que se afirma, p  

respectiva s p retár a Seguntes por seguintes. Estarem 

essas formas a dizer sobre us  autores é caminho em que não se aposta, porque, 

ao lado d fizeram conv ras com a grafia esperada. Desse modo, foram incluídas 

entre os 239 dados reveladores de que a escrita com rre para 

as crianças em processo de aquisição (Zorzi, 1998, p. 53), não era algo tão simples e tão 

acessível para todos os membros da SPD. 

 Embora se anote a o grafemas em  todos os tempos, de escribas 

medievais endizes con eos (Blanche-Benveniste, 1998, p. 163-176), é Zorzi 

(1998, p. 9), conforme ontou, apoiado üente do fenômeno 

nas produções escritas que analisa, quem vai além da sua deteccão e mostra que, nos dados de 

aquisição, a grafia incompleta de palavras apresenta regularidades. Os dados referentes à 

omissão de grafemas nos documentos dos irmãos d ue se contam em mais de duas 

centenas, ém licenciam constatações.  

 Quanto ao que se o meiro. As cole  mostram que podem não ser 

anscritas vogais, consoantes e até mesmo sílabas inteiras: 

   

• vogais (126 dados – 52.7%) 
 

LOCALIZAÇÃO 

 

, n m mesmo em textos escrit

orque estamparam,

mente, 11 grafia ara Secrtario por sec io e 12 par

us scribendi dos

essas, iver out

pleta das palavras, assim como oco

missão de  textos de

 a apr temporân

53-5 já se ap  pela recorrência freq

a SPD, q

 tamb algumas 

mite, pri ções abaixo

tr

GRAFIA 

aCompanhdo panhado) , 13.15 (acom JCB

aqompanhmento mpanhamen , 01.11  (aco to) JTS

Albuqurqe (Albuquerque) B, 14.22 AJ

Arugo (Araújo) SFR, 01.07 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Artig tigo) S, 02.20 (ar SR

asine (assinei) MES, 01.15 

Decrto ) B, 13.34-35 (decreto AJ

Disvaldos lidos) , 14.02 (Desva JCB

espricacã ção) S, 30.35 (explica LS

excuçaõ (execução) JMS, 12.10 

Ezquiel (Ezequiel) B, 14.36 AJ

Goms (Gomes) AJB, 18.135 

pidi (pidiu) JCB, 06.34; LSS, 30.31 

Pr idenci (presidênciaiz ) AJB, 06.11 

Protectra tora) JTS, 01(Prote .02 

prta (porta) MSC, 15.18 

Rodrigus (R  odrigues) LSS, 11.07

Secrtario (se ; AJB, 05.02; AJB, 26.41 cretário) AJB, 04.06

term (termo) FPF, 12.44 

Sirn (Cisne) JCB, 06.06 

• consoantes os – 7.9%) 
 

Ario (abriu) SS, 17.07  L

alavra (palav FJS, 01.61 ra) 

ceiaõ (sessão AJB, 27.04 ) 

cino (cinco SFR, 02) .78 

Compredio (comp AJB, 20reendido) .95 

deempenhar (desem FJS, 04penhar) .96-97 

entendio (enten B, 13dido) AJ .58 

es (réis) JCB, 08.24 

Escretuaro (escrit SRS, 01urário) .46 

griori (Gregó JCB, 07rio) .22 

medias (medid AJB, 17.32 as) 

 
 

 (19 dad

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Narcio (Narciso) AJB, 25.70 

Proteictoua (Protetora) JCB, 20.01.02 

satisfeio (satisfeito) FSF, 05.62 

Saustiano (Salustiano) MAC, 01.71 
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• sílabas (64 dados – 26.8%) 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 
 

assimos (assinamos) MC, 03.10-11 

aCompanha (acompanhado) JCB, 13.17 

Culho (Coelho) LSS, 05.11 

deNove (dezenove) MVS, 02.01 

dirida eferida) FJS, 03.119-120 (d

Estan (estando) MSC, 11.03 

estradinaria (extr a) aordinári MES, 01.11 

estradinario (extr rdinário) ao MES, 02.09 

Ezercio (exercício) LSS, 33.08 

mecidade (necessidade) LSS, 35.11-12 

nego (negócio) 22 FJS, 03.2

Outo cen tos  (oitocen LSS, 28.06

Presiden (presidente) LSS, 30.53; LSS, 35.64; JCB, 21.08 

protes sto)  (prote MJR, 07.01

Protecto ra)  (Proteto FSF, 05.02

Riquimento nto) 0-21 (requerime JCB, 10.2

Secreta (secretário) LSS, 37.16 

suedade (sociedade) MAC, 01.30 

Susidade (Sociedade)  JCB, 13.01-02

vitador (vizitador) AJB, 25.37 

 dois grafe ma mesma sílaba is ou mais 

 

 Nem sempre, contudo, as omissões, em uma palavra, referem-se apenas a vogais, 

consoantes ou sílabas completas. Há uma série de grafias em que se observa o fenômeno 

atingindo mas de u , do grafemas de sílabas diferentes ou, 

nda, p rtes inteiras, para além de uma sílaba, de uma palavra. Outras omissões, foi esse o nome 

atribuíd

ai a

o ao conjunto de dados mencionados: 

 

• outras omissões (30 dados – 12.6%) 
 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Berndino (Bernardino) JCB, 12.46 

associaõ (associação) FJS, 04.119 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Capil (capital) AJB, 21.93 

Comprisso (compromisso) JDS, 01.04 

declau (declarou) FB, 05.38 

estabelimento (estabelecimento) AJB, 21.18 

Fcal 

Comprisio (compromisso) MJR, 10.09 

Dip (diploma) JCB, 12.22 

(fiscal) MVS, 07.12 

Ferrea (Ferreira) LSS, 18.43 

Francio (Francisco) JTS, 02.26 

Fransco (Francisco) JCB, 06.44-45 

Fuci (funciona) LSS, 21.42 

Gom (Gomes) AJB, 28.34 

Recaõ (Ressurreição) SRS, 02.58; SRS, 03.26 

Riqmento (requerimento) JCB, 20.16 

Gom (Gomes) AJB, 28.34; AJB, 30.56 

Sertario (secretário) MVS, 04.09 

thizoure (tesoureiro) JCB, 18.24 

Visi P (vice-presidente) JCB, 10.17 rizi 

 
 

marcada no ato da escrita. 

Vistas todas as ocorrências em conjunto, o gráfico abaixo revela que se omitem mais 

freqüentemente os grafemas que representam vogais e que é mais incomum a incidência do 

fenômeno em grafemas consonânticos. Levando-se em consideração que os símbolos gráficos 

disponíveis para as vogais são bem menos numerosos do que para as consoantes, a omissão 

mais recorrente para os primeiros pode ter a ver com a posição em que ocorrem na palavra. 

Ou seja: a partir dos dados, postula-se uma posição, por assim dizer, esperada para a omissão 

do grafema, que quase sempre é o interior da sílaba e muito raramente o seu início. Desse 

modo, a carência de transcrição para as vogais, mais do que para as consoantes, encontra a sua 

razão de ser no fato de ocorrerem com mais freqüência no interior da sílaba. É como se a 

posição de ataque simples, ocupada, sobretudo, por consoantes, fosse mais estabilizada, mais 
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Omissões de grafemas

52%

13%

8%

outras omissões

  G

algumas possibilidades que podem justificar 

os dados o. Consoan tor, as criança

e sonora dos fonema

m m nome específico, ‘consciência fonêmica’. 

, um do  pelos quais

uanto à c

zi (1998) qu

vogais

consoantes

sílabas27%

 
  ráfico 06 

 

 Zorzi, mencionado anteriormente, cogita 

a omissão n  da aquisiçã te o au s não conseguem realizar uma 

análise fonêmica suficiente para que se dêem conta da estrutura sonora das sílabas de 

construção mais complexa. Ou seja: para se escrever uma palavra, há a necessidade de se 

proceder, em maior ou menor grau, a uma anális s que a compõem. Na 

bibliografia sobre o tema, esse procedi ento tem u

Desse modo, segundo o autor s motivos  se omitem grafemas deve-se a 

limitações q ompreensão precisa dos fonemas que compõem determinados tipos de 

construções silábicas. Com essa explicação, Zor er justificar o fato de que, nos 

ados que analisou, detectou mais freqüentemente a omissão de grafemas em estruturas d

silábicas que se afastam do padrão CV, porque seria mais fácil analisar, por exemplo, os 

fonemas componentes de uma palavra como sapato do que os presentes em brincando. 

De fato, aí pode estar a motivação para muitas das grafias em que se omitiram 

grafemas nos textos dos sócios da SPD: 

 

 GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Albuqurqe (Albuquerque) AJB, 14.22 

aprzentado (apresentado) JCB, 21.13-14 
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 GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

asine (assinei) MES, 01.15 

Ezercio (exercício) 

estradinario (extraordinário) MES, 02.09 

LSS, 33.08 

Fcal (fiscal) MVS, 07.09 

Goms (Gomes) AJB, 18.135 

le (lei) LSS, 39.48 

Paicha (Paixão) JCB, 18.18 

pido (pediu) LSS, 23.39; LSS, 26.47 

pidi (pidiu) JCB, 06.34; LSS, 30.31 

prstito (préstito) AJB, 14.71 

secrtaria 

Fransco (Francisco) JCB, 06.44-45 

prta (porta) MSC, 15.18 

(secretaria) AJB, 06.12 

sessa (sessão) LSS, 08.27; LSS, 32.10 

 

 Mas isso não explica nem metade das ocorrências, porque grande parte dos dados 

expõe a omissão em estruturas silábicas com o padrão típico, o CV, em que não se 

representou ou símbolo vocálico ou o consonâ

Sretario (secretário) MVS, 05.02 

ntico. A consciência imprecisa dos fonemas 

em uma palavra na condução das omissões, isso não deve ser descartado; acontece, 

porém, que ela parece não se restringir apenas às sílabas que se afastem da estrutura CV, mas 

afeta, principalmente, palavras que ultrapassem duas sílabas, porque em 112 dados (77.2%), de 

um total de 14527, é flagrante a omissão em vocábulos assim constituídos. Ou seja, quanto 

maior a extensão do vocábulo, mais parca seria a consciência dos fonemas que o formam, o 

que, na escrita, resultaria na omissão d

as omissõe completas e se designou de outras omissões 

se afinam com uma outra explicação de Zorzi. Somam 94 dados esses casos a que se faz 

ferência, entretanto 52 (55.3%) parecem nada ter a ver com consciência fonêmica imprecisa, 

                                                

que compõ

e alguns.  

Contudo, s de sílabas e aquelas qu

re

 
27 Não se consideraram os dados que atestam a omissão de sílabas completas e aquele conjunto que se chamou 
de outras omissões. 
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mas, talvez, digam respeito à desatenção no processo de escrita. A observação que se fez sobre 

esses dados mostra claramente que, nos 52 ditos, o final da linha é que impõe a grafia 

incompleta; esperava-se que os autores continuassem a escrita da palavra na sílaba seguinte, 

mas isso não acontece.  

Situações mais específicas, essas não devem ser postas de lado. Um exemplo, mesmo 

que restrito a alguns autores, é bem explícito: trata-se da recorrência à omissão quando se trata 

de representar o que se convencionou chamar de dígrafos. Parece que essas mãos tinham um 

conflito a resolver e o fizeram bem: corresponderam na escrita da sílaba o mesmo número de 

fonemas percebidos na fala.  

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

aqompanhmento (acompanhamento) JTS, 01.11 

aqulla (aquela) AJB, 21.123 

Cigunte (seguinte) LSS, 20.35 

Fegureido (Figueiredo) AJB, 20.109 

fogutes (foguetes) AJB, 12.10 

Mi lino (Miquelino) AJB, 32.62 qu

Segunte (seguinte) SRS, 01.42 

Seguntes (seguintes) LSS, 16.06; LSS, 26.04; LSS, 29.08 

Observe-se que a antologia listada guarda formas como aqulle, Figureido, fogutes e 

Miqulino, todas saídas da mão de Antônio José Bracete, e, nesses casos, é possível que o autor 

tenha se valido do princípio acrofônico, isto é, não transcr

aCompanhdo (acompanhado) JCB, 13.15 

aqulle (aquele) AJB, 21.134 

 

eveu as vogais, porque o nome da 

tra <q> coincide com o som da sílaba28. Contudo, é outra mão, a de Luciano da Silva Serra, 

                                                

le

 
28 Veja-se como Cagliari (1998, p. 124) define o princípio acrofônico: “O princípio acrofônico existe desde a 
formação do primeiro alfabeto. O nome das letras traz, em seu início, o som mais característico que a letra 
representa no sistema de escrita. Assim, no nome ‘bê’, da letra B, encontramos o som ‘b’, que é o som mais 
comum que essa letra assume. E isso acontece com praticamente todas as letras. O princípio acrofônico na 
verdade é um conjunto de regras que usamos para decifrar os valores sonoros das letras. Num primeiro 
momento, atribuímos a cada letra o som que é dado pelo seu nome. Depois, somamos os sons para descobrir 
que palavra está escrita.” 
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que s staca pelo uso do ípio refer  209 

dados, todos colhidos de documentos do a que 203 inscrevem <qu> para 

<que ar nessas graf sentaç mas que 

deve cada em últi  prime  o autor fez coexistir, ao lado de formas 

com a escrita completa da palavra, uma outra: <q)>, evidência de que conhecia a abreviatura 

ais recorrente – entre os seus pares, inclusive – para o vocábulo; e, em segundo lugar, 

 

guinte, é a escrita completa da palavra que está em causa, só que, diante da coincidência do 

nome da letra <q som da sílaba – o princípio acrofônico –, transcrever a vogal foi 

algo cente. Mas qu  da pala ma sílaba deveria ir além de um símbolo 

consonântico foi falta s eench u>. Em muitas outras, lá está ele, sem 

correspondente fônico, apenas porque deve seguir o <q> e o <g> – 4.11), 

Rodr S, 12.07), LSS, 1 uivista (LSS, 01.12), riquirimento (LSS, 

12.1 se, também eu pa  violou o 

princípio acrofônico e atendeu a necessida

 

GRAF

e de  princ ido. Está a favor do que se diz um conjunto de

utor. É bem verdade 

> e est ias a repre ão de uma abreviatura é hipótese possível, 

ser colo mo lugar; iro, porque

m

porque no livro de Flexor (1991), que elenca abreviaturas utilizadas em manuscritos 

preservados em arquivos brasileiros, do século XVI ao XIX, não figura <qu> para <que> em 

nenhum tempo histórico. Sugere-se, então, que nessas e noutras formas, constantes no quadro

se

> com o 

 incare e a grafia vra ou de u

entida e pr ida, daí o <

Triguero (LSS, 0

igues (LS Guilherme ( 2.17-18), Arq

7) – e es  cá, foi o s pel. A solução é duplamente lucrativa: não

de mencionada. 

IA LOCALIZAÇÃO 

qu (que)  LSS, 01.18; LSS, 01.25; LSS, 03.20; LSS, 04.15; 
7; LSS, 07.19; LSS, 12.33; 

SS, 17.20 
LSS, 05.13; LSS, 05,2
LSS, 15.18; L

Porqu (porque) LSS, 27.44 

porqu )  LSS, 39.22; LSS, 39.23; LSS, 43.51 (porque LSS, 30.36;

prorqu ) (porque LSS, 37.45 
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 E Luciano da Silva Serra fez sua, só sua, uma outra particularidade. O autor, em 148 

dados, omitiu o grafema tradutor da vogal, quando teve de transcrever os ditongos [ow] – 140 

ocorrências – e [ew] – 8 ocorrências, do que resultaram produtos gráficos como os seguintes: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

chegu (chegou) LSS, 43.46 

Consultu (consultou) LSS, 03.17 

Convi:du (convidou) LSS, 08.21; L

apresentu (apresentou) LSS, 01.22; LSS, 13.17; LSS, 26.18; LSS, 27.35 

Comvocu (convocou) LSS, 38.28 

SS, 35.37; LSS, 37.13; LSS,40.30 

deClaru (declarou) LSS, 30.59 

deliberu (deliberou) LSS, 12.32; LSS, 45.08; LSS, 45.26; LSS, 45.34 

ficu (ficou) LSS, 02.37; LSS, 43.58 

lenvantu (levantou) LSS, 12.35; LSS, 13.31; LSS, 14.20; LSS, 15.25 

Ordenu (ordenou) LSS, 07.17 

pascu (passou) LSS, 40.18; LSS, 40.26 

perguntu (peguntou) LSS, 39.46 

rendu (rendeu) LSS, 37.76 

respondu (respondeu) LSS, 39.48; LSS, 39.50; LSS, 40.14; LSS, 45.44 

tomu (tomou) LSS, 45.37 

tratu (tratou) LSS, 30.38; LSS, 40.22; LSS, 42.19; LSS, 42.30 

 

 A listagem já é suficiente para mostrar

enceru (encerou) LSS, 39.40 

mandu (mandou) LSS, 02.38; LSS, 04.13; LSS, 05.13; LSS, 14.18 

prestu (prestou) LSS, 40.55 

Su (seu) LSS, 23.37; LSS, 45.35 

 que, com exceção de dois dados referentes a Su 

por Seu

<g>, como se fosse uma espécie de gr

, todos os demais estampam o fenômeno em ditongos de um contexto específico, o 

das desinências verbais. É por isso, por essa sistematicidade, a desconfiança de que a omissão 

do grafema estaria condicionada, talvez, pela dificuldade do autor em representar o ditongo 

[ow] graficamente. Quanto à manutenção do <u>: ele já percebeu que pode seguir o <q> e o 

afema ‘curinga’, por que não pode acompanhar também 
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o <c>, o <t>, o <d>, o <r>...? Como os dados se referem quase que exclusivamente a [ow], 

uma outra leitura parece bem forte. Ei-la: 

O autor dá testemunho largo de redução de ditongos em seus textos. Quanto ao [ow], 

em desinências verbais, formas como aquardo por aguardou (LSS, 37.63-64), Comonico por 

comunicou (LSS, 25.41), declaro por declarou (LSS, 23.18) a evidenciam com toda clareza. 

Acontece que a transcrição da redução com <o>, no contexto nomeado, é bastante incomum, 

pelo que o <u>, na escrita dos vocábulos de que se deu uma amostra no quadro anterior, 

pode ter sido a solução gráfica encontrada pelo autor para transcrever a redução do ditongo, 

mas apenas em desinências verbais. Lembra-se que, fora desse contexto, todas as reduções 

para [o hove por houve (LSS, 28.24), hovindo por ouvindo (LSS, 

1), Soza por Sousa (LSS, 33.45). Admitida essa possibilidade, 

xclui-se uma, a de que as formas elencadas no quadro acima estariam a contar sobre omissões 

Por fim, falou-se a não poder, quando se tratou da grafia de sílabas complexas com o 

ral, seqüências gráficas 

egítimas em português e cá estão as omissões a testemunhá-las: decrto (decreto), Ezquiel 

(Ezequ

, E-z-qui-el, pr-ta, F-cal, Ri-q-men-to, a-pr-zen-ta-do, S-re-ta-rio, a-Com-pa-nh-do, 

qom-pa-nh-men-to, portanto, dentro de algumas sílabas, há omissões de grafemas, mas não 

. Em segundo lugar e como conseqüência do que se disse, parece se 

confirmar que grafias irregulares para sílabas complexas com os segmentos referidos e 

omissões de grafemas se situam em níveis diferentes do ponto de vista de quem os comete. 

w] foram grafadas com <o>: 

43.42), Lovor por louvor (LSS, 35.7

e

de grafemas, e cogita-se outra, a de que Luciano da Silva Serra parece ter criado, por assim 

dizer, uma regra própria para representar a redução do ditongo [ow]: <u>, quase sempre em 

desinências verbais, e <o>, quando não. 

/r/, o /l/ e o /s/, que os membros da SPD rejeitavam, de modo ge

il

iel), prta (porta), Fcal (fiscal), Riqmento (requerimento), aprzentado (apresentado), 

Sretario (secretário), aCompanhdo (acompanhado), aqompanhmento (acompanhamento). Em 

primeiro lugar, essas seqüências se reportam a sílabas diferentes, que seria mais ou menos 

assim: de-cr-to

a-

seqüência gráfica ilegítima
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No primeiro caso, a atenção se prende a uma unidade da palavra e, no segundo, se assiste à 

trajetória oposta: a desatenção à palavra como um todo, ocasionada por motivos vários, dentre 

os quais consciência fonêmica parca, falta de diligência no percurso da escrita etc. 

  

3.4.4 Substituições de grafema 

 

  os número largados, ício, diz-se-á que ocorre a substituição 

de gra  309 oco las, co  ser divididas em dois subgrupos, 

conforme às razões que podem estar envolvidas na condução do fenômeno.  

 

3.4.4.1 rfologia próxima das letras 

 

eiro conj os, co  184 ocorrências e de que se vai tratar 

primeiramente, deixa claro que a substituição de um grafema por outro acontece em função da 

proximidade da morfologia das letras. Qua ituições mais recorrentes, atestaram-se 

as seguintes: 

 

3.4.4.1  por <n> 

 

  dados, o ponde  conjunto de 184, a inscrição de <m> 

em lugar de <n> foi o caso mais exemplar, porque mais documentado, de substituição em 

função de os grafemas serem bem parecidos. Além disso, anota-se que a troca referida é 

produto de várias mãos: 

 

Depois s serão a  mas, para in

femas em rrências. E ntudo, podem

Substituições de grafema – mo

Um prim unto de dad mposto por

nto às subst

.1 <m>

Com 97 que corres a 52.7% do

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

acimado (assinado) LSS, 32.44; LSS, 45 

alumos (alunos) AJB, 22.145 

 308



GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Antomio (Antônio) LSS, 18.17-18 

Asigmeme (assinei-me) TMJ, 02.12 

a amo (assinamos) JPS, 01.11 sim

assigmei  FB, 09.21; FB(assinei) , 12.28 

edito nedito) , 02.60 

a na) 04.120 

andes nandes) , 29.04 

ermo verno) 22.131 

, 31.59; LSS, 35.70; LSS, 3

01.68 

e) 09.09 

03.76 

te ite) 16.02 

18.25 

04.03 

ve ve) , 39.41 

ião nião) 31.59 

emo enou) , 30.11 

> por <m> 

inverso  acima, ou s  grafia de <

Bem (Be SRS

digm (dig FJS, 

Ferm (Fer AJB

Gov (Go AJB, 

ma (na) AJB 8.35; LSS, 39.19 

maõ (não) FJS, 

melle (nel FPF, 

mobre (nobre) FJS, 

moi (no FB, 

moscos (nossos) LSS, 

mossa (nossa) JMS, 

mo (no LSS

opim (opi AJB, 

Ord (ord AJB

 

3.4.4.1.2 <n

 

O  da situação eja, a n> em lugar de <m> está atestada 

em 32 dados, correspondentes a 17.4% de todas as substituições motivadas pela proximidade 

 Também cá, vários autores estampam a troca mencionada, embora 

ja mais notável nos textos de Antônio José Bracete: 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

da forma dos grafemas.

se

  

acinene (assinei-me) LSS, 13.32; LSS, 14.22 

Alneda (Almeida) AJB, 14.34 

Anancio (Amâncio) AJB, 03.32 

Ananço (Amâncio) AJB, 25.89 

Ancelno (Ancelmo) AJB, 15.142; AJB, 18.92 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

assinanos s) 0.21 (assinamo FPF, 1

Chanada (chamada) 9.26 AJB, 1

chanado ado) 22 (cham AJB, 27.

Comforner forme)(com  MVS, 07.13 

Conetidas tidas)  (come LSS, 23.23

Conicaõ ão) (comiç AJB, 13.09 

(D ) AJB, 1

) AJB, 22.103 

forna (forma) AJB, 15.05-06; AJB, 21.05 

Gones es) (Gom LTG, 10.21 

Maxinianno iano 5.140 (Maxim ) AJB, 1

mesno 

Doninges omingues 4.40; AJB, 23.36 

enconodos (encômodos

(mesmo) 3.14; AJB, 14.64; LSS, 30.46 AJB, 1

mesnos smos) (me LSS, 23.40 

nebros (membros) .17 JNJ, 02

ter-nos (termos) 3.39 FB, 1

 

3.4.4.1.3 > por <v> 

 

 substituição de <u> por <v> está presente em 38 dados, equivalentes a 20.7% do 

s de uma 

mesma mão, a de Antônio Agostinho da Cunha, pelo que foi esse autor, mais que qualquer 

outro, a

<u

A

total geral. Mas chama a atenção verificar-se que 27 se concentram em documento

 incorrer com mais assiduidade na inscrição de <u> em lugar em de <v>: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

u

deuer (dever) AAC, 01.14 

deuocaõ (devoção) MC, 01.09-

Boa entura (Boa Ventura) AAC, 04.20 

10 

Deuocaõ (devoção) AAC, 04.03; AAC, 04.05; MC, 02.06; MC, 02.15 

imuentario (inventário) 5-06 AAC, 01.0

inuentario (inventário) AA 03.01, AACC, 02.07; AAC, , 03.04 

laura (lavrar) AAC, 02.12 

noue (nove) AAC, 04.02; GMB, 02.02 
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GRA

(novembr B, 02.02; GM , 01.06 

(Prove C, 01.03; , 02.03 

C, 04.18 

(subscrevo) C, 02.13 

tiuerem (tiverem) AAC, 01.08; MC, 02.15 

ueinte (vinte) AAC, 04.14 

01.08 

ues (vez) AAC, 01.14 

uotos (votos) AAC, 01.12 

(ch 04.

Xauier (Xavier) AAC, 02.09 

4.1.4 Outras tuições em funç

 

<m> por  <n> > por <

FIA LOCALIZAÇÃO 

Nouenbro o) GM B, 01.07; MC

Prouedor dor) AA AAC, 01.16; AAC

Prouedora (provedora) AA

Sobre escriuo AA

uertude (virtude) MC, 

xaue ave) AAC, 23 

 

3.4. substi de grafemas ão da morfologia próxima 

<n>,  por <m> e <u v>. Para além dessas, que foram as mais 

ocumentadas, o corpus aponta para outras substituições de grafemas, com números bem 

 que se atestou para 

bstituição em função da parecença morfológica29. 

 
SUBSTITUIÇÃO GRAF OCALIZAÇÃO 

d

reduzidos de ocorrências, que também encontraram na proximidade das formas dos grafemas 

a sua motivação. Conta-se 17 e correspondem, assim, a 9.2% de tudo o

su

IA L

compariçei (compa u) 04.45 rece JCB, 

consedei (concedeu) SRS, 03.13 

Lei-se (leu-se)  02.38  SFR,

procedei-se (procedeu-se) , 05.04 MJE

Resp deu) SRS, 

<i> por <u> 

ondei (respon 03.12 

<u> por <e> r

Candilato (candidato) LSS, 25.26 <l> por <d> 

uguirimento (requerimento) LSS, 20.38 

lito (dito) LSS, 24.28 

<d> por <l> envergonhado (envergonhá-lo) AJB, 25.69 

                                                 
29 A atestação da proximidade morfológica de alguns desses grafemas só é possível se se levar em consideração os 
textos dos autores. 
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SUBSTITUIÇÃO GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

emViov (enviou) MC, 02.19 <v> por <u> 

ev (eu) MC, 02.20 

percuzados (procurados) AJB, 06.17 <z> por <r> 

Tizozeiro (tezoureiro) AAC, 02.04.05 

<r> por <s> Therera (Teresa) LSS, 27.16 

asiner (assinei) MC, 02.20 <r> por <i> 

aprezenter (apresentei) MAC, 01.44 

<J> por <L> Juis (Luís) MVS, 06.03 

 

 A tabela abaixo é para que se visualisem, globalmente, todas as ocorrências referentes 

às substituições havidas por conta da morfologia próxima dos grafemas: 

 

Substituições de grafemas – morfologia próxima 

SUBSTITUIÇÕES NO. OCORR. % 

<m> por <n> 97 52.7 

<u> por <v> 38 20.7 

<n> por <m> 32 17.4 

outras substituições 17 9.2 

TOTAL 184 100 

    Tabela 28 

 

3.4.4.2 Substituições de grafema – pares mínimos  

 

 O junto, põe de , conta sobre a substituição de 

grafemas envolvendo a escrita de fonemas cuja distinção se faz somente pela presença ou não 

do traço de sonoridade. Advertindo-se para o fato de que é a mão de Luciano da Silva Serra 

que mais testemunha essa espécie de substituição, detecta-se, nos documentos, a troca entre os 

seguintes pares de grafemas: 

 

 

 

 outro con que se com 125 dados
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3.4.4.2.1 t> – <d> 

 

 Os casos em que se substituiu <t> por <  os mais freqüentes e 

somam 75, o que corresponde a 60.0% do total geral de trocas por causa da insegurança na 

escrita dos fonemas correspondentes: /t/ e /d -se uma ligeira tendência em se 

substituir mais o grafema que traduziria o fonema surdo pelo outro que traduz o sonoro – 

gar de <t>, 41 ocorrências –, do que o oposto – <t> em vez de <d>, 34 

ocorrências: 

  

<d> por <t

AÇÃO 

 Par <

d> ou vice-versa foram

/. Verifica

<d> em lu

• > 

GRAFIA LOCALIZ

abatimendo to) .25 (abatimen LSS, 12

LSS, 39

aprensendar ntar) .18 (aprese LSS, 19

asundo to) 3; LSS, 42.31 (assun LSS, 27.21; LSS, 27.2

der .35 (ter) LSS, 20

dodos ) (todos AAC, 01.08 

Emidiado o) .28 (imediat LSS, 04

emidiado o) (imediat LSS, 04.30; LSS, 37.51 

estatudo .16; LSS, 30.50 (estatuto) LSS, 14

Estatudos os) .25; LSS, 20.36 (estatut LSS, 18

(e FB, 11.

(lev LSS, 05

licido (lícito) FB, 06.

adimidido (admitido) .34 

explecido xplícito) 58 

lenvandu antou) .25 

45 

mandado (mandato) JCB, 10.34 

pegundando (perguntando) LSS, 39.49 

Prisidende (presidente) LSS, 20.37; LSS, 21.43 

retabilicimendo (restabelecimento) LSS, 04.31 

tendende (tendente) JFO, 06.06 

Visidador (visitador) LSS, 04.26 

 

Vondades (vontades) MVS, 03.03 
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• <t> por <d> 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

aCortados (acordados) MJR, 03.02-03 

adiato (adiado) JNJ, 02.32 

antan dante) LSS, 33.55 te (an

Consultanto (consultando) LSS, 27.42 

deste (desde) LSS, 42.27 

dotica  da (dedicada) LSS, 26.37

o (estando) MSC, 01.0

to (nomeado LSS, 30.53 

te (pretende) LSS, 01.24

ente (president LSS, 10.06 

ente (preside LSS, 02.32

Estant 5; MVS, 03.02 

nomia ) 

perten   

Presit e) 

Prizit nte) ; LSS, 03.06; LSS, 03.14; LSS, 04.13 

tertiminacão (determinação) LSS, 41.08 

tiscutido (discutido) LSS, 37.72 

tito (dito) LSS, 33.19 

tisto (disto) AJB, 18.13 

tente (Vice Presidente) LSS, 35.42 

 

3.4.4.2.2 Par <g> – <c> 

 

São 29 os casos em que <g> foi grafado no lugar de <c> e vice-versa, 

correspondendo a 23.2% do total. Contudo, em apenas uma ocorrência – Abrico por abrigo 

(LSS, 30.36) –, substitui-se o grafema do fonema sonoro pelo surdo; nas demais, a constante 

foi efetuar a substituição na direção contrária. Observa-se, porém, que, nos casos em que <g> 

substituiu <c>, 25 ocorrências dizem respeito a um mesmo item lexical – secretário: 

  

Visce Prisi

• <g> por <c> 

 
GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

engaregados (encarregados) LSS, 25.30 

Segetario (secretário) LSS, 32.17; LSS, 32.17 

engaregada (encarregada) LSS, 35.71 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Segetari (secretário) LSS, 36.38 

Segretario (secretário) LSS, 01.09; LSS, 01.29; LSS, 02.09; LSS, 02.45 

Sengula (circular) SRS, 04.11 

 

3.4.4.2.3  

 

 ou-se, aqui, introduzir s, pelo 

fato de que ambos encontram nos documentos ções gráficas múltiplas. Desse 

mod ncontra n  seguin , <c>, <ç> e <sc>; já o /z/ 

pode ser representado por <s>, <sc>, <x> e <z>. Se, a título de exemplo, os documentos 

estam m spozição e disposição, não se está diante de uma substituição 

envolvendo a grafia de fonemas surdos e sonoros, mas se trata, em verdade, de variação 

gráfica extremamente com edida e a a transcrição de /z/, se pode convocar 

um <  <s>. Co do An Bracete grafa dispocicaõ, parece claro que 

a inscrição do <c> não quer dizer sobre ssibilidade de escrita do fonema, uma 

vez que pode traduzir o /s/, não o /z/. 

 Com esse adendo, as ocorrências em que se anota, com alguma segurança, a 

substituição entre grafemas exclusivos a cada um dos fonemas do par mencionado somam 18 

e correspondem, desta maneira, a 14.4% do total geral. Em 12, representa-se o fonema sonoro 

com um grafema que, a princípio, traduz o surdo e, em 6, assiste-se ao fenômeno contrário: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Par /s/ – /z/

Opt por não  o par pelos grafemas e sim pelos fonema

representa

o, o /s/ e os textos as tes grafias: <s>, <ss>

pa  produtos gráficos como di

um, na m m que, par

z> ou um ntudo, quan tônio José 

mais uma po

• <c, ç> por <z, s, x, sc>    

 

çecucaõ (execução) SRS, 01.28 

dispocicaõ (disposição) AJB, 21.24 

Ercecizo (exercício) LSS, 35.42 

Ercicia (exercia) LSS, 45.21 

ficece (fizesse) LSS, 30.44; LSS, 35.41; LSS, 45.42; LSS, 42.32 
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fiscalicacão (fiscalização) LSS, 06.22 

trigecimo (trigésimo) LSS, 45.47 

trijecimo (trigésimo) LSS, 45.35; LSS, 45.43 

 

• <s, ss, c, ç, sc> por <z> 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Ercecizo (exercício) LSS, 35.42 

escercizo (exercício) LSS, 32.08 

ezerciz (exercício) LSS, 5.15 o 3

arzizo (Narcísio) 

(precisa) 

ercizo (exercício) 

Par <f> – <v> 

N AJB, 18.146 

priziza MAC, 01.27 

S LSS, 34.10 

 

3.4.4.2.4 

 

 Esse foi o menos documentado dos pares, porque se apanharam apenas 03 casos 

transcrevem o fonema surdo com o grafema que 

.36). 

 

 

sobre ele; 2.4% do total geral, então. 02 

traduziria o seu correspondente sonoro – feferero por fevereiro (LSS, 21.16; LSS, 38.27). O outro 

caso expõe o oposto: vez por fez (LSS, 02

 

Reúnem-se abaixo todas as ocorrências relativas a substituições envolvendo a escrita 

de fonemas surdos e sonoros: 
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Substituições de grafemas – pares mínimos 

PAR SUBSTITUIÇÃO NO. OCORR. % 

<t> por <d> 34 <t> – <d> 

<d> por <t> 41 

60.0 

<c> por <g> 1 

<g> por <c> 28 

23.2 

<s, ss, c, ç, sc> por <z> 

<c> – <g> 

12 /s/ – /z/30

<z, s, x, sc> por <c, ç> 6 

14.4 

<f> por <v> 2 f> – <v> 2.4 

TOTAL 125 100 

         Tabela 29 

 

Veja-se que a confusão se estabelece apenas com os grafemas que transcrevem 

consoantes oclusivas e fricativas e as substituições avistadas devem-se à razão de que formam 

pares mínimos cujo traço distintivo é a sonorid

<

<v> por <f> 1 

   

3.4.4.2.5 Uma interpretação possível 

ade, como já foi dito acima. Constatação 

r dificuldade em realizar adequadamente os 

nemas na oralidade. 

 A que se devem, então, as trocas entre grafemas tradutores de fonemas surdos e 

sonoros? Cagliari, mencionado acima, cogita uma hipótese: 

 
Se o aluno as escreve errado, pode m reflexo d r agindo de acordo 

a orientação do professor: escrever observando atentamente os sons da fala. Como 

escreve sussurrando as palavras, percebe que, na sua fala (sussurrada), o som que pretende 

semelhante é apresentada por Cagliari (1998, p. 278-279) nos dados da aprendizagem inicial da 

escrita. Não é bem-vinda, contudo, uma leitura que veja nas grafias acima listadas uma 

inspiração fonética, porque Zorzi (1998, p. 73) mostra que crianças que fazem substituições 

semelhantes na escrita não parecem ter qualque

fo

fala certo, m  ser u e esta

com 

escrever é surdo e não sonoro. 

 
                                                 
30 Apresentam-se os fonemas, em função de representações múltiplas na sua grafia. 
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 Ou seja, se articulados sem som ou sussurrados, os fonemas sonoros ensurdecem e 

isso explica, segundo o autor, o fato de que é constante os grafemas das consoantes sonoras 

serem substituídas pelos das consoantes surdas e de que é raro o caminho inverso. Zorzi 

(1998, p. 73) não descarta essa hipótese, mas desconfia de que a escrita em situação silenciosa 

ja tão determinante, porque, nos resultados de sua pesquisa, também sobre dados da escrita 

inicial, observa que, de fato, as ocorrências em

sonoro por um d

caminho oposto, o

 Para cá, os

na medida em que

em alguma medida, do que constatou Zorzi, 

ão bem representadas: 

Direção das substituições de grafemas – pares mínimos 

se

 que se substitui um grafema de um fonema 

e um surdo são mais numerosas, contudo, para aquelas em se que flagra o 

s índices não são desprezíveis. 

 dados se afastam tanto do que observou Cagliari (1998) como Zorzi (1998), 

 houve a tendência em se substituir mais o grafema da consoante surda pelo 

imam mais, da consoante sonora, porém se aprox

porque as duas direções s

 

DIREÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO NO. OCORR. % 

surdas > sonoras 77 61.6 

TOTAL 125 100 

          Tabela 30 

 Se a escrita silenciosa que conduz ao ensurdecimento de fonemas sonoros, de um lado, 

pode estar dando a sua contribuição para o que se vê, por outro, é mais irresistível a conclusão 

de Zorzi (1998, 

sonoras > surdas 48 38.4 

 

p. 74), que, mutatis mutandis, aponta o seguinte caminho percorrido pelas mãos 

as substituições fartamente elencadas: incerteza sobre o fato de o fonema ser 

s o, con  exist rafema

de um deles: 

 
Podemos uzindo tectar a 

presença desta classe de fon e sonoros nas pal darem 

responsáveis pel

urdo ou sonor sciência de irem dois g s para transcrevê-lo e escolha aleatória 

supor que há crianças prod

emas surdos 

este tipo de erro que são capazes de de

avras. Porém, apesar de 
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conta da presenç a, não conseguem diferen esmo é 

son . Para e diferen to de ser surdo e sonoro, a 

cria noçã s letr ê-lo e, assim, acaba optando por 

uma embora possa ter an , uma parte das 

dec espeito da usada pod o, o que justificaria, 

pel  parte, cia de tr ido das consoantes surdas serem 

sub elas sono

 

3.4.4.3 Outras substitui afemas – outras causas 

 

 O que fez iniciar o tópico dizendo que os índices referentes a substituições de 

grafemas seriam ampliados foram as duas amostras, oferecidas abaixo, que caminham em 

direção contrária. A primeira, que expõe alguns exemplares de 54 ocorrências, admite 

interpretação dupla: as duas já observadas na discussão do fenômeno, isto é, as substituições 

ali contidas podem ter sido motivadas tanto pela proximid grafemas quanto 

pela insegurança na transcrição de fonemas surdos e sonoros, que constituem os designados 

pares mínimos: 

  

SUBSTITUI G IZAÇÃO 

a do fonem ciar com precisão, se o m

oro ou não ste fonema, in ciado quanto ao fa

nça pode ter a o de que há dua as para escrev

delas, 

isões a r

 dúvidas qu

letra a ser 

to à sua escolha. Portanto

e estar ocorrendo ao acas

o menos em a alta freqüên ocas, no sent

stituídas p ras. 

ções de gr

ade da forma dos 

ÇÃO RAFIA LOCAL

Arguivista sta) SS, 04.12; LSS, 09.13 (arquivi LSS, 02.13; L

Reguererõ m) (requerera AJB, 12.38 

 

Reguerimento (requerimento) SRS, 03.18 

reguirimento (requerimento) LSS, 09.14-15; LSS, 14.12-13 

<g> por <q>

 

 

 

(cinquenta) LSS, 05.23; LSS, 07.23; LSS, 07.35  Siguenta 

<q> por <g> aquardo (aguardou) LSS, 37.63-64 

 aquardando (aguardando) LSS, 18.39 

Carcia (Garcia) LSS, 21.28; LSS, 23.32 por <C> 

Coverno (governo) LSS, 22.44 

Gaitano (Caetano) LSS, 37.33 

Gajueiro (Cajueiro) LSS, 23.46; LSS, 43.54; LSS, 45.27 

Gapitaõ (capitão) LSS, 21.09 

 

<G> 

<C> por <G> 
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 Para a segunda, que é bem menor, porque só conta com 07 casos, o que incita as 

substituições não se mostra com nitidez, mas é certo que não se trata de nenhuma das razões 

acima apontadas, morfologia próxima das letras ou insegurança na representação gráfica de 

pares mínimos: 

 

ÇÃO GRAFIA LOCALIZA

SRS, 

SRS, 

MES, 

AJB, 

FJS, 01.03 

MES, 

AJB, 

mas 

m 05 exemplares – 

2.40-41)  por de  01.04), fize

ma por santíss zoreireiro p

 porque a linha  ao seu fina

hai (vai) 02.61 

Jultino (Justino) 02.57 

remorma (reforma) 07.04 

ostros (outros) 13.33 

Prezidentia (presidência) 

remorna (reforma) 01.12 

secretatia (secretaria) 01.33 

 

 
3.4.5 Acréscimos de grafe

 

Neste pequeno índice de grafias, que conta co aranranjos por aranjos 

(FPF, 1 , Dinifinidor finidor (MVS, sesse por fizesse (FPF, 12.43-44), 

Santiçici ima (MVS, 03.04-05), The or tesoureiro (FPF, 07.07-08) –, a 

inscrição dupla das sílabas é  chega l e, na seguinte, são reescritas para 

a finalização do vocábulo. Explicadas essas ocorrências, resta ver o que estaria condicionando 

as outras 113 em que se ajuntam grafemas às palavras. Veja-se a antologia seguinte com 

exemplos variados: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

aparareceu (apareceu) AJB, 33.07 

atéhe (até) AJB, 14.62 

Aaos (aos) JMS, 02.02; JMS, 04.02 

çeiu (seu) JCB, 05.20 

 320



GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

deio (deu) MAC, 01.65 

deiu (deu) JCB, 05.09 

desese (desse) MLF, 08.27 

Eloii (Eloi) JCB, 07.25 

foui (foi) LSS, 02.16 

pococo (pouco) MAC, 01.47 

Resebeio (recebeu) SRS, 01.41 

Reiis (Reis) JCB, 04.30 

e

Sesembrea (assembléia) LSS, 32.37 

seguuinte (seguinte) MVS, 07.09 

SiSizimbra (Cezimbra) JCB, 05.19 

Se nblea (assembléia) AJB, 25.35 

Socosio (sócio) FJS, 03.126 

Thehezoreiro (tesoureiro) AJB, 32.59 

Theozoreiro (tesoureiro) 02.43 SRS, 

Vaiscon asconcelos) AJB, 14.07 celvo (V

 

Exemplos variados, mas o que se observará cobre grande parte deles, 87 (77.0%) para 

 

. 78) cunhou uma expressão para isso: inserção ou 

 vê, dessa forma, é que as mãos, de modo 

femas em qualquer lugar da palavra, menos no início. Mas 

quer símbolo gráfico, apenas aqueles que já escreveram ou escreverão. 

mento da forma gráfica, talvez; soletração, talvez; desatenção à escrita, talvez. Para 

 para explicar porque assim procederam. 

 

Conclusões 

 

Quantitativamente, flagraram-se, para os fenômenos gráficos, os seguintes números: 

 de grafemas, 239; substituições de grafemas, 

ser mais preciso: a tendência a se aditarem letras e sílabas já escritas e que, de fato, compõem a

transcrição gráfica da palavra. Zorzi (1998, p

duplicação de letra por contaminação. O que se

geral, acrescentam um ou mais gra

não é qual

Desconheci

o momento, ficam sendo essas as sugestões

  

3.4.6 

 

inversões de grafemas, 14 ocorrências; omissões
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370 e acréscimos de grafemas, 118. Um gráfico que traduz esses índices em percentagens 

cará como exposto abaixo. Quanto às conclusões mais proeminentes, expõe, de um lado, a 

es e, de outro, o exibicionismo das substituições. 

fi

timidez das omissõ

 

Fenômenos gráficos

50%

16% 2%

32% inversões

omissões

substituições

acréscimos

 
        Gráfico 07 
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3.5 MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA 

 

3 trodução 

 

 Dos assuntos mais discutidos, ao contrário do que se viu para os fenômenos gráficos, 

é aquele sobre a relação entre fala e escrita, sob múltiplos aspectos, enfocando-se suas 

condições de uso e produção, dentre outras coisas, e, para o meio dos debates, achegando-se 

posturas que advogam muito mais similaridades ou vice-versa entre ambas as modalidades, 

além, é claro, de posições bastante moderadas

.5.1 In

a, apenas no nível fonético/fonológico, mas essas, em geral, não são 

 

                                                

31. Mas não é o que interessa aqui, o que 

convém, para introduzir o tema, são produções que se debruçaram sobre as marcas da 

oralidade na escrit

volumosas, porque só recentemente se saiu de um estado da Lingüística, pelo menos no Brasil, 

em que apenas a linguagem oral foi merecedora de atenções. Excluem-se, é óbvio, os poucos 

que privilegiaram sincronias mais remotas da língua portuguesa, uma vez que, através da 

representação ortográfica, buscaram  aproximações do sistema fonológico, ou parte dele, de 

uma determinada época, como o fizeram Maia (1986), Mattos e Silva (1989) e Telles (2002b, 

2003a, 2003b e 2005), por exemplo.    

 Mas voltando-se aos tempos em que estudos sobre a língua oral dominou a cena 

lingüística, relevam-se o trabalho pioneiro de Mattoso Câmara Jr. (1994b, p. 87- 95), em que 

analisou os ‘erros’ fonéticos cometidos por escolares, transpostos da oralidade para a escrita, e

o de Pinto (1996), em que buscou também, mas só, nos letreiros, nos panfletos etc, traços 

fônicos típicos da fala. Ambos os autores flagrando e denominando os aspectos fonéticos tão-

somente. As produções sobre a escrita de crianças, ao classificar as espécies de ‘erros’ por elas 

empreendidas, sempre dedicam um item a grafias que tiveram o seu apoio na oralidade, sem 

 
31 A bibliografia sobre o tema é vastíssima, mas se remete a alguns títulos, que resumem o ‘estado da arte’: 
Blanche-Benveniste (1998), Kato (2001) e Marcuschi (2001). 
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mais, até mesmo o de Zorzi (1998), sempre preocupado em esmiuçar, classificando, 

interpretando, vários outros fenômenos. 

 Veio da Sociolingüística quantitativa um passo à frente. Estudados fartamente, quanto 

aos seus mais diversos condicionamentos, alguns traços fônicos da oralidade, chegou a hora de 

 oficialmente, em termos de pluri-ortografia, o 

ue implica pensar na convivência de múltiplos modelos ortográficos, desde aqueles mais 

normativos – os 

poucos exercitada

 Porém não se procedeu a delos ortográficos em convívio no século 

XIX, nem mesmo nos documentos constantes do corpus32. Dessa maneira, como se pode 

flagrar grafias fonetizantes, que, por conseguinte, estariam a dizer sobre fenômenos fônicos, 

característicos da oralidade, nos oitocentos? Mas não é este o objetivo aqui: arrolar e 

interpretar traços fonéticos/fonológicos típicos da linguagem oral do século XIX, só em um 

                                                

ver se encontravam réplicas na escrita. Desse modo, Freitas (2001) se voltou para a estrutura 

silábica CCV; Lemos (2001), para o registro ortográfico de ‘e, i, o, u, átonos’; Tasca (2002), 

para a monotongação de [ey] e [ow] e para a semivocalização de /l/ em posição de coda; 

Mollica (2000 e 2003) para monotongações, desnasalizações, rotacismos, assimilação de -nd- a 

-n- etc. Todos os autores, quanto aos fenômenos fônicos estudados, na fala e na escrita 

concomitantemente, são unânimes em apontar os mesmos contextos a condicioná-los nas 

duas modalidades. 

 Têm esses trabalhos as suas vantagens: a língua dos indivíduos, as suas produções 

escritas e, além disso, uma ortografia normativizada que lhes permitem caracterizar o que é 

típico da fala ou não. Para o século XIX, só se conta com os textos escritos pelos negros da 

SPD e observe-se que se está falando de um tempo em que uma ortografia oficial só mais 

tarde vai aparecer. Marquilhas (2001, p. 217) resolveu muito bem a questão: pensar nesses 

períodos, anteriores a uma ortografia legitimada

q

que se exibiam nos impressos, por exemplo – até os utilizados por mãos 

s no ofício da escrita, sem desconsiderar, obviamente, os entrecruzamentos. 

 um estudo dos mo

 
32 Parece que tal estudo ainda está por ser feito. 
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segundo plano. Primordialmente, quer-se mostrar que muito do que caracteriza a fala atual, na 

sua expressão sonora, encontrava já representantes no século referido e, muitas vezes, sob os 

mesmo

m dessa bibliografia e, em certa medida, com a intuição de um 

lante do século XXI? Ferreiro e Teberosky (1999) fizeram história com o clássico Psicogênese 

em que descrevem a trajetória psicogenêtica percorrida por crianças de fala 

spanhola até o domínio completo de escritas alfabéticas, em que se mesclam representações 

ada por Ferreiro e Teberosky (1999, p. 142-

Se o aprendiz está retido na etapa monogâmica da sua teoria da correspondência entre sons 

e letras, ignora as particularidades na distribuição das letras. Na leitura, pronuncia cada letra 

esc o seu valor central. Sua escrita é co ética da fala.  As 

falhas o a dos e intes: 

e

di em

 

 

efetua os irmãos d em que se p  definitivamente, mas nem sempre sem 

s condicionamentos, dai a recorrência a uma numerosa bibliografia que trata dos 

fenômenos nos tempos atuais. 

 Com o que contar, alé

fa

da língua escrita, 

e

fonográficas, logográficas e até ideográficas. Pioneiro que foi, fez ‘escola’ e vieram os 

‘ajustes’: Silva (2003, p. 139-140) aponta pontos obscuros na proposta das autoras, Picoli 

(2001) registra que nem todas as etapas observadas para as crianças encontram 

correspondência em adultos em processo de alfabetização, mas ninguém negou, ao que se 

saiba, a validade de uma das etapas, a alfabética, fix

156). Nela, segundo as autoras, a criança se encontra em um estágio de aquisição da escrita em 

que busca, sistematicamente, uma correspondência biunívoca entre letra e fonema, por 

desconhecer os outros princípios que regem as escritas do tipo alfabéticas. Lemle (2000, p. 40) 

fala da mesma coisa, só que em outros termos: 

 

andindo-a n mo uma transcrição fon

típicas são com xemplos segu

matu m vez de mato 

bo  vez de bode 

É nessa procura de uma relação estritamente monogâmica entre letra e fonema,

da pel a SPD, ode colher,
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exitações, os traços fônicos típicos da linguagem oral da atualidade que se espelhavam já no 

século XIX.  

er qua  esses: ais visíveis, o que quer dizer os mais 

numerosos no corpus; e  se tom ferência: vários, tanto os de natureza 

diatóp to diastr

  

3.5.2 Aféres

 

 a história da  portuguesa, uma palavra é 

fenôm  muito comu as que não oc 111-112), com 

enhuma regularidade33. Para Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 43), a tendência, em língua 

os membros da SPD 151 ocorrências reveladoras de aféreses e, 

e fato, 146 (96.7%) dizem respeito a um segmento vocálico que constitui sílaba simples, ou 

seja, forma o padrão silábico do tip  V. Entã  

favorável a eno. Con  se poss lguma regularidade, na medida em 

que, entre dados refer 128 (87.7% a/ que se elimina: 

 

AFIA LIZAÇÃO 

Resta diz is traços são  aqueles m

 qual dialeto a como re

ica, quan ástica. 

es 

N língua a perda da vogal inicial átona de 

eno m, m orreu, segundo Williams (1994, p. 

n

portuguesa, à aférese da vogal inicial que constitui sílabas simples deve-se à força expiratória 

que se dá à consoante que inicia a sílaba seguinte. 

 Colhem-se nos textos d

d

o o, esse é, ao que parece, o contexto mais

o fenôm tudo, talvez a falar em a

os 146 idos, em ) é a vogal /

GR  LOCA

leia mbléia)  13.34 

anhamento panhamento)  17.25-26 

initador inistrador) , 01.02 

õ ão) 

a) 03.06 

39.25 

                   
33 Cf. Williams (1994, p. 111): acu¤men > gume; aliança > liança (popular); apothe ¤cam > bodega; adulteri*um > dulterio; 
adlumina¤re > alumiar > lomear; hebdo*ma *da > doma (arcaico); episto*lam > pístola. 

cemb (asse JCB,

Conp (acom AJB,

Drem (adm MVS

Feiça (afeiç SFR, 01.65; SFR, 02.19 

hi (aí) AJB, 02.12; AJB, 20.57; AJB, 22.135 

inda (aind MSC, 

junda (ajuda) LSS, 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

ersário)  02.01 

J  18.20 

 02.36 

ação vação)  02.29 

lea mbléia) 

rea mbléia) 02.37; LSS, 2

Niverçaro (aniv SRS,

presentasi (apresentasse) CB,

Prezentou (apresentou) SRS,

prov (apro SFR,

Senb (asse MLF, 07.26; MLF, 08.14 

Semb (asse LSS, 2.01; LSS, 22.07; LSS, 22.23 

Singno (assino) JCB, 12.49; JCB, 13.52 

Soalho (assoalho) LSS, 44.07 

Suncão (Assunção) AJB, 26.46; AJB, 32.62 

té  (até) LTG, 01.05; LTG, 04.03; LTG, 05.06 

the (até) MES, 02.15; MJR, 03.10; MSC, 10.07 

 

Suciesaõ (associação) MLF, 11.27 

Tençaõ (atenção) SRS, 02.34 

 As ocorrências restantes revelam ainda que, além do /a/, a aférese pode atingir 

também outras vogais, principalmente o /E/, e até sílabas iniciais não necessariamente 

atreladas ao padrão silábico V: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

çecucaõ (execução) SRS, 01.28 

ducacão (educação) AJB, 03.45 

fetivo (efetivo) FZC, 04.11 

Leicaõ (eleição) SRS, 02.19 

leminava (eliminava) AJB, 26.16 

liminacõus (eliminações) AJB, 14.59-60 

liminado (eliminado) AJB, 14.55 

manisipado (emancipado) JCB, 24.28 

mulimentos (emolumentos) LTG, 08.08 

plicação (explicação) FJS, 03.21 

Secução (execução) SRS, 04.24; SRS, 04.32 

Sercizo (exercício) LSS, 34.10 

midiato (imediato) SRS, 01.12; SRS, 01.13; SRS, 01.24 

digencia (indigência) LSS, 22.27 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

formação (informação) JCB, 22.15 

tá (está) FJS, 03.55 

Trapasar (ultrapassar) SFR, 01.79 

triminacão (determinação) LSS, 22.32 

  

naminamete (unanimamente) SRS, 04.14 

treminacão (determinação) LSS, 38.18 

 Gonçalves (1992) estudou sistematicamente o fenômeno na fala de pessoas pouco 

 atualidade e chegou à conclusão de que a aférese atinge, sobretudo, verbos, 

jetivos e substantivos, exatamente nessa ordem, mais que advérbios e preposições, pelo fato 

escolarizadas da

ad

de os primeiros constituírem as classes abertas da língua e, por conta disso, viverem em 

permanente expansão para incorporar novas experiências.  

 Quando se observou o fenômeno entre as classes gramaticais nos dados em análise, 

ele, a princípio, não encontraria ressonância no que notou o autor, porque cá são, de longe, os 

substantivos os mais atingidos, com 126 ocorrências (83.4%), e depois, com números bem 

menores, as preposições, 9 (6.0%), verbos e adjetivos, ambos com 6 (4.0%), e, por fim, os 

advérbios, com 4 (2.6%), como se pode visualizar no gráfico seguinte.  

 

Aféreses por classes gramaticais

120

140

0

20

40

60

80

100

substantivos preposições verbos adjetivos advérbios

 
             Gráfico 08 
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 O que se pode sugerir por enquanto é que, talvez, a incidência da aférese, nos 

documentos da SPD, também seja condicionada pelo fato de os vocábulos pertencerem a 

inventários abertos ou fechados da língua, uma vez que, dos 9 casos referentes a preposições, 

6 dizem respeito a um mesmo item lexical: até. Sendo assim, a mesma ordem, no que diz 

respeito às classes gramaticais,  verificada por Gonçalves é aquela que o gráfico acima pode 

 

3.5.3 Próteses 

 

 Quando t tese, cré  fonema em início de vocábulo 

na história do português, tanto Nunes (1989, p. 15

aludem à possibilidade de o fenômeno ocorrer apenas com a v nsoante o segundo 

autor, a alocação rotético legia nte, vocábulos iniciados por r34 

e só depois, pela influência de palavras com o prefixo latino ad- e do artigo 

definido aglutinado, se irradiou a outras que não começavam com o r35. Mattoso Câmara Jr. 

004a, p. 202), entretanto, faz menção a outro segmento protético, que não o /a/. Segundo 

le, é importante, na história da língua portuguesa, a inserção, em início de palavra, de um /e/ 

iante de um /s/ inicial em grupo consonântico36. Esse /s/, que era o primeiro elemento de 

o-o com o traço oposto, a aférese. O autor 

onstatou, comparando os dois fenômenos, que os itens lexicais da língua são mais afetados 

pela aférese do que pela prótese. Situação semelhante se flagra nos documentos em análise, 

          

estar refletindo. 

ratam da pró ou seja, do a scimo de um

7-158), quanto Williams (1994, p. 120-121), 

ogal /a/. Co

 de um a p  teria privi do, inicialme

a inicial do 

(2

e

d

um grupo pré-vocálico, separou-se da outra consoante para entrar numa nova sílaba inicial, em 

que figura como consoante pós-vocálica decrescente. 

 O estudo de Gonçalves, mencionado anteriormente, também se ocupou da prótese em 

fala de indivíduos pouco escolarizados, relacionand

c

                                       
34 Cf. Williams (1994, p. 12  remeter > ar
35 Cf. (1994, p. 121): ¤  > lembrar > ¤re > 
meaçar r. 
36 Cf. Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 202): stare > estar; splendidu- > esplêndido; scutu- > escudo. 

0): remitte*re >
memorare

remeter; ranam > rãa > arrã (arcaico e popular). 
alembrar (arcaico); monstra ¤re > mostrar > amostrar; *mimatiaWilliams 

 > ameaça
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porque a queda de segmentos em posição inicial, como já  151 ocorrências, 

enquanto que o acréscimo ocorre em apenas ados para a prótese, a 

com  tr lve e, em ambos, se 

assis maio o a  vogal /a/ e, sobretudo, na classe dos 

verb

  

RAFIA LOCALIZAÇÃO 

 se viu, se conta em

 13. Mesmo com poucos d

paração com o abalho de Gonça s (1992) pode ir mais além, porqu

te, na ampla ria dos casos, a créscimo da

os. 

G

ntou u) FJS, 01.84 

iar r) JCB

sse) AJB

ara (p ) AJB

bemos os) JFO

ber (rec ) ME

ber (r ) JN

lher r) MES, 08.07 

s) MSC, 15.06 

aleva (levanto

anom (nomea , 11.17-18 

anumiase (nomea , 25.50 

apreg regará , 17.71 

arece (recebem , 03.04 

arece eber S, 01.05 

areçe eceber J, 01.05; MJR, 02.13 

areco (recolhe

aSomadas (somada

asuceda (suceda) AJB, 15.107 

aSustada (sustada) AJB, 22.49 

 

 
3.5.4 Síncopes 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

 

 Define-se a síncope como a perda de um fonema medial em uma palavra (Mattoso 

Câmara Jr., 2004a, p. 220), mas os 137 dados em que se flagra o fenômeno nos documentos 

da SPD expõem que a queda de fonema no interior de vocábulos pode também ir além de um. 

Observem-se as duas situações na amostra abaixo: 

 

Adiminstradores (administradores) MSC, 06.16 

antriou (anterior) MLF, 05.06; MLF, 07.05; MLF, 08.15 

enpreenxer (preencher) SFR, 01.51-51 

antreou (anterior) AJB, 15.07; AJB, 16.07; AJB, 17.07; AJB, 18.06 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Brigela (Berinjela) MJR, 13.07 

Comprendidos (compreendidos) AJB, 04.04; AJB, 05.16; AJB, 31.133 

compredido (compreendido) JTS, 01.09 

Cunprindido (compreendido) AJB, 22.25 

Fliciano (Feliciano) AJB, 31.14 

establicimento (estabelecimento) AJB, 02.11-12; AJB, 13.33; AJB, 17.19-20 

innespriente (inesperiente) AJB, 33.24 

Jão (João) LSS, 35.27 

mairia (maioria) AJB, 05.15; AJB, 22.66 

meidia (meio dia) MES, 06.06 

MVS, 

FPF, 

AJB, 

SRS, 

) LSS, 

(para) LSS, 23.50; LSS, 40.45 

te) AJB,

ível do a  nos dados é

 sílaba a om exceç  Adiminstra

ntém a qu e original 

pra (para) 07.05 

repredido (repreendido) 06.08 

Sevriano (Severiano) 18.135 

Consimento (conhecimento) 01.55 

hunamidade (unanimidade 10.23 

pa 

unanimente (unanimamen  17.48; AJB, 27.11; AJB, 31.18 

 

 O efeito imediato e mais vis specto  que todas as palavras passam a 

contar com uma menos, c ão de dores por administradores, em que 

uma epêntese ma antidad de sílaba. Parece haver, desse modo, uma relação 

rivilegiada entre síncope e palavras com três ou mais sílabas, na medida em que, entre os 137 

aem fonemas que estão alojados em 

labas pretônicas, pelo que há a indicação de que seriam essas as mais propensas ao 

aos fonemas passíveis de eliminação, pode-se apenas assinalar que a síncope incide em um 

fonema integrante de uma sílaba (Brigela por berinjela, Jão por João, innespriente por inesperiente), 

p

dados em que se anota o fenômeno, 119 (86.9%) são assim constituídas. Ou seja: é como se a 

queda de fonemas mediais, registrada nos textos da SPD, tivesse o propósito de ‘encurtar’  

vocábulos de longa extensão da linguagem oral. Além dessa, outra relação se mostra bem 

explícita. Com exceção de pa e pra, em lugar de para, c

sí

fenômeno. Contudo, nessa posição, os dados parecem não permitir previsibilidades quanto 
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em um fonema, ele próprio formador de uma sílaba (C preendido, Cunprindido 

por compreendido dido o) e em uma

(Consim hecime po de, unanimente por unanimamente). 

 ope ating  tôni icas, de que se dá uma amostra abaixo, 

també strada em cias e ente as palavras proparoxítonas37:  

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

omprendidos por com

, repre  por repreendid  sílaba composta por mais de um fonema 

ento por con nto, hunamidade r unanimida

A sínc indo sílabas cas e postôn

m é regi  18 ocorrên  atinge som

 
o) MES, 07.06 

AJB, 

capitto (capítul

Cunpres (cúmplices) 04.07 

cunpres (cúmplice) AJB, 16.21 

devo (débito) SRS, 04.27 

devos (débitos) SRS, 04.27 

Esprito (Espírito) AJB, 15.12 

esprito (Espírito) AJB, 25.49 

Martes (Mártires) FPF, 11.08; FPF, 11.08 

parago (parágrafo) JPS, 01.08 

Parcho (pároco) LTG, 02.19 

Tehofio (Teófilo) AJB, 30.44 

Tihophos (Teófilo) MLF, 09.22; MLF, 09.22 

 

Martis (Mártires) JMS, 10.25 

Tiophe (Teófilo) MLF, 08.46; MLF, 08.46 

 À parte, estão os 26 dados com a síncope da palatal [ñ], o que faz com que os números 

referentes ao fenômeno se elevem para 163, porque apresentam comportamento 

dissemelhante do que se observou. A queda do fonema não reduz número de sílabas, não 

rivilegia posição silábica e nem extensão de vocábulos: 

 

 

                                                

p

 
37 Segundo Amaral (2002, p. 103), a síncope em palavras proparoxítonas é bastante antiga em português e é 
fenômeno difundido em todo o território brasileiro, não só na fala normal dos menos escolarizados, como na fala 
espontânea dos mais escolarizados, em determinadas situações. Ainda de acordo com a autora, a síncope em 
proparoxítonas é previsível, uma vez que o falante tem consciência das regras fonotáticas da língua ao reduzir 
sílabas, apagar segmentos ou inserir outros. 
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hicimento38 onhecimento)

isimento onheciment  01.09 

crevania scrivaninha) 

 08.40 

ehum enhum) 

hum enhum) 

hun enhum) 

um enhum) 2.32 

nha) 07.22 

 nha) 

atico inhático) 4.05 

ênteses 

a histór gua portu epêntese, o

no interi ábulo, co efinição de 

39. No português brasile

cu (c MLF, 05.39; MLF, 07.13-14; MLF, 07.66-67 

cu (c o) MAC,

Es (e SFR, 02.82 

Gudio (Godinho) MLF,

N (n FJS, 03.237 

ne (n SFR, 01.42 

ne (n AJB, 27.37; AJB, 31.22; AJB, 31.101 

ne (n SRS, 0

tea (te MLF, 

tia (ti MLF, 07.22; MLF, 07.41; MLF, 07.48; MLF, 08.21 

Vi (v LSS, 4

 

 

3.5.5 Ep

 

 N ia da lín guesa, a u seja, o desenvolvimento de um 

fonema or do voc nsoante d Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 107), 

parece ter atuado mais fortemente no sentido de desfazer hiatos iro, a 

anifestação mais explícita do traço caminha em direção oposta, porque atinge grupos 

conson

documentos se contam em 103 e, de fato, 83 (80.6%) 

uam no sentido de desfazer os referidos encontros consonantais, principalmente com a 

introdução da vogal alta ante

 

                                                

m

antais, eliminados, sobretudo, com a inserção de um [i], em palavras que, como diz 

Teyssier (1997, p. 103), são de origem erudita40. 

 As epênteses estampadas nos 

at

rior:     

 a inscrição do
utores que se 

e em alguns o
 aspecto etim  da escrita: o <h> entre 

Jr. (2004a, : vea > veia; cre ea > idéia; vi)o >
apud Collischonn, 200  p. 206) inventaria os pos consonan

t, d, k
 [f] + [t]. 

s, z, x, Z, v, l];  [p] s]; [d] + [m, v

 
38 Atente-se a que  <h> neste utros vocábulos não traduz a nasal palatal. É bem claro 
nos textos dos a trata de ologizante hiatos, surgidos pela 
eliminação do fonema em questão. 
39 Cf. Mattoso Câmara  p. 107) o > creio; id  vinho; ni)o > ninho. 
40 Cagliari (1981, 0, gru tais que provocam a epêntese em 
português brasileiro: [b] + [p, , m, n, + [t, , Z]; [t] + [m]; [k] + [t, s, n]; [g] + 
[m, n]; [m] + [n];
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etendo (su endo) LS .25 

itido (sub ido) LS .45 

vando (ob ndo) ML 3.10 

r 

ituindo indo) .40 

.55; SFR, 01.

Sobim bmet S, 22

Subimete (submete) LSS, 35.62-63 

Subim met S, 35

obiser serva F, 0

obista (obstar) LSS, 22.52 

subicrevir (subscrevi) MES, 08.17 

Subist (substitu LSS, 43

obiter (obter) JCB, 01 40; AJB, 13.49 

obitida (obtida) MLF, 08.28 

subivençaõ (subvenção) JCB, 02.25-26; JCB, 04.34-35 

AJB, 01.05; AJB, 16.31; MAC, 01.55-56 

adimidido (admitido) LSS, 39.34 

adiminitrativo (administrativo) LSS, 45.36 

adimitidos (admitidos)

adigitorio (adjutório) 

Adiminstradores (administradores) MSC, 06.16 

 AAC, 01.13 

adimitir (admitir) FJS, 03.225 

adiquirir (adquirir) SFR, 01.39 

dizigini (designe) JCB, 19.37 

iginorava (ignorava) JCB, 22.22; JCB, 22.24 

enterrupicaõ (interrupção) FB, 08.51 

 

Mas Teyssier, mencionado antes, alude à po

serem eliminados mais raramente com a serção de um e]. Abaixo está uma antologia 

contando a favor do que diz o autor:  

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

ssibilidade de esses encontros consonantais 

 in  [

17.4

rçe se) 01.2

esc i)  01.1 4 

(su  06.1 0 

abersurdo (absurdo) AJB, 6 

oBe vaçe (observas SRS, 7 

sob revi (subscrev JDS, 2; JMS, 01.1

sube escrevi bscrevi) FPF, 7; FPF, 11.2

sube escrivir (subscrevi) MES, 01.14 

aDeministradores (administradores) JFO, 01.07 

adeministrativo (administrativo) AJB, 20.96 
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Ademinitador (adminstrador) MVS, 06.02 

Adremenetador (administrador) MVS, 08.05 

Adreminitador (administrador) MVS, 02.07 

ademitir 

Ademite (admite) SFR, 02.29 

ademitida (admitida) AJB, 17.19 

(admitir) AJB, 18.47 

adequirirem (adquirirem) AJB, 13.29 

aDevogado (advogado) AJB, 15.62 

 

 Observe-se que, em 3 dados – oBerçevaçe por observasse, Adremenetador por administrador, 

Adreminitador por administrador –, a epêntese contou com um reforço a mais: a colocação de 

um <r> gráfico, como que a assinalar a metátese da vibrante, mais que dificuldade na grafia da 

sílaba com a presença do segmento. 

 A tabela seguinte é só para dar uma idéia das sequências consonânticas desfeitas no 

corpus: 

 

Grupos consonânticos desfeitos com a epêntese 

GRUPO CONSONÂNTICO OCORRÊNCIAS % 

s 35 42.2 

t 03 03.6 

m  07 08.4 b + 

v 04 04.8 

Z 03 03.6 

m 21 25.4 

k 02 02.4 

d + 

v 04 04.8 

g + n 03 03.6 

p + s 01 01.2 

                         Tabela 31 

 

TOTAL 83 100 
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Vislumbram-se, na tabela acima, cadeias consonânticas desfeitas pela epêntese com 

mais e com menos exemplares. Para mais estão [bs], [dm] e [bm], até porque a sua incidência 

em itens lexicais não variados dá a sua contribuição para o que se avista; para menos e no 

outro extremo, localizam-se [ps], [dk] e [bt] e o que se dirá a seguir mais a nota 41 ajudam a 

entender a motivação. 

 Vale a pena uma comparação com o inventário de Cagliari (1981, apud Collischonn, 

2000, p. 206), constante da nota 40. Sobre as seqüências consonânticas elencadas pelo autor 

que provocam a epêntese no português brasileiro, não se registra nos documentos nenhuma 

ocorrência para muitas delas41. Uma das razões para que assim o seja é bem clara: no corpus, 

ocábulos que poderiam contê-las simplesmente não existem, por isso, talvez, a pouca 

 que diz respeito às seqüências consonânticas atingidas. Contudo, 

abe assinalar uma cadeia não mencionada por Cagliari, mas que, em 1 dado, se infiltra uma 

epêntes

português, sendo um dos responsáveis, inclusive, pela ocorrência dos segmentos consonantais 

                                                

v

amplitude do fenômeno no

c

e: [d] + [k] – adequirirem por adquirirem.  

 A detecção do fenômeno para além do contexto discutido, ou seja, que não em grupos 

consonânticos de origem erudita, eis alguns exemplos que o mostram: Alfonso por Afonso (JCB, 

01.11; JCB, 06.10; JCB, 13.26); Alvelino por Avelino (MJR, 01.18); Beneficiencia por beneficência 

(LSS, 14.17); despois por depois42 (AAC, 01.09-10; FB, 08.37; FJS, 01.23; LSS, 37.56; MJR, 

10.04); discrepito por decrépito (FJS, 04.139-140); listra por lista (FZC, 03.03). 

  

3.5.6 Apócopes 

 

 As gramáticas históricas consagraram esse termo para a queda de qualquer fonema no 

final de um vocábulo e atestam o quanto foi produtivo na passagem do latim para o 

 
41 São as seguintes: b + p, d, k, n, z, x, Z, l; p + t; t + m; k + t, s, n; g + m; m + n; f + t. 
42 Ressalta-se que a forma despois teve a sua vitalidade no português arcaico, como testamunham as gramáticas 
históricas. Mas do ponto de vista do português atual e do século XIX, pode-se, sim, falar em epêntese, na medida 
em que, muito cedo, cede espaço para que a variante depois se generalize. 
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/R/, /l/ e /S/ em final de vocábulos, por causa do desaparecimento de vogais finais43. No 

português do Brasil, essas mesmas consoantes, na posição referida, estampam que a apócope é 

rmas cultas, ao passo que, para o /l/ e o /S/, são os registros 

opulares que têm mais probabilidades de o exibir. Os textos aqui em análise documentam a 

apócope para os três segmentos referidos, mas

aior parte das ocorrências. 

 que diz o 

tor que alguns trabalhos o notam também em outras esferas (Callou, 1987; Oliveira, 1999), 

pelo que parece s

indignado, consid s deu-lhe um ‘desconto’, 

porque é tendência já contida na deriva da língua, que aqui se acelerou por conta do meio 

social turvo e pel

data em português: em seu início, caracterizou os falares incultos, tendo sendo, no século XVI, 

registrado por Gil

 No Brasil, o cancelamento de /R/ em posição final de vocábulos conta com 

indicações nas primeiras décadas do s

                                                

processo ainda ocorrente, uma vez que, entre as suas várias possibilidades de realizações 

fônicas, está aquela de um [º] fonético. A incidência do traço nos segmentos, contudo, parece 

conhecer restrições, na medida em que, para o /R/, o seu apagamento é amplamente atestado, 

inclusive nas designadas no

p

 se adianta que é para o /R/ que se atesta a 

m

 

3.5.6.1 Apócopes de /R/ 

 

Teyssier (1997, p. 103), moderado, considera esse um traço inovador da fonética 

brasileira, observável em certos registros familiares e vulgares. Adita-se, porém, ao

au

er ele ‘de todo mundo’ e de todos os registros. Silva Neto (1979, p. 241), 

erou-o exclusivamente como um vulgarismo, ma

a convivência de populações de origens várias. De fato, o traço tem longa 

 Vicente para marcar o linguajar dos escravos (Callou, 1987, p. 13). 

éculo XIX, mas as 381 ocorrências saídas das mãos dos 

 
43 Cf. Williams (1961, p. 102): “Lat. l, r e s, seguidos de e ou i finais, se tornaram finais em português pela apócope 
dêsse e ou i: amo¤rem > amor; male > mal; mensem > mês; sali¤  (segunda pessoa do singular do imperativo) > sal 
(arcaico).” 
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membros da SPD

diz que o processo

 A observa s parece mostrar que o fenômeno tem preferências. Por 

exemplo, observa

verbos, 87 (22.8%)

recorrentemente atingidos: 

 

 querem colaborar com Oliveira (1982, apud Oliveira, 1999, p. 27), quando 

 se tornou saliente ao longo dele. 

ção dos dado

das as ocorrências quanto à classe gramatical, 290 (76.1%) dizem respeito a 

 a nomes e 04 (01.1) a outras classes, pelo que foram os verbos os mais 

Apagamento de /R/ - classe gramatical

76%

23%
1%

verbos
nomes

outras classes

 
    

 

 Mas os números, ‘nus’ como se exibiram, são enganosos, porque, nos verbos, embora 

se anote um ou outro exemplo da apócope do /R/ em certos tempos verbais – 1ª. e 3ª. 

pessoas do futuro do sub

fenômeno. Que 

explicação é óbvia: são os mais produtivos em português. Segue-se uma amostra44: 

 
º Secretario por si acha duente naõ | tendo o Concelho recebido resposta do 

izorero | jnmidiato en Voto O Senhor Prisidente julguo nece | sario nomiar O Senhor Joze 

                                                

    Gráfico 09 

juntivo –, é a forma infinitiva a acolher quase que exclusivamente o 

os verbos da 1ª. conjugação sejam os mais contemplados, para isso a 

Faltando 1

th

Augusto Triguero deLima | Jntirinamente. (LSS, 07.12-16) 

 

 
44 Colocam-se os con xtos em que ocorrem os dados, para que se visualise, com mais clareza, a detecção da 
apócope. 

te
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Envista do artigo 10º. dos Estatutos, § 3o  tenho | a leval ao Conhecimento de Vossa 

Senhoria para, | de hora en diente, fiqar, micionado, numa Atta | o Socio que foi avizado 

ara a Companha, us | Enterrios. (JTS, 01.03-07) 

siedade 

ndo os | os sigitis... (JCB, 09.31-33) 

orta eu ma- 

 ndo marcar Como falta e por Conseguin | te quem quizer assigna a sine e quen naõ | 

obres concocios irmaõ du concelho | eguntamente da Senblea hesta | prizidencia 

.elogo queriao que desse Comprimento | ao dito requerimento do que obrigou ao | 

ho | Senhor prisidente Poz em Secuçaõ dos | Sosios he como nada Disero o Sosio 

cio Ler pelo | que O Senhor 

Visce Presidente deu arazão de não pude | Conceder. (LSS, 40.38-42) 

 

...epor esta asim Comforme mandou ono | sso Imaõ Prouedor fazer este termo emque 

01.15-16) 

 

...e com r | Soci por esta hé arazaõ de naõ | esta em dias Com o 

negocio 96) 

 

...epor estar co Lavra este termo em que | todos 

acinamo  este fiz e Subecrevi. (FPF, 09.29-31) 

 

...epor mforme m vedor Lavra este | termo emque eu Sobescrevi e 

aSignei .11-12) 

 

p

 

o Prizidenti nomiou uma Commisaõ di 3 men | bros p<a>ra aprezenta esta Su

se

 

Disse mas o Senhor Prizidente OSenhor que naõ | quizer a Signar no livro de p

|

quizer naõ se asine. (AJB, 15.97-101) 

 

N

inlevada pelos baõ | sintimentos ino breza de Vossa Senhorias hoge | Vem da huma Sinceria 

prova di | agradicimento a todos aqueles que as | bem Suntentar useo direto iu | cara te. 

(MLF, 11.04-11) 

 

..

Provedor a delibera que os mandaria chamar | aos Menbor da dita Comiçaõ. (FPF, 10.14-

17) 

 

Prizidente | Sensiçe ao Artigo 45 dos Estatusto que Trata do | ne gosio de Horgenca naõ 

des pasça na premeira | Seçaõ Ficara para a Seguinte | ho Senhor prisidente: por Esta 

Conforme | mandou Lavra. (SRS, 04.31-38) 

 

...foi apresenta un requirimento do Senhor Caitano | Profirio, pedindo a esta Senbrea para 

dexa Copiar por | 48 hora a reforma dos Estatutos para os So

eu... (AAC, 

o o Senho o veio tarde 

. (AJB, 15.94-

mforme mandou | o dito Provedor 

s e eu que

es ta Co andou oPro

. (JDS, 01
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Mandou o Senhor Presidente ler pello prime tigo 37 do estatuto i em 

seguida nto, d sidente passou a | numera Os Socios 

fazendo ver a cada hum... 1) 

 

é Por esta ente |  naqual Todos Se asinaros. (SRS, 

03.32-3

 

O Senhor 1º Secretaro te im de | 

Saber q va Se est ace Selebra a misa do Settemo dia. (LSS, 

45.29-3

 

Somos  todos esto  por e zememplo... (AJB, 

22.102-103) 

 

...epor Achamos todos | Corformes pretammos Nossa Fremeza de o bresevar | e Faze 

 

. (SRS, 01.16-18) 

...e fican | do adiado hum Novó balanca o que a Caza possué- | em próxima Reuniaõ e 

fazeres, adiado | do nossó I Rozario logo que este | 

Comp  mais n pri epor esta | Com forme mandou lavra este 

para Con

 

O Sen sta ao Senhor | Thezoreiro que fizesse as dispezas na 

forma e le a mandou | i a bonando mais O Cofre 20$000 por | 

naõ te o os | fintas. (AJB, 32.35-41) 

 

Quanto aos nomes, às suas 87 ocorrências, há a assinalar a apócope do /R/ em 73 

(83.9%) vocábulos oxí para as restantes, todas palavras paroxítonas, a sua 

incid sobre um ún  lexica ixo, um quadro que traz a apócope do /R/ 

nos nomes e em outras cl

 

iro Secre- | tario o ar

 o | Regime e pois, disto o Senhor Pre

(AJB, 29.08-1

 Conforme mandou ho Sosio Prizid Pasa

3) 

ndo officiado i diriju | a Caza da familha do falicido af

ue dezeja a Sociedade man- | d

2) 

vivente mos Sugeito aos | emconodos a doe se

obrecervar Nesta Valedoza Sidade da Ba- | hia de todos o Santos. (MVS, 03.09-12) 

 

Presidente en escercizo mandu ler a acta da | Sessão anterior o qual foi aprovada por mai | 

oria de Votos dexoce de le a acta da sessa amte | rior porque... (LSS, 32.08-11) 

a Prezentou mais que Tinha a Lumiado uma Comiçaõ | Conpreta de 5 menbros para 

Trata da Luminação | que Tem de Proçede Quando Urtima a Guera

 

Seguir-se os-a rmão Marco Jozé do 

rimento de ececidade Secom

star. (JFO, 13.11-16) 

hor Presidente a vista desta respo

 | do Costum vando a quanti

r ainda entrad  dinheiros da 

tonos e,  14 (16.1%) 

ência ico item l: Vítor. Aba

asses (preposição, 3 dados, e pronome, 01):  
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Attu ur) (Art JCB, 04.25 

auto (autor) LSS, 30.38 

bem esta  estar)  (bem AJB, 18.26

bem ista ar) (bem est MLF, 07.45 

carate (caráter) MLF, 11.11 

Inperado erador)  (imp AJB, 08.06

luga (lugar) SRS, 01.10 

Luga (lugar) SRS, 01.23 

parece (parecer) FB, 10.31 

Provedo (provedor) FPF, 06.15 

Sengula (circular) SRS, 04.11 

Senho (senhor) LSS, 02.43; LSS, 04.31; SRS, 03.03; SRS, 03.28 

Victo (Vítor) LTG, 03.03; MSC, 07.16; MVS, 01.06; MVS, 02.08 

Vitto (Vítor) JMS, 08.09 

anterior (anterior) JCB, 21.12 

po (por) FJS, 01.51; JCB, 22.11; JCB, 16.40 

Qualque (qualquer) SRS, 02.32 

 

 Se foi a ausência do <r> gráfico que indicou cl

patama (patamar) LSS, 44.07; LSS, 44.08 

Sinhor (senhor) LSS, 14.19; LSS, 24.44; LSS, 33.48; LSS, 35.62 

Vizitado (visitador) LSS, 04.23 

aramente a apócope do /R/ até aqui, há 

uma série de 60 dados para os quais a atestação do fenômeno é quase certa, mas suposta. Na 

fala, o apagamento do /R/, mas, na escrita, algumas mãos estavam conscientes de que a 

ortografia da sílaba final carecia de um grafema a mais, daí que, para ocupar o lugar que seria 

do <r>, outros foram convocados (<l>, 29 ocorrências; <u>, 23 e <i>, 8):  

 
GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Chaviel (Xavier) MVS, 05.08-09 

Continua (continuar) SRS, 04.22 l 

empoçal (empoçar) LSS, 05.18 

emprim (imprimir) MVS, 04.05 il 

ézaminal (examinar) SRS, 01.52 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

falal (falar) TMJ, 01.12 

fazel (fazer) JCB, 01.46 

funcional (funcionar) LSS, 03.19 

lancal (lançar) MAC, 01.49 

lacal (lançar) MVS, 02.05 

(principiar) MVS, 04.06 principial 

qadavel (cadáver) JTS, 01.12 

Xaviel (Xavier) AJB, 22.174; SRS, 02.45; SRS, 02.63; SRS, 03.25 

(ler) JCB, 02.20;lei  JCB, 06.40; JCB, 06.41; MAC, 01.07 

Foi (for) SRS, 01.65; SRS, 01.66 

respondei (responder) SRS, 03.06 

Sei (ser) SRS, 01.24 

antreou (anterior) AJB, 15.07; AJB, 16.07; AJB, 17.07; AJB, 18.06 

antriou (anterior) MLF, 05.06; MLF, 07.05; MLF, 08.15 

fou (for) LSS, 02.16 

Relatou (relator) JCB, 13.32 

Ora, de um elenco d

 

e mais de 20 grafemas que oferece o alfabeto, a escolha 

 por apenas três deles, com o <l> tendo a preferência, parece não ser aleatória. Se 

nem morfologia próxima ao <r> essas letras têm, então por que é assim? No caso do <l>, 

pode ser o grafema no lugar certo, só que na palavra errada. Inclusive, para dois autores, deve 

ter sido essa a questão: <r> ou <l> o grafema final? Na dúvida, as duas: Acabalr por acabar 

(MVS, 04.04) e voltalr por voltar (AJB, 03.28). Em Relatou por relator, antreou por anterior..., o 

/R/ apagado pode ter dado passagem a outro fenômeno tão caro aos irmãos da SPD, a 

ditongação, ou, ai para assinalar o 

alongamento da vogal, bem como uma hipercorreção para o ditongo [ow], que se reduz em 

profusão. Mas, pa

É bom deixar o óbvio ululante: que a listagem acima não expõe hipercorreções para o 

r>, porque a escrita, de fato, o pede. O que aconteceu foi que se substituiu, em função do 

apagamento do /R/ na fala, o grafema por outros. Mas há as grafias hipercorretas e a 

sistemática

nda, a inscrição do <u> pode ser o expediente encontrado 

ra o <i>, a pergunta não quer calar. 

<
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antologia seguinte revela que as mãos entenderam que nem sempre fala e escrita convergem, 

ou seja, mesmo que não haja nada a que corresponder, a escrita exige a colocação de um <r> 

ráfico no final da palavra. Ocorre, porém, que continuaram a promover desencontros entre 

ambas, quando se apresentaram contextos semelhantes – s, em 

verda ecentes d o g que no indicativo: 

 

Eu qu uev oel Victo Serra. (MVS, 03.12-23) 

 

Con E crevir  . (MVS, 01.06) 

 

...o Pr e termo e o. Se | cretário que por ordem da 

Meza  eaSignei. (MJR

 

...a m om to  | os reparos que forem precizos a fim de | Cessar o 

prejui ar sofre ade em sua receita. (FB, 10.36) 

 

...nos  por estar conforme mandor | o Irmaõ Vis Provedor e eu que sube 

escri e. (M

 

...man mão Viçe Prov ue | fi e subicrevir. 

(MES, 08.15-17) 

 

 aor por ao 

(SRS, 01.18), ater por a 01.52) MES, 06.05) e Comforner por comforme (MVS, 

7.13) – e uma forma pluralizada chama a atenção, porque nem ali o <r> reaparece: Senhos por 

senhores (SRS, 04.29). 

 

g

 a escrita de verbos –, ma

de, incar a presença d rafema, por

e Fis e Cobreq er Como | Sracretario Man

scrivam es Manoel Victo

e | zent

Escrivir

mque todos seaSignaraõ e Eu 2

, 32-34) 

andar fazer c da e conomia

zo que est ndo | a Socied

so estatuto e

vir | e fiz easin ES, 01.14) 

dou o Ir edor | paçar este termo por mi asinado q

Alguns autores levaram o expediente a outras classes, que não os verbos – 

té (MAC, , ser por se (

0

3.5.6.2 Apócopes de /S/ 

 

 A propósito: escritas com o apagamento do /S/ final, como as seguintes, se contam às 

centenas no corpus, mas não se ajuntaram ao tópico, porque elas têm a ver com outro 

fenômeno: a concordância de número no sintagma nominal. 
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...ho Sosio Prisidente | Lomiou Duas Comiçaõ para Relatare no Aniverç- | alho da 

 

A Vinte Nove dia do Mez de Março de 1835 | Estanto todos Corpos da Devoçaõ, 

Devocaõ, da Santiçi | cima Verginal Senhora da Sollidade dos Devalid- | os prentencente 

Chiolos Liver de Cores pretas. (MVS, 03.01-06) 

 

 Desse modo, considerou-se que 60 dados contam sobre a apócope do /S/. Primeiro, 

um exemplár

Sosiedade Montipio dos Altistas Sendo | ho Segintes... (SRS, 03.21-24) 

Reonidos | Aprovamos prunanamine Vondades oprez | ente Comprimiço da nossa 

io, depois, alguns comentários para algumas formas: 

LOCALIZAÇÃO 

 

GRAFIA 

ante (antes) LSS, 35.69; LSS, 37.12; LSS, 40.11; MVS, 07.03 

asinamo (assinamos) MC, 01.10 

Borge (Borges) MJR, 08.06; MJR, 09.15 

Fernande (Fernandes) MLF, 06.06; SRS, 01.21 

) MLF, 

(mais MLF, 07.10; AJB, 18.59 

) JCB, 

es) JNJ, 

) 

) 

SS, 11.13 

SS, 23.30 

LSS, 35.25; SRS, 03.38 

es) LSS, 

) SRS, 

Gome (Gomes) MLF, 05.47 

irermo (iremos) FJS, 01.64 

istamo (estamos 07.10 

mai ) 

Mari (Mares 02.11 

Martire (Mártir 02.14 

meze (meses FPF, 11.11 

nu (nos) MLF, 03.04; SFR, 02.55 

pesamo (pêsames LSS, 07.37 

Rodrige (Rodrigues) LSS, 02.07; L

Rudrige (Rodrigues) MLF, 05.28; MLF, 05.62; MLF, 05.63; MLF, 07.60 

Salle (Sales) LSS, 21.29; L

Seixa (Seixas) 

Senhori (senhor 23.50 

Tavari (Tavares) JCB, 22.21 

Xaga (Chagas 02.62 

 

 Em vocábulos como ante por antes, mai por mais e nu por nos, a apócope é bem 

explícita, até porque não há, por assim dizer, correspondentes sem o /S/. É dessa maneira que 
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devem ser entendidas também grafias como Borge por Borges, Fernande por Fernandes, Rodrige por 

Rodrigues, Seixa por Seixas e outras que tais. Elas expõem a apócope, mas não de um /S/ 

morfema de plural, na medida em que são sobrenomes dos membros da SPD e aquilo que 

seriam as formas correspondentes no singular não existe. Ou seja, Seixas é um sobrenome, não 

um sobrenome pluralizado. É bem verdade que a dedução pode ser desfeita pelas formas Mari 

or Mares, Martire por Mártires, por exemplo, em que, sendo sobrenomes, mar e mártir seriam, a 

ondentes no singular. Tanto não é assim, que as mãos não as 

gistram e apocoparam somente o /S/. Mas há o apagamento do segmento morfema de 

 istamo 

or estamos. 

  Que alguns autores estamparam grafias hipercorretas com a i  

final de palavra conclui-s ventário

 

G A 

p

princípio, as suas corresp

re

plural, assinala-se, todavia, que a manutenção do <e> ou do <i> – meze por meses e Senhori por 

Senhores – mantém a indicação a mais de um referente. Registram-se, ainda, escritas com a 

apócope do /S/ atingindo as desinências de verbos, como o são asinamo por asinamos e

p

nscrição de um <s> em

e do in  seguinte: 

RAFI LOCALIZAÇÃO 

asinaros inaram) 2.52; SRS, 03.33 (ass  SRS, 0

(co JNJ, 01.09 

(co MSC, 03.11 

(de MSC, 

(em ) SFR, 01.39 

(e LSS, 33.49 

(e o) AJB, 18.112 

entres  (entre) MLF, 11.22 

es (e) MVS, 08.07; SRS, 03.14 

oitos  .06 (oito) FB, 08

quatros ) .17 (quatro FB, 04

quazes ase) 9.24 (qu LSS, 3

rendes de) 01.25 (ren MAC, 

Somentes te) (somen AJB, 13.43 

Comos mo) 

contras ntra) 

deliberous liberou) 08.05 

empregados pregado

endiantis m diante) 

encontrandos ncontrand
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

somentes nte) 4.18; FSF, 06.55 (some FSF, 0

trezes (treze) FPF, 12.01; LSS, 32.42; MES, 02.01 

Vintes hum (vinte e um) MC, 01.01 

 

 Nesse elenco, parece que, de fato, o que se fez, na maior parte dos casos, foi pluralizar 

vocábulos invariáveis, mas guarde-se que alguns se referem à escrita de numerais ordinais que 

remetem à quantidade maior que um e talvez, para eles, não se esteja diante de uma 

hipercorreção na escrita, mas de um fenômeno oposto à apócope, a paragoge. É de interesse 

também uma nota para a forma asinaros por assinaram, porque, reduzido o ditongo da 

desinência verbal, o <s> viria c

quinzes (quinze) LSS, 39.51 

omo que para reforçar a referência à pessoa a que se faz 

.5.6.3 Outras apócopes 

 

 Nestas outras apócopes, ajuntaram-se aquelas referentes ao /l/, que contam com 

poucos exemplos, mas também outras. Enfim, o apagamento de fonema em final de vocábulo, 

que não o /R/ e o /S/, está presente nos textos em 71 dados. Abaixo, um exemplário: 

 

 GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

menção. 

 

3

Abri (abril) MLF, 07.12; MLF, 08.18 

Inperia (imperial) AJB, 11.05 

mi (mil) JCB, 10.14; JCB, 16.16; JCB, 16.28 

des (desse) AJB, 22.95; LSS, 11.06; LSS, 25.51 

des (dessa) SFR, 02.58; SRS, 02.31 

des (desde) MC, 02.01 

nos (nosso) LSS, 28.23; MJR, 01.21 

gera (geral) MLF, 07.08; MLF, 08.30.31; MLF, 09.07 

Verba (verbal) LSS, 36.28 
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 GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Vis (vice) AAC, 04.02; JFO, 04.07; JMS, 05.03; MES, 01.02 

Viz (vice) JMS, 05.15; MSC, 09.03; MSC, 10.03; MSC, 11.02 

Amanci (Amâncio) LSS, 42.21 

Antoni (Antônio) AJB, 11.10; JCB, 02.11; JCB, 04.12; LSS, 12.20 

Cladi (Cláudio) AJB, 12.41 

Damasi (Damásio) JCB, 21.21 

Offici (ofício) LSS, 30.39 

predi (prédio) LSS, 35.57 

Secretari (secretário) AJB, 17.91; AJB, 25.80 

Soci (sócio) LSS, 22.42 

Terensi (Terênsio) JCB, 06.05 

 

 Um subgrup que, da série total para o que se designou 

de outras apócopes, cont esentantes (63.4%). Fala-se da incidência sistemática do 

fenômeno na vogal do ditongo [yu], mas não 

qualq , o que p ver aq ergência da sílaba para o padrão CV. Mas o 

exem ostra que mpre a enômeno caminha nessa direção; basta ver 

que, em escritas como  desse, no  Viz por vice, o que se assiste é duas sílabas 

CV serem reduzidas para uma CVC. A eliminação de uma sílaba inteira em final de palavra, só 

des por desde. 

No fim de contas, recolhem-se dos textos em análise 572 ocorrências referentes a 

ócopes, assim distribuídas: 

Apócopes e suas incidências 

APÓCOPES NO. OCORR. % 

o nesse conjunto se destaca, por

a com 45 repr

em desinências verbais, só em nomes. De 

uer sorte arece ha ui é a conv

plário m  nem se  atuação do f

des por s por nosso e

um dado o aponta: 

 

ap

 
 

/R/ 441    77.1 

/S/ 60 10.5 

Outras apócopes 71 12.4 

       Tabela 32 

 

TOTAL 572 100 
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 As conclusões a respeito do fenômeno já foram vagamente sinalizadas no início do 

tópico. Apocopam-se, com mais freqüência, o /R/, depois o /S/ e só muito raramente o /l/. 

Quanto ao último, os números parcos, 10, seriam um indício de que fosse, entre os irmãos da 

SDP, estigmatizado ou estariam ensaiando a sua entrada no português brasileiro? Não se 

encontrou nenhuma referência ao surgimento do traço no século em estudo, nem mesmo 

antes, só no XX. Por outro lado, o cancelamento do /R/ em final de vocábulo, tão comum a 

diversos dialetos do português brasileiro, conhecia já, a julgar pelo que os números expõem, o 

seu esplendor ao longo do século XIX. 

 

3 ragoges 

 

 A inserção de um fonema no final de vocábulo comparece em 13 ocorrências, que 

apresentam as seguintes 

.5.7 Pa

regularidades: o segmento inserido é sempre uma vogal e forma 

itongos na sílaba que o acolhe. Importa notar que, com exceção do vocábulo você, todos os 

demais parecem receber a

 

GR

d

 paragoge para marcar a flexão de gênero.  

 AFIA LOCALIZAÇÃO 

omcordio concorde) JS, 02.119 

osmio Cosme) 

mfamia infame) B, 01.33 

mfamio infame) B, 01.47 

oscia 02.100 

osia posse) S, 01.26 

ocei você) J B, 01.46 

oçei 01.42 

osei você) 

c ( F

C ( MLF, 05.24; MLF, 05.58; MLF, 07.31; MLF, 07.83 

i ( JC

i ( JC

P (posse) SFR, 

P ( SR

v ( C

v (você) JCB, 

v ( JCB, 01.44; JCB, 01.46 
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3.5.8 Metáteses 

  

 Apresentou-se este capítulo alertando-se, em um dado momento, para o fato de que 

uma c ão semp em e embalar os 

dados inda qu em m lida com 

textos o e não ngu os, ou seja, ficará sempre por saber se 

determ tos de e  também fatos de fala. Não que inexistam outros, mas se 

está diante de um dos pontos mais nevrálgi

caract ela migr nemas uando se discutiu 

sobre a variação ortográfica de sílabas complexa  

à poss e algum cias e pando o fenômeno, pelo que resta dizer, 

com a a que se m ex irados dos dois tópicos mencionados e já 

discutidos, o contrário, ou seja, escritas como as seguintes, em que se propõe, como outra 

alternativa, a detecção de metáteses, p rdade, estarem dizendo sobre grafias 

irregulares p

 a amostra contempla, primordialmente, os segmentos líquidos? Recorra-se às 

gramáticas históricas (Nunes, 1989, p. 15 , 1994, p. 172) ou a estudos sobre o tema 

na atualidade (Gomes e Souza, 2003, p. 75; Mollica, 2000, p. 39) e verifique-se que são os mais 

ropensos ao fenômeno. 

 GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

lasssificaç re implica xitações quanto a em que rótulo se pode 

; disse-se a e pode ser ais de um. É uma desvantagem quando se 

 do passad  se tem a lí a dos indivídu

inados fa scrita eram

cos quanto a isso: as metáteses, fenômeno 

erizado p ação de fo  para outros lugares da palavra. Q

s e inversão na ordem dos grafemas, aludiu-se

ibilidade d as ocorrên starem estam

 amostr segue e co emplos ret

odem, em ve

ara sílabas complexas e sobre inversões de grafemas.  

Por que 

6; Williams

p

 

Barzelio (Brasil) MVS, 03.07 

encrontou (encontrou) FJS, 04.18 

escortinio (escrutínio) AJB, 25.19; JFO, 13.03; MJR, 07.39 

escurtino (escrutínio) MJR, 06.13 

Fergezia (freguesia) MVS, 03.08 

Grabiel (Gabriel) AJB, 16.97; AJB, 18.148; MAC, 01.76; TMJ, 02.07 

pertender (pretender) MJR, 07.11 

palavar (palavra) FJS, 03.10 
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 GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Perferido (preferido) MLF, 11.01 

porcisão (procissão) SFR, 01.85 

poribe (proibe) TMJ, 01.12 

intrepelaçaõ (interpelação) FJS, 02.95 

Orputuna (oportuna) LSS, 18.40 

prefas (perfaz) AAC, 04.24 

p egunto (perguntou) LSS, 26.23; LSS, 32.26 r

premitia (permitia) AJB, 22.18; FJS, 01.58 

pro (por) FJS

porcidimento (procedimento) AJB, 18.125 

porqurando (procurando) LSS, 45.41 

, 03.114; JCB, 03.32; MVS, 06.06; MVS, 08.07 

quatroze (quatorze) FPF, 12.15-16; FPF, 12.31-32; FPF, 12.32-33 

Sartunino (Saturnino) FJS, 01.03; LSS, 24.24; MLF, 05.21; MLF, 05.62 

responcalve (responsável) AAC, 04.16 

compelta (completa) FPF, 03.04 

conpelto (completo) AJB, 13.39 

espilcaçaõ (explicação) JCB, 10.19 

refilta (reflita) AJB, 18.44 

Senbela (assembléia) AJB, 28.08 

dirifida (deferida) FJS, 03.20 

fulineiro (funileiro) AJB, 17.21 

podijicar (prejudicar) LSS, 22.32 

re getados (rejeitados) AJB, 01.29-30 i

Reijetada (rejeitada) FJS, 04.88 

aSembela (assembléia) AJB, 30.08-09 

recalmo (reclamo) AJB, 18.74 

Cazaudor (causador) FJS, 03.203 

susilitador (solicitador) MES, 02.06 

sastifeita (satisfeita) MJR, 06.18 

 

 

 

 

sastifasaõ (satisfação) FJS, 01.45 
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3.5.9 Elevação de vogais médias 

 

3.5.9.1 Elevação de vogais médias pretônicas 

 

As orientações teóricas não coincidem, mas os trabalhos sobre a variação entre [e] e [i] 

e [o] e [u] pretônicos45 no português brasileiro parecem guardar de semelhante a busca pelo 

que a c

s se alteem, mas aponta um outro 

ontexto, a sua presença em hiato com um [a] tônico. Além desses, Faraco (2000, p. 36) 

A Sociolingüística Quantitativa, nas análises realizadas em alguns dialetos brasileiros, 

, como em m[u]leque, b[u]neca, apesar da presença em sílaba tônica de uma vogal 

erta” (Leite e Callou, 2002, p. 41). O alteamento presente em palavras como [i]special, d[i]sfile, 

d[u]ença e or sua vez, revela a variação sen rão silábico (Leite, 

 e Callou, s inic

          

ondiciona. Segundo Bortoni, Gomes e Malvar (1992, p. 12-13), a tradição filológica 

explica a variação das pretônicas em português através da regra de harmonização vocálica, em 

que a vogal média pretônica é assimilada à alta da sílaba tônica. É, portanto, um fenômeno de 

assimilação regressiva. Também Mattoso Câmara Jr. (1996, p. 44-45) postula esse como o 

principal fator para que as médias [e] e [o] pretônica

c

menciona as palavras iniciadas por “|es|”.  

confirma a presença de uma vogal alta na sílaba subseqüente, tônica ou não, como 

condicionante da variação, embora haja uma assimetria no comportamento das vogais [i] e [u] 

como propulsoras do processo de alteamento (Leite, Moraes e Callou, 2002), ou seja, a vogal 

alta anterior é mais favorável ao fenômeno do que a vogal alta posterior.  Mas as consoantes 

adjacentes, também elas se mostram relevantes: “A lateral palatal, grafada lh, tem o efeito de 

altear a vogal (c[u]lher e m[i]lhor). As consoantes labiais (p/b, f/v, m) provocam a elevação 

apenas de o

ab

rech[i]ado, p sível ainda ao pad

Moraes 2002): sílaba iais travadas por /S/ e em hiatos.      

                                       
represen45 Utilizar-se-á o [e] e o [o] para tar as ada, da vogal anterior e 

r, respect  verda ara [i] ou [u], uma vez que, 
estando em causa a realização aberta ou fechada das vogais médias, a escrita não dispunha de elementos para 
distingui-las.  

duas possíveis realizações, a aberta e a fech
da posterio ivamente. Na de, o que interessa é o seu alteamento p
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Presença de vogal alta na sílaba seguinte, efeito das consoantes adjacentes e padrão 

 

a, na líng uesa,  período arcaico já 

am esses f  term entes favorecedores, como condicionantes da 

ção (Mattos 989, p. 71-77). É bem assim: se o e se encontra em posição inicial, 

inha de al, ato ou é seguido de vogal alta na sílaba seguinte, 

a grafia do i reflete a elevação condici s contextos. Do mesmo modo, a elevação 

 a u é favore  mesmo

oante labial. ções, aq dos 

s nomead  elas

i estão o  a variação fônico-ortográfica no passado e a 

o fenô o ssim 

a SPD: a e s vog etônicas. 

levaçã tôni

 São 1.904 as ação do [e] pretônico. A presença de uma 

ogal alta na sílaba seguinte explica mais da metade delas, exatamente 1.255 (65.9%), pelo que 

ara o fenômeno a presença do [i]  na sílaba seguinte, uma vez que casos em que 

 conta o [u ão infreqüentes. Aquela assimetria no comportamento das vogais, referida pela 

Soc in guns 

exemplos: 

silábico. Não é de hoje a história da variação entre [e] e [i] e entre [o] e [u], em posição

pretônic ua portug e trabalhos descritivos sobre textos do

registr atores, em os de ambi

eleva e Silva, 1

ou se aviz um som palat ou forma hi

onada por esse

do o cida nos s ambientes, mas também quando precedido ou seguido de 

cons As exce ueles casos em que se detecta a variação para além 

contexto os, também  são anotadas. 

Aqu  os mesmos fat res motivando

variação fônica no presente e aqui estão os estudos histórico-diacrônicos a permitirem a 

descrição d meno, nos text s escritos, em termos de ambientes favorecedores. É a

que se descreverá também esse que foi um dos aspectos mais marcados nos documentos dos 

sócios d levação da ais médias pr

 

3.5.9.1.1 E o de [e] pre co > [i]  

 

 ocorrências que atestam a elev

v

parece ser esse o ambiente mais favorável à elevação. Observa-se, porém, que é bastante mais 

significativa p

se ] s

iol güística (Leite, Moraes e Callou, 2002), já se insinuava no século XIX. Vejam-se al
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

anticipado ) (antecipado JFO, 11.03 

Binidito (Benedito)  MLF, 08.59 JCB, 10.22; MLF, 05.25; MLF, 06.11; MLF, 07.87;

comviniente te)  MJR, 11.09 (convenien LSS, 26.46; LSS, 42.33;

Diffinidor or) ; LTG, 11.11 (definid LTG, 01.12; LTG, 04.12

diliberou  (deliberou) JCB, 04.54; LSS, 16.24; MLF, 03.02-03; MLF, 05.42; MLF, 08.32 

dimisaõ (demissão) MC, 02.10 

dissidido  (decidido) MAC, 01.64-65 

falicida (falecida) AAC, 04.17 

falicimento o) (faleciment AJB, 14.67; LSS, 45.20 

Fillipe (Felipe) JDS, 02.03 

Intiligençia (inteligência)  MJR, 03.11

midiato (imediato) SRS, 01.12; SRS, 01.13; SRS, 01.24 

midida (medida) MAC, 01.27-28 

Pidio (pediu) MAC, 01.12; MAC, 01.15; MAC, 01.21; MAC, 01.25; MAC, 01.35 

pidio (pediu) JCB, 01.45; JCB, 06.31; LSS, 22.28; LSS, 29.33; MLF, 06.11 

Pipino (Pepino) JMS, 10.12; MSC, 05.12; MSC, 13.05 

Prisidente  SS, 07.06; SRS, 01.02; SRS, 01.05; SRS, 01.15 (presidente) LSS, 02.22; L

procidimento mento) 5 (procedi AJB, 18.24-2

quiria (queria) LSS, 37.43; LSS, 39.45; LSS, 43.51; SFR, 01.14 

rigimento (regimento) AJB, 22.12; AJB, 22.51-52; MLF, 02.02; MLF, 03.02; MLF, 04.02 

Riquirimento to) B, 10.18; JCB, 16.26; JCB, 21.17 (requerimen JCB, 06.35; JCB, 06.37; JC

riquirimento (requerimento) .26 LSS, 39.36; MAC, 01.11; MLF, 06.05; MLF, 07.77; MLF, 08

ritirada (retirada) FB, 08.35 

rizurtado (resultado) MLF, 05.44 

siguinte (seguinte) MLF, 05.18; MLF, 05.40; MLF, 08.06; MLF, 09.02 

Sigundo (segundo) LSS, 41.16; MJR, 07.15 

sube escrivi i) (subscrev FPF, 03.36; FPF, 10.22 

sube escrivir  (subscrevi) MES, 01.14

Tiria (teria) SRS, 02.26; 04.26 

V ) MES, 10.10-11 iriçimo (Veríssimo

 

 Os dados permitem ainda a menção a outros ambientes favorecedores à elevação, 

quais sejam: 
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• [e] e  inicial, seguido ou não de vogal alta, e nas seqüências [es] e [des] 

AFIA LOCALIZAÇÃO 

m posição

 
GR  

sclarisido i ( JCesclarecido) B, 19.33-34 

screver 02.10 

sta B, 03.31; MLF, 05.08; MLF, 05.44; MLF, 06.17 

stando 

star 

statuto C, 01.07-08; MLF, 02.08; MLF, 03.11; MLF, 04.10; MLF, 05.0

stremacons C, 01.12 

stremados C, 01.12 

studo 18.22 

stevo 

leisaõ F, 05.44 

lias B, 09.23 

menda 

mmenda 09.04 

zaminado 11.40 

zaminar 

I ( AAC, escrever) 

i ( JCestar) 

i ( FFS, 01.07; JCB, 09.17 estando) 

I ( TMJ, 02.12; TMJ, 02.19 estar) 

i ( MA 9 estatuto) 

i  ( ) AAextremações

i ( AAextremados) 

i ( JCB, estudo) 

I ( MLF, 05.07; MLF, 05.12; MLF, 05.60 Estevão) 

i  ( ) MLeleição

I ( JCElias) 

i ( AJB, 25.14; AJB, 25.20; LSS, 35.47; LSS, 43.27; LSS, 43.34-35 emenda) 

i ( MES, emenda) 

i ( ) MJR, examinado

i ( AJexaminar) B, 32.26-27 

I ( SFzattado exaltado) R, 02.48; SFR, 02.49 

i ( AAzecuçaõ execução) 

egará (descarregará) MJR, 10.12 

iscontado 

islexo 

despacho) LF, 08.26 

LF, 05.15; MLF, 08.20; SFR, 02.13 

ispezas JB, 32.26; FZC, 07.10; JC

ispois depois) 

isvalidos desvalidos) MJ, 01.02 

Desvalidos) B, 03.01; JCB, 04.01-02; JCB, 05.02; TMJ, 02.04 

 

 

C, 01.05 

iziste (existe) AAC, 04.06 

izistentes (existentes) AJB, 32.46 

discar

disquiriçaõ (descrição) JCB, 06.31; JCB, 23.20-21 

d (descontado) JCB, 16.28; JCB, 17.15; JCB, 18.13; JCB, 24.18; JCB, 25.18 

d (desleixo) MJR, 07.23; MJR, 07.36 

d ( Mispaxo 

d ( Mispeza despesa) 

d ( A B, 17.30; LSS, 05.24; MJR, 07.09-10 despesas) 

d ( AAC, 01.12; AJB, 03.26; AJB, 15.109; SFR, 01.40 

d  (  T

D ( JCisvalidos 
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• em h

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

iato 

 

cartiado (carteado) FPF, 06.14 

conpriendidos endidos)  (compre MLF, 09.02

Jiographico (Geográfico)  JCB, 11.11; JCB, 16.18

Liandro (Leandro) JCB, 05.21 

Lionardo (Leonardo) FJS, 02.14; FJS, 03.225; JTS, 02.37; LSS, 02.21; LSS, 02.25 

Liornado ) (Leonardo FJS, 01.13 

nomiacão ) (nomeação JCB, 24.22 

nomiada (nomeada) FB, 10.29-30; JCB, 05.10; JCB, 05.12; JCB, 09.14; JCB, 10.32 

nomiado (nomeado) GMB, 01.08; JMS, 13.05; LSS, 06.22 

numiasse (nomeasse) AJB, 25.50 

nomiou (nomeou) MCS, 02.15 

prienxe ) (preenche JTS, 01.11 

rial (real) AJB, 13.54; AJB, 20.86; LSS, 06.10 

Thiodorio (Teodoro) JCB, 14.34; LSS, 02.11; LSS, 02.23; LSS, 03.10; LSS, 04.19 

Thiotonio (Teotônio) JCB, 05.18 

Tihophe (Téofilo) MLF, 08.46 

Tihophos (Téofilo) MLF, 09.22 

Pan  (Pantaleão) MLF, 01.01-02; MLF, 05.19; MLF, 05.61; SRS, 01.10 taliaõ

Riuniaõ (reunião) MJR, 04.06; MJR, 05.09 

riunido (reunido) MLF, 02.04; MLF, 07.10 

 

• o

FIA LOCALIZAÇÃO 

 seguido de c nsoantes alveolares ou palatais 

 
GRA

radicer gradecer) 04.112 

paricendo parecendo) C, 02.03 

mparicer B, 11.22; JPS, 01.01 

mpariçer

x thizoreiro x tesoureiro)

aricer arecer) 

ariser arecer) 

olidade oledade) 

ag (a FJS, 

A  (a  M

co (comparecer) JC

co  (comparecer) FJS, 02.22; JCB, 11.21; JCB, 24.14; MJR, 10.15 

e  (e  JCB, 01.50; JCB, 12.14 

p (p LSS, 22.59-60; LSS, 30.33; LSS, 30.43; MLF, 07.17-18 

p (p JCB, 01.28; MLF, 07.26 

S (S AJB, 21.142; JNJ, 02.04-05; LSS, 02.11; MES, 11.07; SRS, 03.36 

Sulidade (Soledade) JTS, 01.15; MLF, 05.23; SRS, 01.20; SRS, 01.30; TMJ, 01.02 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Th o (tesoureiro) LSS, 17.11; LSS, 17.25; LSS, 18.13; LSS, 19.10; LSS, 20.13 

tizoraria (tesouraria) MLF, 08.11 

prizente (presente) MAC, 01.05 

Sinão (senão) AJB, 18.59 

Alichandri (Alexandre) JCB, 19.07; JCB, 19.41 

inheiro (Engenheiro) AJB, 12.38; AJB, 14.37 

ilhor (melhor) FJS, 03.236; MES, 08.09; MJR, 03.06; MLF, 01.05; MLF, 07.24 

pinhor (penhor) FJS, 03.23-24; JMS, 01.10; MES, 11.06; 

izorer

Tizorero (tesoureiro) SRS, 02.21 

Risibidoria (recebedoria) JCB, 06.24 

Emg

m

MJR, 12.35-36 

Pinhora (penhora) MJR, 02.15 

pinhores (penhores) AJB, 20.81; AJB, 21.31; FPF, 03.39; MES, 08.07-08; MJR, 02.10 

Pinhores (penho PF, 09.15; FPF, 09.2  01.07; MJR, 13.11 res) F 0; FZC, 07.04; MES,

JCB, 01.

(semelha MJR, 12.25 

(senh LSS, 14.19

(senhor LSS, 38.18; L

(senhor JCB, 20.2

(senho LSS, 04.06; 

ntextos refe é aqui englob 1.888 das 1904

nicas 16 ão se enqu : 

GRAFIA LOCALIZAÇÃ

(dep JCB, 16.3 ; JCB, 20.30; 

MES, 0

(interva MLF, 07.33

MJR,

(Greg AJB, 20.10 FJS, 03.96; FJ

(m LSS, 45

JCB, 19.28-29 

similhante (semelhante) 48 

Similhante nte) 

Sinho or) ; LSS, 24.44; LSS, 33.48; LSS, 35.62 

Sinhor ) SS, 40.23; LSS, 40.30; LSS, 40.43; LSS, 41.01 

Sinnhoras as) 0 

Sinhoris res) LSS, 11.06; LSS, 15.06; LSS, 21.06 

 

 Os co ridos at am  ocorrências e é justo que se 

assinalem as ú  que neles n adram

 

 O 

Dipozitado ositado) 0-31 JCB, 23.35 

Endicoroso (indecoroso) 6.15 

entrivalo lo)  

Giraldo (Geraldo)  09.15 

Grigorio ório) 4; S, 03.249; JCB, 07.21; LSS, 01.14 

mimora emória) .23 

ricolhido (recolhido) 

riconnhicido (reconhecido) JCB, 19.32 

riquerece (requeresse) LSS, 39.45 

simestri (semestre) JCB, 06.28 
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3.5.9.1.2 Elevação de [e )] pretônico > [i)] 

 

 Os testemunhos, 42, são bem mais modestos se comparados aos da elevação de sua 

orrespondente oral, mas suficientes para a verificação de que o fenômeno do alteamento se 

em <in> e em <im> a sua tradução alfabética. 8 

ados (19.0%) incluem uma vogal alta na sílaba seguinte e em 31 (81.0%) a nasal ocupa a 

IZAÇÃO 

c

estendia também para o [e)], que encontrou 

d

posição primeira da sílaba. A comparação, em termos númericos, é desleal, mas cumpre 

registrar um comportamento desigual em relação ao [e]: para o alteamento da nasal, é a sua 

presença no início da palavra o ambiente que se mostra mais favorável.  

 

GRAFIA LOCAL

attindido (atendido) JCB, 10.37-38 

Cunpr dido (compreendido) AJB, 22.25 in

ermidade

patada) LSS, 02.37 

tado (emprestado) JCB, 01.45 

timo (empréstimo) 

AJB, 19.49; AJB, 33.29 

ada (encarregada) MJR, 12.08-09 

MJE, 02.07 

ado) LSS, 04.30 

JCB, 15.21; MLF, 07.75-76 

em) 

o (enterrado) 

os ( nterramentos)

AJB, 22.126 

entos (sentimentos)

tinela) SFR, 02.53 

JFO, 12.05 

 

imblemas (emblemas) MJE, 08.08 

imfirmidade (emf ) MLF, 01.06 

impatada (em

impres

impres JMS, 11.17 

imtaõ (então) 

inCareg

infermo (enfermo) 

inpocado (enposs

inserada (encerrada) 

inserou (encerrou) JCB, 13.51; JCB, 17.40 

intederem (enteder MLF, 10.06 

interrad LTG, 07.10 

Interament e LTG, 12.03 

sintido (sentido) 

sintim  MLF, 11.07 

sintinella (sen

Vintilar (ventilar) 
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 Nestas três palavras, nem um nem outro ambiente justifica o fenômeno: dissincerraõ 

m (AJB, 12.09), inpenho suspensão 

8.31). 

Elevação nic

Para a elev ] a [u entos registram 332 ocorrências. De novo, é a 

 atravessa 216 casos, ou seja, 65.1% dos dados gerais. Quanto a isso, outro aspecto 

melhante ao [e] também se anota aqui, uma vez que é a presença do [i] na sílaba seguinte, 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

por desencerra diz  por desempenhou (JCB, 05.10) e sunpinsaõ por 

(MLF, 0

 

3.5.9.1.3  de [o] pretô o > [u] 

 

 ação de [o ], os docum

presença de uma vogal alta na sílaba seguinte o ambiente mais favorável, porque a sua 

detecção

se

muito mais que a do [u], que parece propulsionar o fenômeno.   

 

absu a oluta) JMS, 08.14 lut  (abs

luabsu to (absolute) JNS, 02.26 

Agustinho ostinho) JCB, 06.29; MES, 10.14(Ag  

Auturizaçaõ (autorização) JCB, 02.24; JCB, 03.38 

auturizada (autorizada) MJR, 07.22 

custume  5 (costume) FPF, 07.06; FPF, 11.07; JPS, 01.03; MAC, 01.05; MES, 02.0

Custume  JB, 21.46; FPF, 04.05; FPF, 10.06; JDS, 01.04 (costume) AJB, 16.05; A

dispuzicoens es) (disposiçõ MJR, 12. 11; MJR, 12.27 

Dumingo s) 20; MLF, 05.49; MLF, 07.83; MLF, 09.21 (Domingo LSS, 41.05; MLF, 05.

Gudinho (Godinho) MLF, 07.33; MLF, 07.36; MLF, 07.41; MLF, 07.43; MLF, 07.48 

hoturizada a) (autorizad MLF, 07.47 

Leorpudino  (Leopoldino) MJR, 09.08 

mulimentos entos) (emolum LTG, 08.08 

Orputuna a) (oportun LSS, 18.40 

pruvincia (provincial) MLF, 05.43-44; MLF, 07.72-73; MLF, 11.25 

pucurador (procurador) LSS, 01.20 

pudia (podia) LSS, 39.18; LSS, 39.28; LSS, 40.13; MLF, 06.16; SFR, 01.42 

Purtugal (Portugal) AJB, 01.19; AJB, 16.38 

resulucão (resolução) LSS, 32.25 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Rud 5.63; MLF, 07.60 rige (Rodrigues) MLF, 05.28; MLF, 05.62; MLF, 0

Rudrigo drigo) MAC, 01.77; MLF, 05.(Ro 21-22; MLF, 07.84 

securido (socorrido) TMJ, 01.10 

Suciavel (sociável) MSC, 05.15 

Suciesaõ ) (associação MLF, 11.27 

Suliçitador ) 9; FPF, 12.20 (solicitador MJR, 01.08-0

sulicitar (solicitar) MLF, 08.22 

sulução (solução) JCB, 19.24 

Susiedade  CB, 08.35 (sociedade) JCB, 02.28; JCB, 03.42; JCB, 06.01; JCB, 08.01; J

Tubias (Tobias) SFR, 01.11 

Viturino  (Vitorino) JCB, 17.14 

 

 Para as oco stante  para elas é possível a detecção de ambientes 

cedores. Ei-l

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

rrências re s, também

favore os: 

 

• em hiato 

 

cuhicimento46 (conhecimento) MLF, 05.39; MLF, 07.13-14; MLF, 07.66-67 

cuisimento (conhecimento) MAC, 01.09 

Cu (Coelho) LSS, 01.11; LSS, 02.12; LSS, 02.28; LSS, 05.19; LSS, 07.38 elho 

duaçaõ (doação) MJR, 04.08 

Duentes (doentes) FFS, 03.05 

Juaquim 

duente (doente) AJB, 25.51; FJS, 03.33; FPF, 06.11; LSS, 02.22; LSS, 04.24 

(Joaquim) JCB, 01.05; JCB, 01.20; JCB, 04.21; JCB, 04.46 

muedas (moedas) MJR, 12.12-13 

perduados (perdoados) MJR, 12.24 

Suares (Soares) MJR, 09.07 

S aris u (Soares) JCB, 05.21; JCB, 09.26 

Padrueira (Padroeira) AAC, 01.10; MJR, 01.03 

Padr heira (Padrou eira) MLF, 11.16 

 

                                                 
46 Atenta-se, mais uma vez, para o fato de que o <h> é marca de escrita etimologizante para marcar hiatos. 
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• antecedido ou seguido de consoantes labiais 

 
GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

 

descuberto (descoberto) AJB, 18.09 

enputecada (hipotecada) LSS, 02.16 

iputeca (hipoteca) AJB, 15.18-19; AJB, 18.123; AJB, 27.17 

furtaleiça (fortaleça) SFR, 02.55 

guverno (governo) MAC, 01.48 

m (modelo) AJB, 18.56 

Munalca (monarca) MLF, 11.17-18 

numeie (nomeie) AJB, 31.125 

purcão (proporção) LSS, 22.36 

puçaõ (proporção) FJS, 02.45 

udello 

mulestia (moléstia) FJS, 01.75; FJS, 01.81; FJS, 03.275; MJR, 05.04 

pro

pro

pudemos (podemos) AJB, 22.99 

puder (poder) FPF, 03.11; FZC, 06.04; JMS, 03.08; MJE, 03.06; SFR, 01.17 

puderar  (poderá) MJR, 07.47 

(poderão AJB, 22.109 

(Roberto) MJR, 01.18 R, 08.07; M

(Romã MJR, 01.12; R, 09.07 

(hipotec AJB, 19.75-7

puderaõ ) 

Ruberto ; MJ JR, 09.13 

Rumaõ o)  MJ

yputeca a) 6 

 

O elenco dos contextos acima traduz os mais produtivos. Vejam-se as únicas 

corrências do alteamento que não se incluem nos referidos contextos, embora se entreveja, 

 alteado precedido por consoantes velares e 

veolares: 

 

o

na maior parte dos exemplos abaixo, o segmento

al

  

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

concurrencia (concorrência) FSF, 07.98; FSF, 08.13-14 

luteria (loteria) MLF, 08.27 

pudunor 

lutaria (loteria) MLF, 07.68 

(pundonor) FJS, 03.150 

reculher (recolher) AJB, 17.63-64 

Ru (Rosário) AJB, 01.03-04; AJB, 12.04; AJB, 33.03; MLF, 07.09; MVS, 03.08zario 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

ruzario (Rosário) AJB, 16.30; MAC, 01.40 

 

Sudre (Sodré) MLF, 07.75 

 

3.5.9.1.4 Elevação de [õ)] pretônico > [u)] 

 

 Que há o registro do alçamento de [õ], é só o que se pode afirmar, porque os dados, 

exíguos que são, não autorizam nem mesmo alguma menção provável ao que os condiciona, 

porque as 7 ocorrências se concentram em poucos itens lexicais e saem de três mãos apenas. 

Desse modo, há de contentar-se apenas com a listagem que se segue: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Cunprendido (compreendido) AJB, 19.18-19 

Cunprindido (compreendido) AJB, 22.25 

descuntado (descontado) FJS, 01.73 

punderação (ponderação) FB, 13.41 

punderacoe)s (ponderações) FB, 11.47; FB, 11.50 

punderaçoe)s (ponderações) FB, 15.22 

 

 

3.5.9.2 Elevação de vogais médias postônicas 

 

 Alteiam-se o [e] e o [o] também em posição postônica medial, em palavras 

proparoxítonas. Desse modo, palavras como pérola, Pécora, tráfego, número, parênteses e agrícola 

podem ser pronunciadas, segundo Cristófaro-Silva (1999, p. 90), como pér[u]la, Péc[u]ra, 

tráf[i]go, núm[i]ro, parênt[i]ses e agríc[u]la, que dependerá do dialeto em análise e, ainda, do estilo 

de fala. 

 Algumas mãos registraram sim fenômenos que têm a ver com o padrão proparoxítono 

de algumas palavras, mas só 2 dados estampam o alteamento de vogais médias não finais: 
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Angilo por A S, 10.10) e Connigo por Cônego (AJB, 14.20). Outros dois também dizem 

a 

lteia:  esca escândalo (

Em posiç tônica final de 

l. Predomi aior parte , a realização exclusiva das variantes altas, que, 

nte Matto ara Jr. (197 e, a 

escrita reserva, quase sempre, um <o> e um <e> gráficos para representar os segmentos altos 

nessa posição. Se era essa a pronúncia generalizada no século XIX, os documentos revelam 

que a prática grafológica referida também o era e que, aliás, estava já bastante assimilada pelos 

negros oitocentistas, porque a constante foi o [i] e o [u] se traduzirem pelo <e> e pelo <o>, 

respectivamente. Mas há os casos em que grafia e fala não se desencontraram. 

 

3.5.9.2.1 Elevação de [e] postônico final > [i] 

 

 As 590 ocorrências constantes do corpus fazem conhecer que a elevação do [e] 

postônico final foi documentada sobejamente na escrita dos negros do século XIX. Mas os 

números despistam, se a atenção não busca amparo na sua distribuição entre os autores. 491 

dados, ou seja, 83.2% saem de uma mesma mão, a de Júlio Capitolino da Boa Morte, e 

Luciano da Silva Serra estampa o fenômeno em 61 ocorrências, o que equivale a 10.3% do 

total geral. Os dados restantes, os 38 (6.5%), são provenientes de autores diversos. A 

inferência imediata a que conduz essa alínea é que quase todos os autores foram diligentes à 

prática grafológica que traduz o [i] postônico final como <e> e os dados copiosos permitem a 

verificação de que o encontro entre fala e escrita foi bastante mais proporcionado por mãos 

localizadas: Luciano da Silva Serra e, sobretudo, Júlio Capitolino da Boa Morte, que fez 

corresponder, quase que sistematicamente, o [i] a <i>. Os exemplos, a seguir: 

  

ngêlo (ME

respeito à elevação de vogais átonas mediais em proparoxítonas, mas, agora, é a vogal baix

que se a ndilo por AJB, 33.29) e Lampida por lâmpada (JMS, 06.11). 

 ão pos , a ocorrência das vogais médias [e] e [o] é particularida

dialeta na, na m  do Brasil

consoa so Câm 6, p. 45), muito cedo substituem as médias. De sua part
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Alvis (Alves) JCB, 02.30; JCB, 04.27; JCB, 04.29; JCB, 06.30; JCB, 09.27 

Borgis (Borges) AAC, 02.08-09 

Cosmi (Cosme) AJB, 03.11; AJB, 12.24; AJB, 16.14; AJB, 16.100; AJB, 17.103 

dissi (disse) JCB, 01.41; JCB, 01.43; JCB, 01.52; JCB, 01.53; MLF, 07.23 

esti (este) JCB, 06.36; JCB, 14.19; JCB, 19.33; JCB, 20.26; LSS, 15.16 

nobri (nobre) FJS, 04.57 

Noiti (noite) JCB, 10.40; JCB, 12.06; JCB, 13.07; JCB, 15.06; JCB, 16.42 

Pedi (pede) FJS, 03.145; FJS, 04.45; JCB, 19.36; SRS, 02.21 

pinhoris (penhores) AAC, 04.06; MJR, 02.05 

prezentis (presentes) JCB, 08.06; LSS, 05.05 

Prizidenti (presidente) JCB, 04.45; JCB, 05.07; JCB, 05.30; JCB, 06.39; JCB, 07.14 

quazi (quase) FJS, 02.76 

sabi (sabe) SFR, 01.31 

Senhoris (senhores) LSS, 01.06; LSS, 05.06; LSS, 07.06; LSS, 08.06; LSS, 09.06 

Sirni (Cisne) JCB, 01.05; JCB, 01.20; JCB, 04.46; JCB, 05.04; JCB, 06.04 

Soubri (sobre) JCB, 05.20; JCB, 10.18; JCB, 10.20; JCB, 15.11; JCB, 16.13 

Telis (Teles) MJE, 05.08-09; MJE, 05.16; MJE, 10.24 

vertudi (virtude) MVS, 01.04 

Vinti (vinte) JCB, 16.34; JCB, 19.32; LSS, 13.22 

Visi Prizidenti (vice presidente) JCB, 01.07; JCB, 01.20-21; JCB, 02.12; JCB, 02.09; JCB, 03.06 

 

 
3.5.9.2.2 Elevação de [o] postônico final > [u] 

 

 Já estava bem assimilada a transcrição do [u] como <o>, até mesmo para Luciano da 

Silva Serra e Júlio Capitolino da Boa Morte; o fenômeno, aliás, não ‘passou em branco’, 

porque esses dois autores, com poucos dados, 8, o marcaram. 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Azilu (azilo) LSS, 30.44 

Dinhoru (dinheiro) LSS.38.32 

Estatutu (estatuto) JCB, 14.14 

Estatutus (estatutos) LSS, 43.23 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

titulu (título) JCB, 06.40 

tumurtu (tumulto) JCB, 01.55 

Veiu (veio) JCB, 22.13 

veu (veio) JCB, 13.34 

 

 

3.5.9.3 Elevações de vogais médias átonas: o quadro final 

 

 E já que se referiu, acima, ao registro parco do alteamento de [o] em sílaba postônica 

final, aproveita-se logo para dizer sobre a desproporção numérica  que exibe a recorrência a 

uma transcrição fonética bem mais freqüente quando estão em causa as vogais anteriores [e] e 

[e)]. Avistem-se todas as 2.885 ocorrências relativas ao alçamento das médias em sílabas átonas:  

 

Alçamento de vogais médias – sílabas átonas 

 PRETÔNICA POSTÔNICA MEDIAL POSTÔNICA FINAL TOTAL 

[e] > [i] 1.904 02 590 2.496 

[e)] > [i)] 42 00 00 42 

 TOTAL 

 

1.946 02 590 2.538 

[o] > [u] 332 00 08 340 

[õ] > [u)] 07 00 00 07 

TOTAL 

 

  339   00 08 347 

TOTAL 2.285 02 598 2.885 

     Tabela 33 
 

 Deixa bem explícito a leitura horizontal dos números que o desacerto no registro 

ortográfico é mais provável de ocorrer com as médias anteriores, porque 2.538 dados, 88.0% 

de todas as ocorrências, contam sobre elas, ao passo que 347 (12.0%) aludem às posteriores. 

Uma outra constatação, dessa vez consentida pela leitura vertical, é que, de longe, fala e escrita 
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se ajustam bem mais em posição pretônica – 2.285 (79.1%) dados, do que em postônica, quer 

medial – 02 (0.1%) ,  ou final – 598 (20.8%).  

 A aquisição do registro ortográfico das vogais médias átonas por crianças em fase de 

alfabetização foi sistematicamente investigada por Lemos (2001, p. 179), que chegou, dentre 

outras, às seguintes conclusões: 

 
Durante o processo de alfabetização, as crianças solucionam primeiramente o problema do 

registro ortográfico das vogais (e) e (o) na posição postônica final, pois, nessa posição, o 

aluno é capaz de elaborar uma regra que o auxilia na superação do problema ortográfico. 

Neste contexto, a criança adquire primeiramente o registro ortográfico do (o) postônico 

final. Em segundo lugar, a criança adquire o registro ortográfico do (e) postônico final.  

 

Os alunos terão maior dificuldade para o registro das vogais (e) e (o) nas sílabas pretônica e 

postônica medial. Essa dificuldade está relacionada ao fato de não haver possibilidade de 

depreensão de uma regra que possa auxiliar o aprendiz nessas posições. A aquisição 

ortográfica das vogais médias átonas nessas posições ocorre palavra por palavra. 

 

 A regra a que se refere o autor é aquela segundo a qual todo som [i] e [u], com 

raríssimas exceções, em posição postônica final, corresponderá, respectivamente, a um <e> e 

a um <o> gráficos.  

 Não é que as 2 ocorrências, nos dados aqui analisados, queiram dizer que as 

postônicas mediais não levassem a desencontros ortográficos, mas possíveis apenas em 

palavras proparoxítonas, elas espelham uma tendência geral do corpus: a raridade de vocábulos 

com esse padrão. Fora isso, a tabela anterior reflete exatamente a mesma ordem de dificuldade 

detectada por Lemos (2001), na aquisição do registro escrito das vogais átonas. O problema 

era bem mais solucionado em posição postônica final do que em pretônica. E o cotejo com o 

que concluiu Lemos, referido acima, pode ir para mais, na medida em que os dados apontam, 

primeiramente, para a aquisição do registro ortográfico do <o> e, depois, do <e>. Quanto à 

solução bem mais imediata e prematura em posição postônica final, a lembrança da anotação 

do registro gráfico do alteamento de vogais finais como traço quase que exclusivo de duas 
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mãos – a de Luciano da Silva Serra e a de Júlio Capitolino da Boa Morte – é acréscimo ao que 

se observa, porque, se não fossem elas, a desproporção das ocorrências em posição pretônica 

e postônica seria muito mais acentuada. É por isso a afirmação feita em momento anterior de 

que a ‘regra’ que faz corresponder [i] e [u] finais a <e> e <o> estava já bastante assimilada 

pelos irmãos da SPD. 

 Alguns vestígios a mais dessa apreensão.  

Na listagem referente às grafias que denunciam embaraços ortográficos com os 

designados grupos consonantais de origem erudita, a epêntese do <i> é o recurso mais 

notável: obiter por obter (SFR, 01.40), subivençaõ por subvenção (JCB, 02.25-26), adimitido por 

admitido... Compreende-se bem a razão do expediente: [i] na fala, <i> na escrita. Mas, quando 

um espaço em branco acompanhou a epentêse, marcando a fronteira entre dois vocábulos, 

Feliciano Primo Ferreira e Manuel do Espírito Santo fizeram outra correspondência: [i] na fala 

e <e> na escrita: <e> na escrita da vogal alta em posição final, esse é o detalhe relevante, esse 

é o sinal de que os autores tinham se apropriado do hábito ortográfico mencionado: sube 

escrivir por subscrevi (MES, 01.14), sube escrevi por subscrevi (FPF, 04.08; FPF, 06.17; FPF, 11.20). 

E na redução do ditongo nasal [ãw )], dessa vez registrada por vários autores, em que a 

semivogal desnasalizada é convocada à vogal, não foi o <u> o símbolo gráfico a traduzi-la e 

sim o <o>: dexaro por deixaram (MLF, 09.05), gastaro por gastaram (MAC, 01.40), Votaro por 

votaram (LSS, 36.33) 

As anteriorizações e posteriorizações também têm algo a declarar e basta um pequeno 

índice de palavras, em que se apanham os fenômenos em lugar final, para que se aprecie a 

coerência das mãos que respondem por ele, porque se, de um lado, a representação ortográfica 

se apoiou na fala, de outro, se ajustou à escrita, se conformou ao que já se sabia ter ela de mais 

ou menos regular: [i] e [u] finais como <e> e <o> – esteje por esteja (MJR, 07.50-51; MSC, 

11.06; MSC, 15.14), Seije por Seja (FJS, 03.159), feite por feito (MVS, 02.03), Leonarde por 

Leonardo (SRS, 02.43), pezamo por pêsames (LSS, 07.37), Rezendo por Resende (MSC, 05.11)... 
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3.5.9.4 Elevação de vogais médias tônicas? 

  

 Mais um aspecto para o qual ficará a incerteza sobre se o que vazou para a escrita 

refletia, efetivamente, correspondências da linguagem oral. A bibliografia sobre o tema em 

nada ajuda, uma vez que não menciona, porque afirma inexistir no português atual, a elevação 

de vogais médias para [i] e [u] em sílabas tônicas. Mas quantos fenômenos são elencados pelas 

gramáticas históricas, por exemplo, que já não têm vitalidade nos dias que se passam? Diante 

disso, vale a pena, sim, discorrer sobre o tópico, alertando-se que a interrogação, posta no 

título, manifesta um ‘ar’ de intuição – mas nem só dela se servirá, é óbvio! – e de ousadia que 

passam pelas linhas seguintes. 

 Que, em sílaba tônica, a semivogal [y], inclusa em ditongos nasais, se deixou 

transcrever foneticamente expõem as formas seguintes, porque se esperaria, para representá-la, 

a inscrição de um <e>47: deliberaçoi)s por deliberações (JFO, 08.86), despoziçoins por disposições (JFO, 

02.16), çeççãois por sessões (JCB, 11.10), Irmoins por irmãos (JFO, 04.06; JFO, 10.05), Irmo-ins por 

irmãos (JFO, 12.07), esplicaçaõis por explicações (JCB, 10.22), obrigacãois por obrigações (JCB, 06.40), 

secois por sessões (AJB, 26.18), seiçaõis por sessões (JCB, 06.52), susiacãois por associações (JCB, 

04.42). 

 Não para a conclusão, mas para a sugestão de que se alteassem ainda as vogais médias 

na sílaba forte, convoca-se uma série de 14 grafias, saídas de mãos variadas: 

   
GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Carduzo (Cardoso) JCB, 12.27 

Careçimos (carecemos) FPF, 12.35 

cinto (cento) LTG, 14.07 

comparicindo (comparecendo) MJR, 03.03 

Igrija (igreja) AJB, 12.03 

                                                 
47 Observe-se que todas as grafias saem das mãos de José Fernandes do Ó e de Júlio Capitolino da Boa Morte. 
Além disso, a maioria parece revelar a dificuldade dos autores em representar graficamente a forma plural dos 
ditongos nasais. 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Miza (mesa) MC, 02.13 

descunte (desconto) FJS, 01.65; FJS, 01.80 

Proteitura (Protetora) AJB, 33.33; LSS, 30.33 

Punçe (Ponce) AJB, 14.40 

Relatur (relator) LSS, 30.33; LSS, 35.37 

subri (sobre) JCB, 10.11 

 

 A antologia só conta com esses exemplares e precisa de algum ajuizamento, mas é só 

para que se considere um palpite. 

 Uma possível substituição de grafemas pode comparecer para justificar escritas como 

essas, dada, inclusive, a morfologia aproximada entre <e> e <i> e <o> e <u>. De fato, como 

já viu, permutam-se grafemas em profusão nos documentos, o que nada têm a ver com 

transcrição fonográfica, porém as substituições se referem, quase que sistematicamente, aos 

símbolos consonânticos. A alternância gráfica invulgar, que envolve símbolos vocálicos, é bem 

explícita em formas como compariçei por compareceu (JCB, 04.45), procedei-se por procedeu-se (MJE, 

05.04), considerando-se, como um adicional a mais, a esquivança que a sua emissão fônica 

promove. A pronúncia das formas no quadro anteriormente apresentado, diferente dessas, 

não soa tão estranha assim, pelo que é cabível, ao menos, alguma leitura, pálida que seja, de 

que pudessem ter tido motivações fonográficas. 

 Talvez hipercorreções. Mas as mãos estavam seguras na correspondência [i] e [u] 

fônicos para <e> e <o> gráficos, respectivamente, em posição final, portanto grafias 

hipercorretas seriam aquelas que derramassem os símbolos <e> e <o> para esse e outros 

contextos. Isso se atesta no quadro seguinte, não no anterior:  

 
GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Arquivesta (arquivista) LSS, 34.15 

debecto (débito) FJS, 04.112 

desider (decidir) MVS, 04.07 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

exeje (exije) FJS, 03.157 

explecido (explícito) FB, 11.58 

grates (grátis) AJB, 27.66 

OutroSem (outrossim) AJB, 23.17 

Pederem (pedirem) MC, 02.09 

remedo (remido) FB, 09.18 

Rodego (Rodrigo) MVS, 05.02 

Settemo (sétimo) LSS, 45.32 

Vesce Presidente (vice presidente) LSS, 36.23 

Vece prizidente (vice presidente) FB, 16.11 

veçe Provedor (vice provedor) JPS, 02.03 

Vêde (vinde) FJS, 02.80 

Vesto (visto) LSS, 39.32 

innutel (inútil) AJB, 26.30 

Nolo (nulo) MVS, 07.13 

ponho (punho) FJS, 04.34 

Sedolas (cédulas) AJB, 17.47 

 

 
3.5.9.5 Elevação de vogais médias em monossílabos 

 

 Esse fenômeno, quem o classificou como um dos aspectos inovadores da fonética 

brasileira foi Teyssier (1997, p. 103). Uma possível datação do fenômeno, quem o sugere é 

Jerônimo Soares Barbosa, na sua Gramática Philosophica, de 1822, quando nota na fala dos 

brasileiros mi deu por me deu (apud Teyssier, 1997, p. 95). Mas, no século XIX, foram os negros 

da SPD a registrá-lo com generosidade, porque a elevação de vogais médias em monossílabos 

está presente em 1253 dados: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

di (de) AAC, 02.02; AJB, 20.34; FJS, 01.01; FJS, 01.09; JCB, 01.02; 

JCB, 02.02; JNJ, 02.25; LSS, 19.18; MES, 11.14; MLF, 01.07 

hi (e – conectivo coordenativo) TMJ, 01.08; TMJ, 01.13; TMJ, 01.17 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

i (e - conectivo coordenativo) AAC, 01.05; AJB, 20.10; FB, 08.22; FJS, 01.07; FJS, 02.11; 

JCB, 01.08; JCB, 04.13; LSS, 07.23; MAC, 01.13; MAC, 

01.62; MLF, 04.08; MSC, 13.02; SFR, 02.41; SFR, 02.96 

lhi (lhe) AJB, 22.41; JCB, 19.27; LSS, 37.46 

li (lhe) MLF, 07.49; MLF, 07.50 

mi (me) JCB, 01.45; LSS, 44.15; MES, 08.16; MLF, 01.03; MLF, 

10.05; SFR, 01.84; SFR, 02.50 

qui (que) LSS, 06.18; LSS, 35.49; SFR, 01.89 

si (se - conectivo subordinativo e 

pronome clítico) 

FB, 04.20; FB, 04.22; FJS, 01.36; FJS, 04.47; JCB, 02.15; 

JCB, 03.28; MAC, 01.17; MAC, 01.23; MLF, 01.09; MLF, 

02.05; TMJ, 01.08; TMJ, 02.05 

au (ao) LSS, 02.27; LSS, 06.18; SFR, 01.38; SFR, 01.45 

aus (aos) FJS, 02.11-12 

du (do) MLF, 05.17; MLF, 07.68; LSS, 45.41 

dus (dos) JTS, 01.18 

nu (no) LSS, 43.25; LSS, 45.35; MLF, 03.04; MLF, 08.11 

pur (por) FJS, 01.11 

u (o - artigo) FSF, 03.41; JTS, 01.12; LSS, 44.16; MAC, 01.18; MAC, 

01.20; MLF, 05.20; MLF, 07.70; SFR, 01.11; SFR, 01.82; 

TMJ, 01.13 

us (os - artigo) MAC, 01.07; MAC, 01.38; MLF, 08.12; SFR, 01.61 

  

 Cumpre assinalar que, entre as 1253 ocorrências, 995 (72.2%) transcrevem 

foneticamente o [i]; as outras 298 (23.8%), o [u]. Isso aponta para o que já se observou para o 

registro das vogais médias postônicas finais: a correspondência [u] fônico para <o> gráfico 

parece bem mais assimilada do que [i] para <e>. 

 

 
3.5.10 Abaixamento de vogais altas 

 

 Já se considerou no item anterior que os grafemas <e> e <o> para transcrever [i] e 

[u], respectivamente, para além das sílabas postônicas finais, podem estar refletindo uma 
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prática grafológica assimilada e, conseqüentemente, sendo espraiada para outros contextos. 

Inclusive, a amostra dada às páginas 268 e 269 a evidencia, sobretudo, em sílabas tônicas, mas 

também em postônicas não derradeiras. Desse modo, considerar-se-ão como representantes 

do abaixamento de vogais altas, orais e nasais,  as grafias que expõem <e> para [i], <em ~ 

en> para [i )], <o> para [u] e <om ~ on> para [u )] apenas em sílabas pretônicas, com o adendo 

de que também elas podem ser produtos de hipercorreções. 

 Não é o único alerta: Barbosa (1999, p. 203) hipotetiza, para o final do século XVIII, 

que a alternância que faz grafar <e> no lugar de <i> e <o> ao invés de <u> – justeficando por 

justificando, monições por munições – pode, em verdade, corroborar a idéia de que se trata de uma 

prática grafológica geral, mais do que uma marca da fala na escrita. De fato, um conjunto de 

anúncios brasilieros, recolhidos ao longo do século XIX (Guedes e Berlinck, 2000), registram, 

mas só vez por outra, logar em vez de lugar e quaesquer por quaisquer, entre outros poucos itens, 

do que se pode concluir, talvez, que, pelo menos em sílabas pretônicas, essa prática já não 

fosse tão atuante no século XIX. 

 

3.5.10.1 Abaixamento de [i] > [e] 

 

 As ocorrências que, talvez, estejam mostrando o abaixamento de [i] totalizam 232. 

Dessas, apartam-se 187 (80.6%), porque se supõe que a proximidade com a vogal [e], seja na 

sílaba antecedente ou na seguinte, ou, ainda, na tônica, possa estar ocasionando o fenômeno. 

Depara-se, se assim o for, com assimilições de vogais, ampliando-se o conceito, na medida em 

que se supõe não dizer respeito somente à influência exercida pelos segmentos vocálicos 

incluídos na sílaba forte. Vejam-se alguns exemplos: 

 

GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

Belhetes (bilhetes) LTG, 11.05 

Compemento (cumprimento) MC, 02.10-11 
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GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

Consedera (considerar) JCB, 23.31 

deçedida (decidida) MJR, 11.05 

decedido (decedido) FPF, 09.26 

deferença (diferença) MJR, 12.41 

deferencia (diferença) AJB, 25.33-34 

deleberasse (deliberasse) SFR, 01.14 

Derector (diretor) LSS, 43.48 

Dereito (direito) SRS, 04.26 

dereitos (direitos) FB, 14.46 

Dereitorio (diretório) JCB, 01.33 

despençaçe (dispensasse) FJS, 03.270 

despençado (dispensado) FJS, 02.22 

despensava (dispensava) SFR, 01.50 

deversos (diversos) FB, 11.61 

emediata (imediata) AJB, 19.15 

emediato (imediato) LTG, 06.07-08 

emmediatamente (imediatamente) SFR, 01.66-67 

empremir (imprimir) AJB, 28.10; AJB, 28.46; SFR, 02.99-100 

emvear (enviar) MVS, 07.05 

Escretuaro (escriturário) SRS, 01.46 

escreturario (escriturário) AJB, 16.63; AJB, 18.57; FJS, 04.76-77; FJS, 04.89 

estevesse (estivesse) AJB, 22.156 

Feleciana (Feliciana) JMS, 10.15 

fezesse (fizesse) FB, 11.62 

Fremeza (firmeza) MVS, 03.10 

premear (premiar) AJB, 22.84-85 

premeira (primeira) SRS, 04.35 

requerementos (requerimentos) FB, 11.29 

 

 Para além desse contexto, estão as 45 restantes (19.4%). Importando somente os 

segmentos vocálicos na sílaba forte, talvez se possa aludir, quanto às causas agenciadoras do 

traço, a 3 motivações: dissimilações de vogais idênticas, dissimilações de vogais de mesma 
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altura e assimilações, para aproximar-se da vogal tônica, quanto à altura da língua no trato 

bucal. Assista-se a uma exposição:  

 
GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

adquerida (adquirida) FB, 11.19 

aSestido (assistido) SRS, 02.32 

asSestirão (assistiram) AJB, 30.50 

colegir (corrigir) FJS, 04.129 

contennuaria (continuaria) SFR, 02.20 

correjir (corrigir) FJS, 04.16 

derigido (dirigido) AJB, 13.14 

derigir (dirigir) LSS, 45.10; MES, 09.09 

descutida (discutida) MJE, 05.18 

descutido (discutido) JFO, 11.03; LSS, 37.73; LSS, 42.28 

descutir (discutir) LTG, 09.07; MJR, 05.10; MJR, 06.29; MSC, 11.10 

descutida (discutida) MJE, 05.18 

descutido (discutido) JFO, 11.03; LSS, 37.73; LSS, 42.28 

descutir (discutir) LTG, 09.07; MJR, 05.10; MJR, 06.29; MSC, 11.10 

destintivos (distintivos) MSC, 12.10; MSC, 12.12 

Fermino (Firmino) FB, 11.40 

lemites (limites) FJS, 02.83 

Ezabel (Isabel) SRS, 02.54 

creatura (criatura) AJB, 12.50 

Descurso (discurso) MLF, 11.01 

abelitar-se (habilitar-se) FB, 14.44-45 

aturezar (autorizar) MVS, 01.03 

comvedou (convidou) FB, 09.15 

contenuando (continuando) FJS, 03.140 

deploma (diploma) MLF, 05.09; MLF, 07.74; MLF, 08.17 

Depromo (diplomou) SRS, 03.19 

Depromo-se (diplomou-se) SRS, 04.16.17 

descuçaõ (discussão) MJR, 06.10 

descursaõ (discussão) FB, 03.15 

despoziçaõ (disposição) JFO, 13.21 

leminava (eliminava) AJB, 26.16 
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GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

partecipando (participando) FSF, 03.11 

Sercular (circular) AJB, 25.24 

 

 
3.5.10.2 Abaixamento de [i)] > [e)] 

 

 O abaixamento da nasal anterior alta está presente em 93 casos. Excluindo-se 9 (9.7%) 

ocorrências, todas as demais exibem o fenômeno quando o segmento se encontra em posição 

inicial da palavra. Desse modo, parece que, nos dados em questão, esse é um contexto 

bastante favorável à emergência do fenômeno. Secundariamente, pode estar dando o seu 

quinhão a presença de um [e], nasal ou não, na sílaba seguinte:  

 

GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

empedimento (impedimento) MJE, 08.06 

empedir (impedir) MJR, 07.25 

Emperial (imperial) SRS, 03.26 

empertinaz (impertinaz) FSF, 02.67 

empertinente (impertinente) FJS, 03.190 

Emprenço (impresso) MSC, 01.10 

emteligencia (inteligência) AJB, 17.70; AJB, 18.69; AJB, 20.31 

encerice (inserisse) LSS, 43.29 

endepedente (independente) LSS, 22.50 

enconveniente (inconveniente) FJS, 04.119 

enpreço (impresso) MSC, 03.08 

enterino (interino) SFR, 01.07 

Enterino (interino) TMJ, 02.21 

enterronpido (interrompido) SFR, 01.71 

enterrupicaõ (interrupção) FB, 08.51 

entremedio (intermédio) AJB, 06.02 

EntreVale (intervalo) SRS, 01.29 

entrevençao (intervenção) AJB, 13.19 

enventario (inventário) FB, 12.16 
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GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

emcomodado (incomodado) AJB, 19.54; JMS, 06.10; MES, 11.04 

emformaçe (informasse) AJB, 28.24 

Emformado (informado) JMS, 10.19 

emportancia (importância) AJB, 28.50 

encapaz (incapaz) SFR, 01.79 

encomodo (incomôdo) LSS, 01.16; LSS, 04.20; LSS, 23.23; SFR, 02.35 

encubença (incumbência) FB, 07.26 

endagado (indagado) MAC, 01.39 

enformaçaõ (informação) FJS, 03.46; FJS, 03.48; FJS, 03.54 

enformar (informar) AJB, 31.122; AJB, 31.126 

enquilino (inquilino) LSS, 38.17 

ensultos (insultos) FJS, 03.196 

Prencipiará (principiará) MJR, 11.15 

prençipio (princípio) GMB, 01.14 

Provencial (provincial) AJB, 23.14; FB, 01.26 

Sengiçe (cingisse) SRS, 04.34 

 

 
3.5.10.3 Abaixamento de [u] > [o] 

 

 Quanto ao abaixamento da vogal alta posterior, 85 ocorrências parecem sugeri-lo. 

Observadas em conjunto, não insinuam, como se viu para as referidas acima, algum possível 

condicionamento que atravesse, pelo menos, blocos de dados. Só a listagem então: 

 

GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

aothoriza (autoriza) JMS, 03.10 

commonicando (comunicando) JCB, 02.22 

Comonicação (comunicação) LSS, 26.19 

comonicar (comunicar) JFO, 13.10 

Condozirão (conduziram) AJB, 33.14 

cutrocão (construção) LSS, 24.37 

desCotido (discutido) MSC, 03.06-07 

discocão (discussão) AJB, 21.77 
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GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

escortino (escrutínio) AJB, 25.19; JFO, 13.03 

escortinio (escrutínio) MSC, 01.12 

espozesse (expusesse) FJS, 03.221; FJS, 03.258 

Horgenca (urgência) SRS, 04.35 

hotençilho (utensílio) SRS, 01.41 

hozando (usando) LSS, 02.32; LSS, 30.37; LSS, 33.22 

omanidade (humanidade) AJB, 13.35-36 

Orgencia (urgência) AJB, 31.93; LSS, 40.45 

orgencia (urgência) MLF, 01.11; MLF, 02.05 

otiçilios (utensílios) MJR, 02.09 

particolares (particulares) FPF, 09.13 

pozemos (pusemos) JFO, 05.04 

Reonida (reunida) GMB, 02.04 

Reonido (reunido) GMB, 01.04; MVS, 08.02 

Satornino (Saturnino) SRS, 02.55; SRS, 03.35 

seportura (sepulture) AJB, 12.52 

Sobcrevi (subscrevi) FZC, 05.11 

sobscrevi (subscrevi) LTG, 08.10; LTG, 10.18; MSC, 06.18 

Sobimetendo (submetendo) LSS, 22.25 

soficiente (suficiente) LSS, 22.41 

sofoucado (sufocado) FJS, 03.58 

Soplentes (suplentes) LSS, 45.27 

 

 
3.5.10.4 Abaixamento de [u)] > [o)] 

 

 Por sua vez, os dados referentes ao abaixamento da nasal posterior alta, 52 no total, 

concentram 35 (67.3%) no verbo cumprir, em suas diversas flexões e, ainda, no substantivo 

cumprimento e no adjetivo cumpridor. Mas isso é obra de mãos variadas e pode dever, tão-

somente, à uma confusão gráfica entre os verbos cumprir, de cumprimento, e comprir, de 

comprimento, e seus derivados. Com isso, talvez não se precise buscar ‘agulha no palheiro’. 

Quanto aos 17 (32.7%) sobrantes, vão-se 15 também para um mesmo item léxico – funcionário 
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–, mas, dessa vez, vem de Júlio Capitolino da Boa Morte quase toda a responsabilidade para 

que assim seja: 

 

GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

Circonstancias (circunstâncias) JMS, 04.04-05 

Compemento (cumprimento) MC, 02.10-11 

Compimento (cumprimento) MC, 01.08 

Compiu (cumpriu) AAC, 04.03-04 

compri (cumprir) FJS, 03.78; JFO, 13.15; SFR, 02.15 

compridor (cumpridor) FSF, 08.72 

comprimento (cumprimento) MES, 05.05; MES, 05.08 

Comprimento (cumprimento) AAC, 02.05; FPF, 10.14; JFO, 07.03; JFO, 10.02 

comprio (cumpriu) LTG, 11.10 

comprir (cumprir) FJS, 01.46; FJS, 03.42; FJS, 03.165; JMS, 02.14 

conprirei (cumprirei) MLF, 10.09 

Comprirem (cumprirem) MJR, 04.05 

conprisse (cumprisse) MLF, 08.24 

fonciona (funcionar) LSS, 26.22 

foncionar (funcionar) AJB, 13.02 

fonsionario (funcionário) JCB, 02.22-23; JCB, 14.12; JCB, 14.14; JCB, 14.16 

fonsionarios (funcionários) JCB, 02.24; JCB, 05.29; JCB, 10.26-27 

Serconstanciada (circunstanciada) AJB, 27.36 

 

 

3.5.10.5 Abaixamento de vogais altas: o panorama que fica 

 

No fim das contas, o abaixamento de vogais altas chega a 462 ocorrências. No fim do 

tópico, dados os alertas iniciais e expostos alguns dos enviesamentos, apresenta-se a tabela 

abaixo, que sugere serem as vogais altas anteriores, 325 (70.3%) dados, mais que as 

posteriores, 137 (29.7) dados, as mais privilegiadas para a acolhida do fenômeno. 
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Abaixamento de vogais altas 

 NO. OCORR. % 

[i] > [e] 232 50.2 

[i )] > [e)] 93 20.1 

TOTAL 

 

325 70.3 

[u] > [o] 85 18.4 

[u )] > [õ] 52 11.3 

TOTAL 

 

137 29.7 

TOTAL 462 100 

                                Tabela 34 

 

 
3.5.11 Anteriorizações de vogais 

 

 Vogais anteriores no lugar da central e das posteriores é o que se está denominando de 

anteriorizações, e o fenômeno, no corpus, comparece em 75 ocorrências, todas expostas abaixo 

por um motivo: não se conseguiu visibilidade completa para as causas agenciadoras do traço. 

Pode-se falar em harmonização vocálica – reteio por rateio, comprimisio por compromisso –, 

presença de uma mesma vogal em sílaba antecedente ou seguinte – Perferido por proferido, 

adigitorio por adjutório –, influência de consoantes adjacentes – [¥]: Semilente por semelhante; [Z]: 

Seije por seja –, contudo, mesmo essas, que parecem ser as mais sugestivas, ainda deixariam de 

fora boa parte dos dados. Por outro lado, pode-se tirar algum proveito no modo como eles 

foram organizados, na medida em que se adverte para todos os sentidos das anteriorizações 

detectadas: 
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ANTERIORIZAÇÕES OCORR. GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Bertholomeu (Bartolomeu) LSS, 35.33 

reteio (rateio) TMJ, 02.14 

rezaõ (razão) AJB, 20.63; AJB, 19.47 

[a] > [e]48

 
 
 

05 

Suciesaõ (associação) MLF, 11.27 

Adientada (adiantada) LSS, 35.68 

adientamento (adiantamento) LSS, 25.32; LSS, 34.19-20; 

LSS, 40.25 

amenha (amanhã) AJB, 18.52 

diente (diante) MC, 02.04 

em diente (em diante) AJB, 17.59; FPF, 03.12; 

FZC, 07.03-04; MES, 06.05-

06 

em diente (em diante) JPS, 01.14-15; JTS, 01.05 

entecedente (antecedente) SRS, 02.36-37 

enterior (anterior) MAC, 01.06 

leviendade (leviandade) FJS, 02.37 

Menha (manhã) MC, 01.07 

Semilente (semilhante) AJB, 10.05 

sencionado (sancionado) MSC, 03.09 

[ã] > [e)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

tentos (tantos) AJB, 27.71 

Artezi (alteza) AJB, 11.05 

esteje (esteja) MJR, 07.50-51; MSC, 11.06; 

MSC, 15.14 

previricou (prevaricou) JMS, 12.19-20 

[a] > [i]49 06 

Seije (seja) FJS, 03.159 

Compremisio (compromisso) MC, 02.14 

Compremissó (compromisso) JFO, 13.22 

decumentos (documentos) AJB, 18.120 

percuzados (procurados) AJB, 06.17 

Perferido (proferido) MLF, 11.01 

[o] > [e] 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 precura (procurar) MLF, 07.28 

                                                 
48 Quando em sílabas pretônicas, utilizar-se-á o [e] e o [o] para representar as duas possíveis realizações, a aberta e 
a fechada, da vogal anterior e posterior, respectivamente 
49 Em sílabas postônicas finais, está-se a admitir que o <e> corresponda a [i] e o <o> a [u]. 

 379



ANTERIORIZAÇÕES OCORR. GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

precurase (procurasse) LSS, 13.29 

Prevedor (provedor) LTG, 15.03 

Previdencia (providência) LSS, 38.40 

secorrer (socorrer) MLF, 06.12 

secorro (socorro) MJR, 11.22; MLF, 06.16; 

MLF, 07.61 

Secorrido (socorrido) AJB, 19.56 

 

 

 

 

 

 

Valerosa (valorosa) MSC, 01.04 

comprimiçio (compromisso) MES, 02.11-12; MES, 05.06; 

MES, 07.05; MES, 07.10 

comprimisio (compromisso) MJR, 06.20; MJR, 11.15 

Comprimicio (compromisso) MVS, 01.05 

[o] > [i] 10 

Comprimiço (compromisso) MSC, 04.11; MSC, 04.11; 

MVS, 03.04 

[u] > [e] 01 preceposto (pressuposto) FJS, 03.267 

emtecilho (utensílio) SFR, 02.63 [u] > [e)] 02 

Entecilho (utensílio) SFR, 02.45 

adigitorio (adjutório) AJB, 01.05; MAC, 01.55-56 

desconte (desconto) FJS, 01.60; FJS, 01.76 

descunte (desconto) FJS, 01.65 

Desvalide (Desvalidos) AJB, 13.36 

Devalide (Desvalidos) MVS, 02.05 

edicação (educação) AJB, 13.32 

EntreVale (intervalo) SRS, 01.29 

feite (feito) MVS, 02.03 

irzupacaõ (usurpação) AJB, 27.24 

Leonarde (Leonardo) SRS, 02.43 

mulimentos (emolumentos) LTG, 08.08 

oito sentes (oitocentos) MJE, 01.02 

podijicar (prejudicar) LSS, 22.32 

prodijicado (prejudicado) JCB, 03.31 

[u] > [i] 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tihophe (Teófilo) MLF, 08.46 
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É interessante notar que, quando contou com mais de um exemplar, dois sentidos da 

anteriorização incidiram sobre o mesmo item lexical. Fala-se de [o] > [i] e de [u] > [e)], que 

privilegiaram, respectivamente, os vocábulos compromisso e utensílio. Dito isso, a tabela abaixo 

resume, só que sem os exemplos, a produtividade para mais ou para menos de alguns 

caminhos das anteriorizações: 

  

Sentidos das anteriorizações de vogais 

SENTIDO No. OCORR. % 

[a] > [e] 05 06.7 

[ã] > [e)] 19 25.3 

[a] > [i] 06 08.0 

[o] > [e] 15 20.0 

[o] > [i] 10 13.3 

[u] > [e] 01 01.3 

[u] > [e)] 02 02.7 

[u] > [i] 17 22.7 

TOTAL 75 100 

    Tabela 35 

 

De qualquer sorte, há de se atentar para o fato de que são pouquíssimos os vocábulos 

que acolhem anteriorizações de vogais em sílaba tônica: 09 (12.0%) entre as 75 ocorrências. 

Podem-se adscrever mais 10 casos, diferentes dos anteriores, porque se prevêem os contextos, 

que são semelhantes: a anteriorização incidiu na vogal temática de verbos da 1ª. conjugação e 

sempre na 1ª. primeira pessoa do plural do pretérito perfeito. Parece que as mãos responsáveis 

por isso encontraram na anteriorização um expediente para marcar a distinção entre o tempo 

verbal referido e um outro, o presente50: 

 
...Criaraõ a- | Sua Comiçaõ de sinco mebro para Sançionarem | e Descutir os Esta tutos 

offerecido pello Irmão | Fundador Manoel Victor Serra na qual | Cumiçaõ Sahio aProvado 

os Irmãos Seguinte | Gregorio Manuel Bahia | Jozé Fernandez do Ó | Carlos Manoel 

                                                 
50 Preferiu-se colocar os contextos para que se flagre com mais evidência o que se diz. 
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Rezendo | Francisco Jose Pipino | Bernardino de Senna- | a qual Comiçaõ honde 

Sançionarem Cono titulo | de Devoçaõ Suciavel e por estar Comforme- | aSignemoz. 

(MSC, 05.04-16)         

 

...ficou adiado, o andamento da Eleiçaõ no Domingo | seguinte é sahio do cofre 15$000 

que estava depozitado | para oforro Bahia 4 de setembro 1842 e por estar Com for | me 

asinemos. (MES, 04.04-07) 

 

Aos quatorze dia domes de Agosto, estando o Provedor | emais Mezario Reunido em 

Meza lemos o termo Anteceden | te do que ficou adiado sobre as Conta do Ex Tezoureiro 

Da | niel Correia eaXemos Com forme ficando, a Rezista em | tomar o Conhecimento. 

(JFO, 06.01-05) 

 

...a vista tisto, | dizia o Senhor Prizidente acho bom este | parecer porque de Chemos de 

pagar todos | os annos maior quantia. (AJB, 18.13-16) 

 

...u Socio Caetano pedio apalavra e disse uSenhor Prezidente | em uma ocazião pelo socio 

Manuel | Francisco para diliberar | conhecendo em fim deixemos de parte, uRelatorio de 

| Vossa Senhoria... (SFR, 01.58-61)  

 

Ao dois dia do Mez de Fevereiro Anno de1834 | Estando Juis e o Mais Mezario 

Dreminitador | de Roguemos o proteto pello ti tulo que se aturezar | o Dinifinidor Luis 

Theixeira Gomes. (MVS, 01.04) 

 

Aos quatro dias do mes de Outu- | bro de míl eoitro cento, equarenta eseis. Estan | do o 

Provedor emais mezarios em ato de meza fesce | o Inventario na forma da Lei achou tudo 

| comforme o estabalecimento do nosso estatuto, efi- | quemos adiados para aprimeira 

Reuniaõ se | qualificarem as contas que sedeve a Ventilar. (MCS, 01.01-07) 

 

...e por estar conforme Lavremos es | te termo emque todos asinamos e eu 2o. Secretário 

que aCabo | que Subcrevi ea Signei. (MJR, 08.11-13) 

 

Aos quatro dias do mes de Setembro deMil eoi | to, Centos etrinta eCeis estando o 

Provedor emais | Mezarios etrabalhemos no Comprimento dos de | Veres e 

Comprimento do dever da Meza. (JFO, 07.01-04) 

 

Aos Cinco dias domez de Junho de mil e Oito Centos | E trinta e Ceis estando Comjuntos 

o Provedor e mais Mezari | os tratemos dos Recebimentos dos Mencais. (JFO, 04.01-03) 
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3.5.12 Posteriorizações de vogais 

 

 As posteriorizações, ou seja, a presença de vogais posteriores em vez da central e 

anteriores, se insinuam em 22 dados, conforme se apresenta abaixo: 

 

POSTERIORIZAÇÕES OCORR. GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

ocaretaremos (acarretaremos) SFR, 02.58 [a] > [o]51 02 

onivercario (aniversário) MLF, 11.20-21 

Orgunizar (organizar) AJB, 22.77 [a] > [u] 02 

Sutunino (Saturnino) MAC, 01.77 

tombem (também) MJR, 05.09; MJR, 10.14; 

MJR, 11.32 

[ã] > [õ] 

 

 

05 

vomos (vamos) AJB, 18.45; AJB, 21.98 

dodicada (dedicada) LSS, 25.44; LSS, 28.28 

podijicar (prejudicar) LSS, 22.32 

porguntou (perguntou) AJB, 18.127 

[e] > [o] 06 

proguntando (perguntando) FJS, 01.25-26; FJS, 02.84 

[e] > [u] 01 Sugarança (segurança) MVS, 07.04 

balausto (balaustre) LSS, 44.05; LSS, 44.07 

Chancho (Sanches) FJS, 03.120 

pezamo (pésames) JMS, 12.05 

Rezendo (Resende) MSC, 05.11 

[i] > [u]52 06 

Sancho (Sanches) FJS, 03.126 

 

Só em 02 ocorrências – tombem por também e vomos por vamos – se assiste ao fenômeno 

da posteriorização em sílaba tônica e, nesses casos, a proximidade com a consoante labial pode 

estar dando a sua contribuição para o que se vê. Nas demais, o fenômeno é alojado em sílabas 

pré- e postônicas. Assim como se fez para as anteriorizações, aviste-se uma súmula dos 

sentidos das posteriorizações detectadas no corpus: 

 

                                                 
51 Veja-se a nota 50. 
52 Veja-se a nota 51. 
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Sentidos das posteriorizações de vogais 

SENTIDO No. OCORR. % 

[a] > [o] 02 09.1 

[a] > [u] 02 09.1 

[ã] > [õ] 05 22.7 

[e] > [o] 06 27.3 

[e] > [u] 01 04.5 

[i] > [u] 06 27.3 

TOTAL 22 100 

            Tabela 36 

 

 
3.5.13 Centralizações de vogais 

 

 São 31 os dados reveladores de que a vogal central também pudesse apresentar-se no 

lugar das anteriores e posteriores. Assim como ocorreu para as anteriorizações e 

posteriorizações, as centralizações irão igualmente privilegiar as sílabas átonas e as ocorrências 

parecem apontar para a presença de um [a] em sílaba adjacente como, talvez, o principal 

responsável pela condução do fenômeno:  

 
 

CENTRALIZAÇÕES OCORR. GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

antarior (anterior) MLF, 08.32 

Çecratario (secretário) TMJ, 01.08 

galaria (galeria) LSS, 44.06 

lotaria (loteria) MAC, 01.19; MAC, 01.23; MSC, 

14.07; MSC, 15.05 

lutaria (loteria) MLF, 07.68 

Ralatorio (relatório) SRS, 01.39 

Sacretario (secretário) AAC, 01.26; FZC, 01.14; FZC, 

03.20; GMB, 01.12; JDS, 02.06 

[e] > [a]53 20 

Secratario (secretário) MES, 08.11; TMJ, 02.21 

                                                 
53 Veja-se a nota 50. 
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CENTRALIZAÇÕES OCORR. GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

  Sarafim (Serafim) FPF, 10.07; FPF, 12.15; LSS, 

16.35; LSS, 38.20 

[e)] > [ã] 01 antaõ (então) FPF, 03.31 

[i] > [a] 03 possa (posse) SFR, 02.32; SFR, 02.37; SFR, 

02.42 

[o] > [a] 05 Theadorio (Teodoro) AJB, 08.02; AJB, 15.139; AJB, 

16.56; JTS, 02.17; JTS, 02.39 

[õ] > [ã] 01 famos (fomos) GMB, 02.05 

[u] > [a] 01 argente (urgente) MJR, 11.20 

 
 

 Guarde -se, pela tabela abaixo, um panorama conjunto dos sentidos das centralizações, 

havendo a assinalar que a direção [e] > [a] é a mais bem representada, porque, além de incidir 

em itens lexicais variados, foi estampada por mãos também variadas. Todas as demais, mesmo 

as que se representaram com mais de uma ocorrência, podem até ter tido réplicas em mais de 

uma mão, como foi o caso de [o] > [a], porém incidiram em um mesmo vocábulo. Registre-se 

ainda a vitalidade de antão e famos, na fala dos pouco ou nada escolarizados. 

 
 

Sentidos das centralizações de vogais 

SENTIDO No. OCORR. % 

[e] > [a] 20 64.5 

[e)] > [ã] 01 03.2 

[i] > [a] 03 09.8 

[o] > [a] 05 16.1 

[õ] > [ã] 01 03.2 

[u] > [a] 01 03.2 

TOTAL 31 100 

            Tabela 37 
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3.5.14 Redução de ditongos 

 

 Definição de Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 170): 

 

MONOTONGAÇÃO: Mudança fonética que consiste na passagem de um ditongo a uma 

vogal simples, como a passagem em latim de œ para /è/ e em latim vulgar de au para o 

(pauper > *poper; cf. port. pobre). 

 

 Definição, aliás, que autorizaria, a princípio, denominar monotongação todo ditongo 

reduzido, seja qual for a motivação, a uma vogal. Contudo, saiu-se de produção bibliográfica 

mais atualizada, lida para a composição do item, com a impressão de que o termo se apropria 

a ditongos descrescentes cuja semivogal é deitada fora: é que os trabalhos consultados não dão 

a conhecer uma definição explícita para o que seja, de fato, uma monotongação; isso se 

depreende, indiretamente, dos seus títulos, subtítulos e referências esporádicas54. Veio desse 

mesmo percurso a inferência de que, se não está em causa o contexto aludido, os termos são 

múltiplos, sobretudo supressão e redução55. 

 Pensa-se que supressão seja mais apropriado para se referir ao segmento que se elimina, 

caso contrário, pode dar a impressão de que é o ditongo inteiro que desaparece. Quanto à 

monotongação, por sua vez e como já se viu, intui-se que se aplique a um contexto específico. 

Sobram, desse modo, como termos mais ajustados para se descreverem os dados, redução ou 

simplificação, porque mais generalizantes e por abraçarem todas as ocorrências do corpus. Na 

verdade, quando se elide vogal ou semivogal de ditongos crescentes ou decrescentes, o 

                                                 
54 Cf. Silva (2004): ‘Monotongação [sic] [aj]’, ‘Monotongação do ditongo [ej]’, ‘Monotongação do ditongo [ow]’; 
Bortoni-Ricardo (2005): ‘Monotongação de ditongos decrescentes (beira > bera, outro > otru)’, ‘Monotongação do 
ditongo nasal em “muito” >> “muntu”’, entre outros. 
55 Cf. Bortoni-Ricardo (2005): ‘redução do ditongo crescente átono final (“nutiça”)’, ‘supressão do ditongo 
crescente em sílaba final (“veio >> vei”)’; Battisti (2002): ‘Redução dos ditongos nasais átonos’, entre outros. 
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resultado final é conseqüência de um ditongo que foi reduzido ou simplificado56. É a escolha 

do título, enfim, o que se quer justificar. 

 Regressando à citação de Mattoso Câmara Jr. (2004a) e à informação de que a 

tendência a se reduzirem ditongos é antiga na língua. De fato, remonta ao latim, que, segundo 

Coutinho (1976, p. 108), só possuia quatro ditongos: ae, oe, au e, bastante raro, eu. Em fase 

última do latim vulgar é que surge ai. No domínio do português, ou se reduzem ou vão 

resultar em novos ditongos57, se bem que processos históricos os reintroduzem na língua e, 

ainda, causarão o surgimento de vários outros58. 

 No âmbito da fonética portuguesa, estudos sincrônicos atuais atestam a simplificação 

de [ey] a [e] e de [ow] a [o] em, pelo menos, três variedades: a européia (Cintra, 1983, p. 35-54), 

a brasileira (Mota, 1994; Paiva, 1998; Silva, 2004, entre outros) e a angolana (Barros, 2002). No 

português brasileiro, é certo que o traço atinge outros ditongos, além desses referidos, e vários 

já mereceram descrições pormenorizadas, em inúmeros dialetos, sobretudo sob o escopo 

teórico da Sociolingüística Quantitativa, que já legou trabalhos suficientes ‘para que se dê a 

Deus o que é de Deus, e a César o que é de César’, ou seja: ‘regras’ diversas a motivarem 

reduções de diferentes ditongos. Um exemplo para o qual as descrições apontam algum 

consenso nas variedades do português brasileiro: de [ey] para [e], o contexto fonológico 

seguinte é determinante, mas não o será para [ow] a [o], que se manifesta independentemente 

do fonema que o segue (Tasca, 1998). Mais um: reduzem-se [ãw)] e [e)y)] quando átonos; se 

acentuados, sempre se mantêm (Battisti, 2002).  

                                                 
56 Encontra-se em Mota (1994) o termo redução, quando se refere à variação entre [ey] e [e], e Tasca (2002) parece 
utilizar como sinônimas as expressões supressão e monotongação. 
57 Cf. Coutinho (1976, p. 108-110): ae pretônico > i ou ê: aequale > igual, aetate > idade, aestivu > estio; ae tônico > é: 
caelu > céu, caecu > cego, praesto > presto; ai > ei: *amai > amei, *hai > hei; au > ou: thesauru > tesouro, tauru > touro, paucu 
> pouco. No princípio de palavra, acrescenta o autor, quando átono, perdia este ditongo o -u- por dissimilação, no 
latim vulgar, se a sílaba tônica continha a vogal u: agustu por augustu > agosto; ascultare por auscultare > ascuitar e 
escuitar (arcs.). eu > o na linguagem popular: Eusebiu > Osébio,  Eulália > Olália ou Olalha, Eugêniu > Ogênio. 
58 Alguns desses processos, cf. Coutinho (1976, p. 110): a síncope ou queda de fonema medial: malu > mau, lege > 
lei, palu > pau; a vocalização ou transformação de consoantes em vogal, em certos grupos consonantais: alt(e)ru > 
*autro > outro; factu > *faito > feito; regnu > reino; a metátese ou transposição de fonemas: primariu > *primairo > 
primeiro, librariu > *livrairo > livreiro; a epêntese de vogal para desfazer hiatos: creo (< credo) > creio, tea (<tela) > teia.  
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Não há necessidade de mais para explicar a organização dos dados. Optou-se por uma 

imagem individual de cada ditongo simplificado no corpus, cada um em seu tempo, divididos 

em orais e nasais.  

 

3.5.14.1 Redução de ditongos orais 

 

3.5.14.1.1 Ditongo [ay] 

 

A simplificação de [ay] para [a] apresenta-se em 42 ocorrências, mas tem de ficar bem 

claro o seguinte: mesmo sendo produto de mãos variadas, atinge basicamente 2 itens lexicais 

(abaixo e caixa), que, com 34 casos – 26 para o primeiro e 8 para o segundo –, cobrem 81.0% 

do que se encontrou para a redução do ditongo em questão. De qualquer sorte e tomadas 

conjuntamente todas as ocorrências, não se pode deixar de lado uma nota: com exceção de um 

dado, em que a simplificação ocorre antes de uma consoante nasal, todos os restantes 

apresentam o fenômeno antes da palatal [S]: 

 
GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

abaxo (abaixo) AJB, 15.131; AJB, 17.89; LSS, 33.07; MJR, 05.05; 

MJR, 07.62; MLF, 05.46; MLF, 07.81; TMJ, 01.03 

Baxa (baixa) AJB, 01.04 

caxa (caixa) SRS, 01.30;  

Caxas (caixas) AJB, 17.14; AJB, 28.17; SRS, 01.32 

debaxo (debaixo) AJB, 01.45; AJB, 16.73; AJB, 21.110; AJB, 22.93 

Pachão (Paixão) JCB, 07.22 

paxaõ (Paixão) FJS, 03.120 

Ramundo (Raimundo) LSS, 43.18 
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Considerem-se, agora, as grafias seguintes:  

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Caz (cais) LSS, 17.23 

jamas (jamais) MJR, 11.10 

mas (mais) AJB, 02.07; AJB, 14.65; FB, 12.25; FPF, 10.04; JPS, 

01.02; JPS, 02.03; JTS, 01.01; LSS, 08.26; MAC, 

01.37; MAC, 01.55; MJR, 10.16; MJR, 11.02; SFR, 

01.91; SFR, 02.21; SRS, 02.30 

principas (principais) AJB, 31.67 

tas (tais) MLF, 11.23 

 

Não entraram no cômputo geral da simplificação de [ay] e contam 40 ocorrências, com 

destaque quantitativo para a escrita de mas em vez de mais. Acontece que trabalhos sobre a 

ditongação no português brasileiro apontam para a inserção freqüente de uma semivogal em 

sílabas travadas por /S/ em, principalmente, mas não só, palavras monossilábicas (Leite, 

Callou e Moraes, 2003; Aquino, 2004) e os dados expostos, se considerados legítimos 

representantes da redução do ditongo, teriam a particularidade de contrariar essa tendência, na 

medida em que o contexto presente no elenco acima é favorável à sua manutenção e não à 

simplificação. Não se forem vistos por um outro prisma, isto é, que se veja nessas grafias a 

manifestação de escritas hipercorretas. Inclusive, a insistência de mas em lugar de mais pode ter 

um motivo adicional. Neutralizada na fala a distinção entre a conjunção coordenativa e o 

advérbio, alguns autores buscaram, mesmo que equivocadamente, diferenciá-los na escrita. 

 

3.5.14.1.2 Ditongo [aw] 

 

A redução do ditongo [aw] manifesta-se também em 42 casos, contudo, 

diferentemente do ocorreu para [ay], atinge itens lexicais um tanto mais variados. Para que 
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sejam mais elucidativos os comentários seguintes, segue uma exposição do fenômeno no 

corpus: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Cladi (Cláudio) AJB, 12.41 

Cladimir (Claudemir) LSS, 27.38 

Cladio (Cláudio) AJB, 17.102; FJS, 02.21; FJS, 02.55; FPF, 12.32; MJR, 11.30

Sodoza (saudosa) LSS, 45.23 

Amentar (aumentar) FJS, 04.79 

homento (aumento) SRS, 04.31 

Omenos (ao menos) AJB, 30.29; LSS, 37.40 

omentando (aumentando) AJB, 14.65 

Athoriza (autoriza) JPS, 01.08 

athorizado (autorizado) JPS, 01.05 

átorizase (autorizasse) FJS, 02.100 

aturezar (autorizar) MVS, 01.03 

hoturizada (autorizada) MLF, 07.47 

Agusta (augusta) SFR, 02.55;  

inaguracão (inauguração) LSS, 40.44 

Jnagurace (inaugurasse) LSS, 33.30 

Exasta (exausta) FJS, 02.38 

Exsasto (exausto) FJS, 02.116 

Fastiniano (Faustiniano) LSS, 16.14; LSS, 20.15; LSS, 23.16 

Fastino (Faustino) AJB, 20.112 

  

Mesmo que se ateste a incidência da simplificação do ditongo em itens lexicais mais 

diversos, é com cautela que se deve fazer referência ao contexto em que se explicita o 

fenômeno. Por exemplo, reduz-se [aw], em 20 vocábulos, diante de [d], mas 17 dizem respeito 

ao nome próprio Cláudio. Do mesmo modo, o verbo autorizar e seus derivados são exemplares 

únicos do ditongo reduzido diante de [t]. Mas isso, já que foi posto, não pode impedir a 

menção ao contexto fonológico subseqüente, até porque, em estudos sobre outros ditongos59, 

                                                 
59 Não se encontrou nenhum trabalho que tratasse especificamente da simplificação do ditongo [aw]. 
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se mostra relevante. Tenham-se, portanto, os contextos a serem referidos apenas como 

indícios. E quanto a isso, observou-se que a redução de [aw] ocorre diante de [d], de [m], de 

[t], de [g] e de sílabas travadas por /S/, conforme se pode observar no quadro acima. É por 

isso que se arisca na sugestão de que o fenômeno se dê, principalmente, diante de consoantes 

oclusivas. 

Há mais um pouquinho a contar e é sobre o produto final da redução. São dois e o mais 

freqüente veio com a supressão da semivogal [w], por isso [aw] passou a [a], como a antologia 

acima deixa ver. Quanto ao outro, que só ocorre em sílaba pretônica, advém de fusão da vogal 

com a semivogal, em que a primeira perde o traço [+ baixa] e a segunda o traço [+alta], 

resultando, por conseguinte, em uma vogal intermediária. Só por curiosidade, ilustram-se os 

dois coexistindo em um mesmo item lexical: amentar e omento, athorizado e hoturizada.  

 

3.5.14.1.3 Ditongo [ey] 

 

Apontou-se acima que a simplificação de [ey] para [e] já foi fartamente estudada em 

diversos dialetos brasileiros e que algum consenso há no sentido de atribuir ao contexto 

fonológico seguinte papel determinante na redução. Desse modo, é generalizada a afirmação 

de que o simplificar do ditongo em causa está diretamente relacionado com a presença da 

vibrante [|] e das fricativas palatais [S] e [Z]. Não é que o fenômeno não ocorra com outros 

segmentos, está-se tão-somente diante dos ‘candidatos mais fortes’.  

 E por que ‘candidatos mais fortes’? Paiva (1998, p. 227-228) já deu resposta ao que se 

interroga. Segundo a autora, as fricativas palatais compartilham com a semivogal do ditongo o 

traço [+alto] e a seqüência de dois segmentos com um mesmo traço em comum é ambiente 

favorável à assimilação, que, no caso de [ey], incide na semivogal. Quanto ao [|], ainda 

consoante a autora, é dos segmentos consonânticos que se caracteriza por possuir o maior 
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número de propriedades vocálicas e uma delas, [+contínuo], é vista por Paiva (1998) como a 

responsável pelo efeito condicionante de [|]. 

 Antes de referir-se a [ey] simplificado no corpus, há que se fazer um adendo para os 338 

casos que dizem ser esse o ditongo mais atingido: é que um mesmo autor, Luciano da Silva 

Serra, se responsabiliza por um número considerável das ocorrências, 265 (78.4%). A 

conclusão imediata: o quadro oferecido adiante é de autoria quase exclusiva dessa mão. 

Contemplando-o, o que salta aos olhos é a redução de [ey] para [e] principalmente quando 

seguido de [|]. E, nesse aspecto, Luciano da Silva Serra e seus pares não vão por caminhos 

diferentes, porque, apartando os dados de um e outros, apresentam, pelo menos quanto ao 

contexto fonológico seguinte, comportamento semelhante. Uma amostra só com o fenômeno 

antes do [|], que poderia ser bem mais extensa, já que se manifestou, no conjunto de 338, em 

224 (63.3%) ocorrências: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

6a. fera (sexta-feira) LSS, 20.40-41 

Banhero (banheiro) LSS, 24.38 

Cadera (cadeira) LSS, 16.17; LSS, 37.45; LSS, 37.52; LSS, 45.19 

Cajuero (Cajueiro) LSS, 37.32; LSS, 37.39; LSS, 37.57 

chapellero (chapeleiro) JCB, 20.18 

conpanheros (companheiros) MLF, 11.11-12 

dinhero (dinheiro) AJB, 02.07; LSS, 05.15; LSS, 08.20; LSS, 08.25; MLF, 03.09 

dinheros (dinheiros) MLF, 03.05 

enterada (inteirada) AJB, 21.20; AJB, 17.43 

Feferero (fevereiro) LSS, 21.16; LSS, 38.27 

feverero (fevereiro) FPF, 03.01 

Ferrera (Ferreira) LSS, 17.13; LSS, 18.16; LSS, 21.14; LSS, 22.15 

Figueredo (Figueiredo) JTS, 02.30 

maderas (madeiras) LSS, 26.44 

Olivera (Oliveira) LSS, 16.14; LSS, 18.15; LSS, 19.11; LSS, 20.15; LSS, 26.11 

Pedrero (pedreiro) AJB, 01.19 

Perera (Pereira) LSS, 31.27 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

portero (porteiro) MLF, 05.36 

primera (primeira) LSS, 33.56; LSS, 35.38; LSS, 38.35; LSS, 43.28 

primero (primeiro) LSS, 24.43; LSS, 30.34; LSS, 37.15 

quarta fera (quarta-feira) LSS, 33.50 

quera (queira) AJB, 24.16; LSS, 33.53 

requero (requeiro) AJB, 17.34; LSS, 22.60; LSS, 25.28 

Ribero (Ribeiro) LSS, 25.10; LSS, 27.07; LSS, 29.11; LSS, 31.13 

terça fera (terça-feira) LSS, 41.09 

tercera (terceira) LSS, 07.26; LSS, 43.24; LSS, 43.57 

Thexera (Teixeira) LSS, 16.35; LSS, 21.34; LSS, 23.33 

Thezorero (tesoureiro) LSS, 24.16; LSS, 27.11; LSS, 30.40; LSS, 31.17 

Thizorero (tesoureiro) LSS, 33.12; LSS, 34.13 

Triguero (Trigueiro) LSS, 07.10; LSS, 08.12; LSS, 10.11 

 

Em termos quantitavos, os números são desproporcionais, mas a amostra abaixo, com 

exemplos colhidos entre as 114 ocorrências restantes (36.7%), expõe a passagem de [ey] a [e] 

diante de: [S], [t], [s], vogal, [d] e [l]: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Chexas (Seixas) AJB, 12.36; AJB, 14.26 

deChemos (deixemos) AJB, 18.15 

delexo (desleixo) MJR, 07.21 

dexa (deixa) LSS, 40.40 

dexaro (deixaram) MLF, 09.05 

dexei (deixei) AJB, 12.47 

dexo (deixou) LSS, 40.35 

dislexo (desleixo) MJR, 07.23; MJR, 07.36 

Thexeira (Teixeira) FFS, 01.05; FFS, 02.05; FPF, 12.30; TMJ, 01.08; TMJ, 01.15

Thexera (Teixeira) LSS, 16.35; LSS, 21.34; LSS. 38.20 

Sexa (Seixas) LSS, 16.08; LSS, 30.27; LSS, 30.45; LSS, 35.54; LSS, 42.21 

aprovetose (aproveitou-se) LSS, 40.17 

detado (deitado) LSS, 43.49 

direto (direito) LSS, 37.51; LSS, 44.13; MLF, 11.10 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

feto (feito) LSS, 37.60 

Lete (Leite) JTS, 02.30 

letura (leitura) LSS, 35.39; LSS, 35.41; LSS, 35.42 

sugetas (sujeitas) FPF, 03.23 

sugeto (sujeito) MLF, 01.12 

Comcecaõ (Conceição) LSS, 26.37; LSS, 30.21 

consecao (Conceição) MLF, 09.11 

Ressureção (Ressureição) JCB, 07.18 

Resuresaõ (Ressureição) LSS, 18.24 

Correa (Correia) MSC, 04.06; AJB, 13.12 

Lea (leia) SRS, 04.05 

mea (meia) LSS, 14.05; SFR, 02.04 

meo (meio) MAC, 01.34 

meos (meios) AAC, 04.03 

Alneda (Almeida) AJB, 14.34 

lelaõ (leilão) AJB, 31.145 

  

 Tasca (2002, p. 37), em síntese feita sobre os trabalhos que trataram da redução de 

[ey], apresenta um outro aspecto que lhes é comum, desta vez é quanto à categórica 

manutenção do ditongo em final de vocábulo, inclusive quando compõe desinência verbal. 

Isso posto, parece mais prudente considerar as 03 ocorrências de le por lei (LSS, 18.25; LSS. 

20.36; LSS, 23.27) como reveladores ou de grafemas omitidos ou de hipercorreções, mas 

Tomé Manuel de Jesus e Luciano da Silva Serra deram mostras de que, se desinência verbal, o 

ditongo pode ser simplificado, desde que seguido pelo clítico me: Asigmeme por assinei-me (TMJ, 

02.12), acineme por assinei-me (LSS, 01.29; LSS, 02.45; LSS, 03.23; LSS, 04.34; LSS, 05.27; LSS, 

09.23). 

 Para a tonicidade como ponto em que os estudos divergem, leiam-se as palavras de 

Tasca (2002, p. 44): 
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Em estudos sobre a supressão das semivogais dos ditongos decrescentes orais, Meneghini 

(1983), Paiva (1996) e Cabreira (1996) chegaram a conclusões diferentes no que diz respeito 

ao papel da tonicidade. Enquanto o primeiro concluiu pelo favorecimento da posição átona 

no que concerne ao apagamento do glide, Paiva afirmou que a tonicidade não demonstrou 

exercer qualquer influência para a monotongação. Já a conclusão de Cabreira é no sentido 

de que as sílabas tônicas são favorecedoras do processo. Como vemos, não há consenso.  

 

 Mesmo concentradas em uma única mão, aproveitaram-se as ocorrências numerosas 

para ver o que insinuam sobre isso. Parecem apontar para uma ligação íntima entre redução de 

[ey] e sílaba tônica, já que, entre as 338 ocorrências, 309 (91.4%) acolhem o fenômeno nessa 

posição; as demais, as 29 sobrantes (8.6%), estão em sílaba pretônica.  

 Uma série de grafias, apanhadas exclusivamente em textos de Antônio José Bracete, 

Júlio Capitolino da Boa Morte e Luciano da Silva Serra, para finalizar: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

acitava (aceitava) LSS, 45.25 

acito (aceito) LSS, 45.11 

efito (efeito) AJB, 10.05-06 

intiro (inteiro) LSS, 39.48 

litura (leitura) LSS, 43.24 

Respito (respeito) AJB, 04.10 

Mangabira (Mangabeira) AJB, 01.25; AJB, 15.137; AJB, 16.91; AJB, 17.93 

Peidriro (pedreiro) JCB, 06.17; JCB, 19.10 

Portiro (porteiro) AJB, 32.62 

Ribiro (Ribeiro) AJB, 20.109; AJB, 31.54; LSS, 14.08; LSS, 26.07 

thizoriro (tesoureiro) JCB, 20.44 

Thizoriro (tesoureiro) LSS, 10.11 

Concicaõ (Conceição) AJB, 18.147 

Thixeira (Teixeira) LSS, 05.12 

Corria (Correia) LSS, 21.19-20 

 

Parecem sim ilustrar a simplificação de [ey], até porque se supõe o ditongo diante de 

[t], de [|], de [s], de [S] e de uma vogal. Como já se viu, o corpus deu amostras da ocorrência do 
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fenômeno nesses contextos, advindas, inclusive, dos autores constantes no exemplário. Resta 

saber, entretanto, se o que estampam é uma estratégia diferente daquela que foi geral, a 

redução de [ey] a [e]. Se consideradas assim, a inscrição de <i> sugere que se elidiu a vogal e, 

conseqüentemente, a semivogal passou a ocupar o núcleo silábico. Disso se conclui que [ey] se 

reduz principalmente a [e], mas, com um talvez, também a [i]. 

 

3.5.14.1.4 Ditongo [Ey]   

  

O ditongo [Ey], esse foi reduzido para [E] em 152 ocorrências; a redução bastante 

produtiva em um único item lexical, assembléia, que se exibe em 148 dados (97.4%), esse é o 

evento merecedor de destaque, por isso, abaixo, uma exposição exclusiva da redução do 

ditongo no vocábulo, para flagrá-lo vestido nas suas diferentes variantes gráficas, mas saindo 

da pena de diversos autores:  

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

asemblea AJB, 02.03 

aSembrea LSS, 39.38; LSS, 43.44 

assemblea AJB, 31.25; FB, 12.18; FB, 14.37; FJS, 01.24; FJS, 

03.221; FSF, 02.02; FSF, 03.02 

assembléa FB, 11.51 

assenblea AJB, 18.87 

Asemblea AJB, 17.24 

Asembrea LSS, 02.40; LSS, 21.17 

Assemblea FSF, 05.02; FSF, 05.52 

Assembléa FJS, 01.20; FJS, 01.78 

semblea JCB, 03.30; JCB, 11.12 

senblea MLF, 08.14 

Semblea AJB, 16.48; AJB, 18.08; SFR, 01.38 

Sembrea LSS, 02.37; LSS, 22.01 

Sembréa LSS, 37.01; LSS, 40.01 

Senblea MLF, 07.67; MLF, 08.07 
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 São apenas 04 (2.6%) as ocorrências restantes e, em contexto semelhante ao de 

assembléia, ou seja, diante de uma vogal, há mais uma a assinalar: Ideas por idéias (SFR, 01.79). 

As outras três incluídas no rol de grafias que atestam a redução de [Ey] se localizam em sílabas 

postônicas finais e travadas por /S/: abes por hábeis (FJS, 04.120), moves por móveis (LSS, 34.21) 

e Responçaves por responsáveis (MJR, 07.54) e, por conta disso, apresenta-se a sugestão de que o 

<e> gráfico esteja correspondendo a um [i] fônico60. 

 Pleteiam-se os produtos gráficos adiante como ilustrativos de hipercorreções: 1 

ocorrência de es por eis (AJB, 17.30) e 70 de res por réis (AJB, 23.14; JCB, 01.34; JCB, 16.34; 

JCB, 24.18; JPS, 01.16; LSS, 07.33; LSS, 44.15; MAC, 01.41; MAC, 01.67), porque 

monossilábicas e – isto já foi visto atrás, quando se tratou de [ay] –  se aposta que é contexto 

favorável à manutenção do ditongo. 

  

3.5.14.1.5 Ditongo [ow] 

 

280 ocorrências expõem a redução do ditongo [ow] para [o] – e talvez para [O] 

também, quando em sílaba pretônica –, mas que se guarde: 143 (51.1%) a exibem em um 

único item lexical – tesoureiro. Para o português brasileiro hodierno, segundo Tasca (2002, p. 

42), a grande maioria dos que estudaram o fenômeno em causa, amplamente atestado em 

diversos dialetos, afirma se tratar de mudança em progresso que está em seus últimos estágios. 

Ou seja, a redução de [ow] para [o] apresenta-se, ao que parece, independentemente de 

qualquer contexto. De qualquer sorte, o que se vê, nos dados em análise, é a simplificação do 

ditongo referido diante de [|], de [v], de [t], que foram os casos mais numerosos, mas também 

                                                 
60 Retirou-se de Bisol (1989, p. 210-211) essa interpretação. A autora apresenta quatro exemplos com o ditongo 
[Ey], em sílabas tônica e postônica finais, travadas por /S/, da seguinte maneira: coronéis: [ko|o‘nEys], 
*[ko|o‘nEs]; amáveis: [a‘maveys] ~ [a‘mavis]; contáveis: [kõn‘taveys] ~ [kõn‘tavis]; fósseis: [‘fOseys] ~ [‘fOsis]. Por 
conseguinte, infere-se que, em sílaba tônica, a simplificação não incide no ditongo; em postônica, o ditongo se 
reduz também à vogal alta. 
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quando seguido de [k], de [b], de [s] e de [z]. No final da amostra, duas ocorrências incidindo 

na conjunção ou. 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

dórada (dourada) MSC, 12.14 

dorado (dourado) AJB, 08.04; AJB, 20.62 

ex thizoreiro (ex-tesoureiro) JCB, 01.50; JCB, 12.14 

Lorenso (Lourenço) JCB, 11.19 

loros (louros) MLF, 11.23 

Moreira (Moureira) AJB, 20.103; MJE, 10.14 

Tezoreiro (tesoureiro) SFR, 01.16; SFR, 01.30;  

Thezoreiro (tesoureiro) AJB, 14.49; AJB, 15.137; FFS, 03.04; FPF, 12.15; LSS, 15.13; 

MAC, 01.65; MLF, 07.85; MLF, 08.57; SRS, 01.29 

tizoraria (tesouraria) MLF, 08.11 

vindora (vindoura) JMS, 03.06; MÊS, 06.17 

Vindoro (vindouro) LSS, 11.19-20; MJR, 03.11 

vindôro (vindouro) JTS, 02.15 

hove (houve) AJB, 30.41; AJB, 23.12; LSS, 02.31; LSS, 28.24; MJR, 12.41; 

TMJ, 02.17 

hover (houver) AJB, 17.70 

hoveraõ (houveram) FB, 15.22 

hovindo (ouvindo) LSS, 43.41 

Ovesse (houvesse) MVS, 08.04 

Ovimos (ouvimos) MVS, 08.03 

hotra (outra) AJB, 31.102; MLF, 10.14 

hotro (outro) MLF, 05.40-41 

hotros (outros) MLF, 03.06-07; MLF, 04.07 

hotrosim (outrossim) MLF, 03.10 

Soto (Souto) AJB, 14.23 

poco (pouco) AJB, 21.102; AJB, 27.42-43; MAC, 01.24; MLF, 11.20 

pocos (poucos) AJB, 24.14 

Sobece (soubesse) LSS, 32.26 

trose (trouxe) AJB, 20.82 

Soza (Sousa) LSS, 33.45 

o (ou) AJB, 17.64; LSS, 43.47 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Ó (ou) JFO, 02.08 

 

 Dos 280 casos, separaram-se 85 (30.2%) que revelam a simplificação de [ow] quando 

desinência verbal, inclusive se seguido por um pronome clítico: 

 

 GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

acho (achou) LSS, 40.16 

Auturizo (autorizou) JCB, 02.23 

Comunico (comunicou) LSS, 25.41; LSS, 25.45; LSS, 26.16; LSS, 45.16 

declaro (declarou) LSS, 23.22; LSS, 23.22 

deicho (deixou) JCB, 09.15 

Depromo (diplomou) SRS, 03.19 

dexo (deixou) LSS, 40.35 

dilibero (deliberou) MLF, 07.26 

dizinpenho (desempenhou) JCB, 05.10 

fico (ficou) AJB, 20.87; LSS, 21.16 

mando (mandou) AJB, 27.80; FPF, 01.06; FPF, 05.17; FSF, 05.09; JCB, 14.32 

nomio (nomeou) JTS, 02.16 

Ordemo (ordenou) AJB, 30.11 

Passo (passou) FZC, 04.06 

pregunto (perguntou) LSS, 26.23; LSS, 32.26 

acentoçe (assentou-se) MES, 08.03 

apresentose (apresentou-se) LSS, 27.29 

Combinoce (combinou-se) LSS, 20.44 

Depromo-Se (diplomou-se) SRS, 04.16-17 

encontroce (encontrou-se) LSS, 05.16 

feixosse (fechou-se) LTG, 13.04 

guihole (guiou-lhe) MLF, 07.54 

hentroçi (entrou-se) TMJ, 02.13 

lenvantoce (levantou-se) LSS, 11.18; LSS, 37.75 

mandolhi (mandou-lhe) LSS, 45.40 

mandose (mandou-se) MJR, 10.06 

ordenome (ordenou-me) MLF, 02.02 

pago-si (pagou-se) JCB, 06.27-28 
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 GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

passose (passou-se) MES, 02.05 

tratoçe (tratou-se) JPS, 01.04 

 

 Nas grafias seguintes, importa notar que a redução do ditongo, mas só quando 

desinência verbal, levou alguns autores a inscreverem sistematicamente um <r> gráfico, 

querendo assinalar, novamente, aquela consciência, já discutida quando se tratou da apócope 

do /R/, de que, na sua forma escrita, a sílaba final carecia de um grafema a mais. Contudo, 

dessa vez, escolheram um, como já disse Zorzi (1998, p. 81), bastante móvel, porque pode 

aparecer em vários lugares dentro de uma palavra, inclusive esse para o qual foi convocado:  

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

aCeitor (aceitou) LSS, 18.44 

apresentor (apresentou) MVS, 04.02 

Aprezentor (apresentou) MVS, 07.12 

Flaltor (faltou) TMJ, 02.05 

Jnformor (informou) LSS, 04.23  

levantor (levantou) FJS, 04.143 

mandor (mandou) FJS, 01.18; MES, 01.13; MES, 02.22 

numior (nomeou) MLF, 07.27 

Ordenor (ordenou) LSS, 03.15 

Organizor (organizou) LSS, 23.44 

pascor (passou) LSS, 21.17 

Tertiminor (determinou) LSS, 21.17 

tomor (tomou) MAC, 01.66-67 

votor (votou) FB, 16.65 

 

 Se a hipótese merecer crédito, os números referentes à redução do ditongo [ow] 

avolumam-se para 296. 
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3.5.14.1.6 Ditongo [uy] 

 

[uy] passa a [u] em 7 casos, todos referentes ao verbo cuidar e quase todos de autoria de 

Antônio José Bracete: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Cuda (cuida) AJB, 14.68 

cudados (cuidados) AJB, 33.23  

Cudados (cuidados) LSS, 25.29 

cudar (cuidar) AJB, 21.22 

cudarão (cuidarão) AJB, 02.09 

cudar-nos (cuidar-nos) AJB, 03.37 

Cudei (cuidei) AJB, 13.04 

 

 

3.5.14.1.7 Ditongo [ya] 

 

Ocorreu, em 20 casos, a redução do ditongo [ya] para [a] apenas em sílaba postônica 

final de nomes. Desse total, 6 (30%) incidem sobre o vocábulo família, grafado pelos autores 

como familha, o que indica que a seqüência [li] se palatalizou, e 7 (35%) sobre o vocábulo 

sindicância. Vejam-se essas e as outras ocorrências: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

encubença (incumbência) FB, 07.26 

entiligença (inteligência) SRS, 04.06; SRS, 04.09 

familha (família) AJB, 12.16; LSS, 32.14; LSS, 45.30; LSS, 45.40; LSS, 45.45; 

JCB, 11.23 

feras (férias) FB, 13.43 

féras (férias) JCB, 14.20 

Horgenca (urgência) SRS, 04.35 

Sindicanaça (sindicância) JCB, 05.13 

sindicanca (sindicância) JCB, 06.43 
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sindicança (sindicância) JCB, 05.26; JCB, 23.12; JCB, 20.17;  

Sindincansa (sindicância) JCB, 16.24 

Syndicança (sindicância) FB, 14.29 

 

 

3.5.14.1.8 Ditongo [yu] 

 

As duas observações iniciais sobre as 123 ocorrências reveladoras da redução do 

ditongo [yu] vão para o fato de que os dados só o atestam em sílaba postônica final e de que, 

na ampla maioria dos casos, o fenômeno incide em nomes próprios, os dos integrantes da 

SPD.  

Quanto às estratégias de simplificação, duas estão documentadas. Com 78 casos 

(63.4%), o que a torna a mais recorrente, está aquela em que se eliminou a semivogal [y]. 

Repare-se, contudo, na amostra abaixo, que a semivogal é antecedida por consoantes que com 

ela têm em comum o fato de se produzirem na região anterior da cavidade bucal e, como já se 

disse anteriormente, dois segmentos contíguos com alguma propriedade em comum é 

ambiente favorável à assimilação; isso, talvez, explique a redução nas grafias em exposição. 

Observe-se ainda que a seqüência [li], em três ocorrências referentes a utensílio, desfez o 

ditongo e resultou na palatal [¥], conforme se depreende da inscrição de um <lh> gráfico.  

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Amanco (Amâncio) AJB, 15.145; SRS, 02.60; AJB, 15.26 

Anastaco (Anastácio) LSS, 37.57 

Arceno (Arcênio) AJB, 12.36 

aTanaso (Atanásio) SRS, 03.29 

Benico (Benício) LSS, 28.14; LSS, 45.12 

Claudo (Cláudio) MES, 08.14; MJR, 01.10; MLF, 05.36 

Direitoro (diretório) JCB, 21.21 

emtencilho (utensílio) SFR, 02.63 

 402



GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Entecilho (utensílio) SFR, 02.45 

Erzesiço (exercício) SRS, 01.39 

escortino (escrutínio) JFO, 13.03; MJR, 07.39 

escrutino (escrutínio) FB, 06.31 

Escrituraro (escriturário) SRS, 04.30 

hotençilho (utensílio) SRS, 01.41 

judiciaro (judiciário) FJS, 03.35 

Maurisso (Maurício) AJB, 14.09 

Niverçaro (aniversário) SRS, 02.01 

Secretaro (secretário) SRS, 02.42 

Soco (sócio) LSS, 22.42 

Tibero (Tibério) AJB, 14.17 

 

 Assume-se que, para as grafias acima, está o <o> gráfico a transcrever o [u] fônico, 

porque, quando se discutiu o alteamento de vogais médias em posição final, se mostrou que 

essa prática grafológica estava já assimilada pelos irmãos da SPD.  

Na amostra seguinte, em que constam alguns exemplos dos 45 casos restantes (36.6%), 

o que se vê é a vogal sendo apocopada. Constata-se, porém, que essa estratégia se concentra, 

principalmente, em duas mãos: na de Júlio Capitolino da Boa Morte e na de Luciano da Silva 

Serra, exatamente as mesmas que, ao contrário da dos seus pares, nem sempre fizeram 

corresponder o [i] fônico final ao <e> gráfico. Ou seja: a prática grafológica referida, que 

escapava aos dois autores, justifica a semivogal, agora vogal, sendo transcrita por um <i> e 

não por <e>. 

  

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Amanci (Amâncio) LSS, 42.21 

Amasi (Amâncio) JCB, 01.35 

Antoni (Antônio) AJB, 11.10; JCB, 02.11; JCB, 04.12; LSS, 12.20 

Azili (azilo) LSS, 22.38 

Benisi (Benício) JCB, 01.31 

Cladi (Cláudio) AJB, 12.41 
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Damazi (Damásio) JCB, 04.51 

Grigori (Gregório) FJS, 03.265 

Juli (Júlio) JCB, 23.28 

Mamedi (Mamédio) TMJ, 02.08 

Offici (ofício) LSS, 30.39 

ofisi (ofício) JCB, 02.20 

Pineri (Pinério) LSS, 12.20 

predi (prédio) LSS, 35.57 

relatori (relatório) LSS, 22.63 

Secretari (secretário) JCB, 03.09; JCB, 03.26; LSS, 14.09; LSS, 16.28; LSS, 18.47

Segretari (secretário) LSS, 36.38 

Soci (sócio) LSS, 22.42 

Terensi (Terêncio) JCB, 03.07; JCB, 04.08; JCB, 06.05 

 

 

3.5.14.2 Redução de ditongos nasais 

 

3.5.14.2.1 Ditongo [ãw )] 

 

Diligentes que foram ao hábito de transcrever [u] fônico final como <o>, parte-se 

logo do princípio de que os membros da SPD reduziram, em todas as 27 ocorrências 

encontradas, o ditongo [ãw)] para [u], o que já faz ver, por conseguinte, a desnasalização como 

fenômeno adicional. Se não constasse um dado, no por não, poder-se-ia dizer ainda que a 

simplificação se manifestou exclusivamente na sílaba átona final de verbos e de nomes; em 

proporções bem diferentes, é verdade, já que os números chegaram a 22 (81.5%) para os 

primeiros e a 4 (14.8%) para os segundos. 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

asigno (assinam) AJB, 24.35 

asinaro (assinaram) MES, 02.24 
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aSinaro (assinaram) MLF, 05.46; MLF, 06.19; MLF, 07.81 

asinaros (assinaram) SRS, 02.52; SRS, 03.33 

Comparicero (compareceram) LSS, 42.07 

dexaro (deixaram) MLF, 09.05 

direberraro (deliberaram) MC, 01.05 

disero (disseram) MLF, 07.18 

Dissero (disseram) SRS, 04.32 

Fartaro (faltaram) MVS, 05.02; MVS, 05.06 

foro (foram) MLF, 08.13 

gastaro (gastaram) MAC, 01.40 

Istevo (Estevão) MLF, 07.07; MLF, 05.12; MLF, 05.60 

no (não) FJS, 04.52 

Orfo (órfão) AJB, 33.34 

requereiro (requererão) JPS, 01.17 

respondeiro (responderão) FJS, 04.137 

respondero (responderão) LSS, 35.11 

tinho (tinham) SFR, 02.91 

Votaro (votarão) LSS, 36.33; LSS, 40.24 

 

 

3.5.14.2.2 Ditongo [e)y )] 

 

Das 16 ocorrências ocorrências que atestam a redução de [e)y)], sobressaem as 11 

(68.8%) que dizem respeito à preposição em, advindas quase todas das mãos de Manuel 

Leonardo Fernandes. Acreditando-se que as representações gráficas para o vocábulo sejam, de 

fato, fonográficas, o que fica explícito é que o ditongo seria reduzido a [i], alternando com 

uma variante em que a nasalidade é preservada: [i )]. 

Para os 5 casos restantes (31.2%), há a dizer: a simplificação incide na sílaba átona final 

de um mesmo nome e dois verbos; acompanha-a a perda da nasalidade e o [i] fônico foi 

transcrito pelo <e> gráfico. 

 

 405



GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

home (homem) FJS, 04.77; LSS, 39.24 

homes (homens) AJB, 33.24 

orde (ordem) MES, 01.03 

tere (terem) FJS, 03.267 

i (em) MAC, 01.12; MAC, 01.60; MLF, 06.10; MLF, 07.14 

im (em) MLF, 02.04; MLF, 04.04; MLF, 10.07 

in (em) MLF, 03.02; MLF, 03.05; MLF, 04.02; MLF, 07.07 

 

 

3.5.14.2.3 Ditongo [u)y )] 

 

Só uma mão, a de Antônio José Bracete, e só um item lexical, muito, a registram. Desse 

modo, resta apenas a assinalar, para 23 ocorrências do ditongo [u )y)], a sua redução para [u )], em 

que a nasalidade foi, sistematicamente, representada pelo <n>, e a localização de algumas 

ocorrências nos textos do autor referido: munto (AJB, 03.22; AJB, 08.05; AJB, 15.34; AJB, 

15.84; AJB, 15.109); Munto (AJB, 18.24); muntos (AJB, 03.53; AJB, 23.21). 

 

3.5.14.3 Outros ditongos reduzidos 

 

 Incluem-se neste item aqueles ditongos reduzidos, orais e nasais, cujo número de 

ocorrências foi bem diminuto: 

• Ditongo [ew] para [e]: Estaquio por Eustáquio (JCB, 25.22) – 1 caso. 

• Ditongo [oy] para [o]: coza por coisa (MAC, 01.21); mote por noite (LSS, 27.53); Note 

por noite (MLF, 06.01); note por noite (MLF, 06.01) – 4 casos61. 

• Ditongo [ãy)] para [ã]: andames por andaimes (AJB, 16.38) – 1 caso. 

                                                 
61 As ocorrências que incidem no vocábulo noite talvez contem sobre a palatalização de [t] antes [i], para a qual a 
escrita não dispõe de um símbolo gráfico próprio para representá-la. Veja-se que um contexto bem favorável à 
redução do ditongo é a sua morada antes de consoantes palatais. Aliás a dúvida permanecerá sempre que um 
ditongo, inclusive os inúmeros oferecidos anteriormente, vier antecedido de [t] ou [d] antes [i]. 
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• Ditongo [w)ã] para [õ]: Contuantes por enquanto antes (AJB, 16.84); enConto por enquanto 

(AJB, 21.86) – 2 casos. 

 

3.5.14.4 A imagem conjunta 

 

 Julga-se importante ter feito uma imagem individual para cada ditongo reduzido, 

porque se deram a conhecer aspectos que os dados, se considerados conjuntamente, 

esconderiam. Por exemplo: que alguns ditongos ganham, em relação a outros, destaque em 

número de ocorrências; que, para alguns ditongos simplificados, os exemplares se concentram 

em textos de determinadas mãos ou em certos itens lexicais; que há a indicação de 

condicionamentos diferentes para ditongos também diferentes; que o resultado final da 

simplificação pode ser duplo; e, por fim, para que se chegue a uma pequena imagem conjunta, 

apresentados já os possíveis enviesamentos. Segue-a: 

 Dos 1094 casos em que ditongos são simplificados, 1025 (93.6%) atingem os orais. 

Destes, 882 (86.0%) dizem respeito aos descrescentes: [ay], [aw], [ey], [ew], [Ey], [oy], [ow] e 

[uy], e 143 (14.0%), aos crescentes: [ya] e [yu]. Ditongos nasais reduzidos, 69 ocorrências, 

6.4% do total geral, os atestam: 67 (97.1%) para os crescentes – [ãw)], [ãy)], [e)y)] e [u)y )] – e 02 

(2.9%) para um único decrescente: [w)ã]. Enfim, o corpus aponta para a redução prevalecente 

em ditongos orais e decrescentes. Abaixo, uma tabela que conjuga as duas imagens, a 

individual e a conjunta: 
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Redução de ditongos: a imagem conjunta 

DITONGOS CRESCENTES NO. OCORRÊNCIAS % 

[ay] > [a]  42 03.8 

[aw] > [a], [o]62 42 03.8 

[ey] > [e], [i]63 338 30.9 

[ew] > [e] 01 0.1 

[Ey] > [E], [i]64 152 13.9 

[oy] > [o] 04 0.4 

[ow] > [o]65 296 27.1 

[uy] > [u] 07 0.6 

TOTAL 882 80.6 

DITONGOS DECRESCENTES NO. OCORRÊNCIAS % 

[ya] > [a] 20 01.8 

[yu] > [i], [u] 123 11.3 

O
R

A
IS

 

TOTAL 143 13.1 

DITONGOS CRESCENTES NO. OCORRÊNCIAS % 

[ãw)] > [u] 27 2.4 

[ãy)] > [ã] 01 0.1 

[e)y)] > [i], [i)] 16 1.5 

[u )y)] > [u )] 23 2.1 

TOTAL 67 6.1 

DITONGOS DECRESCENTES NO. OCORRÊNCIAS % 

[w)ã] > [õ] 02 0.2 

N
A

SA
IS

 

TOTAL 02 0.2 

 

TOTAL GERAL 

 

1094 

 

100 

         Tabela 38 

 

 

 

 

 

 
                                                 
62 Pode-se admitir que essa vogal média fechada varie com a aberta [O] em sílaba pretônica. 
63 Como já se viu, é bastante hipotética a admissão de que se reduzisse a essa vogal. 
64 Mas só em sílaba átona final travada por /S/. 
65 Veja-se a nota 64. 
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3.5.15 Ditongação 

 

Mudança fonética que consiste na formação de um ditongo sistemático a partir de uma 

vogal simples.  

 

 É dessa maneira que Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 100) define a ditongação e, mutantis 

mutandis, vai ser esse o conceito recolhido na bibliografia sobre o tópico. Lá na nota 60, 

quando se descreveu o fenômeno anterior, vêem-se, segundo Coutinho (1976, p. 108-110), 

alguns dos processos responsáveis pela manutenção ou aparição de ditongos na história do 

português. É antigo, portanto, e ainda ocorrente na variedade brasileira. Consoante Leite, 

Callou e Moraes (2003, p. 232), na atualidade, apresenta-se em vários contextos, tanto pela 

inserção de uma semivogal (doze > do[w]ze; paz > pa[y]z), como pela modificação de uma 

consoante, em posição de coda silábica (mal > ma[w]; arco-iris > a[w]co-iris ou a[y]co-iris).  

Para uma descrição do fenômeno em causa, os dados do corpus parecem 

‘indomesticáveis’, mas o achego ao trabalho dos autores referidos acima, o de Leite, Callou e 

Moraes (2003), levou a que fossem organizados de acordo com os processos que o ocasionam, 

alertando-se para a lembrança de que todas as ocorrências, exceto para aquelas sobre a 

semivocalização de /l/, secundariamente, estão contando sobre um fenômeno anterior: a  

epêntese. 

 

3.5.15.1 Ditongação com a inserção da semivogal [y] 

 

 595 ocorrências contam que a formação de ditongos com a inserção da semivogal [y] 

foi o processo mais produtivo na documentação em análise.  
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 Em contexto de sílabas travadas por /S/, segundo Révah (1958, apud Leite, Callou e 

Moraes, 2003, p. 232), a ditongação é traço que opõe o português brasileiro ao europeu66. 

Quanto ao seu aparecimento no Brasil, é a poesia do século XIX que traz as primeiras 

indicações, porque, de acordo com Leite, Callou e Moraes (2003, p. 232), já se faziam rimas do 

tipo azuis/luz e jamais/voraz. Noll (2004, p. 16-17), pelo mesmo viés, também fixa a sua entrada 

no século mencionado, uma vez que encontrou, em um poema do cearense Braz Pitorras, de 

1848, rimas semelhantes. Contudo, o autor, em consulta ao trabalho de Oliveira (2003), à parte 

da edição filológica que integra a sua Dissertação de mestrado, localiza explicitamente a 

ditongação no contexto referido em um documento escrito no ano de 1841, no seguinte 

trecho: “Ao sete dias do Meis de Novembro...”. Acrescenta-se: o responsável pelo excerto é o 

brasileiro Manuel do Espírito Santo, que passou a fazer parte do corpo de membros da SPD 

na década de 40 de oitocentos. Noll (2004), desse modo, antecipou o que os 95 dados 

referentes à ditongação em sílabas travadas por /S/ – correspondentes a 16.0% dos 595 – 

trazem de novidade: a sua manifestação explícita nos oitocentos, havendo a salientar, no 

entanto, que os registros mais antigos, dois casos de meis, datam do ano de 1834 e saem da 

mão do africano Gregório Manuel Bahia.  

No conjunto das ocorrências, as palavras monossilábicas, com 85 casos, são as que 

mais confessam o fenômeno, mesmo quando se considera que 35 delas dizem respeito à 

forma verbal pôs, grafada por mãos diferentes como pois. Deixa ver os dados que, desde o 

século XIX, além da neutralização na fala entre pôs (verbo) e pois (conjunção), outras já 

estavam em cena: mais (advérbio) e mas (conjunção), ex (prefixo) e eis (advérbio), paz 

(substantivo) e pais (substantivo).  Se são palavras formadas por mais de uma sílaba, assiste-se 

à ditongação em posição pretônica (1 caso), tônica (8 casos) e postônica (1 caso). 

 

 
                                                 
66 Salienta-se que há dialetos brasileiros em que não ocorre a ditongação com a inserção da semivogal [y] em 
sílabas travadas por /S/.  
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deis (dez) JFO, 05.01; JFO, 11.01; MJR, 07.32 

fais (faz) AJB, 21.98; AJB, 22.81 

Feis (fez) SRS, 02.39 

heis (ex) SRS, 01.19; SRS, 01.26 

mais (mas) FJS, 03.147; FJS, 04.94; JMS, 10.40; GMB, 01.02;  

meis (mês) GMB, 02.02; MES, 02.01; MES, 04.01 

Meis (mês) GMB, 01.02; MES, 01.01, TMJ, 01.04; TMJ, 02.02 

pais (paz) AJB, 03.28; MLF, 11.25-26 

pois (pôs) FB, 02.16; FB, 06.17; LSS, 09.17; LSS, 18.21; MLF, 07.14 

treis (três) MES, 06.02; MES, 07.02; TMJ, 02.02 

veis (vez) AJB, 21.41-42 

Veis (vez) AJB, 21.75; SRS, 02.35; SRS, 03.21 

Vaisconcelvo (Vasconcelos) AJB, 14.07 

espois (expôs) FJS, 01.78; LSS, 24.40; LSS, 36.23; FB, 11.59 

expois (expôs) FB, 11.59 

Opois (opôs) AJB, 22.75 

Thomais (Tomás) MJR, 01.09; MJR, 09.09 

insultois (insultos) JCB, 01.32 

 

Para além desse contexto, o de sílabas travadas por /S/, estão 500 ocorrências (84.0%) 

e, acreditando-se que os dados estejam sendo sinceros, a ditongação só ocorre em vocábulos 

compostos por mais de uma sílaba, nas várias posições: pretônica – 234 (46.8%), tônica – 127 

(25.4%) e postônica – 139 (27.8%). No entanto, em sílabas pretônicas e tônicas, há um 

comportamento semelhante: a semivogal inserta sempre sucede a vogal, do que resultam 

apenas ditongos descrecentes.  

É clássica a interpretação de Bisol (1989, p. 191-192) de que as consoantes palatais 

apresentam traços consonânticos e vocálicos e que estes últimos podem se espraiar para à 

esquerda, ocasionando o aparecimento da semivogal [y] e, conseqüentemente, a formação de 

um ditongo. Sugere-se, então, essa como uma provável explicação para as grafias seguintes 

reveladoras do fenômeno, de um conjunto de 186 ocorrências, 25.5% dos índices totais. 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

çeijaõ (sejão) JCB, 06.52 

Conseilho (conselho) JCB, 02.23; JCB, 03.36; JCB, 04.40; JCB, 06.49 

dezeijando (desejando) JCB, 19.11 

dezeijava (desejava) FJS, 03.180 

dezeijo (desejo) FJS, 03.103 

eleijemos (elejemos) FJS, 04.91 

esteija (esteja) LSS, 02.41 

Feixada  (fechada) AJB, 22.104-105 

feixadas (fechadas) AJB, 17.48 

feixosse (fechou-se) LTG, 13.04 

feixar (fechar) AJB, 15.130 

Festeijo (festejo) SFR, 01.27 

festeijos (festejos) SFR, 01.22 

goteijando (gotejando) FJS, 02.65 

Igreiga (igreja) AJB, 01.06; AJB, 01.08 

Roixa (roxa) FJS, 02.03; FJS, 02.06 

seija (seja) AJB, 22.135; FJS, 03.232; FJS, 04.88 

seije (seja) FJS, 03.159 

veija (veja) AJB, 17.35; AJB, 18.44; AJB, 21.109 

veijão (vejão) AJB, 18.28; AJB, 18.29 

veijo (vejo) AJB, 25.74; FJS, 04.62; FJS, 04.87 

 

 Mas a amostra abaixo, cuja extensão em muito pode crescer, porque uma antologia 

completa ofereceria 214 dados, 44.4% de todas as ditongações com a colocação da semivogal 

[y], sugere que o fenômeno também acontecesse antes de outros segmentos, principalmente 

das consoantes alveolares: 

   

 GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

ceição (sessão) SFR, 01.1 

çeiçaõ (sessão) JCB, 01.56; JCB, 02.14; JCB, 03.01 

ceirem (serem) JCB, 23.36 

seicaõ (sessão) FJS, 02.126 

furtaleiça  (fortaleça) SFR, 02.55 
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 GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

Reicureicaõ (Ressureição) AJB, 16.96 

compareceiraõ (comparecerão) FPF, 07.12 

Foirão (forão) SFR, 02.22 

Direitorio (diretório) JCB, 01.37; JCB, 05.11; JCB, 09.37; JCB, 10.37 

requereiro (requereram) JPS, 01.17 

respondeiro (responderam) FJS, 04.137 

teirem (terem) JCB, 07.27 

despeiza (despesa) SFR, 01.17; SFR, 01.22 

eiziste (existe) AJB, 14.54 

Preizidente (presidente) AJB, 19.46; AJB, 20.65 

Enriqueita (Henriqueta) JCB, 22.17; JCB, 22.21 

Faito (fato) SFR, 02.66 

Gaveita (gaveta) SRS, 01.44 

inuito (inútil) SFR, 01.42 

Leitra (letra) SFR, 02.75 

preita (preta) JCB, 19.08 

dizuinidos (desunidos) SFR, 02.57 

isteivi (esteve) JCB, 12.11; JCB, 12.13; JCB, 13.31 

peilo  (pelo) MAC, 01.07 

Fonçeica (Fonseca) JCB, 13.38 

nomeiada (nomeada) FSF, 02.45 

patenteiar (patentear) FSF, 05.102 

Balaceite67 (balancete)  LSS, 32.44 

effeitivo (efetivo) FB, 07.25 

Seite (sete) LSS, 07.27; LSS, 41.06 

 

 Só em posição postônica se assiste, em 84 ocorrências (14.1%) e com regularidade, à 

colocação da semivogal [y] antes da vogal. Só na posição mencionada se nota, portanto, a 

formação exclusiva de ditongos crescentes, como explicita a antologia seguinte: 

 

 

                                                 
67 Deixaram por último esses três vocábulos – Balaceite, effeitivo e Seite – por não se saber se está diante de uma 
consoante alveolar ou já palatalizada, em função da proximidade do [t] diante de [i]. 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Afoncio (Afonso) LSS, 21.23; LSS, 23.29; LSS, 23.55; LSS, 30.23 

amario (Amaro) JCB, 09.20 

Azilio (azilo) AJB, 13.07; AJB, 13.21; LSS, 22.26; LSS, 23.38 

Azylio (azilo) FB, 13.29 

Balancio (balanço) LSS, 30.42; LSS, 32.27; LSS, 32.31 

Compremisio (compromisso) MC, 02.14 

comprimiçio (compromisso) MES, 02.11-12; MÊS, 05.06; MES, 07.05 

Compromicio (compromisso) FZC, 05.04; FZC, 05.09; FZC, 06.04 

Compromisio (compromisso) MJR, 01.04; MJR, 02.04-05; MJR, 03.09-10 

consencio (consenso) MLF, 07.34 

Consensio (consenso) JCB, 11.10 

Despasio (despacho) SRS, 01.08 

discurcio (discurso) SFR, 02.46 

Izidorio (Izidoro) JCB, 05.24; JCB, 12.22; JCB, 12.44 

Narcizio (Narciso) MLF, 05.49; MLF, 07.23; MLF, 07.31; MLF, 07.83

recurcio (recurso) LSS, 39.29 

Theadorio (Teodoro) JTS, 02.17 

Theodorio (Teodoro) MAC, 01.73; MLF, 05.23; MLF, 07.30; SRS, 01.20 

yurio (juro) AJB, 13.44; AJB, 13.58; AJB, 17.17; AJB, 21.92 

Cobrancia (cobrança) LSS, 21.39 

Confiancia (confiança) LSS, 25.42 

deferencia (diferença) AJB, 25.33-34 

diferensia (diferença) JCB, 01.24 

iusticia (justiça) JTS, 01.07 

licencia (licença) LSS, 37.43 

prezençia (presença) FPF, 06.10 

Protectoria (Protetora) LSS, 42.08 

segurançia (segurança) MES, 08.04 

sinceria (sincera) MLF, 11.08 

vingancia (vingança) FJS, 04.36-37 

 

 É bem verdade que os produtos gráficos acima, sobretudo fora do contexto de sílabas 

travadas por /S/, para o qual o português brasileiro atual documenta amplamente a 

ditongação, podem ser resultantes de hipercorreções. Mesmo assim, não há o que possibilite 
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distinguir aquelas que se limitariam ao plano da escrita das que se apresentavam na fala. Mas, 

nas grafias seguintes, supõe-se que, reduzido o ditongo na oralidade, Júlio Capitolino da Boa 

Morte estava certo de que a escrita o exigia em algum lugar da palavra. A solucão encontrada 

foi colocá-lo em vários: chapeileiros por chapeleiros (JCB, 04.39), Feiveireiro por fevereiro (JCB, 

02.02; JCB, 03.33; JCB, 04.35; JCB, 23.39), Reiseita por receita (JCB, 17.30). 

 

3.5.15.2 Ditongação com a inserção da semivogal [w] 

 

As 124 ocorrências demonstram que só ocorre a ditongação com o ingresso da 

semivogal [w] em sílabas pretônicas – 43 (34.6%) – e tônicas – 81 (65.4%) –, formando apenas 

ditongos decrescentes, já que, sistematicamente, o segmento foi colocado depois da vogal. É 

só o que se conta ter visto de mais regular nos dados a isso referentes, já que apenas se sabe, 

no português atual, ser esse um dos processos formadores de ditongos, mas ainda não 

mereceu uma particular atenção, pelo que ficarão de fora considerações mais demoradas.   

  
GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

acauzo (acaso) FJS, 01.74-75 

atauque (ataque) FJS, 03.64 

aucto  (ato) JFO, 13.07 

auctual (atual) MES, 11.04 

Auctual (atual) JFO, 04.11; JFO, 09.11; JFO, 10.02; JFO, 10.09 

Augosto (agosto) LSS, 31.02; LSS, 31.20; LSS, 38.21 

Cardouzo (Cardoso) JCB, 03.15; JCB, 06.38; JCB, 09.33; JCB, 10.30 

cobradoures (cobradores) FJS, 01.06; FJS, 02.11 

Douris (Dores) JCB, 12.30; JCB, 16.14 

fouçe (fosse) AJB, 18.43 

fourão (forão) JCB, 04.16; JCB, 05.25; JCB, 07.23 

Fourão (forão) SFR, 02.08 

fousi (fosse) JCB, 23.28 

houje (hoje) SFR, 02.36 

loucucaõ (locução) AJB, 03.34 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

oucupar (ocupar) AJB, 27.37 

ouficio (ofício) AJB, 06.10 

pessoua (pessoa) JCB, 11.23 

pessouas (pessoas) JCB, 08.37 

plauzo (prazo) AJB, 28.19 

poude (pôde) FJS, 04.17-18 

Portetoures (protetores) AJB, 14.05 

Protetoura (Protetora) AJB, 12.19 

sinhoura (senhora) JCB, 01.40 

sofoucado (sufocado) FJS, 03.58 

soubri (sobre) JCB, 05.09; JCB, 05.20; JCB, 06.35; JCB, 10.18 

touda (toda) LSS, 06.06 

toudas (todas) LSS, 06.16 

touma (toma) TMJ, 01.01; TMJ, 01.09 

touxas (tochas) AJB, 14.70 

 

 
3.5.15.3 Ditongação pela modificação de consoante 

  

 Explicitamente, só 02 ocorrências mostram a vocalização de /l/ e, por conseguinte, 

exibem a formação de ditongos pela modificação de consoante. A primeira, de 1846, foi 

estampada quando se escreveu um nome de um integrante da SPD: Manoel Siuvo do Nascimento 

(FPF, 07.33-34), em que, em lugar de <l>, foi inscrito o <u>, no sobrenome Silva. A outra só 

veio anos depois, em 1873, no seguinte trecho: ‘Foi lida a carta do Socio Jezus que mandou saudar o 

Seu debecto na qual mandava agradicer a todos os seus collegas que lhe ajudaram quando suplicava o empreste-

mo...’ (FJS, 04.111-114). 

 Implicitamente, adicionam-se mais três, em que, talvez, a escrita de <l>, onde se 

esperaria um <u>, esteja contando, às avessas, que a lateral se vocalizasse: 

 

As 8 hora da noite de 29 de Abril achando | presente os Seguntes SinhorisO Senhor | 

Prezitente abril a Sessão deste Concelho. (LSS, 04.05-07) 
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Abril a Ceçaõ O Senhor Soçio Prisidente | ho meio Dia Estava Prezente 11 Senhor | 

Sosios. (SRS, 02.03-05) 

 

...Vi o Socio detado | em um dos quartos desta Sociedade en un estado mal por | falta de 

uma jumda porqu elle não quiria a caretar desta | responsabilidade na quailidade de Visce 

Presidente. (LSS, 43.49-52) 

  

 Tentando estabelecer uma cronologia das mudanças fônicas por que passou o 

português brasileiro, vejam-se as palavras de Noll (2004, p. 18) sobre o fenômeno em questão: 

 

Porém, com respeito à vocalização [de /l/], achei um testemunho interessante num lundu 

de Domingos Caldas Barbosa, que data do começo do século XIX: 

          Se não tens mais quem te sirva 

          O teu moleque sou eu 

          Chegadinho do Brasil 

          Aqui stá que todo é teu 

A assonância das formas eu e teu sugere a pronúncia vocalizada de /l/ [u8] em Brasil, mas 

não se tem a certeza. 

  

 Não se tem a certeza, até porque, convenha-se, é pouco persuasivo o meio pelo qual o 

autor postula a emergência da vocalização de /l/ no português do Brasil. De qualquer sorte, se 

fosse geral no século XIX, acredita-se que algumas mãos, sobretudo aquelas menos 

habilidosas, o teria registrado com mais freqüência, como fizeram para inúmeros outros 

fenômenos. De qualquer sorte, as 02 primeiras ocorrências mostram que a vocalização da 

lateral já se insinuava, vagarosamente, mas de forma explícita, no decorrer de oitocentos.  

 A tabela abaixo traz as 721 ocorrências de ditongação encontradas no corpus, 

distribuídas conforme os processos que as ocasionaram, mais os ditongos formados por cada 

um. A inserção da semivogal [y], quanto aos processos de ditongação, foi o mais profícuo, 

porque, além de sua vantagem numérica, deu margem à aparição de ditongos variados, 

crescentes e decrescentes. Do lado oposto, bem oposto, está a emergência de ditongo pela 

vocalização de /l/, tão timidamente documentado. 
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Processos formadores de ditongos 

PROCESSO NO. OCORR. % DITONGOS FORMADOS 

[ey] 391 

[yu] 84 

[ya] 55 

[oy] 42 

[ay] 17 

Inserção de [y] 595 82.5 

[uy] 06 

[ow] 107 Inserção de [w] 124 17.2 

[aw] 17 

[iw] 01 Vocalização de /l/ 02 0.3 

[aw] 01 

TOTAL 721 100   

          Tabela 39 

 

 

3.5.16 Rotacismos e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/ 

  

 A lateral e a vibrante compartilham, segundo Gomes e Souza (2003, p. 75), uma série 

de propriedades fonéticas, constituem uma classe natural, a das líquidas, por apresentar 

comportamento semelhante em diversas línguas, e são os últimos fonemas adquiridos pelas 

crianças no processo de aquisição. No português, ainda conforme as autoras mencionadas, são 

as únicas consoantes possíveis na segunda posição de um grupo consonantal e estão 

submetidas mutuamente a diferentes processos fonológicos (c[l]aro ~ c[r]aro, cé[r]ebro ~ cé[l]ebro, 

pí[l]ula ~ pí[r]ula). 

 Sobretudo em cadeias consonânticas, o rotacismo, fenômeno fônico em que /l/68 

passa a /r/, é conhecido já no latim, como testemunha o Appendix Probi69, é fecundo na 

                                                 
68 Novamente, por economia na notação, utilizar-se-ão /r/ e /l/ para se referir à vibrante e à lateral, 
respectivamente, em todas as posições silábicas em que pode ocorrer.  
69 Cf. Castro (1991, p. 92): Flagellum non fragellum. 
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formação do português70 e, de lá para hoje, além de ser documentado em vários tempos 

históricos, caracteriza, e por conseguinte estigmatiza, a fala brasileira daqueles com pouca ou 

nenhuma escolarização.  

 Está documentado em 183 ocorrências nos documentos da SPD e ocorre em três 

posições dentro da sílaba.  

Em ataque simples, são 08 os dados (4.4%), que pedem alguma desconfiança 

entretanto, na medida em que 07 deles saem das mãos de um mesmo autor e incidem sobre 

um único item lexical: paravra por palavra (MAC, 01.12; MAC, 01.15; MAC, 01.22; MAC, 

01.25-26; MAC, 01.35; MAC, 01.42; MAC, 01.60-61). Que Manuel Anastácio Cajueiro, autor 

de apenas um documento, é indivíduo que possui escrita extremamente fonetizada, não há 

dúvidas; mas fazer quase que exclusivamente seu um contexto para o rotacismo pode ter uma 

outra história, que não se contente com substituição de grafemas, um fenômeno gráfico 

portanto, porque não é o forte do autor. De qualquer modo, a outra ocorrência – direberraro 

por deliberaram (MC, 01.05) –, que não é de sua autoria, e a detecção do fenômeno no 

português brasileiro atual – pí[r]ula, conforme Gomes e Souza (2003, p. 75) –  licenciam 

admitir que sejam fonográficas todas as representações acima.  

Também entre as 83 (45.3%) que expõem o fenômeno em ataque ramificado, 

destacam-se 59 casos referentes ao item assembléia, saídos, quase todos, das mãos de Luciano 

da Silva Serra. Sobram, desse modo, 24, advindos desse e de outros autores. Mollica (2000, p. 

39) estudou o fenômeno nesse lugar e chegou à conclusão de que a passagem de /l/ para /r/ 

é mais provável de acontecer quando existe na palavra uma outra líquida que se localize ou 

não em outro grupo consonantal. Mesmo com o enviesamento acima exposto, o conjunto dos 

dados parece não comungar com o que diz a autora, uma vez vocábulos com a presença de 

outra líquida são bem poucos.  

                                                 
70 Cf. Coutinho (1976, p. 119-124): clavu > cravo, claustra > crasta, flaccu > fraco, fluxu > frouxo, plaga > praia, placere > 
prazer, blandu > brando, glute > grude, gloria > grória (arc.), concludere > concruir (arc.), affligere > afrigir (arc.), afflictione > 
afriçom (arc.), duplare > dobrar, duplu > dobro, obligare > obrigar, reg(u)la > regra, negligentia > negrigência (arc.) 
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 GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

apricado (aplicado) LSS, 35.51 

asembrea (assembléia) LSS, 43.59 

Asembrea (assembléia) LSS, 02.40 

cembrea (assembléia) LSS, 33.26 

Compreta (completa) MC, 01.03 

Conpreta (completa) SRS, 01.17 

Cumpris-se (cúmplice) AJB, 19.23 

Cunpres (cúmplice) AJB, 04.07 

Depromo (diplomou) SRS, 03.19 

Depromo-Se (diplomou-se) SRS, 04.16-17 

escraricimento (esclarecimento) AJB, 31.29-30 

escruido (excluído) AJB, 14.61 

esprendor (esplendor) AJB, 31.65-66 

esprica (explicar) LSS, 37.44 

espricacão (explicação) LSS, 30.46; LSS, 37.52; LSS, 43.55 

espricar (explicar) LSS, 16.18 

recramacaõ (reclamação) LSS, 13.20-21; LSS, 16.22 

Sembrea (assembléia) LSS, 02.03; LSS, 22.01; LSS, 22.07; LSS, 22.23; LSS, 30.01 

Sembreia (assembléia) MAC, 01.09 

Suprente (suplente) FZC, 04.06 

Suprentes (suplentes) FZC, 03.08 

  

Os casos reveladores de rotacismo em posição de coda foram os mais numerosos, 

porque se conta em 92 casos (50.3%). Não há, como se observou para os anteriores, 

concentração do fenômeno nem em uma mesma mão, nem em itens lexicais específicos. 

Vejam-se os exemplos:   

 
GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

Aluger (aluguel) JCB, 18.22 

Ansermo (Anselmo) MLF, 08.58 

argum (algum) AJB, 31.52; MLF, 07.44 

arguma (alguma) MLF, 08.27; MLF, 10.08 

armanaque (almanaque) AJB, 22.133 
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GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

arterar (alterar) AJB, 31.50 

artezi (alteza) AJB, 11.05 

Carculada (calculada) SFR, 01.16 

Carculado (calculado) JFO, 02.08 

Consurtar (consultar) AJB, 19.67 

farta (falta) MLF, 08.06 

fartarem (faltarem) MES, 02.14; MLF, 04.08 

Fartaro (faltaram) MVS, 05.02; MVS, 05.06 

Fiscar (fiscal) MJR, 08.07 

Grabier (Gabriel) MLF, 05.35; MLF, 05.55; MLF, 07.93 

gudisiar (judicial) MLF, 07.58-59 

legar (legal) MSC, 11.06 

murta (multa) AJB, 17.50; JMS, 01.06; MC, 02.15 

murtado (multado) JMS, 06.06; MES, 02.17 

quarquer (qualquer) AJB, 13.33; AJB, 16.74; LSS, 35.48 

rezurtado (resultado) AJB, 14.41; AJB, 16.25; AJB, 19.64 

rizurtado (resultado) MLF, 05.44 

sarvar (salvar) MLF, 10.10 

seportura (sepultura) AJB, 12.52 

Sirveira (Silveira) MLF, 05.22; MLF, 05.28; MLF, 05.62; MLF, 05.63 

tumurtu (tumulto) JCB, 01.55 

Urtima (ultimar) SRS, 01.18 

vortando (voltando) AJB, 03.19 

vortar (voltar) JTS, 01.08 

vortarão (voltaram) AJB, 13.25 

 
 

 Palavras monossilábicas com a lateral em ataque simples, em ataque ramificado ou em 

posição de coda existem à mancheia no corpus, mas, em nenhuma delas, o rotacismo se 

manifestou. Observados em conjunto todos os 183 casos com o fenômeno ocorrente nos 

documentos, eles apontam que a passagem de /l/ para /r/ privilegia os vocábulos 

constituídos por mais de uma sílaba. 
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 Desenhada mais visivelmente por duas mãos – a de Antônio José Bracete e a de Júlio 

Capitolino da Boa Morte – e, por vezes, sendo hospedada por itens lexicais não tão variados, a 

rota contrária, isto é, a passagem de /r/ a /l/, fenômeno que a tradição historicista designou 

de lambdacismo, se atesta em 22 casos, ocorrentes, sobretudo, em posição de coda silábica – 17 

ocorrências (77.3%) –, mas também, com alguns poucos exemplares, em ataque simples – 02 

(9.1%) – e ramificado – 03 (13.6%): 

 
GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

Colegir (corrigir) FJS, 04.129 

Ribelo (Ribeiro) LSS, 45.18 

filzo (friso) AJB, 08.04 

plauzo (prazo) AJB, 28.19 

plazo (prazo) AJB, 32.22-23 

Alcanjo (Arcanjo) JCB, 13.40 

Algollo (Argolo) JCB, 04.23 

Alquivista (arquivista) JCB, 05.06; JCB, 06.11; JCB, 07.13; JCB, 08.12; JCB, 09.11 

Alquivo (arquivo) FFS, 01.07 

altigo (artigo) AJB, 18.61; TMJ, 02.08 

Altigo (artigo) MC, 02.03 

Altistas (artistas) SRS, 03.23 

amultizar (amortizar) JCB, 02.28 

Calvalhos (Carvalhos) AJB, 11.11 

julgarsi (julgar-se) JCB, 24.28 

Munalca (monarca) MLF, 11.17-18 

palçelas (parcelas) MJR, 03.07 

  

 Quanto à terceira rota, a metátese mútua entre a vibrante e a lateral, apenas 02 

ocorrências a indicam: Belrinq por Berlinque (AJB, 15.39) e escralicimentos por esclarecimentos (AJB, 

21.36).  
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Ajuntando-se uns aos outros todos os índices sobre os fenômenos relativos aos 

segmentos líquidos entre si, chega-se à última rota, que é o porto final: 207 dados. Mas uma 

tabela há de ajudar a entender o roteiro percorrido: 

 

Fenômenos entre /l/ e /r/: rotacismos e outras rotas 
 

           Tabela 40 

 

 
3.5.17 Palatalizações 

 

 Quanto à palatalização quase generalizada no Brasil de [t] e [d] antes de [i], nada se 

pode dizer a respeito, porque a escrita não dispõe de símbolos que lhe sejam exclusivos. Desse 

modo, registram-se 24 casos de palatalizações no corpus. Talvez, 19 deles (79.2%) possam ser 

explicados em função de a consoante se avizinhar da vogal [i]. Para as demais, a presença de 

consoante palatal na sílaba tônica pode ter ocasionado o fenômeno: 

 

ROTAS NO. OCORR. % 

Rotacismo –  /l/ > /r/    

Ataque simples 08 03.9 

Ataque ramificado 83 40.1 

Coda 92 44.4 

TOTAL 183 88.4 

Lambdacismo –  /r/ > /l/    

Ataque simples 02 01.0 

Ataque ramificado 03 01.4 

Coda 17 08.2 

TOTAL 22 10.6 

Metátese mútua 02 01.0 

TOTAL 02 01.0 

 

TOTAL GERAL 

 

207 

 

100 
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GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

Aniverçalho (aniversário) SRS, 03.22-23 

azilho (azilo) MAC, 01.21; MAC, 01.29; MAC, 01.50; MAC, 01.56 

emtencilho (utensílio) SFR, 02.63 

Entecilho (utensílio) SFR, 02.45 

familha (família) AJB, 12.16; LSS, 32.14; LSS, 45.30; LSS, 45.40; JCB, 11.23 

Grilho (Grilo) LSS, 01.18 

hotençilho (utensílio) SRS, 01.41 

Axis (Assis) AJB, 17.85 

aXis (Assis) SRS, 03.31 

Axiss (Assis) AJB, 18.105; AJB, 19.13 

Axiz (Assis) SRS, 04.21 

Chancho (Sanches) FJS, 03.120 

chanxes (Sanches) SFR, 02.07 

Chexas (Seixas) AJB, 12.36 

Xeixa (Seixas) SRS, 02.62 

Xexas (Seixas) MLF, 08.56 

  

 
3.5.18 Despalatalizações 

 

 Também se detectam 24 casos de despalatalizações: 16 (66.7%) referentes à consoante 

[¥], que passa a [l], com destaque numérico para o clítico lhe; e 6 (33.3%), saídos de uma 

mesma mão, a de Saturnino Rodrigues da Silveira, que sugerem o [S] acolhendo o fenômeno, 

uma vez que as grafias utilizadas pelo autor  – <sç>, <s> e <ss> – permitem a inferência de 

que se realizasse como um [s] ou [z]: 

 

GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

brilai (brilhai) MLF, 11.19 

Guilermi (Guilherme) JCB, 04.19 

le (lhe) AJB, 01.05; AJB, 02.14; AJB, 15.70; AJB, 15.89; SRS, 01.26 

Le (lhe) SRS, 02.30 

li (lhe) JCB, 01.46; MLF, 07.49; MLF, 07.50 
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GRAFIA  LOCALIZAÇÃO  

recolece (recolhesse) LSS, 33.32; LSS, 35.52 

recolido (recolhido) LSS, 32.29 

Semilente (semelhante) AJB, 10.05 

tolido (tolhido) FSF, 02.29 

despasça (despachar) SRS, 04.35 

Despasio (despacho) SRS, 01.08 

despasso (despacho) SRS, 01.06 

Sagas (Chagas) SRS, 03.31 

Samado (Chamado) SRS, 02.34 

Samou (chamou) SRS, 01.25 

 
 

3.5.19 Nasalizações 

 

 A passagem de um fonema oral a nasal se apresenta em 62 ocorrências. Em 44 

(80.0%), a proximidade com uma vogal ou consoante nasal é que parece determinar o 

fenômeno, contudo, para as 18 restantes (20.0%), não se verifica a presença dos segmentos 

referidos. A amostra abaixo espelha as duas situações: nasalizações motivadas por segmentos 

nasais próximos e as outras nasalizações, para além desse condicionamento: 

 
GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

amfim (afim) JNJ, 01.05 

andiantar (adiantar) FJS, 03.102 

aprensentar (apresentar) JPS, 01.06 

aprenzentar (apresentar) JPS, 01.09 

Banlançeiti (balancete) JCB, 17.29 

Borgem (Borges) MJR, 03.17; MVS, 05.08 

Comimçaõ (comissão) MVS, 07.05 

conrespondente (correspondente) MLF, 05.12-13 

decandencia (decadência) FJS, 03.38 

encombio-se (incubiu-se) MSC, 01.10 

Emprenço (impresso) MSC, 01.10 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

enducar (educar) AJB, 03.25; AJB, 16.74 

enputecada (hipotecada) LSS, 02.16 

ensesão (exceção) LSS, 34.18 

Entencilio (utensílio) SFR, 02.44 

inlevada (elevada) MLF, 11.06 

jumda (ajuda) LSS, 43.51 

junda (ajuda) LSS, 39.25 

lenvantu (levantou) LSS, 09.21; LSS, 10.29; LSS, 12.35; LSS, 13.31 

Menzario (mesário) JNJ, 02.10 

Menzarios (mesários) JNJ, 02.03-04 

minres (mil réis) MLF, 06.14; MLF, 06.16; MLF, 08.19 

movinmento (movimento) AJB, 31.104-105 

nomem (nome) AJB, 04.03; AJB, 19.29; AJB, 25.71 

pindindo (pedindo) JCB, 23.32 

prentencente (pertencente) MVS, 03.06 

Senção (sessão) JCB, 14.41 

Sengula (circular) SRS, 04.11 

sindincansa (sindicância) JCB, 16.24 

sunsuros (sussuros) FJS, 04.99 

 

 

3.5.20 Desnasalizações 

 

 O fenômeno oposto, ou seja, fonemas nasais passando a orais, contabiliza, no corpus, 

um total de 95 ocorrências. Que em 37 (38.9%) a desnasalização ocorreu em um contexto 

específico, porque acompanhou a redução de ditongos nasais átonos finais, o mostra a 

exposição seguinte: 

 

GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

asinaro (assinaram) MES, 02.24 

aSinaro (assinaram) MLF, 05.46; MLF, 06.19; MLF, 07.81 

Comparicero (compareceram) LSS, 42.07 
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GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

dexaro (deixaram) MLF, 09.05 

direberraro (deliberaram) MC, 01.05 

disero (disseram) SRS, 04.32 

Disero (disseram) SRS, 04.32 

Fartaro (faltaram) MVS, 05.02; MVS, 05.06 

foro (foram) MLF, 08.13 

gastaro (gastaram) MAC, 01.40 

home (homem) FJS, 04.77; LSS, 39.24 

homes (homens) AJB, 33.24 

i (em) MAC, 01.12; MAC, 01.60; MLF, 06.10; MLF, 07.14 

Istevo (Estevão) MLF, 05.07; MLF, 05.12; MLF, 05.60 

orde (ordem) MES, 01.03 

Orfo (órfão) AJB, 33.34 

requereiro (requereram) JPS, 01.17 

respondeiro (responderam) FJS, 04.137 

respondero (responderam) LSS, 35.11 

tere (terem) FJS, 03.267 

tinho (tinham) SFR, 02.91 

Votaro (votaram) LSS, 36.33; LSS, 40.24 

 

 Quanto às 58 (61.1%) ocorrências restantes, o que se observa de mais regular é que 

acolhem o traço, na ampla maioria dos casos, na sílaba inicial do vocábulo, quase sempre 

pretônica. Parece mais difícil enfeixá-las por possíveis causas condutoras do fenômeno, a não 

ser que se admita, forçosamente, a sua vizinhança com uma vogal oral: 

 

 GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

annuçiasse (anunciasse) FB, 13.33; FB, 14.41 

anucia (anunciar) LSS, 27.46 

anuciado (anunciado) LSS, 42.07 

Asermo (Anselmo) MLF, 05.34; MLF, 05.56; MLF, 07.15 

bemintidido (bem entendido) JTS, 01.07 

Brigela (Beringela) MJR, 13.07 

coductor (condutor) AJB, 20.82 
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 GRAFIA LOCALIZAÇÃO 

Cossistorio (consistório) AJB, 01.07-08 

dizibargador (desembargador) MLF, 07.49 

encovenientes (inconvenientes) FJS, 04.127-128 

endepedente (independente) LSS, 22.50 

equilinos (inquilinos) LSS, 38.15 

fucihonemos (funcionamos) MLF, 07.11 

fucionar (funcionar) LSS, 28.24 

Fudador (fundador) MVS, 01.07 

Heriques (Henrique) LSS, 38.26 

iquerito (inquérito) AJB, 06.19 

Istalaraõ (instalaram) AJB, 33.18 

istituição (instituição) SFR, 02.58 

istrumento (instrumento) AJB, 27.52 

meçionadas (mencionadas) FPF, 01.05 

micionado (mencionado) JTS, 01.05 

otiçilios (utensílios) MJR, 02.09 

picionista (pensionista) LSS, 02.34; LSS, 33.26; LSS, 35.58 

pudunor (pundonor) FJS, 03.150 

Quitiliano (Quintiliano) LSS, 43.15 

sisura (censura) LSS, 40.20 

tia (tinha) MLF, 07.41; MLF, 07.48; MLF, 07.50 

Vascocello (Vasconcelos) LSS, 10.16 

 

 

3.5.21 Conclusões 

 

 Quando se comentou sobre a apócope do /l/ ou sobre a sua vocalização em posição 

de coda, que é um dos processos formadores de ditongos, estava-se falando simultaneamente 

em fenômenos fônicos minimamente representados no corpus. Ensaiou-se, como alternativa 

para explicá-los, que, talvez, estivessem começando a dar o ‘ar da graça’ no século XIX: é que 

a documentação com a qual se labora consente, em alguma medida, esboçar essa afirmação. 

Ao lado desses, quanto a marcas da oralidade, no nível fonético/fonológico, que vasaram para 
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a escrita, o corpus aponta ainda para outros parcamente exibidos. Por exemplo: 02 ocorrências 

em que se revela a assimilação de -nd- para -n-: dezejano por desejando (LSS, 45.41) e Espínola 

por Espíndola (FB, 16.58); mais 02 em que assiste à dissimilação de uma consoante nasal: 

Lumiado por nomeado (SRS, 01.16) e Lomiou por nomeou (SRS, 03.21), dentre outros. 

Avisou-se, no entanto, que se colheriam aqueles traços fônicos mais visíveis, o que 

significou dizer os mais numerosos, e se buscaria iluminá-los, sobretudo, quanto aos 

condicionamentos lingüístico-estruturais. Mesmo assim, a análise expôs que há fenômenos 

muito mais representados do que outros. A elevação de vogais médias em pretônicas, a 

elevação de vogais médias em monossílabos e a redução de ditongos foram as características 

mais marcantes dos documentos editados; do lado oposto, estão próteses, paragoges e 

posteriorizações de vogais. Evidentemente que separa os extremos apresentados, e talvez isto 

se reflita nos números, a noção de previsibilidade: os contextos para o alteamento de vogais 

médias pretônicas são mais certos, já para a inserção de um fonema no início de vocábulos 

não são tão certos assim, por isso há trabalhos que se infiltram mais por umas questões do que 

por outras. Mas isso não explica tudo. Observe-se a relação que existe entre números elevados 

para alguns traços e a sua generalização no português brasileiro atual, o que comporta a 

inferência de que já eram também bastante espraiados no século XIX. 

Apresentam-se abaixo os todos fenômenos estudados e seu número de ocorrências, na 

mesma ordem em que foram descritos neste capítulo, ressaltando-se, ainda, os percentuais em 

relação aos índices totais: 
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Marcas da oralidade analisadas no corpus 

FENÔMENOS NP

O
P. OCORR. % 

Aféreses 151 01.9 

Próteses 13 0.2 

Síncopes 181 02.2 

Epênteses 103 01.3 

Apócopes 550 06.8 

Paragoges 13 0.2 

Metáteses 53 0.7 

Elevação de vogais médias pretônicas 2285 28.4 

Elevação de vogais médias postônicas 600 07.4 

Elevação de vogais médias tônicas? 14 0.2 

Elevação de vogais médias em monossílabos 1253 15.5 

Abaixamento de vogais altas 462 05.7 

Anteriorização de vogais 85 01.1 

Posteriorizações de vogais 22 0.3 

Centralizações de vogais 31 0.4 

Redução de ditongos 1094 13.6 

Ditongação  721 08.9 

Rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/ 207 02.6 

Palatalizações 24 0.3 

Despalatalizações 24 0.3 

Nasalizações 62 0.8 

Desnasalizações 95 01.2 

TOTAL 8043 100 

         Tabela 41 
 

 O que a tabela mostra é que muitos dos fenômenos ocorrentes no português brasileiro 

atual já encontravam réplicas no século XIX, ou seja, imagina-se que o objetivo anunciado na 

Introdução foi atingido. Essa conclusão a que se chegou, referida na alínea, foi o que de melhor 

este estudo pôde oferecer. Para uma visão conjunta dos fenômenos, segue-se um gráfico: 

 

 

 



Marcas da oralidade na escrita
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3.6 ESTUDO LINGÜÍSTICO E A ORIGEM DOS AUTORES: SÓ UM POUCO 

 

 Tratando-se primeiramente de africanos e brasileiros, será que todos os fenômenos 

descritos conjugados à origem dos autores revelariam traços incidindo só em textos de uma ou 

outra parte? Em última instância, os documentos analisados contariam sobre fenômenos 

fônicos saídos exclusivamente de punhos brasileiros ou africanos? A análise mostrou que esses 

são muitos poucos, quase irrelavantes. Na verdade, expõem muito mais convergências do que 

o que contrário, ou seja, os aspectos são, de modo geral, obra tanto dos que nasceram no 

Brasil, como em África: 

 

Fenômenos conjugados à origem dos autores – africanos e brasileiros 
 

 

SEGMENTAÇÃO GRÁFICA 

 

FENÔMENOS AFRICANOS BRASILEIROS 

Grafias hipo-segmentadas  SIM SIM 

Grafias hipesegmentadas SIM SIM 

 

ASPECTOS DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA: GRAFIAS PARA SÍLABAS COMPLEXAS 

 

FENÔMENOS AFRICANOS BRASILEIROS 

Grafias irregulares para /r/ 87 196 

Grafias irregulares para /l/ 03 17 

Grafias irregulares para /s/ 13 43 

Grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e /s/ – 

acerto pela repetição do grafema 

17 21 

Falsas sílabas complexas 07 14 

TOTAL  127 291 
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 FENÔMENOS GRÁFICOS 

  

FENÔMENOS AFRICANOS BRASILEIROS 

Inversões na ordem dos grafemas 01 10 

Omissões de grafemas 39 72 

Substituições de grafema 67 183 

Acréscimos de grafemas 19 56 

TOTAL  126 321 

 

MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA 

 

FENÔMENOS AFRICANOS BRASILEIROS 

Aféreses 22 74 

Próteses 02 08 

Síncopes 17 91 

Epênteses 19 48 

Apócopes 104 270 

Paragoges 00 09 

Metáteses 05 34 

Elevação de vogais médias pretônicas 343 1012 

Elevação de vogais médias postônicas 54 362 

Elevação de vogais médias tônicas? 02 09 

Elevação de vogais médias em monossílabos 169 511 

Abaixamento de vogais altas 37 221 

Anteriorização de vogais 22 38 

Posteriorizações de vogais 02 13 

Centralizações de vogais 04 16 

Redução de ditongos 96 397 

Ditongação  42 413 

Rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/ 28 104 

Palatalizações 00 18 

Despalatalizações 00 17 

Nasalizações 08 31 

Desnasalizações 13 36 

TOTAL  989 3732 

  Tabela 42 
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 Recolheram-se, nos documentos de ambas as partes, os seguintes aspectos:  

 

• Segmentação gráfica: grafias hipo-segmentadas e grafias hepersegmentadas. 

• Grafias para sílabas complexas: grafias irregulares para o /r/, grafias irregulares 

para o /l/, grafias irregulares para o /s/, grafias de sílabas complexas para o /r/, 

/l/ e /s/ – acerto pela repetição do grafema – e falsas sílabas complexas. 

• Fenômenos gráficos: inversões na ordem dos grafemas, omissões de grafemas, 

substituições de grafema e acréscimos de grafemas. 

• Marcas da oralidade na escrita: aféreses, próteses, síncopes, epênteses, 

apócopes, metáteses, elevação de vogais médias pretônicas, elevação de vogais 

médias postônicas, elevação de vogais médias tônicas?, elevação de vogais médias 

em monossílabos, abaixamento de vogais altas, anteriorização de vogais, 

posteriorizações de vogais, centralizações de vogais, redução de ditongos, 

ditongação, rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/, nasalizações e 

desnasalizações. 

 

 Quanto aos aspectos acima nomeados, o que vai apartar brasileiros de africanos é uma 

questão de quantidade, isto é, o número de ocorrências, que será mais volumoso nos textos 

dos brasileiros. Uma provável explicação para que assim o seja: os africanos são autores de 55 

documentos; já os brasileiros, de 122. Se o estudo chegasse ao ponto de verificar os aspectos 

por autor, mostraria, para os dois lados, mãos mais e menos habilidosas. Do lado dos 

africanos, Luís Teixeira Gomes legou uma escrita em que pouquíssimos fenômenos se deixam 

ver, ao contrário do seu congênere Manuel Vítor Serra; do lado dos brasileiros está, no 

primeiro caso, Florêncio da Silva Friandes e, no segundo, Antônio José Bracete. 

 Estes fenômenos, todos referentes a marcas da oralidade na escrita, moram só em 

textos de brasileiros: paragoges, palatalizações e despalatalizações. É bem verdade que contam 
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com números reduzidos de ocorrências no corpus – 13, 24 e 24, respectivamente –, mas há 

outros, com pouca representatividade: próteses – 13 – e posteriorizações de vogais – 22, por 

exemplo, que encontram réplicas tanto em africanos, como em brasileiros. Nada há nos 

documentos dos africanos que não esteja no dos brasileiros. 

 Aludindo-se, agora, ao comportamento de brasileiros e prováveis brasileiros, veja-se o 

que a tabela seguinte guarda: 

 
Fenômenos conjugados à origem dos autores – brasileiros e prováveis brasileiros 

 
 

SEGMENTAÇÃO GRÁFICA 

 

   FENÔMENOS BRASILEIROS PROVÁVEIS BRASILEROS 

Grafias hipo-segmentadas  SIM SIM 

Grafias hipesegmentadas SIM SIM 

 

ASPECTOS DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA: GRAFIAS PARA SÍLABAS COMPLEXA 

 

FENÔMENOS BRASILEIROS PROVÁVEIS BRASILEROS 

Grafias irregulares para /r/ 196 105 

Grafias irregulares para /l/ 17 15 

Grafias irregulares para /s/ 43 31 

Grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e /s/ – 

acerto pela repetição do grafema 

21 13 

Falsas sílabas complexas 14 34 

TOTAL  291 198 

 

 FENÔMENOS GRÁFICOS  

 

FENÔMENOS BRASILEIROS PROVÁVEIS BRASILEROS 

Inversões na ordem dos grafemas 10 03 

Omissões de grafemas 72 124 

Substituições de grafema 118 183 

Acréscimos de grafemas 56 43 

TOTAL  321 288 

 435



 

MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA 

 

FENÔMENOS BRASILEIROS PROVÁVEIS BRASILEROS 

Aféreses 74 54 

Próteses 08 02 

Síncopes 91 73 

Epênteses 48 36 

Apócopes 270 172 

Paragoges 09 04 

Metáteses 34 14 

Elevação de vogais médias pretônicas 1012 913 

Elevação de vogais médias postônicas 362 176 

Elevação de vogais médias tônicas? 09 03 

Elevação de vogais médias em monossílabos 511 572 

Abaixamento de vogais altas 221 204 

Anteriorização de vogais 38 25 

Posteriorizações de vogais 13 07 

Centralizações de vogais 16 11 

Redução de ditongos 397 601 

Ditongação  413 266 

Rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/ 104 75 

Palatalizações 18 06 

Despalatalizações 17 07 

Nasalizações 31 19 

Desnasalizações 36 46 

TOTAL  3732 3286 

Tabela 43 

 

 Como já se falou, os brasileiros são responsáveis por 122 documentos e os prováveis 

brasileiros, que não se disse ainda, por 111. Há de se sublinhar, inicialmente, que todos os 

fenômenos descritos estão dos dois lados, ou seja, nesse particular não há o que distinga uns 

dos outros. Mesmo com um enviesamento na composição do corpus, porque, entre os 

prováveis brasileiros, Luciano da Silva Serra é autor de 55 textos entre os 111, surpreende-se, 
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de modo geral, a proximidade numérica dos aspectos para brasileiros e prováveis brasileiros, 

com vantagem, para a maioria deles, para os primeiros.  

 Quantitativamente e deixando de fora segmentação gráfica, concentram-se mais nas 

mãos dos brasileiros os seguintes fenômenos: grafias irregulares para o /r/, grafias irregulares 

para o /l/, grafias irregulares para o /s/, grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e /s/ – 

acerto pela repetição do grafema –, inversões na ordem dos grafemas, acréscimos de grafemas, 

aféreses, próteses, síncopes, epênteses, apócopes, paragoges, metáteses, elevação de vogais 

médias pretônicas, elevação de vogais médias postônicas, elevação de vogais médias tônicas?, 

abaixamento de vogais altas, anteriorização de vogais, posteriorizações de vogais, 

centralizações de vogais, ditongação, rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/, 

palatalizações, despalatalizações e nasalizações. Nos textos dos prováveis brasileiros, 

avolumam-se mais as falsas sílabas complexas, as omissões de grafemas, as substituições de 

grafemas, as elevações de vogais médias em monossílabos, as reduções de ditongos e as 

desnasalizações. 

 Ao que tudo leva a crer, o estudo lingüístico não teve serventia, como um adicional a 

mais, para a confirmação dos autores quanto à origem, porque os três os grupos comparados 

– africanos, brasileiros e prováveis brasileiros – apresentam, em certa medida, postura similar 

por comportarem nos seus textos os fenômenos estudados. Mas disso se pode tirar uma 

conclusão importante: que os aspectos descritos, ao que parece, não escolhia, por assim dizer, 

uma origem nos oitocentos. 

 Não é porque só deixou 2 documentos, que não merece um pouquinho de atenção 

Joaquim do Nascimento de Jesus, o único provável africano, mesmo que seja apenas para se 

referir ao fato de que testemunha grafias hipo-segmentadas, grafias hipersegmentadas e, com 

pouco exemplares, grafias irregulares para o /s/, grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e 

/s/ – acerto pela repetição do grafema –, falsas sílabas complexas, omissões de grafemas, 

substituições de grafemas, aféreses, próteses, apócopes, elevação de vogais médias pretônicas, 
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elevação de vogais médias postônicas, elevações de vogais médias em monossílabos e 

nasalizações.  

 Para um panorama completo sobre os todos fenômenos descritos em comunhão com 

a origem dos autores, a tabela das próximas páginas. 
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Fenômenos conjugados à origem dos autores – panorama geral 
 
 

SEGMENTAÇÃO GRÁFICA 

 

FENÔMENOS AFRICANOS BRASILEIROS PROVÁVEL AFRICANO PROVÁVEIS BRASILEROS TOTAL 

Grafias hipo-segmentadas  SIM SIM SIM SIM SIM 

Grafias hipesegmentadas SIM SIM SIM SIM SIM 

  
ASPECTOS DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA: GRAFIAS PARA SÍLABAS COMPLEXAS 

 

FENÔMENOS AFRICANOS BRASILEIROS PROVÁVEL AFRICANO PROVÁVEIS BRASILEROS TOTAL 

Grafias irregulares para /r/ 87 196 00 105 388 

Grafias irregulares para /l/ 03 17 00 15 35 

Grafias irregulares para /s/ 13 43 03 31 90 

Grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e /s/ – 

acerto pela repetição do grafema 

17     21 02 13 53

Falsas sílabas complexas 07 14    01 34 56

 

TOTAL  

 

 

127 

 

291 

 

06 

 

198 

 

622 
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FENÔMENOS GRÁFICOS 

 

FENÔMENOS AFRICANOS BRASILEIROS PROVÁVEL AFRICANO PROVÁVEIS BRASILEROS TOTAL 

Inversões na ordem dos grafemas 01     10 00 03 14

Omissões de grafemas 39      72 04 124  239

Substituições de grafema 67     183 02 118 370

Acréscimos de grafemas 19     56 00 43 118

 

TOTAL 

 

 

126 

 

321 

 

06 

 

288 

 

741 

 

MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA 

 

FENÔMENOS AFRICANOS BRASILEIROS PROVÁVEL AFRICANO PROVÁVEIS BRASILEROS TOTAL 

Aféreses      22 74 01 54 151

Próteses      02 08 01 02 13

Síncopes     17 91 00 73 181

Epênteses     19 48 00 36 103

Apócopes     104 270 04 172 550

Paragoges     00 09 00 04 13

Metáteses     05 34 00 14 53

Elevação de vogais médias pretônicas 343 1012 17 913 2285 
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Elevação de vogais médias postônicas 54 362 08 176 600 

Elevação de vogais médias tônicas? 02 09 00 03 14 

Elevação de vogais médias em monossílabos 169 511 01 572 1253 

Abaixamento de vogais altas 37 221 00 204 462 

Anteriorização de vogais 22 38 00 25 85 

Posteriorizações de vogais 02 13 00 07 22 

Centralizações de vogais 04 16 00 11 31 

Redução de ditongos 96 397 00 601 1094 

Ditongação  42 413 00 266 721 

Rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/ 28 104 00 75 207 

Palatalizações    00 18 00 06 24

Despalatalizações     00 17 00 07 24

Nasalizações     08 31 04 19 62

Desnasalizações    13 36 00 46 95

 

TOTAL  

 

 

989 

 

3732 

 

36 

 

3286 

 

8043 

Tabela 44 
 
 
 

 441 



3.7 UMA TABELA GERAL PARA O ESTUDO LINGÜÍSTICO 

  

 Na verdade, dentro desta tabela geral, vão-se todos os números recolhidos para tudo o 

que se disse sobre 03 dos 04 tópicos estudados: grafias para sílabas complexas, fenômenos 

gráficos e marcas da oralidade na escrita. Ficou de fora segmentação gráfica, porque não é 

aspecto, por assim dizer, que se possa contar. Moveram a elaboração deste quadro os 

seguintes motivos: uma visão conjunta para os três grupos analisados; a percepção, também 

em conjunto, dos seus muitos desdobramentos; a riqueza de detalhes apresentados, em que 

muito do que se disse no capítulo pode ser rememorado e a generosidade para com o leitor. 

 

O estudo lingüístico: fenômenos, desdobramentos e números gerais 
 
 

  GRAFIAS PARA SÍLABAS COMPLEXAS 

 

  

Grafias de sílabas complexas com o /r/  

Grafias com o /r/ em ataque ramificado:  

Deslocamentos de grafemas 80 

Omissões de grafemas 51 

TOTAL 131 

Grafias com o /r/ em posição de coda:  

Deslocamentos de grafemas 162 

Omissões de grafemas  95 

TOTAL 257 

  

Grafias de sílabas complexas com o /l/  

Grafias com o /l/ em ataque ramificado:  

Deslocamentos de grafemas 07 

Omissões de grafemas 00 

TOTAL 07 
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Grafias com o /l/ em coda:  

Deslocamentos de grafemas 03 

Omissões de grafemas 25 

TOTAL 28 

  

Grafias de sílabas complexas com o /s/  

Grafias com o /s/ em coda:  

Deslocamentos de grafemas  06 

Omissões de grafemas 84 

TOTAL 90 

 

Grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e /s/ – acerto pela repetição do 

grafema 

 

53 

 

Falsas sílabas complexas 

56 

  

TOTAL GERAL – GRAFIAS PARA SÍLABAS COMPLEXAS 622 

  

  

 FENÔMENOS GRÁFICOS  

  

  

Inversões na ordem dos grafemas 14 

  

Omissões de grafemas  

Vogais 126 

Consoantes 19 

Sílabas 64 

Outras omissões 30 

TOTAL GERAL – omissões de grafemas 239 

  

Substituições de grafema  

Substituições de grafema – morfologia próxima das letras:  

<m> por <n>  97 

<n> por <m> 32 

<u> por <v> 38 
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Outras substituições de grafemas em função da morfologia próxima 17 

TOTAL – morfologia próxima das letras  184 

Substituições de grafema – pares mínimos:  

Par <t> – <d> 75 

Par <g> – <c> 29 

Par /s/ – /z/ 18 

Par <f> – <v> 3 

TOTAL – pares mínimos  125 

Outras substituições de grafemas – outras causas 61 

TOTAL GERAL – substituições de grafemas 370 

  

Acréscimos de grafemas 118 

  

TOTAL GERAL – FENÔMENOS GRÁFICOS 741 

  

  

MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA 

  

  

Aféreses  151 

  

Próteses  13 

  

Síncopes  

Síncopes gerais 137 

Síncopes em proparoxítonas 18 

Síncope da palatal [ñ] 26 

TOTAL GERAL – síncopes 181 

  

Epênteses  

Epênteses desfazendo grupos consonânticos eruditos 83 

Outras epênteses 20 

TOTAL GERAL – epênteses 103 
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Apócopes  

Apócopes de /R/ 441 

Apócopes de /S/ 60 

Outras apócopes 71 

TOTAL GERAL – apócopes 572 

  

Paragoges 13 

  

Metáteses 53 

  

Elevação de vogais médias  

Elevação de vogais médias pretônicas:  

Elevação de [e] pretônico > [i] 1904 

Elevação de [e)] pretônico > [i)] 42 

Elevação de [o] pretônico > [u] 332 

Elevação de [õ)] pretônico > [u)] 07 

TOTAL GERAL – elevação de vogais médias pretônicas 2285 

Elevação de vogais médias postônicas:  

Elevação de vogais médias postônicas não finais 02 

Elevação de vogais médias postônicas finais:   

Elevação de [e] postônico final > [i] 590 

Elevação de [o] postônico final > [u] 08 

TOTAL GERAL – elevação de vogais médias postônicas  600 

Elevação de vogais médias tônicas? 14 

Elevação de vogais médias em monossílabos 1253 

TOTAL GERAL – elevação de vogais médias 4152 

   

Abaixamento de vogais altas  

Abaixamento de [i] > [e] 232 

Abaixamento de [i )] > [e)] 93 

Abaixamento de [u] > [o] 85 

Abaixamento de [u)] > [o)] 52 

TOTAL GERAL – Abaixamento de vogais altas 462 
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Anteriorizações de vogais  

[a] > [e] 05 

[ã] > [e)] 19 

[a] > [i] 06 

[o] > [e] 15 

[o] > [i] 10 

[u] > [e] 01 

[u] > [e)] 02 

[u] > [i] 17 

Anteriorizações na vogal temática de verbos da 1ª. conjugação 10 

TOTAL GERAL – anteriorizações de vogais 85 

  

Posteriorizações de vogais  

[a] > [o]  02 

[a] > [u] 02 

[ã] > [õ] 05 

[e] > [o] 06 

[e] > [u] 01 

[i] > [u] 06 

TOTAL GERAL – posteriorizações de vogais 22 

  

Centralizações de vogais  

[e] > [a] 20 

[e)] > [ã] 01 

[i] > [a] 03 

[o] > [a] 05 

[õ] > [ã] 01 

[u] > [a] 01 

TOTAL GERAL – centralizações de vogais 31 

   

Redução de ditongos  

Redução de ditongos orais:  

Ditongo [ay] 42 

Ditongo [aw] 42 

Ditongo [ey] 338 
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Ditongo [Ey] 152 

Ditongo [ow] 296 

Ditongo [uy] 07 

Ditongo [ya]  20 

Ditongo [yu]  123 

TOTAL GERAL – redução de ditongos orais 1020 

Redução de ditongos nasais:   

Ditongo [ãw)] 27 

Ditongo [e )y)] 16 

Ditongo [u )y)] 23 

TOTAL GERAL – redução de ditongos nasais 66 

Outros ditongos reduzidos:  

Ditongo [ew]  01 

Ditongo [oy] 04 

Ditongo [ãy)] 01 

Ditongo [w)ã] 02 

TOTAL GERAL – outros ditongos reduzidos 08 

TOTAL GERAL – redução de ditongos 1094 

  

Ditongação  

Ditongação com a inserção da semivogal [y]  595 

Ditongação com a inserção da semivogal [w] 124 

Ditongação pela modificação de consoante 02 

TOTAL GERAL – ditongação 721 

  

Rotacismos e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/  

Rotacismo –  /l/ > /r/:   

Ataque simples 08 

Ataque ramificado 83 

Coda 92 

TOTAL GERAL – rotacismos 183 

Lambdacismo –  /r/ > /l/:  

Ataque simples 02 

Ataque ramificado 03 

Coda  17 

TOTAL GERAL – lambdacismos 22 
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Metátese mútua  02 

TOTAL GERAL – metátese mútua 02 

TOTAL GERAL – rotacismos e outras rotas 207 

  

Palatalizações 24 

  

Despalatalizações 24 

   

Nasalizações 62 

  

Desnasalizações  

Redução de ditongos nasais átonos 37 

Outras desnasalizações 58 

TOTAL GERAL – desnasalizações 95 

  

TOTAL GERAL – MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA 8043 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Desenhado o perfil social dos africanos e afro-descendentes quanto ao seu lugar social 

e à alfabetização no século XIX, esta tese não quis desdizer a afirmação generalizada de que o 

Brasil tenha sido, no percurso da sua história, um país de ‘carecidos de letras’, ou seja, uma 

história da alfabetização no país, pelo menos pelos meios formais, terá de incluir, 

necessariamente, uns poucos pertencentes à elite. Mas foi por outros meios – relações 

afetuosas com a família do senhor, especialização de algumas profissões, o papel das 

irmandades negras etc – que o domínio das letras parece ter chegado aos que se designou na 

Introdução de excluídos e, portanto, teve um alcance um pouco mais lato. Mostraram isso as 

cartas dos escravos, que, talvez, se não fosse por suas missivas, continuariam invisíveis até 

hoje. 

 Mas o perfil do negro com o qual se laborou a não mais poder nesta tese foi outro: 

libertos e livres, pertencentes a uma irmandade negra do século XIX, a Sociedade Protetora 

dos Desvalidos. Saídos de suas mãos, recolheram-se 290 documentos para a formação de um 

corpus, destinado a estudos lingüísticos em vários níveis, julgado inédito, na medida em que não 

se tem conhecimento de outro de igual natureza. Esse, ao que parece, é um dos méritos do 

trabalho. 

Para inexistirem dúvidas sobre o fato de que a produção desses textos foi executada 

por indivíduos de cor preta, argumentou-se fartamente, no entanto revelou-se também que os 

sócios integrantes da Sociedade Protetora dos Desvalidos, dentro do universo social reservado 

aos africanos e seus descendentes nos oitocentos, se destacaram por constituirem uma ‘elite 

negra’ entre os seus, cujo principal critério de inclusão, depois da cor, foi o exercício de uma 

profissão especializada. Exceto para os inícios da irmandade, quem não atendesse a esse pré-

requisito era, conseqüentemente, subalternizado, por isso, talvez, a melhor expressão para 

caracterizar os irmãos da Sociedade Protetora dos Desvalidos seja os ‘quase excluídos’. 
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Conforme já se referiu, excluídos aos olhos brancos, mas, entre os seus pares, contemplaram 

aqueles que menos se aproximavam, por assim dizer, de um modelo geral aos negros. A 

conclusão imediata do que se contou vai para o fato de que a farta documentação produzida 

pelos sócios pode ter a ver com esse aspecto, ou seja, com fato de que a irmandade congregou 

os negros mais bem posicionados socialmente, o que quer explicar, em alguma medida, o 

binômio escrita abundante e ‘elite negra’. 

Na composição do corpus, que se valeu das contribuições sobre o tema no âmbito do 

Projeto Nacional Para a história do português brasileiro, ressaltam-se a edição semidiplomática com 

poucas intervenções, para que sejam possíveis estudos lingüísticos de natureza variada; o 

privilégio dado a um tipo de documento, as atas, porque se estimou por uma homogeneidade 

quanto à tipologia textual e a trajetória empreendida, através de múltiplas fontes, para a 

identificação dos autores dos documentos, que derivou, inicialmente, em 2 grupos: africanos e  

brasileiros. Mas, por vias indiretas, principalmente pelas histórias contadas sobre a Sociedade 

Protetora dos  Desvalidos, mais 2 conjuntos foram gerados: provável africano e prováveis 

brasileiros. 

Consagrou-se uma longa parte para um estudo lingüístico em que se exercitou a 

descrição de 4 grupos de fenômenos, motivados, principalmente, pela escassez de atenção nos 

estudos sobre o português brasileiro em perpectiva histórica: segmentação gráfica, aspecto da 

aquisição da escrita – grafias para sílabas complexas, fenômenos gráficos e marcas da oralidade 

no nível da fonética/fonologia. Para todos, os dados foram bem generosos e permitiram um 

estudo sistemático em que foi possível, inclusive, clareá-los quanto a diversas variáveis: causas 

condutoras dos fenômenos, comparação com os estudos sincrônicos atuais, condicionamentos 

dos aspectos etc. Merece um sobreaviso o fato de que, quanto às marcas da oralidade na 

escrita, deixaram-se de lado aquelas com pouca representatividade, mesmo assim o que se 

avistou foram fenômenos muito mais espraiados do que outros. Nesse particular, a elevação 

de vogais médias, sobretudo em sílabas pretônicas e em monossílabos, as apócopes, 
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principalmente do /R/, o abaixamento de vogais altas, as reduções de ditongos e as 

ditongações experimentaram índices muitos altos nos documentos analisados. Um attaché a 

mais para as marcas da oralidade na escrita e que foi o objetivo da seção: evidenciou-se que 

muitos dos fenômenos fônicos que se assinalam no português brasileiro atual já contavam 

com representantes nos oitocentos. E a comparação com trabalhos sincrônicos da 

contemporaneidade manifestou que, às vezes, até encontram réplicas quanto aos contextos 

lingüístico-estruturais. 

Contemplou-se, no estudo, o binômio todos os fenômenos estudados e a origem dos 

autores. Com exceção de três fenômenos exclusivos aos brasileiros, nada há, a não ser em 

termos quantitativos, o que os separe dos africanos. Os prováveis brasileiros unem-se aos 

africanos e aos brasileiros, porque também não existem fenômenos que lhes sejam exclusivos. 

Quanto ao único provável africano, dele quase nada pôde se dizer, já que conta com uma 

quantidade exígua de documentos. Ou seja: não se queira divisar traços exlusivos aos africanos 

e aos brasileiros, porque isso a documentação não consentiu. 

Acima, sumariou-se o que se fez na tese; abaixo, as aberturas que ela deixa por fazer: 

 
• Com as cartas dos escravos, pode-se proceder a um pequeno estudo lingüístico, 

apontando-lhes fenômenos circunscritos a vários níveis lingüísticos; 

• A escola noturna, fundada, em 1872, pelo cônego da Sé Metropolitana de Salvador, 

Romualdo Maria de Seixas Barroso, para pobres, escravos e libertos, merece uma 

investigação só para ela; 

• Deram-se notícias de cartas de escravos, mas há também conhecimento de missivas de 

forros, como as Antônio Xavier de Jesus, preservadas no APEB. 

• Merece uma edição e um estudo lingüístico a correspondência do juiz de paz de 

Brotas, aquele que era utente de uma linguagem bastante popular quanto aos temas e 

ao português empregado; 
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• Já que as irmandades negras produziram muita escrita, pode-se pesquisar, editar e 

estudar a documentação dessas irmandades anteriores ao século XIX, com uma 

escavação prévia para saber se os textos não saíram de mãos brancas; 

• Do mesmo modo, a busca pode se estender a irmandades de mulatos e brancos. 

Editados os documentos, ter-se-á um bom material para estudos lingüísticos 

comparativos; 

• Contou-se que não era incomum, no século XIX, negros forros exercerem o ofício de 

professor. Quem foram e de que forma se habilitaram para a profissão é tema dos 

mais interessantes e que precisa de uma atenção particular; 

• A alfabetização dos pardos, como já se referiu, não pode ser contada nos moldes 

daqueles que não traziam na pele a ambigüidade da cor. Carece-se de trabalhos que 

esclareçam os caminhos para o domínio das letras por essa parcela da população de 

afro-descendentes. 

 
Quanto à Sociedade Protetora dos Desvalidos: 

 
• Pode-se proceder, já que os requerimentos não dão pistas neste sentido, a uma história 

da alfabetização pelo método de contagem das assinaturas, através das diversas fontes 

que no acervo estão preservadas; 

• Feito isso, um método que vem da paleografia italiana poderá ser útil para classificar 

os indivíduos quanto à sua competência gráfica: elementar de base, usual e 

profissional. Mas como o procedimento se pauta nas características da caligrafia, antes 

se deve averiguar os modelos de execução caligráfica aceitos nas instâncias oficiais; 

• Ordenados os sócios quanto à competência gráfica, seria bem-vinda uma conjugação 

com variáveis sociais, por exemplo, profissões, idade etc; 
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• A Sociedade Protetora dos Desvalidos congregou filhos, irmãos, sobrinhos, netos, 

amigos etc dos sócios. Nos requerimentos há múltiplos candidatos que foram 

indicados por quem já era membro, além de existirem aqueles em que 2 ou 3 irmãos 

requerem a sua entrada ao mesmo tempo. Desse modo, uma avaliação da alfabetização 

dos sócios poderia ser feita tanto no eixo sincrônico, como diacrônico. Para o 

primeiro caso: se um irmão era letrado, poder-se-ia ver se os outros também o eram; 

para o segundo caso: se o pai dominava as letras, será que seus filhos também tinham 

essa faculdade?; 

• Não se aprofundou na questão, mas os caminhos percorridos pelos membros da SPD 

para se alfabetizarem precisam ser mais aclarados; 

• Laborou-se com documentos apenas do século XIX, mas teria a sua importância o 

alargamento de uma edição que abarcasse também textos do século XX; 

• Pode-se ir mais além quanto à extensão de um corpus formado com textos da Sociedade 

Protetora dos Desvalidos: mais documentos de todas as décadas, mais documentos de 

outras mãos, mais documentos variados quanto ao estilo. Como conseqüência, um 

estudo lingüístico do português escrito por negros dessa irmandade em perpectiva 

diacrônica e considerando a variável tipo de texto, além de outras; 

• Há textos preservados na Sociedade Protetora dos Desvalidos – relatórios de médicos, 

recibos, cobranças de pagamento etc – que não foram executados pelos seus sócios. 

Uma edição e, por conseguinte, um estudo lingüístico poderia dar conta do português 

que circulava na irmandade e com o qual os seus membros entravam em contato; 

• Com o mesmo propósito anunciado acima, há de ser proveitosa também uma pesquisa 

dos periódicos que liam e em que anunciavam os membros da irmandade; 

• O estudo lingüístico para as marcas da oralidade na escrita foi executado, de certa 

maneira, à moda dos estruturalistas, mas os dados podem ser iluminados, por 
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exemplo, por uma das teorias fonológicas. A recorrência ao corpus permite ainda que se 

recolham alguns fenômenos fônicos, talvez os mais marcantes, e, sobre eles, pode-se 

fazer uma análise sob o escopo da Sociolingüística Quantitativa, apreciando variáveis 

lingüísticas e sociais; 

• Não é hora de dar exemplos, mas os documentos incitam múltiplos fenômenos, para 

além do nível fonético/fonológico, a receberem exames lingüísticos, sob o escopo de 

várias teorias: a concordância nominal, a concordância verbal, a colocação dos clíticos, 

as estratégias de relativização, a variação no uso de ter e haver em estruturais 

existenciais, além, é claro, de aspectos que se situem além da frase. No mais, um 

estudo do léxico próprio à irmandade, em forma, por exemplo, de um pequeno 

glossário, mereceria, em particular, uma atenção. 

 
 Mas para contemplar todas essas fendas apontadas pelo presente trabalho, muitas 

outras teses terão de ser geradas.  

Por enquanto, é só.  
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AMOSTRA DE FAC–SÍMILES DOS DOCUMENTOS EDITADOS 1057

 

 



1 APRESENTAÇÃO 

 

 Neste volume, apresenta-se a edição semidiplomática de 290 documentos preservados 

no acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos. Sendo o público-alvo desta edição, 

principalmente, os lingüistas, adotaram-se critérios conservadores, a fim de que os textos 

editados sejam de serventia para estudos lingüísticos em qualquer nível. 

 

2 CRITÉRIOS DE EDIÇÃO 

 

1  A transcrição será conservadora. 

2   As abreviaturas: 

• Serão desenvolvidas as abreviaturas alfabéticas, marcando-se, em itálico, as 

letras omitidas.  

• No caso de variação no próprio manuscrito ou em coetâneos, a opção será 

pela forma atual ou mais próxima da atual. 

• Não serão desenvolvidas abreviaturas como § (parágrafo) e outras 

representadas por símbolos que, ainda hoje, têm o mesmo significado dos 

utilizados nos documentos. 

3  Não haverá intervenção na marcação das fronteiras de palavras. 

4  A pontuação original será rigorosamente mantida. 

5  Os acentos gráficos e os diacríticos, usados pelos autores dos documentos, serão 

mantidos como no original.  

6 Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no original. 

7 Reproduzir-se-ão os espaços intervalares deixados pelos autores. 

8 Inserções dos autores nas entrelinhas serão indicadas na edição entre os sinais  

        < >. 

 472



9 Supressões feitas pelos autores serão tachadas. 

10 Os vocábulos ou trechos escritos por uma segunda mão virão em negrito e, em nota de 

rodapé, identificar-se-á o seu autor. 

10  Trechos escritos às margens serão transcritos em nota de rodapé. 

11 As linhas serão numeradas de 5 em 5, à margem esquerda. 

12 As intervenções feitas pelo editor - as conjecturas - virão entre os sinais [ ]. 

13 Se por deterioração material ou por difícil leitura, não se conseguir ler grafemas, 

vocábulos ou trechos, a indicação será feita da seguinte forma: 

• [.] – para grafemas 

• [?] – para vocábulos 

• [??] – para trechos 

14 O sublinhado ressaltará a assinatura do autor do texto. Se um documento conter mais de 

uma assinatura, para as demais, utilizar-se-á o negrito, exceto quando o autor assina por 

todos.  

15 Serão mantidas a mudança de linha e a disposição gráfica dos parágrafos.  

16 A mudança de página, a partir da segunda, será sinalizada da seguinte maneira: [p2], [p3], 

etc. 

17 A numeração contida nos fólios não será transcrita. 
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3.1.1 Gregório Manuel Bahia 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Gregório Manuel Bahia em 14 de novembro de 1834. 

 

 

                  Termo da Comiçaõ 

 Os quar toze dias do Meis de Nouenbro 

 do anno de mil outo sen tro e trinta e qu- 

 artro haxando-çe Reonido na Caza da- 

5 Meza de Nossa Senhora do Rozario dos quinze 

 Misterio, em ver tude do Tremo da data 

 do 1o. de Nouenbro des te mesmo anno, os- 

 nomiado para a dita e tirando-çe sorte para 

 se çaber quem Prezidente e Saçretario, sahirão. 

10                                     Prezidente 

                            Joze Fernandez do Ó 

                                     Sacretario 

                           Gregorio Manuel Bahia 

 E para Cons tar o prençipio des te trabalho, 

15 mandou o Prizidente lançar es te termo 

 em que nos Assignamos. Como Sacretario 

                           Gregorio Manuel Bahia

           Jozé Fernandes do Ó 

                     Prizidente 

20           Françisco Jozê Pipino 

           Bernardino deSena Souza 

           Carlos Manuel Rozena 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Gregório Manuel Bahia em 29 de dezembro de 1834.  

 

 

                  Termo da Comiçaõ 

  

 Aos vinte noue dias do meis de Dezembro 

 do anno de mil e outo sento e trinta e- 

 quatro, a Comisçaõ Reonida, finalizaraõ 

5 o seos trabalho para o que famos nomi- 

 ados, e para constar mandou o Prezidente 

 que selança-çe es te termo em que nos 

 a signamos; e como Sacretario da dita 

 Comiçaõ que este fis. 

10           Gregorio Manoel Bahia

           Jozé Fernandes do Ó 

                     Prizidente 

           Bernardino deSena Souza 

           Carlos Manuel Rozena 

15           Françisco Jozê Pipino 
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3.1.2 José Fernandes do Ó 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por José Fernandes do Ó em 18 de outubro de 1835.  

 

 

                            Termo de Possé 

  

 Aos dezoito dia do mez de Outubro deMil 

 eoito Centos etrinta eCinco perante as duas Mezas Reuni- 

 da dos Provedores emais Mezarios da Devoçaõ de Nossa Se 

5 nhora da Solidade dos Desvalidos recebemos Possé dos; 

 Beins e Dependencia daMesma Devoçaõ Como; 

 Actual a Deministradores epor estar Com formé 

 Esta Sobré Escrevi etc. 

                                            Jozé Fernandes do Ó

10                                                      Escrivam 

           Pedro Martriz 

                     Porvedor 

           Jozé do Nacimento 

                     Ex Provedro 

15           Bernardino deSena 

                     Vis Provedor 

           Jozé Fernandes do Ó 

                     Escrivam 

           Manoel Victo Serra 

20                     Es Sarcretário 

           Francisco Borges 

                     thezoureiro 

           Daniel Correia 

                     Thezoureiro 

25           Joze Gabriel 

                     1o. Fical 

           Luiz Teixeira Gomes 

                     Ex 1o. Fiscal 

  

 [p2] 

           Manoel Victo Serra 

30                     1o. Solliçitador 
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           Joze Rumaõ Soares Gadelha 

                     Vizitadou 

           Francisco dePaula deSanta Maria 

           Joaquim Manoel de Santa Anna 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por José Fernandes do Ó em 01 de novembro de 1835.  

 

 

 Aoprimeiro dia do Mez de Novembro demil eoito Cento e 

 trita eCinco estando o Provedor emais Mezario desta deVó 

 caõ aSentamos que para Comprimento damesma devoçaõ Afacul- 

 dade ao Tezoureiro que omais breve pocivel, eComodá dé Comprimento da 

5 aCompra dehum Cinete epapel, para prestimo damesma devoçaõ 

 ejuntamente na 1a. Reuniaõ aprezentar qual quer hum Irmaõ 

 a Sua Instruçaõ ou tabella deRejime para por elles entre 

 Nós Carculado Óficar afirmado o que havemos Seguir é 

 juntamente fica o Secretario participado aes Crever atodo 

10 qual quer hum Irmão que Seacha atrazado, nos Seus Men 

 cais para napróxima Reuniaõ mencal Comparecerem a dar Com 

 primento dos Seus deveres Com pena do Artigo 49 dadespo 

 zicoens Geral do Nossos estatutos efica adiado para a 4a//

 do Corrente pellas Sete Oras datarde Comparecerem em h 

15 hum estraordinario para o Comprimento dos desvalido em que esta 

 mos em Caregado Sobre as nossás despoziçoins epor estar 

 Com forme mandou o Provedor lavra esté e eu Subré 

 esCrevi Como Secretario               Jozé Fernandes do Ó

                                                                  Secretário 

20           Pedro Martriz 

                     Porvedor 

           Thomé Manoel de JESUS 

                     Thizoreiro Enterino 

           Joze Gabriel 

25                     1o Fical 

           2 Fiscal Simplicio Manedio 

           Manoel Victo Serra 

                     1o. Soliçitador 

           Joze de São Boaventura 

30                     2o Solicitador 

           Joze Rumaõ Soares Gadelha 

                     Vizitadou 
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 [p2] 

           Gregorio Ribeiro do Nasçimento 

           Francisco dePaula deSanta Maria 

 



DOCUMENTO 03 

Escrito por José Fernandes do Ó em 17 de abril de 1836.  

 

 

                                 Acta 

  

 Aos dezacete dia do mes de Abril demil eoito Cen 

 tos etrinta e Ceis estando o Provedor emais Me- 

 zarios a recebemos os Mencais eficou adiado para 

5 a1a. Reuniaõ o Secretario aprezentar hum 

 Termo, Sobré os Irmãos que naõ tem pago os 

 Seus Mencais epor estar Com forme a Si- 

 gnamos. etc.   Como Secretario que este o fes  

 ea Signei -                                                      Jozé Fernandes do Ó

10           Gregorio Manuel Bahia                      Pedro Martriz 

                     Irmaõ                                                    Porvedor 

                                                                        Bernardino deSena 

           Manoel da Comceicam                       Como Thezoureiro Francisco Borges 

           Francisco Joze Pipino                         Joze Gabriel 

15           Manoel Martinz Grangeiro                           1o. Fical 

           Bathazal do Reis     

           Joaquim Malaquias deSanta Anna     Simplico Mamedio 

           Ignaçio de Jesus                                            Fiscal 

                                                                         Daniel Correia 

20                                                                         Carlos Manoel Rozena 

                                                                         Joze Rumaõ Gadelha 

                                                                                   vizitadou 

                                                                         Manoel Victo Serra 

                                                                                  1o. Sollicitador 

25                                                                         Joze de São Boaventura 

                                                                                   2 sollicitador 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por José Fernandes do Ó em 05 de junho de 1836.  

 

 

 Aos Cinco dias domez de Junho de mil e Oito Centos 

 E trinta e Ceis estando Comjuntos o Provedor e mais Mezari 

 os tratemos dos Recebimentos dos Mencais ejuntamente das Asi - 

 natura do termos que tinha ficado adiado para esta Reuniaõ; 

5 Cujas Continua por faltar ainda Asignatura de Algúns 

 Irmoins, etratemos a Rever o debito que Se devia a Caza ó 

 qual mandou oVis Provedor Cartiar-sé aos ditos para 

 Virem Remirem naprimeira Reuniaõ ejuntamente opro 

 jecto que seaprezentou em Meza epor esta Com forme 

10 paçou-se es te termo para Constar os feito desta Re 

 uniaõ eeu es Crivaõ Auctual ofis e Subri, es Crivi, 

                                                           Jozé Fernandes do Ó

           Bernardino deSena 

                     Vis Porvedor 

15           Pedro Martriz 

           Thome Manoel de JESUS 

                     2 Se[c]ratario 

           Como thezoureiro Francisco Borges 

           Joze Gabriel 

20                     1º Fical 

           Simplicio Mamedio 

                     2 Fiscal 

           Manoel Victo Serra 

                     1º Sollicitador 

25           Joze Rumao Soarez Gadelha 

                     Vizitadou 

           Joaquim Malaquias de Santa Anna 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por José Fernandes do Ó em 10 de julho de 1836.  

 

 

 Aos deis dia domes de Julho es tando o 

 Provedor emais mezarios Reunido em meza 

 lemos otermo em midiato do que ficou adiado 

 epozemos em execuçaõ os trato dos devitos que 

5 ficou em Exzecuçaõ eficá adiado para primeira  

 Reuniaõ tratamos das Contas epor esta  

 Com forme mandou o Provedor lavra es 

 te termo eeu Como Secretario ofis eSu 

 bré escrevi, etc.  

10                                      Jozé Fernandez do Ó

           Pedro Martriz 

                     Porvedor 

           Bernardino deSena 

                     Vis Provedor 

15           como thezoureiroFrancisco Borges 

           Daniel Correa 

           Joze do Násimento di Saõ Bouaventu 

                ra 

           Joze Rumaõ Soarez Gadelha 

20                     como vizitadou 

           Joaquim Malaquias deSanta Anna 

           Francisco dePaula deSanta Maria 
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DOCUMENTO 06 

Escrito por José Fernandes do Ó em 14 de agosto de 1836.  

 

 

 Aos quatorze dia domes de Agosto, estando o Provedor 

 emais Mezario Reunido em Meza lemos o termo Anteceden 

 te do que ficou adiado sobre as Conta do Ex Tezoureiro Da 

 niel Correia eaXemos Com forme ficando, a Rezista em 

5 tomar o Conhecimento das mais prestada do dito Tezoureiro e 

 todos os mais moVimento tendende a Nossá deVoçaõ que 

 apareçaõ epor esta Com forme mandou o Provedor 

 lavra este termo, para atodo tempo Constar eeu 

 Escrivaõ Actual, ofis e Subri, es Crevi etc. 

10                                                         Jozé Fernandez do Ó

           Pedro Martriz 

                     Porvedor 

           Francisco Borges 

           Joze Gabriel 

15                     2o. Fical 

           Manoel Victo Serra 

                     1o. Solicitador 

           Joze de Saõ B[o]aventura 

                     2o. Solicitador 

20           Joze Rumaõ Soarez Gadelha 

                     como vizitadou 

           Agostinho Antonio da Cunha 

           Joaquim Malaquias deSanta Anna 

           Manoel Martinz Grangeiro 

25           Daniel Correia 

           Francisco dePaula deSanta Maria 

           Joaquim do Nascimento de JEsuz 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por José Fernandes do Ó em 04 de setembro de 1836.  

 

 

 Aos quatro dias do mes de Setembro deMil eoi 

 to, Centos etrinta eCeis estando o Provedor emais 

 Mezarios etrabalhemos no Comprimento dos de 

 Veres e Comprimento do dever da Meza eda fes 

5 tividade da Devoçaõ eficou adiado para Ultim 

 al as mais Coizas tendente amesma de Voçaõ 

 epor estar Com forme mandou lavra este 

 para Constar Herá Suprá Cons cistorio 

 dos des Valido etc. 

10                     Porvedor                          Jozé Fernandez do Ó

           Bernardino de Sena                             Secretário 

                                                             Pedro Martriz 

                                Porvedor 

                                                             como thezoureiro Francisco Borges 

15                                                             Joze Gabriel 

                                                                       2o. Fical 

                                                             Manoel Victo Serra 

                                                                       1o. Solicitador 

                                                             Joze Rumaõ Soarez Gadelha  

20                                                                       como vi[zi]tadou 

                                                             Joaquim Malaquias de Santa Anna 

                                                             Manoel Cladio 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por José Fernandes do Ó em 02 de outubro de 1836.  

 

 

 Aos dois dias do Mez de Outubro estando  

 todos Reunidos em Aucto deMeza no dia 

 Soleno dafestividade de Nossa Senhora da Solidade 

 dos devalidos onde Seacha Colocada fizemos 

5 anova Meza Adminis tradora Com aquelle 

 Termo devido donossos deveres epara cons 

 tar mandou oprovedor Lavra estes ter 

 mo em que nos acinamos e eu o Escrevi e  

 Como Secretario, e a Signei etc. 

10           Pedro Martriz                               Jozé Fernandes do Ó

                     Porvedor                              ManoeL Martinz Grangeiro 

           Bernardino de Sena                      Marcos Joze) do Rozário 

                     Visce Porvedor                        Irmão Courespordente 

                     2 secrat[ar]io                        Manoel da Comceicam 

15           Thome Manoel de JESUS1           Ignacio deJesus e So2

           Francisco Borges                          Agostinho Antônio da Cunha 

                     thezoureiro  

           Jose Gabriel                                   Joaquim Manuel deSanta Anna 

                     1o Fical                                Joaquim Malaquias deSanta Anna 

20           Simplicio Mamedio  

                     2 Fiscal                                 Manoel Claudio 

           Manoel Victo Serra 

                     1o Sollicitador 

           Joze de São Boaventura 

25                     2o Sollicitador 

           Joze Rumaõ Soarez Gadelha 

                     como vizitadou 

 

                                                 
1 Tomé Manuel de Jesus escreve primeiramente o seu cargo, depois o seu nome. 
2 O assinante não terminou de escrever seu último sobrenome: Sousa. 

 488



DOCUMENTO 09 

Escrito por José Fernandes do Ó em 30 de outubro de 1836.  

 

 

 Aos os trinta dias do Mez de Outubro de mil e oito Cen- 

 tos e trinta e Ceis estando, o Provedor emais mezarios todos 

 Conjunto para aVotacaõ das nossas Irmaã emais haveres 

 da devoçaõ ficou adiada para aprimeira Reuniaõ eLege-çe 

5 a Comiçaõ ficando feita a Votaçaõ das nossas Irmã feita e  

 Publiçada ficando, adiado ó Artigo 42/ para sedar o in- 

 teiro Comprimento deste dever epor está Comforme man 

 dou o Provedor lavra este termo, para atodo tempo Cons 

 tar e eu Escrivam ofes é Sobre escrevi hera Supra 

10                                                                 Jozé Fernandes do Ó

                                                                           Escrivam Auctual 

           Pedro Martris 

                     Porvedor 

           Escrivaõ Francisco Borges 

15                     thezoureiro 

           Manoel Victo Serra 

                     1o Soliçitador 

           Joze Rumaõ Soarez Gadelha 

                     Como Vizitadou 

20           Daniel Correia 

           Joaquim Malaquias deSanta Anna 

           Marcos Jose) doRozario 

                                         1835 

           Agostinho Antônio da Cunha 

25           Ignaçio deJesus e Souza 

           ManoeL da Comceicam 

           Manoel Martinz Grangeiro 

           Roberto Tavarez Fransa 

           Francisco dePaulas deSanta Maria//
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DOCUMENTO 10 

Escrito por José Fernandes do Ó em 13 de novembro de 1836.  

 

 

 Aos trezé dia do mes deNovembro demil eoito centos etrin- 

 ta e Ceis estando Reunida a Mezá Auctual, pará Comprimento 

 do Termo Antecedente oque estava digó que ficou marcadó o Ar- 

 tigo quarenta e Nové ao que Sedeu Comprimento juntamente ó 

5 Artigó Nove ficando Suspençó Vinte etrez. Irmoins por- 

 Estremadós, ea Comiçaõ Nomeadá epor ter preenchido, estes 

 deveres, ficou marcadó apossé pará para treze de Dezembro 

 deste mesmo annó epor estar Comforme mandou passar este 

 termo em Com formidade daLei, e eu Escrivaõ Auctual Escrevi, 

10 eSubré esCrevi, herá Suprá etc. 

                                                                           Jozé Fernandes do Ó

           Francisco Borges                                              Secretário Auctual, 

                     Thezoureiro                                  Pedro Martriz 

           Jozé Gabriel                                                      Porvedor 

15                     1o. Fical                                         Joaquim Malaquias de Santa Anna 

           Simplicio Mamedio 

                     2. Fiscal 

           Manoel Victor Serra 

                     1o Solliçitador 

20           Manoel da Comceicam 

           Marcos Jose) do Rozario 

        1836 

                     com Respondente 

           Daniel Correia 

25           Vicente Rodriguez Pacheco 

           Ignaçio de Jesus e Souza 

           Ruberto Tauaris 

           Francisco dePaula deSanta Maria 
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DOCUMENTO 11 

Escrito por José Fernandes do Ó em 10 de julho de 1842.  
 

 

 Aos deis dia domes de Julho de1842 estando prezente o Pro- 

 vedor emais Mezarios fes-se aReuniaõ do Costume eficou adi- 

 ado, o andamento do Comprimissó Sendo descutido pello an- 

 ticipado de Capitulo a Capitulo, ejuntamente aopiniaõ 

5 da aprezentaçaõ do Irmaõ Ex-cecretario Marco Jozé do Ro- 

 zario, pello Capi tulo apontado pello no Seu memo Reque 

 rimento epor esta Comforme mandou passar este pormim, 

 em falta do Secretario -       Jozé Fernandes do Ó

           Agostinho Antônio da Cunha 

10                     Prouedor 

           Carlos Manuel Rozena 

                     Uice Poruedor 

           Francisco de Borges eSilva 

           Francisco Antônio Geraldo <2a.> Secetario 

15           Ignacio de Jesus e Souza 

           Bernardino de Sena Souza 

                     Solisitador 

           Joze Rumaõ Soarez Gadelha 
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DOCUMENTO 12 

Escrito por José Fernandes do Ó em 02 de outubro de 1842.  

 

 

 Aos 2 dias do Mes de Outubro estando o Proved[or] emais me- 

 zarios estando em Corpo de Meza fes o inventario naforma 

 da lei, e Seachou tudo Com forme o estabalicimento do Nossós 

 Estatuto efiquemos adiados para aprimeirá Reuniaõ Se 

5 qualificar as conta que Sedeve Vintilar Com omaior, 

 Escrupulo pocivel para inteiro Conhecimento detodos os 

 Nossós Irmo-ins, epor estar Comforme mandou o Pro- 

 vedor que este fizessé etodos as Signassé Erá Supra 

 eeu Secretario atual oá Signei, 

10           Daniel Correia Jozé Fernandes do Ó

                     Poruedor 

           Manoel da Comceicam 

                     Vis Porudor 

           Joze Rumaõ Soares Gadelha 

15                     tizoreiro 

           Lopodlino Sergio 

                     Primeiro Fiscal 

           Jozé Francisco de Jesus 

           Francisco dosantos o Itapagipe 

20           Francisço das Chagas 

           Batazar do Reis 

           Hereques de Oliuera 

           Jacinto Pereira da Silva 

           Jozé Ramos 

25           Manoel Caetano 

           Victor de Santa Ana 

           Manoel Gonçalves da Silva 

           Carlos Manuel Rozena 

           Manoel do Espirito Santo de Carvalho 
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DOCUMENTO 13 

Escrito por José Fernandes do Ó em 27 de novembro de 1842.  

 

 

 Aos Vinte e Sete dias domes de Novembro estando 

 O provedor emais Mezarios em Mezá Estraordinaria 

 prestou-se por meio de escortino adiliberaçaõ aque 

 Esta[r]emos adita Mezá para adecizaõ do nossó Irmaõ 

5 Manoel da Paixaõ que por huma Carta semandou 

 Sedespedir quando aMezá onaõ quizessé estar 

 pella Sua opiniaõ, Cujo, aucto praticamos por 

 Escortino Sahio onossó Irmaõ Vencido Com 

 Oito Voto de Sua parte epor parte dadevoçaõ 

10 Quinzé Votos o que ficou em Se comonicar por huma 

 Carta ao Nossó Irmão dito adeliberaçaõ da Meza e fican 

 do adiado hum Novó balanca o que a Caza possué- 

 em próxima Reuniaõ e Seguir-se os-afazeres, adiado 

 do nossó Irmaõ Marco Jozé do Rozario logo que este 

15 Comprimento de mais nececidade Secompri epor esta 

 Com forme mandou lavra este para Constar 

 e eeu Secretário oaSignei -                Jozé Fernandes do Ó

 Nota Bene fica a Nossó Irmão Suprá demetido 

 do lugar por aSim Com ciderá 

20 aSem bleia geral - 2o. Artigo - 47, 

 dadespoziçaõ Geral do Nosso; 

 Com premissó, Bahia Era Supa 

                    do Ó                                             Correia 

                 Secretário                                        Poruedor 

25           Francisco Zacarias das Chagas          Manoel da Comceicam 

                                                                         Vis Provedor 

           Francisco Boges eSilva                       Joze Rumaõ Soarez Gadelha 

           Jozé Maria Vilella                                Leopoldin Serogio 

           Marcos Joze) do Rozário Ven              Primeiro Fiscal 

30                    çido Sobre ser Idimitido  

                    o Irmão aSima  

           Anjo Virícimo Pinheiro                       Izidio da penha 

           Pedro Martriz                                      Padre Jozé Faustino da Costa Gomes 

           Francisco Telles                                  Agostinho Antônio da Cunha 
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35           Jozé do Nacimento                             Francisco Borges Xavier 

           Jozé Ramos                                          Jozé Francisco de Jesus 

           Manuel Caetano                                  Manoel Goncalves daSilva 

  

 [p2] 

           Bernardino de Sena Souza 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

40           Feliciano Jozé deAndrade 

           Carlos Manuel Rozena 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Luís Teixeira Gomes 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em 10 de setembro de 1832.  
 

 

 Aos dez dias do mez de Se 

 tembro de mil oito centos etrinta e dous pe- 

 rante o Juiz e Mezarios deu-se todos poderes 

 ao Nosso Irmaõ Consultor Manoel da Conceicam 

5 para exercer de Thezoureiro té que em o dia daposse  

 dezesseis do Corrente; e com estes poderes pode 

 tudo pagar, e cobrar: pois por elle ficamos 

 responsavel pois que assinamos na Bahia 10 

 do Setem[br]o de1832 como Escrevi Luiz Teixeira Gomes

10        Assignou Manoel Victo Juz Fundador1

     Luiz Teixeira Gomes

             Escrivaõ, e Diffinidor 

     Jozé do Nacimento Por[cu] 

              rador Gera Definnido[r] 

  

  

15 Prottestamos2

  

 Vallor   Favos    Nu[.] 

  

 Brancas       Pretas 

 

                                                 
1 Caligrafia de Manuel Vítor Serra. 
2 A cor da tinta utilizada para grafar esta palavra, diferentemente do resto do documento, assume uma tonalidade 
mais escura. 
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DOCUMENTO 02 

Escrito em 16 de setembro de 1832 por Luís Teixeira Gomes. Ocupando de cima a baixo a margem 
esquerda da página, encontra-se um traçado em forma de chave feito com lápis de cera vermelho claro. 
Do mesmo modo, há também, entre as linhas 9 e 10, 14-15 e 17-18, sublinhados feitos com o mesmo 

material. Não parecem terem sido colocados pelo autor. Este, pela coincidência das marcas 
paleográficas, introduz, entre as linhas citadas, sublinhados em forma de espiral, objetivando separar, 

através desse recurso, as possibilidades para onde iria o cofre.  
 

 

                                                    Bahia 16 de Setembro de 1832 

  

 Protestamos ser constantes 

 no depozito das nossas joias entradas 

 a qual se acha já em coffre, e a onde  

5 deve estar o coffre depozitado a Saber-1

 conjunto ao Coffre dos Rozarios, ou oCoffre,2

 doSenhor dos Martirios; alias em cazas  

 parteculares.3 - Decidio-se por maior 

 votto das favas oSeguinte  

                                

10 Rozario de Santo Antônio a onde estamos conjuntos sahio 

 com dezoito favas pretas e quatorze brancas 

                                

 Para estar aonde existe o Coffre do Senhor dos Mar- 

 tirios sahio com honzepretas, e vinte huma  

 branca 

                

15 Para estar com oCoffre do Rozário das Portas 

 do Carmo Sahio com treze pretas, e dezeno-1

 ve brancas 

                    

 Para caza particular, Eporemquanto Seguintes4

  

                                                 
1 Sinal - em tinta cuja cor se difere da do documento. Parece ter sido introduzido depois da sua feitura. 
2 Nesta linha 6, os grafemas <s> das palavras <dos> e <Rozarios> e o <o>, artigo que precede o substantivo 
<Coffre>, bem como as duas vírgulas, foram escritos com tinta diferente da do documento. Também aqui 
parece terem sido colocados em momento posterior à sua confecção. 
3 Nesta palavra, o primeiro <e> parece ter sido escrito em momento posterior, pois a cor da tinta diverge da do 
documento. 
4 A cor da tinta com que foi escrita a vírgula, nesta linha, diferencia-se da do documento. É possível que também 
tenha sido introduzida em momento posterior. 
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 A do Senhor Reverendo Parcho5 Joaquim Joze deSantaAnna 

20 Sahio Vinte branca, e honze pretas  

                                

 Seguio-se | por enquanto para | estar nas- | Cazas Parte- | culares afim | de o depois | [?] para 

aonde for aprovado, ou o que for conveniente ajunta e Meza, foi para a caza do | Senhor Reverendo 

Padre Joaquim Joze deSanta Anna por ser já noite, e finda os trabalhos | [da] Meza6  

 

                                                 
5 É mais provável que a grafia desta palavra reflita a dificuldade do autor do documento em representar a 
proparoxítona, daí a opção por não considerá-la uma abreviatura. 
6 Trecho escrito em cor diferente da do documento. Reconhece-se nele a caligrafia de Luís Teixeira Gomes. 
Inicia-se na margem esquerda da página, a partir da linha 18, conforme se pode observar na edição fac-similar. 
Logo após a 20, ocupa toda a extensão das linhas 21 e 22 para ser finalizado no início da 23. 
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DOCUMENTO 03 

Embora assinado pelo Vigário Joaquim José de Santana, é Luís Teixeira Gomes quem escreve esse 
documento em 16 de setembro de 1832. Ao longo da página, na margem esquerda, encontra-se um 

traçado em forma de chave, escrito com lápis de cera vermelho claro.  
 

 

 Fica em meopoder hum Coffre feixado com tres 

 chaves Axando-se huã em maõ do Juiz Manoel 

 Victo, outra na do Escrivaõ Luiz Teixeira Gomes 

 outra na do Procurador Geral Joze do Nacimento por 

5 unannime vontade da Meza actual e por ser 

 tudo verdade assignei na Bahia Freguezia deSanto Anton[io]1

 aos 16 dias do mesde2 Setembro de1832 - 

  OVigário Joaquim Jozé deSanta Anna 

                                         

 

                                                 
1 A cidade de Salvador, à época em que o documento foi escrito, se dividia em freguesias ou paróquias. Na de 
Santo Antônio, estava localizada a primeira sede da SPD. 
2 O autor inicialmente escreveu <meis>. Operou da seguinte maneira na correção: a partir do grafema <i>, 
traçou o <s> e, onde escreveu <s>, sobrepôs o <d> da palavra posterior. 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em 16 de setembro de 1832.  
 

 

 Em vertude desta fiança do Coffre na Caza do Senhor 

 Reverendo Padre Vigário Joaquim Jozé deSanta Anna, por nos todos Irmãos 

 congrátulados para ficar por estes dias té nova delibera 

 çaõ da Meza Adminis tradora da Ca<i>xa Coffre, que ficou 

5 nadita Caza e na responsabelidade do mesmo Illustríssimo e Reverendo Senhor Padre 

 estamos conforme esciente epor isso assignamos na  

 Bahia aos 16 dias domez deSetembro de1832 e eu 

 Escrivaõ que escriviLuiz Teixeira Gomes - Assignou -  

                   Manoel Victo 

10               Juiz Fundador 

      Luiz Teixeira Gomes

               Escrivam Diffinidor 

           Jozé do Nacimento 1o. 

                    Porcurador Gera defini 

15                                                          dor 

            Manoel da Comceicam 

               Tezoureiro intirino 

             Pedro Fortunato de Faria 

  

 [p2] 

           Roberto Tavares                                               Rodrigo daCruz 

20                     Irmaõ                                                                 Irmaõ 

           Ricardo do Laço Sam Paio  

                     Irmaõ  

           Daniel Corria                                   Bathazar do Reis 

                                                                                                Irmaõ 

25           Manuel doSacramento eConceican Roza       Manoel Martinz Grangeiro 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em 23 de setembro de 1832.  
 

 

 Aos vinte tres dias do mez deSetembro demil 

 oito centos etrinta e dous prezentes o Juiz Funda 

 dor e Mais Mezarios Leo-se as cartas deregeite 

 dos Diffinidores Joze deSouza Santos - Caetano da Cunha - 

5 Manoel Jose Giló - Francisco Candido: sahiraõ por 

 todos dito apalavra nullo té que por suas livre von 

 tade venha ser Irmae)ns, ou o cupar Cargos epor 

 tudo ser assim publico eu Escrevi como escriva)o 

 Luiz Teixeira Gomes assignarao - 

10           Manoel Victo Serra 

                     Juz Fundador 

           Luiz Teixeira Gomes

                     Escrivam 

           Joze do Nacimento 1o. 

15                     Porcurado Geral definnidor 

           Manoel da Comceicam 

                    Tezoureiro Intirino 

           Pedro Fortunato de Faria, [?] 

           Roberto Tavares 

20           Rodrigro daCrus Velôzo 

           Ricardo Laç[o] Sam Payo 

           Daniel Corria 

           Baltazar do Reis1

           Manuel doSacramento e Conceican Roza 

25           Manoel Martinz Grangeiro 

 

                                                 
1 <v> escrito a lápis, logo após o nome de Baltazar dos Reis. 
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em 16 de novembro de 1832.  
 

 

 Aos dezeceis dia do mez de Novembro 

 de1832 estando o Juiz Fundador, eos dous 

 Diffinidores1 eos mais mezarios reunidos 

 em vertude do Compromisso Capítulo 3o. § 21 

5 setamos o seguinte - 

 Primeiro, que nos dias dezeceis sedo que caia em 

 dias de servisso cabe aver Missa no Domingo e 

 mediato. Segundo, que a Missa he selebrada 

 pelo Padre que adisser logo as Oito horas imperte 

10 rivelmente. Terceiro que principiada aMeza 

 de recebimento dos Mensaes ou Despacho afinal 

 principiadas nove horas damanhã, efinda 

 as doze horas, sem remiçaõ ou Licença 

 de Pessoa alguma. epor estarmos comforme 

15 eu sobscrevi e assignei Luis Teixeira Gomes, Sa 

 cretario - assignouse         Manoel Victo Serra 

                                                     Juz Fundador 

                                  Luiz Teixeira Gomes

    Secretário Definidor 

20        Manoel da Comceicam 

    Thezoureiro 

         Jozé do Nacimento 1o. 

                                            Porcurador geral 2o. Defin

                                            idor 

25                                  Manuel do Sacramento e Conceicam Roza 

                  Concultor 

                                  Gregorio Manuel Bahia 

                                Comçultro  

                                  Bernabé Alvares 

30                                 Conçultor 

  

                                                 
1 O autor primeiramente escreve essa palavra iniciando-a com letra minúscula. Depois, opera correção: escreve o 
<D> maiúsculo. 
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                                   Ignacio de Jesus 

                                 Concultor 

  

 [p2] 

 Roberto Tavares 

       Consultor 

35 Jozé Maria Vilella2

       Andador 

 Vicente Rodriguez Pacheço 

       Çoncurtor 

 Francisco Miguel dos Anjos 

40       Emquruidor 

 Francisco Joze Pippino 

 Manoel Joao do Rozário3   

 

                                                 
2 No final dessa assinatura, há um <u> maiúsculo em lápis de cera azul 
3 Logo depois dessa assinatura, há um sinal <x> escrito com hidrocor azul escuro. 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em 16 de novembro de 1832. Ao longo da página, na margem 
esquerda, há um traçado, em forma de chave, feito com lápis de cera vermelho. Entre as linhas 5 e 6, 
há um traço com uma forma aspiralada no meio, objetivando, talvez, um espaçamento. Ao longo do 
terceiro parágrafo, encontram-se 5 traços dispostos lado a lado. É possível que isso queira indicar o 

cancelamento da cláusula ali proposta.  
 

 

  Aos dezeceis dias domez de 

 Novembro de1832 estãdo Juiz Fundador 

 e dous Diffinidores eos mais mezarios 

 Reunidos sentamos emvertude do Com- 

5 promisso O Seguinte - 

                           

      Primeiro, qualquer Irmaõ seja quem 

 for que por sua cauza uzurpar qualquer 

 alfaia da Confraria <sendo justificado> fica notado por la- 

 draõ e extinto para nunca mais servir 

10 e menos ser valido pela Caixa ou interrado 

      Segundo qualquer Irmaõ que estando em 

 Meza fica responsalbelizado por qualquer 

 abuzo por dizer oque sepassou na Meza  

 aoutro seu Amigo, parente, Irmaõ, 

15 ou Mulher, May, Pay, [ou]filho; e 

 no Cazoque se saiba que qualquer publicou 

 he suspenço para outra reuniaõ por suspei 

 to por todo o anno epor estar Conforme 

 Assignamos -            Manoel Victo Serra 

20                                             Juz Fundador 

                           Luiz Teixeira Gomes

                                       Secretário Definidor 

                           Jozé do Nacimento 1o. 

                                       Porcorador Geral 2o definidor 

25                           Manoel da Comceicam 

                                       Thezoureiro 

  

 [p2] 

           Manuel do Sacramento eConceicam Roza 

                     Concultor 
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           Bernabé Alvares 

30                     Conçultor 

           Gregorio Manuel Bahia 

                     Comçultro 

           Ignacio de Jesus 

                     Concottro     

35           Roberto Tavares 

                     Consultor 

           Jozé Maria Vilella 

                     Andador 

           Vicente Rodriguez Pacheço 

40                     Çoncutor 

           Francisco Miguel dos Anjos 

                     Emquridor 

           Francisco Jozé Pippino 

           Manoel Joaõ do Rozário 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em 02 de fevereiro de 1833. Ao longo do documento, escrito em um 
parágrafo, encontram-se, a exemplo do anterior, cinco traços dispostos lado a lado. Tendo em vista 

terem sido esses traços feitos com a mesma tinta da letra do documento, é possível que o seu autor ou 
um membro os tivesse feito.  

 

 

 Aos dous dias do mez de Fevereiro 

 de mil oito centos e trinta e tres perante 

 O Juiz Fundador sentamos sciente  

 que Emvertude do § 33 do Compro- 

5 misso fica multado aqual quer Mezários 

 quefalte assistencia de Meza Men 

 saes pagaraõ de cada falta 320 ser- 

 vindo esse dinheiro para os mulimentos eu 

 tencilios para devocaõ  social epor estar 

10 comforme sobscrevi como Sacretário Luiz

 Teixeira Gomes e Assignou - 

                     Manoel Victo 

           Bernabé Alvarez                Juz Fundador 

                     Conçultor  

15      Luiz Teixeira Gomes

           Roberto Tavares                                    Secretário 1o. Definidor 

                     Comsultor                  Manoel da Comceicam 

           Gregorio Manuel Bahia                            Thezoureiro 

                     Comcutro                               Jose do Nacimento 1o. Porcu

20                               radro Geral 2o definidor 

           Manoel Joaõ do Rozário                       Cegundo Procurador Jerar1

                     Consultor                               Theotonio de Souza 

                                                                             Emquirridor 

                      Francisco Jozé Pippino 

25                                                                      Bernardino deSena Souza 

                                                                                Andador 

                                                                      Francisco Miguel 

                                                                     Vicente Rodriguez 

                                                                      Manuel doSacramento eConceicamRoza 

 

                                                 
1 Contrariamente ao que ocorre, nesse documento Teotônio de Sousa e Francisco José Pepino primeiro 
escreveram seus cargos dentro da SPD e, depois, assinaram. 
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Luís Teixeira Gomes. Não é datado, porém se situa entre 24 de março e 21 de abril de 
1833. Ao longo da margem esquerda da página, em forma de chave, e também sob o título deste 

documento, encontram-se traçados feito com lápis de cera vermelho. Também sob a linha 5 há traço 
feito com o mesmo material.  

 

 

                                                                                       Cartas para refformas de Capítulo 

                                                                                 e § do Compromisso, em 1833 

  

                                           Senhores Irmaõs 

                                           da Devoçaõ de Nossa Senhora daSolidade dos Desvalido 

  

5 Em vertude da Meza do dia 24 de Março 

 do prezente anno commonico aVossas Merces para vir 

 des cutir o nosso Compromisso em algum dos Capítulo 

 e § que seofferecer abem da nossa confraria 

 sendo porem em Junta imperterivelmente 

10 no dia 21 de Abril, as 8 horas da manha 

 na mesma Capella dos Quinze Miste 

 rios. ficando serto de que o naõ podendo 

 comparecer dar por bem, e aceito o que por 

 nos for sancionado; enaõ terá lugar a  

15 reclamar civicias, visto de mostrar falta 

 como quando suspeito, muito embora naõ 

 séja Irmaõ, poisquejá1 esta deposse para qualquer 

 tempo e instante declarar-se, é por una- 

 nimidade dos actuáes Mezarios o escre 

20 vi // e assignei como Secretário2 Luiz Teixeira Gomes

 

                                                 
1 O autor escreveu inicialmente a palavra <pois> por extenso, depois abrevia-a e acrescenta <quejá>. 
2 Na abreviatura dessa palavra, junto ao <o> sobrescrito, encontram-se, ao que parece, dois <t>. Por não se 
saber com clareza se se trata de lapso ou não do autor, optou-se por desenvolvê-la como <Scrº.>. 
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em 21 de abril de 1833.  
 

 

       Aos vinte hum dia do mez 

 deAbril de1833 em Acto de Jun 

 ta e Meza Fundadora e Deffini 

 dora para derrogar o § 19 § do Capítulo 2o. 

5 sahio aprovado ficar omesmo § 19 § a ceito 

 e naõ derrogado - 

       Ficar nopoder do Thezoureiro aquantia de 10$ 

 ficou nullo efica só para sahir do coffre 

 quando morrer algum Irmaõ - 

10       Para serem Validos os filhos dequal quer Irmaõ 

 ou Irmaã sejaõ elles da côr daSua 

 ficou nullo - 

       Para ser derrogado o § 28 § ficou 

 Derrogado todo elle - 

15       Lanca-se o Termo como Ley os que 

 ficaraõ aprovado, assim como aver 

 Loterias.  e Por estarmos conforme assi- 

 gnamos e eu sobscrevi Luis Teixeira Gomes

 como sacretário que fiz Escrever - 

20                                                                            Manoel Victo Serra 

                                                                                      Juz Fundador 

 Nota Bene                                                          Luiz Teixeira Gones

 O Sacretario Luiz Teixeira Gomes                                 Secretário Definidor 

 naõ deu votto algum na re-                              Manoe[l] daComceican 

25 forma por ser quem fes areforma                                   Thezoureiro 

 asignou, por estar como Escrivam da                                      

 Junta.    nada mais1                                           

                                       

 [p2] 

           Jozé do Nacimento 1o. Pucorado Geral 

           Theotonio De Souza   Procurador Geral 

  

                                                 
1 Nota escrita por Luís Teixeira Gomes com tom de tinta mais claro que o utilizado no documento. 
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30           Gregorio Manuel Bahia 

                     Comçultro 

           Manuel doSacramento e Conceicam Roza 

                     Concultor 

           Vicente Rodriguez Pacheco 

35                     Concurtor 

           Bernardino deSena Souza 

                     Andador 

           Francisco Jozô Pippino 

                     Emquiridor 

40           Bernabê Alvares 

                     Concultor 

           Daniel Correia 

                     Cu[.]tor 

           Gregorio do NasÇimento 

45           Jozé Fernandes do Ó 

           Jozê Maria Vilella 

           Pedro Fortunato de Faria 

           Manoel Martinz Grangeiro 

           Roberto Tavares 

50                     Conçultor 

           Barthazar dos Reis 

                     Consultor  
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DOCUMENTO 11 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em  04 de agosto de 1833. Em lápis de cera cor vermelha, encontra-
se um traçado em forma de chave ao longo do documento, na margem esquerda. Também com lápis 

de cera da mesma cor, há outro traçado que se inicia no final da linha 4 e termina no final da 5.  
 

 

 Aos quatro dias do mez de Agosto 

 de1833, pedio o Juiz Fundador Meza, perante 

 esta compareceraõ os Deffinidor emais mezários reu- 

 nido epropos o Juiz que sedevia Organizar 

5 hu )a Loteria de mil Belhetes empresso a 32o 

 cada hum, e para esse fim apareceraõ planos 

 aonde se aprovou oprezente que foi impremido 

 e Requerendo a Authoridade do Juiz de Paz do Bai- 

 ro para esse consentimento em combio-se o Procurador Geral Deffinidor 

10 Joze do Nacimento o qual comprio com aformalidade 

 exegida do que tudo escrevi como Escrivam Diffinidor 

 oqual assignei Luiz Teixeira Gomes efiz escrever 

                                                    Manoel Victo Serra 

                                                  Juis Fundador 

15                                                  Luiz Teixeira Gomes

                                                  Secretário Definidor 

                                             Manoel da Comceicam 

                                                  Thezoureiro 

                                               Bernabé Alvares 

20                                                  Concultor 

                                             Jozé do Naçimento 1o. 

                                              Porcurador Geral E 2o Defininidor 

                                                  Berna[rd]ino deSena Souza 

                                                        Andador 
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DOCUMENTO 12 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em 28 de outubro de 1833. Em lápis de cera cor vermelha, encontra-
se um traçado em forma de chave ao longo do corpo do documento, na margem esquerda. Traçados 

feitos com o mesmo material também se encontram sob a linha 3, a partir da palavra <Interamentos>,  
e sob a linha 5, a partir da palavra <ou>.  

 

 

 

 Aos 28 dias do mez deOutubro de1833 

 Perante aMeza Fundadora Sentou-se 

 que para os Interamentos dos falecidos Irmãos 

 quer Irmaõ - ou Irmaã seraõ acom- 

5 panhadas com Cincoenta Toxas assezas 

 para o lugar destinado sepultura, epor 

 estarmos comforme fiz sobscrever e assignou 

                                             Manoel Victo Serra 

                                             Juis Fundador 

10                                             Luiz Teixeira Gomes

                                             Secretário Definidor 

                                              Manoel da Comceicam 

                                             Thezoureiro 

                                              Jose do Nacimento 1o. 

15                                    Procurador Geral 2o. Definidor1

                                             Roberto Tavares 

                                             Consultor 

                                             Vicente Rodriguez Paxeco 

                               Consultor 

20                                             Baltazar do Reis 

                                             Consultor 

                                             Bernabé Alvares dos Santos 

                                             Daniel Correja 

 

                                                 
1 Escreve inicialmente <2ª>. 
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DOCUMENTO 13 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em 03 de maio de 1835.  

 

 

 Aos tres dias do mes de Mayo de1835 estando 

 conjunto faltaraõ os Seguinte O Irmaõ Provedor 

 Joze do Nacimento, e o 2o. Sacretário Vicente Rodriguez Paxeco 

 e o Irmaõ Vezitador Joze Fernandez do O. feixosse 

5 achamada com tinuouse os trabalho que ja vai para 

 a Comissaõ dessedir eregular, epor estarmos com 

 formes esta fiz sobscrever 

 Nota Bene faltou igualmente               Manoel da Comceicam 

 o Sacretário da Comisao                              Vis Providor 

10 Joaõ Carlos -                                        Manoel Victo Serra 

                                                                         Seçretario 

                                                               Daniel Correia 

                                                                         Thezoureiro 

                                                               Luiz Teixeira Gomes

15                                                                         1o. Fiscal 

                                                               Gregorio Manoel Bahia 

                                                                         2o. Fiscal 

                                                               Pedro Martriz 

                                                                         1o Soliçitador 

20                                                               Bartizar do Reis 

                                                                         2o. Soliçitador 
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DOCUMENTO 14 

Escrito por Luís Teixeira Gomes em 04 de outubro de 1835.  
 

 

 

                        Actas 

  

 Aos quartos dias do Mez de outubro de1835 

 Estando o Provedor e o Mais Mezario1 continu 

 ou-se o Trabalho de rever as contas das Lo- 

5 terias, só apareceo a conta da 5a. Loteria 

 que reprezentou Oito centos e setenta enove 

 bilhetes, faltando cinto evinte para prenhen 

 cher aconta de mil bilhete que heraSeo2

 compto, ficando o respectivo Thezoureiro Da 

10 niel Coreia na responsabelidade na 

 meza extraordinaria marcada para 

 a noite do dia 8 de Outubro: assim 

 como dar as contas dos tres mezes queaqual 

 foi reprovada por falta dos requezi- 

15 tos Costumados em vertude daLei, 

             Ficando aespera da conta da 

 4a. Loteria que ficou responsavel o ex The 

 zoureiro Manoel daConceiçaõ, Fica adi 

 ado aremataçaõ do novo Coffre aquem 

20 preferi por menos fazer. Faltaraõ 

 o Irmão Francisco Joze Pepino - Joaõ Carlos 

 e Theotonio de Souza E he que Sobreescrever1

           Manoel Victo Serra 

                     Secretário                     Jose do Naçimento 

25                                                                      Provedor 

           Luiz Teixeira Gomes                 Daniel Corria 

                     1o. Fiscal                                   Thezoureiro 

                                                            Gregorio Manuel Bahia 

                                                                      2o. Fiscal 

                                                 
1 Caligrafia de Manuel Vítor Serra. 
2 O <S>, na palavra <Seo>, foi escrita inicialmente em letra minúscula. 
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 [p2]  

30           Joze Fernandes do Ó  

                     Vizitador  

           Fracisco Borges Xaviel  

           Bernardino de Sena Souza  

           Simplicio Mamedio  
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DOCUMENTO 15 

Escrito por Luís Teixeira em 08 de outubro de 1835.  

 

 

             Aos Oito dias do mez de Outubro 

 de Mil oito centos e trinta ecinco 

 Estando o Prevedor emais Menbros 

 Administradores deo-se principio 

5 aos trabalhos da Atta de 4 do Corrente 

 Tomou-se Conta da 4a. Loteria 

 Fica na responsabilidade do 1o. Sacretário 

 dar Somada, eventilada aconta 

 do ex Thezoureiro Manuel da Conceicam - Fica 

10 para Meza do dia 11 do Corrente as 7 ho- 

 ras da manha adar-se comprimento 

 ao dinheiro para o novo Coffre que sevai 

 fazer; e tratar-se de criar-se Comis 

 soens, e tambem aconta do Thezoureiro 

15 Daniel Correia dos tres mezes epor estar 

 Comforme eu que Sabreescrever asinei1  

                                                                                     Manoel Victo 

                                                                                                Secretário 

           Pedro Martres                                                   Joze do Nacimento 

20                     Procurador Solicitador,                                    Provedor 

           Jozé Fernadez do Ó                                          Manoel da Comceicam 

                     Vitador                                                               Vice Prouedor 

           Bernardino de Sena    

           Manoel do Sacramento eConceicam Roza     Daniel Correia 

25           Joze Rumaõ                                                                Thezoureiro 

           Theotonio de Souza                                         Luiz Teixeira Gomes

                                                                                               1o. Fiscal 

           Manoel Martinz Grangeiro                              Gregorio Manuel Bahia 

                                                                                               2o. Fiscal 

 

                                                 
1 Caligrafia de Manuel Vítor Serra. 
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3.1.4 Manuel da Conceição 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Manuel da Conceição em 21 de outubro de 1834.  

 

 

 Aos Vintes hum de mes de outubro 

 de1834 estando o Juis emais 

 mezario emeza Compreta 

 direberraro que quanto antes 

5 Catiar ce o IrmãoEx para hum 

 Junta no dia 1 de Nouenbro 

 pela 8 ora da Menha em- 

 uertude de dar Compimento 

 o pogetos oferecidos A deuo- 

10 caõ efimeza do que asinamo 

            Jozé do Nacimento 

                      Juis 

           Daniel Correa 

                      Thezoureiro 

15           Manoel d daComceicam

                      Procurador Geral 

           Joaquim do Naçimento de JEsus 

                      Andador                    18 

                                                        34 

20            A rogo do Senhor Baltazar do Reis 

                      Naçimento 

            Françisco Jozé Pipino 

            Bernardino deSena Souza 

            Raimundo Nonato 

25            Luiz Teixeira Gomes 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Manuel da Conceição em 2 de maio de 1841.  

 

 

 A Comicaõ Premanente Pros testa des 

 o dia da Reuniaõ 2 de Majo de 1841 

 Sobre o Altigo 38 e 39 que Aparicendo deste 

 dia por diente areprezentacaõ daComm- 

5 icaõ a Ilustre Meza para Despacha 

 o Requirimento da Deuocaõ Comadata 

 do dia 20 de Abril do Corente an no 

 Protes tou que todá qual quer falta doIrmão 

 que deze zaõ entar e dos Irmão que pederem 

10 asua dimisaõ por Cauza do Compemen- 

 to do Artigo aSima de Clarado naõ 

 aparicendo apena neste Artrigo que 

 aILustre Miza athe areforma do- 

 nosso Compremisio Igiga do Mencaes 

15 da Deuocaõ as murta que os Irmão tiuerem 

 de Comprir pagar elle ficara res- 

 ponca vel pella as fatas do andamento 

 des ta de uo caõ Visto negar o despaxo 

 que a Commicaõ emViov emNome da De- 

20 uocaõ ev que fis easiner                             Manoel da Comceicam

                                                                                1o Sarcatário da 

           Como Irmaõ Reprezentante                      devocaõ 

                     Cipriano Serafim                   Carlos Manuel Rozena 

                     dos Anjos                                          Secretario da Co 

25           Como Irmaõ Reprezentante                      micaõ 

                     Manoelda Comceicam     

           Henrique de Olivera                        Bernardino de Sena 

                     1a  

                  Fical                            Francisco de Borges eSila 

30                                                                    Roberto Tauares 
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3.1.5 Manuel do Sacramento e Conceição Rosa 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 23 de fevereiro de 1834.   
 

 

 Ao nove dias do mez de Fevereiro Anno de 1834

  

 Aos vinte trez dias domez de Fevereiro 

 demil eóito sento e trinta e quatro nesta 

 Leal e Valeroza Cidade de São Salvador   Bahia 

5 de to dos os Santos    Estanto em Junta, e meza 

 da Devocaõ de Nossa Senhora da Solidade do Desvalido 

 O Prezidente da Junta de Liberou o seguinte- 

 em Concideraçaõ do que sereprezentou Contra o- 

 Irmaõ Ex Escrivam Luiz Teixeira Gomes o Progetto- 

10 Emprenço Ferindo o milin dre da Soçiedade 

 damesma Devocaõ e que autorizou a Junta afacul 

 tar a Meza de pois de ter es corrido o es co tinio man 

 dar im primir huma Satisfacaõ ao Publico 

 em Resposta da dita. Espedida nodia 16 de Janeiro 

15 de 1834 e para Constar mandou o Prezidente e mais 

 Membro da Junta que este fizese e asig ase 

 Como -                                                  Escrivam da Junta 

           Como Perzidente da Junta                      Françisco Jose Pipino 

                     Pedro Martriz 

20           Manuel do Sacramento e Conceicam Roza

           Carlos Manuel Rozena 

           Bartizar do rres 

           Ignacio de Jesus  

           Roberto Tavares 

25           Juis Joze do Nacimento 2o. Definidor 

           Manoel Victo Serra Escrivam da Meza 

           Daniel Corriea 

           Felis dos Santos Lixboa 

  

 [p2] 

           Vicente Rodriguez Pacheco 

30                     Porcorador o 2, 
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           Raimundo Nonato 

           Rodriges da Crus Vellozo 

           Ricardo Lasco de Santo Paulo 

           Joaquim Manoel de Santa Anna 

35           Victorino Pereira da Lacerda 

           Jozé Fernandes do Ó 

           Ander Cersino de São Joze 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 23 de fevereiro de 1834. 
 

 

                                        anno 1832 

 Aos Vinte trez dias do mes de Fevereiro de 1834 

 Estand o prezidente os Juiz Fundador e Prezidente 

 da Junta de liberou aJunta que to dos Irmãos 

5 Princi piante aes ta Devocaõ tenhaõ o termo 

 de D[o]finidores aquelles que merecer Unanim 

 amente Popular epara que Conste passou oprezidente 

 Bahia Escreve Como Sacretario de Junta., faco aprezente 

 e de Claro que hé a meza de 1832 para 1833-  

10 Como os primeiro fundadores que Instalaraõ esta 

 Devocaõ                Como Sacretário de Junta 

                                      Françisco Jozé Pepino 

           Pedro Martriz 

           Juis Jose do  Vis Perzidente 

15                     Nacimento 

           Manoel Victo Serra 

                     Escrivam Fundador  

           Daniel Correia 

           Manoel do Sacramento e Comceiçam Roza

20           Carlos Manuel Rozena 

           Bartizar do rres 

           Ignacio de Jesus 

           Roberto Tavares 

           Jozé Fernandes do Ó 

25           Manoel da Comceicam 

                     Geral 

           Vicente Rodriguez Pacheco 

                     Geral El

           Raimundo Nonato 

30           Victorino Pereira de Lacelrda 

           Joaquim Manuel de Santa Anna 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 23 de julho de 1834.  
 

 

                    Termo de Acordaõ 

  

 Aos Vinte diás domez de Julho em- 

 Reuni aõ ém assa dos Devotoz de Nossa Senhora 

 do [?] Solidade dos Des validos foi oferecido 

5 pello Escrivam a tual da meza Manuel Victor  

 Serra hu progetto oqual será inda des Coti- 

 do quando elle aprezen tar a Ca da  hu dos Irmão 

 folhe tos enpreço que Contenhaõ os Artigo e §§ 

 que ofereceu em firmeza de que e foi sencionado 

10 eVotado e foi aprovado Com do Ze1 Votoz 

 afavor da Devoçaõ e Çinco contras em fir 

 meza de que asig nasse              Manoel daComceiçam 

                                                            Procurador Geral por vaga de Escrivam 

           Joze) Maria Vilella         Jozé do Nacimento Juis 2 

15                                                            Definidor 

                                                  Vicente Rodriguez Pacheco 

                                                            Porcurador Jerar 

           Francisco Borges          Daniel Correia 

                                                         Thezoureiro 

20                                                  Joaquim do Naçimento de Jesus 

                                                            2º. Andador 

                                                  Jozé Fernandes do Ó 

                                                  Manuel do Sacramento eConceiçam Roza

                                                  Raimundo Nonato 

25                                                  Pedro Martris 

                                                  Gregorio Ribeiro do Nasçimento 

                                                  Luiz Teixeira Gomes 

                                                            Definidor Prizidente 

 

                                                 
1 <Do Ze> foi escrito sobre outra palavra. 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 07 de setembro de 1834. 
 

 

                           Termo de Rezoluçaõ 

  

 Aos Sette dias domez de setembro de mil 

 oito sento etrinta e quatro estando os Juiz 

 emais Soçio Ex deliberow a fazerem meza 

5 e Lavrar a Por taria do Nosso Thezoureiro o Irmão Daniel 

 Correa por ter a Vido nesta Devocaõ huma  

 grande Relaxacaõ entre os a tuaes Soçio A- 

 Administradores de serem chamados pri- 

 meira e 2a. Vez e de Ultimo huma Junta 

10 nodia asima <naõ compareçeraõ> epara naõ ser Reprovado segundo 

 aLei do nosso Comprimiço. Capítulo 8// epara Constar- 

 mandou os Soçios Ex que Este se fizesce eu 

 me asignase Como Sacretário Manoel Victor Serra 

           Jozé do Nacimento Juis Definidor 

15           Vicente Rodriguez Pacheco Porcurador 

                     Jera Segundo 

           Manoel da Comceicam 

                     1o. Procurador Geral Definidor 

           Daniel Correia 

20                     Thezoureiro 

           Gregorio Ribeiro do Nasçimento 

           Balhazal do Reis 

                     Escunsutor d[e]finidor 

           Ruberto Tavares de Franca 

25                     Escunsutor difinidor 

           Manuel João do Rozário  
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 01 de novembro de 1834. Feito em lápis de 
cera de cor vermelha, há, da linha 2 à 11, margem esquerda, um traço. Também sob as linhas 2, a partir 

da palavra <dia>; 3, a partir da palavra <anno> até <1834>; 4, a partir da palavra <mezarios>.   
 

 

                            Termo 

  

 Ao primeiro dia do mez de Novembro 

 d o anno de1834 - Estando o Juiz e mais 

 mezarios - ém Meza Completa Criaraõ a- 

5 Sua Comiçaõ de sinco mebro para Sançionarem 

 e Descutir os Esta tutos offerecido pello Irmão  

 Fundador Manoel Victor Serra na qual  

 Cumiçaõ Sahio aProvado os Irmãos Seguinte 

 Gregorio Manuel Bahia 

10 Jozé Fernandez do Ó 

 Carlos Manoel Rezendo 

 Francisco Jose Pipino 

 Bernardino de Senna- 

 a qual Comiçaõ honde Sançionarem Cono titulo 

15 de Devoçaõ Suciavel e por estar Comforme- 

 aSignemoz          Jozé do Nacimento 

                      Juis Definidor 2o

                                                   Manoel da Comceicam 

                                                             Procurador Geral Definidor 3 

20                                                   Gregorio Manuel Bahia 

                                                             Thezoureiro da [Sera] 

                                                   Raimundo Nonato 

                                                   Manuel do Sacramento eConceiçan Roza

                                                   Bernardino de Sena 

25                                                   Gregorio Ribeiro do Nasçimento 

                                                   Barthaza do Reis 

                                                   Ruberto Tauares de Franca 

                                                   Joaquim do Naçimento de JEsuz 
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 07 de janeiro de 1835.  
 

 

                      Termo de Rezolucaõ 

  

 Aos sete dias do mez de Janeiro do anno 

 do Nassimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil 

 eoito sento e trinta e sinco estando Os 

5 Juiz emais Administradores da Devocaõ 

 Sociavel de Nossa Senhora da Solidade dos Desvalidos 

 nos Qinze Misterio estando deLiberou-se 

 que quanto antez se chama-se huma Junta 

 para Vinte seis do Corrente as oito oras da manhã 

10 nam es ma  Capella para Rezis tar-mos as Em 

 endas da Cumicaõ O ffereçida efficando 

 todos qual quer Soçio na1 inteligencia que 

 a quelle que faltar no dia marcado naõ 

 poderaõ Reclamar o que Ameza ou junta 

15 sanci onar epor estarmos Comforme man 

 dou o socios Adimins tradores que sefizesse 

 estes Termo em que asig namoz Como Sacretário 

 que sobscrevi    Manoel Victo Serra 

           Jozé do Nacimento 

20                     Juis 

           Daniel Correia 

           Manoel do Sacramento e Conceiçan Roza

                     Soçio 

           Bathezar dos Reis 

25           Roberto Tavares 

           Manoel da Comceicam 

                     Procurador Geral  

 

                                                 
1 Palavra escrita sobre outra: <pella>.  
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 15 de janeiro de 1835. É esse autor quem 
escreve o nome de Manuel Vítor Serra.  

 

 

                      Illustríssimos Senhor Irmão Soçio 

  

 A meza da Devocaõ de Nossa Senhora daSoledade dos 

 Desvalidos Ereta na Capela de Nossa Senhora do Rozário dos 

 15 Mistério me ordena fasa sciente a Vossa Senhoria  

5 que nodia 25 do prezente Janeiro do Corrente anno se ade a- 

 pr ezentar as émendas dos novos Estatu tos que nos 

 hade Reger pos ta pella Comi çaõ para isso Criada 

 amesma Meza Comvida aVossa Senhoria queira a char-se no 

 ditto dia pellas 8 oras da manhá ficando Vossa Senhoria si 

10 ente que naõ Comparecendo dara por bem feito o que 

 amesma Meza determinar para que emtempo algum 

 naó Re clame que naõ foi ouvido e Esta sera 

 Lavrada no Livro dos Termos damesma Devosao para 

 Cons tar que se aVizaraõ a todos Irmãos des ta nossa 

15 Devocaõ Bahia 15 deJaneiro de1835 

                              Manoel Victo Serra 

                                        Sacretário 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 08 de fevereiro de 1835.  

 

 

                      Termo da Junta 

  

 Aos oito diaz domez de Fevereiro do Anno 

 do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo demil eoito 

 sento e trinta e sinco estando, ó Prezidente emais membros 

5 da Meza e Junta de Liberous a mesma Junta em 

 a Provar o novo Estatutos com as Emenda oferecida 

 de que amesma Junta a Prova que se Cumpra odito- 

 Esta tutos Offerecida Pella Co micaõ Criada no dia 2 do 

 Mez de Dezembro do anno Financeiro epor estar 

10 mos Com for me mandou a Junta que se Lavrase 

 este Termo Como Sacratário que este fiz e a signei 

                                              Manoel do Sacramento e Comceiçan Roza

 Nota Bene Asim Como        Joze Maria Vilella 

 serecoe os bilhete                            Prizidente en Junta 

15 da 5 Lotaria                           Jozé do Nacimento 

                                                         Juis Atoal 

                                               Manoel Victo Serra 

                                               Luiz Teixeira Gomes 

                                               Joaquim Manoel de Santa Anna 

20                                               Francisco de Borges 

                                               Ruberto Tavares de França 

                                               Manoel dos Passos 

                                               Manoel Joaõ do Rozario 

                                               Raimundo Nonato 

25                                               Joze do Nacimento de São Boa Ventura 

                                               Francisco Borges 

                                               Vicente Rodriguez Pacheco 

   

 [p2]  

           Bernardino de Sena Souza 

           Manoel da Comceicam 

30                     1o. Procurador Geral 
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           Jozé Fernandes do Ó 

           Daniel Correia 
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 05 de julho de 1835.  
 

 

                      Termo de Rezoluçaõ 

  

 Aos sinco dias do mez de Julho de mil eoito sentoz 

 etrinta e sinco estando em Meza o Viz Provedor emais - 

 Mezarioz determinaraõ, o seguinte que as meza seraõ - 

5 feita nas 1as. Domingas dos mez segundo marca o Artigo 37 im 

 preterivelmente em Virtude do Artigo 37, sentaraõ que de - 

 Veraõ ser feita as suas mezas nos dias asima dito 

 ficando todo qual quer Irmaõ na Inteligência do Artigo 38- epor 

 estamoz Com forme mandou a Meza Administradora que este 

10 sefizesse e nos assignasemoz. Eu que esta subscrevi 

           Rodriges da Crus                       Manoel Victo Serra 

                                                                                      Secretário 

           Joze Gabriel                                            Manoel da Comceicam 

                                                                                      Vice Poruedor 

15           Francisco dePaula de SantaMaria Daniel Correia 

                                                                                      Thezoureiro 

                                                                           Gregorio Manuel Bahia 

                                                                                      2o. Fiscal 

                                                                            Pedro Martriz 

20                                                                                      1o. Soliçitador 

                                                                            Jozé Fernandes do Ó 

                                                                                      Vizitador 

                                                                            Joaquim Manoel deSanta Anna 

                                                                           Carlos Manuel Rozena 

25  Joze Rumaõ Soarez Gadelha 

                                                                            Joaõ Carlos deserqueirra 

                                                                           Manuel do Sacramento e Conceiçam Roza

                                                                           Roberto Tavarez 

                                                                           Gregorio Ribeiro do Nascimento 
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 05 de julho de 1835.  
 

 

                                  Acta  

  

 Aos cinco dias do Mez de Julho de1835 estando 

 o Viz Provedor eos mais Membros sefez a chamada e que 

 naõ houve fal ta e Continuouse os trabalhos 

5 de que de liberou para primeira Reuniaõ se dis cutir 

 hu Esclarecimento emViada pello 1o. Fiscal ejuntamente 

 o Capítulo 4o the o Artigo 22 epor estar Comforme mandou 

 ameza Administradora passar aprezente Eu que subscrevi e a signei 

                                                                           Manoel Victo Serra 

10                                                                                     Secretário 

                                                                           Manoel da Comceicam 

                                                                                     Vice Poruedor 

                                                                           Daniel Correia 

                                                                                     Thezoureiro 

15                                                                           Gregorio Manuel Bahia 

                                                                                     2o. Fical 

                                                                           Jozé Fernandes do Ó 

                                                                                     Vizitador 

                                                                           Joaquim Manuel de Santa Anna 

20                                                                           Joaõ Carlos de serqueirra 

                                                                           Joze Rumaõ Soares Gadelha 

                                                                           Gregorio Ribeiro do Nasçimento 

                                                                           Carlos Manuel Rozena 

                                                                           Ruberto Tavars França 

25                                                                           Rudigo da Cuz Velozo 

                                                                           Francisco dePaula deSanta Maria 

                                                                           Manoel do Sacramento e Conceiçam Roza

                                                                           Joaquim do Nasçimento de JEsus 
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DOCUMENTO 11 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 19 de julho de 1835.  
 

 

                                   Acta 

  

 Aos dezanove días domez de Julho de1835 

 Estan émeza o Viz Provedor emais Mezario fezse cha 

 mada ecompareceu todos e Continuou-se os traba 

5 lhos e determi nou-se que naõ pode ra ser Eleito 

 Irmaõ algum sem que naõ esteje legar emsuas1 Contas 

 mensaes ou Entrada segúndo marca naLei <Artigo> 49 

 epor estar Com forme mandou a meza que sefizese 

 este termo eAsignar-mos. Nota Bene e fica para sancionado 

10 asedes cutir na próxima meza o Projeto de nosso Vice Provedor emais 

 dous Requerimento do fiscar epor Esta Comforme - 

               Asignamoz    Manoel Victo 

                                                                                             Secretário 

           Joaõ Carlos de sir                                          Manoel da Comceicam 

15                     quera                                                     Vice Provedor 

           Manuel do Sacramento e Comceiçan Roza         Daniel Coreia 

           Francisco dePaula deSanta Maria                         Thezoureiro 

                                                                                   Luiz Teixeira Gomes 

           Bento Joaquim AlveS2                                             1o. Fiscal 

20           Roberto Tavares deFrana    

                                                            Pedro Martriz 

                                                                      Solicitador 

                                                            Bartizar do Reis 

                                                                      Solicitador 

25                                                            Jozé Fernandes do Ó 

                                                                      Vizitador 

                                                            Joaquim Manuel de Santa Anna 

                                                            Theotonio de souza 

                                                            Joze Rumaõ Sorez Gadelha 

 

                                                 
1 Sobrepôs o primeiro <s> a um <q>. 
2 <S> escrito sobre outro grafema. 
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DOCUMENTO 12 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 02 de agosto de 1835. 
 

 

                                  Acta 

  

 Aos dous diás do Mez deAgosto de mil eoito 

 sento e trinta e sinco estando o Vice Provedor emais 

 mezarios sancionou-se o seguinte que na1a. Dominga de 

5 setembro os Encarrega dos da 4a. e 5a. Loteria darem Conta 

 e Enaõ o fazendo pasaraõ a responsabilizado; 

 o outro sim juntamente pedir-se a Irmandade 

 do Rozarío onde estamos apedirmos Suas Gavettas 

 para servir de Arquivo a nossa Devoçaõ; e igualmente 

10 em 2o. Lugar des tinti vos <Provedor e Vice Provedor> paras as Irmaz eos titu- 

 los Legaes Como os Mezarios emenos Comicaõ 

 edes tin tivos aos Irmãos  Nota Bene de Claro que as nossa - 

 Irmãs poderaõ aprezentar se no dia da Festa Com sua 

 fita Rocha dórada. epor estar Com forme man 

15 dou a Ameza Administradora que este sefizese e asig narmoz 

 Como Sacretário que este sobre es crevi e Fica aguiado 

 para a 1a. Reuniaõ dous Requerimento donosso Irmão Fiscal 

           Francisco dePaula deSanta Maria         Manoel Victo Serra 

           Joaquim Manuel de Santa Anna                     Secretário 

20           Roberto Tavarez Frana                        Manoel da Comceicam 

           Jozé Gabriel                                                       Vice Prouedor 

           Jozé deSão Boaventura                        Daniel Corria 

                                                                                      Thezoureiro 

                                                                            Luiz Teixeira Gomes 

25                                                                                      1o. Fiscal 

                                                                            Jozé Fernandes do Ó 

                                                                                      Vizitador 

                                                                            Theotonio de souza 

                                                                            Manuel do Sacramento eConceican Roza

30                                                                            Francisco Borges 

  Bernardino deSena Souza 

                                                                            Joze Rumaõ Soares Gadelha 
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DOCUMENTO 13 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 06 de setembro de 1835.  
 

 

                                   Acta 

  

 Aos seis dias domez de setembro demil eoito 

 sento etrinta e cinco estan do o Vice Provedor imais 

 mezarioz fes a chamada efal taraõ o Senhores  

5 Francisco Jozé Pipino Joaõ Carlos Theotonio deSouza 

 eseguio-se os trabalhos efica aguiados para na  

 Dominga 13 doCorrente a Ver nova Reuniaõ para setratar 

 da Festa emais as Contas da 4a. e 5a Lotaria e- 

 Remiçaõ dos Creditos doSenhor Luiz Teixeira Gomes e oSenhor 

10 Serafim dos Anjos - e juntamente digo Ficou de nen 

 hum e Effeito o Requerimento do 1o. Fiscal epor 

 Estar Comforme assignaraõ -      Manoel Victo Serra 

                                                                Secretário 

                                                      Manoel da Comceicam 

15                                                                Vice Provedor 

                                                      Daniel Correia 

                                                                Thezoureiro 

                                                      Gregorio Manuel Bahia 

                                                                2o. Fiscal 

20                                                      Jozé Fernandes do Ó 

                                                                Vizitador 

                                                      Joaquim Manuel de Santa Anna 

                                                      Joze Gabriel 

                                                      Manoel do Sacramento e Conceiçam Roza

25                                                      Francisco dePaula de Santa Maria 
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DOCUMENTO 14 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 13 de setembro de 1835.   
 

 

                            Acta 

  

 Aos treze dias domez de Setembro de1835 

 estando o Vice Provedor emais Mezario da Devocaõ se 

 fez a chamada enaõ faltaõ seguio-se os - 

5 trabalho e determi nou-se que na 1a. Dominga  

 de outubro na Meza seguinte tomar Conheçimento 

 das contas dos Thezoureiros da 4a. e 5a Lotaria; Nota Bene 

 deClaro que nafalta que possaõ ter sobre as festividade 

 poderá o Cofre Emprestar adita quantia ao Thezoureiro de que 

10 faltar sobre a Finta dos 500 reis enaõ se afas 

 tando o ditto Thezoureiro de mutipllicar mais da C 

 onta que marca aditta quantia por Estar Comforme 

 asignamoz            Eu que sobscrevi1  Manoel Victo Serra 

                                                                      Sacretário 

15                                                            Manoel da Comceicam 

                                                                      Visce Provedor 

                                                            Luiz Teixeira Gomes 

                                                                       1o. Fiscal 

                                                            Daniel Correia 

20                                                                       Thezoureiro 

                                                            Gregerio Manuel Bahia 

                                                                       2o. Fiscal 

                                                            Francisco Borges 

                                                            Manoel Escolastico 

25                                                            Manoel do Sacramento e Conceiçan Roza

                                                            Joze Rumaõ Soarez gadelha 

                                                            Francisco dePaula deSanta Maria 

                                                            Jozé Fernandes do Ó 

                                                                       Vizitador 

30                                                            Roberto Thavares 

 

                                                 
1 Caligrafia de Manuel Víctor Serra. 
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DOCUMENTO 15 

Escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa em 11 de outubro de 1835.  
 

 

 Aos onze Dia do Mez de outubro dehum mil 

 outro Sento etrinta Sinco estando o Pro 

 vedor e mais a deminitador,1 principio-se 

 ostrabalho de ter minado - da data ante çedente e- 

5 tomou-se Conta da4a. Lotaría e ficou para oSacretário 

 tomar de novo aSomadas Contas dos Pertencente B 

 ilhetes por naõ estar Legar a suas Somas; - 

 ejuntamente fica na Responcabilidade quanto antes- 

 O 2o. Fiscal o Irmão Gregorio Manuel Bahia de aprezentar 

10 o novo Cofre; etanbem Escrever aos quatros Irmãos 

 que estaõ pre enxido emseu men saes para os menbr 

 bros da Comicaõ eficando na Res poncabilidade dameza 

 dar hú dos membros para preenxer onumeros de 

 cinco este que esteje preenxido Le galmente como man 

15 da aLei do Artigo2 18 do Capítulo 3o. - e juntamente aposse 

 dos novos Administradores para o dia Domingo do Corrente outubro  e jnventário 

 Declaro que entra para o Cofre hum Breve de Ouro 

 Con 8 oitavos apreço de 256 o, ehuma Salva depr- 

 ta pequena Com 31// 8a. por tempo de cinco mezes por  

20 quantia de vinte mil Reis da dacta deste athe 11 - 

 de Marco de 1836 pertencente ao Irmão Joaquim Manuel 

 deSanta Anna e para Constar mandou a meza 

 Administradora que este Sefizese para Constar etodo tempo eu que 

 subscrevi e Asignei Como Sacretário Manoel Victo 

  

25 Nota Bene ficou aProvada a Conta da 5a. Lotaria 

 do Irmão Thezoureiro3 Daniel Correia Ficando obrigado os 

 Thezoureiro a Exigir doSenhores Devedores as quantias pertencente 

 por esta Comforme a sinei1                 Manoel Victo Serra 

   

                                                 
1 Caligrafia de Manuel Vítor Serra. 
2 <r> grafado sobre um <l>. 
3 Palavra escrita sobre outra. 
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           Manoel da Conceicam              Jose do Nacimento 

30                     Vice Provedor                            Proved[ro] 

           Luiz Teixeira Gomes                 Daniel Correia 

                     1o. Fiscal  

  

 [p2] 

           Gregorio Manuel Bahia 

                     2o. Fiscal 

35           Jozé Fernandes do Ó 

                     Vizitador 

           Manoel Martinz Grangeiro 

           Joze Rumaõ 

           Manoel Escolastico 

40           Joze Gabriel 

           Manoel do Sacramento e Conceiçam Roza

           Joaquim Manoel Santa Anna 
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3.1.6 Manuel Vítor Serra 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Manuel Vítor Serra em 02 de fevereiro de 1834. 
 

 

 Ao dois dia do Mez de Fevereiro Anno de1834 

 Estando Juis e o Mais Mezario Dreminitador 

 de Roguemos o proteto pello ti tulo que se aturezar 

 o Dinifinidor Luis Theixeira Gomes em vertudi do- 

5 Comprimicio Capitulo 3a Atigo 21 doDito  

 Comprimiçio Con Escrivam escrevir  Manoel Victo

                                  Escrivam Actual Fudador 

          JUis Jose do Nacimento 

                    Difinidor 2o. 

10                       Daniel Correia 

                    Thezoureiro 

         Gergorio Manuel Bahia 

                    2 Thezoureiro 

         Joaquim do Naçimento de JEsus 

15                   2o. Andador 

        Ricado Laço do Sam Pajo 

                   Comsultor 

        Vicente Rodriguez Pacheco 

                       2o Porcurador JeraL 

20        Manoel da Comceicam 

                   1o Porcurador Geral 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Manuel Vítor Serra em 19 de fevereiro de 1834.  
 

 

 Ao deNove dia do Mez de Feverero anno 

 de 1834 estando o Juis e o Mais Mezario demos1

 Nos2 por bem feite para suprir a Meza 

 da de Vocaõ de Nossa senhora da solidade do 

5 Devalide a La cal maõ de Es Consulttr3

 2o. O Comprimento4 que manda a Leis por falta 

 do Mezario Adreminitador 

 por esta Com forme asinei                         Manoel Victo

 Tudo fica para Decedir                                        Escrivam Fundador 

10 Em Junta no dia 23 de Fevereiro               Jose do Nacimento 

 de1834                                                                digo juis 

                                                                   Danil Corria 

                                                                             Thezoureiro 

                                                                   Gregorio Manuel Bahia 

15                                                                             2o. thezoureiro 

                                                                   Joaquim do Naçimento de JEsus 

                                                                             2o. Andador 

                                                                  Rudriguez da Cuz Vellozo 

                                                                             Cunsultor 

20                                                                   Ignacio de Jesus 

                                                                   Roberto Tavares Franca 

                                                                   Manoel da Comceicam 

                                                                             Procurador Geral 

  

 Vosto Para Ajusta5 de 23 de Fevereiro de1834 

25 Bathazar do Reis--------------------- 4 

 Francisco Joze Pippino------------- 9 

 Ruberto Tavares--------------------- 4 

                                                 
1 A sílaba <mos>, nesta palavra, parece ter sido introduzida depois. A tinta utilizada é mais escura que a do 
documento. 
2 O autor escreveu inicialmente <Mos>. Contudo, por colocar essa sílaba no final da palavra da linha anterior, 
sobrepôs ao <M> o <N>, com tinta mais escura, no que resultou a palavra <Nos>. 
3 Leia-se: a lançar mão do ex consultor. 
4 O final da palavra, que foi abreviada como <mº>, parece ter sido introduzida depois, haja visto a tonalidade 
mais escura da tinta utilizada. 
5 Leia-se: Voto para a junta. 
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 Manoel do Sacramento------------- 5 

 Pedro Martes-------------------------- 10 

30 Caros Manoel Rozena--------------- 7 

 Ignacio do Jesus----------------------- 56

 

                                                 
6 Trecho escrito por José Francisco Pepino. 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Manuel Vítor Serra em 29 de março de 1835.  

 

 

 A Vinte Nove dia do Mez de Março de 1835 

 Estanto todos Corpos da Devoçaõ, Reonidos 

 Aprovamos prunanamine Vondades oprez 

 ente Comprimiço da nossa Devocaõ, da Santiçi 

5 cima Verginal Senhora da Sollidade dos Devalid- 

 os prentencente Chiolos Liver de Cores pretas 

 Naçidos no Inperio do Barzelio Ereta na Capella 

 de Nossa Senhora do Ruzario do 15 Misterio Fergezia 

 do Santo Antonio Alem do Carmo epor Achamos todos 

10 Corformes pretammos Nossa Fremeza de o bresevar 

 e Faze obrecervar Nesta Valedoza Sidade da Ba- 

 hia de todos o Santos Eu que Fis e Cobrequever Como 

 Sracretario Manoel Victo Serra e Fis Sor 

 berçerver              Jozé do Nacimento 

15                              Daniel Correia 

                              Francisco Borges 

                              Manoel do Rozario 

                              Carlos Manuel Rozena 

                              Theotonio de souza 

20                              Ander curcino de saõ Joze 

                              Jozé Rumaõ Soarez Gadelha 

                              Joaõ Carlos Sesqueirra 

                              Pedro Martriz 

                              Ruberto Tauares 

25                              Manoel da Comceicam 

                              Vicente Rodriguez Pacheco 

                              Luiz Teixeira Gomes 

                              Joaquim do Nacimento de JEsus 

                              Françisco Joze) Pipino 

30                              Bathazal do Reis 

                                        Sulicidador 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Manuel Vítor Serra em 05 de abril de 1835. 

 

 

 Ao Cinco dia do Mez de Abril de hum oito sento etrinta 

 eçinço estando conforme aprezentor o Feçal o Irmão Luis Theixeira 

 Gomes o seguinte 1o Passar por Leis emquanta hora de Acha 

 mos nas [Comprencia] e quanta horas de de Vemos de Acabalr 

5 o 2 Mandar emprimil a Leis para Repatir Com o Irmão 

 1o. Atrigo sahio Aprovado para principial o que era 

 e a Cabar a Mejo dia e 2o. para a Commiçaõ de sider 

 epor estar Comformem Asinei Manoel Victo

                                                             Sertario  

10                                                   Jozé do Nacimento 

                                                             Porvedor 

                                                   Joaõ Carlos sesqueira 

                                                   Jozé Fernandes do Ó 

                                                             Vizitador 

15                                                   Joze Rumao Soares Gadelha 

                                                   Francisco Borges 

                                                   Manoel Escolastico 

                                                   Francisco dePaula deSanta Maria 

                                                   Bento Joaquim Alvs 

20                                                   Luiz Teixeira Gomes 

                                                             Fical 

                                                   Pedro Martriz 

                                                             Soliçitador 

                                                   Daniel Correia 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Manuel Vítor Serra em 05 de maio de 1835. O autor inicia o documento, datando-o de 04 
de maio. Reinicia-o logo depois, ratificando o dia.  

 

 

 Ao <Sico> quatro doDia de Mez de Majo <1835> fes a Chamada 

 1835 Fartaro 2o Sretario Vicete Rodego Pacheco 

 o Vizitador Joze Fernandez do O. epor Esta Comforme 

 a Sinei 

                                    

5 Ao 5 Dia do Mez de Majo de1835 Fez a xam 

 ada Fartaro 2o. Secretario Vicente Rudriguez Pachexo 

 o Vizitador Joze Fernandez do O. do Commicao Carlos Manuel  

 Rezena Joaõ Carlo Francisco de Borgem Chavi 

 el por esta bem me Asinei              Manoel Victo Serra

10                                                                   Secretário 

                                                         Manoel da Comceicam 

                                                                   Vis Poruidor 

                                                         Daniel Correia 

                                                                   Thezoureiro 

15                                                         Luiz Teixeira Gomes 

                                                                   1o. Fical 

                                                         Gregorio Manoel Bahia 

                                                                   2o. Fiscal 

                                                         Pedro Martriz 

20                                                                    1o. Solicitador 

                                                         Balhazal do Rois 

                                                                    2o Solicitador1

                                                          Joaquim Manuel de Santa anna 

                                                          Manuel do Sacramento e Conceican Roza 

25                                                          Françisco Jose Pepino 

                                                          Manoel Escolastico 

                                                          Theotonio de Souza 

                                                          Bernardino de Sena Sousa 

                                                          Ruberto Tavares Fraça 

30                                                          Joaquim Nasçimento de JEsus 

 

                                                 
1 Os dois grafemas iniciais da palavra <Solicitador> foram escritos sobre outros. 
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Manuel Vítor Serra em 07 de junho de 1835.   

 

 

 Aos sete dia do Mez de Junho de1835 

 Estando ovis Porvedor e Mais Ademinitador 

 sendo Requerido pelo Fiçal Juis1Texera  

 Gomes para o seu trabralho sahio aprovados 

5 tres Mez trabralha Cada hum do Fiçal efiçar 

 por leis pro estar Comforme asinei 

                                                      Manoel Victo

                                                                   Secretário 

                                                      Manoel da Comceicam 

10                                                         Vice Poruidor 

                                                      Daniel Correia 

                                                                   Thezoureiro 

                                                      Luiz Teixeira Gomes 

                                                                   1o. Fiscal 

15                                                      Gegorio Manoel Bahia 

          Pedro Martriz                                 2o. Fiscal 

                   1o. Soliçitador            Carlos Manuel Rozena 

                                                      Joaõ Carlos deserqueira 

                                                      Françisco Jozé Pepino 

20                                                      Berto Tauares 

                                                      Joze Rumaõ Soarez gadelha 

                                                      Manoel Escolastico 

                                                      Joaquim Manuel de Santa Anna 

                                                      Theotonio de souza 

25                                                      Francisco dePaula deSanta Maria 

                                                      Joaquim do Nasçimento de JEsuz 

 

                                                 
1 Leia: Luís. 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Manuel Vítor Serra em 14 de junho de 1835.  

 

 

 O Quartoze do Dia do Mez de Junho de1835

 estando Comjunto fes a chamada foi de de Costido 

 para quanto ante farzer hum Coffre para nosso 

 trabalho Nossa Sugarança e ser lança dano Livlbe 

5 o trabalho que a Comimçaõ1 em vear epra estar Com 

 forme asinei Manoel Victo Serra

   Secretario 

 Nota Bene 

 Fca para de cutir o Requiremento seguuin<te> 

10 do Vizitador Joze Fernandez do Ó 

 do Vis Porvedor Manoel da Comceiçam, 

 do Fcal queAprezentor2 a Meza oprogeto 

 Com 5 Atigo <Sahio Nolo> estar Comfoner para 

 1a Domingos3 do Mez                         Manoel Victo

15                                  Secretário 

           Roberto4 Tavares Franca       Manoel da Comceicam 

                                  Vice Prouedor 

                                                            Daniel Correia 

                                                                      Thezoureiro 

20                                                            Luiz Teixei[r]a Gomes 

                                                                      1o. Fiscal 

                                                            Gergorio Manuel Bahia 

                                                                      2o. Fiscal 

                                                            Françisco Jozé Pipino 

25                                                            Francisco Borges 

                                                            Batiza do reis 

                                                            Joze dona simento de São boaventura 

                                                            Joaõ Carlos deserqueira 

                                                            Manuel do Sacramento e Conceicam Roza 

30                                                            Joze Rumaõ Soarez gadelha 

                                                 
1 A última sílaba desta palavra foi escrita sobre outra. 
2 <A> escrito sobre um <q)> 
3 Nesta palavra, o <d> foi inicialmente grafado em minúsculo. 
4 O segundo <r> foi grafado sobre um <t>. 
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  Francisco dePaula deSanta Maria 

                                                            Bernardino de Sena Sousa 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Manuel Vítor Serra em 16 de outubro de 1835.  
 

 

 Aos de zaceis Dodia do Mez de outubro de1835 

 estando o Provedor e Mais Mezario Reonido 

 Ovimos o Requirimento do nosso Irmão Thezoureiro Dani 

 el Correia que foi a tedido que Ovesse Missa no dia 

5 18 de outubro para aposso do Novos Adremenetador 

 ficando huma e outra Missa Fitados naquantia 

 de 210 réis Cada hum es pro estar Comforme 

 asinamos            Manoel Victo Serra

                                      1o. Sacretário 

10                            Jozé do Nacimento 

                                      Provedor 

                            Manoel da Comceicam 

                                      Vice Prouedor 

                            Daniel Correia 

15                                      Thezoureiro 

                            Luiz Teixeira Gomes 

                                      1o. Fiscal 

                            Francisco Borges 

                            Manoel Martinz Grangeiro - 

20                            Manoel doSacramento eConceicam Roza 

                            Joze Rumaõ Gadelha 

   Francisco dePaula deSanta Maria 
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3.2 GRUPO 02 – BRASILEIROS 
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3.2.1 Antônio José Bracete 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Antônio José  Bracete em 07 de fevereiro de 1860.  

 

 

 Seição do dia 7// de Fevereiro 

 Aprezentouse nesta Sociedade o thezo 

 reiro, da Irmandade de Nossa Senhora do Ru 

 zario da Baxa dos Sapateiros pedin- 

5 do que a Sociedade le desse hum a digitori<o> 

 para a Cáiacaõ da Igreiga quon quanto 

 a Sociedade foncioneie em hum dos Cossis- 

 torio dessa Igreiga toda via o Senhor Thezo- 

 reiro da irmandade nos fartou Com a  

10 quella etiqueita de vida a nossa 

 Ordem, Social que nada se pode, mover, 

 sinão, por meios de Requerimentos, porem 

 naõ querendo a buzar e porcurando O 

 direito que me assiste pus1 em discucaõ 

15 o § 7// do Artigo 18// dos estatutos entao foi 

 respondido pello Concelho a o Thezoreiro 

 que a Sociedade tambem estava Conprin- 

 do Seu dever pois ja tinha Ordenado 

 ao Mestre de Pedrero o Senhor Purtugal 

20 para fazer o Concerto <no telhado> da Igreja e pagar 

 a Sua Custa lo naõ tinha mais que ver 

 a digitorio, com este des pacho Retirouce o 

 dicto Thezoreiro 

 Ordenei que Omeu digno Thezoreiro O 

25 Senhor Honorato Fellipe Mangabira re- 

 colhece a quantia de 100$000 no Banco  

 da Bahia, neste mesmo dia Levei tres 

 progetos a Consideracaõ do Conselho e 

 tive a fortuna de não Serem reige- 

30 tados todos foraõ a Ceitos 

  

  

                                                 
1 <u> escrito sobre outro grafema. 
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[p2] 

 forão estes Os Seguintes progetos. 

 1º a Conpra de 2 Livros grandes para 

 nossa secretatia bem entendido por Cota 

 Como detremina o artigo 9// dos Estatutos, 

35 2º Sermos O brigados a e Caregar e a Con- 

 panha os enterros de Mulheres Mai ) 

 e filhos dos Socios os que tiverem no Cazo  

 e o que deixar, de a Sim O fazer estao Su- 

 geitos ao artigo 38 dos estatutos 

40 3. Resgatar em quanto antes Os me- 

 ninos filhos de fimados Socios para 

 recolhemos em Algum estabelicimto 

 publico que como das condicaõ nos o fereca 

 segundo o nosso estado para termos 

45 estes meninos de baxo do nosscos ponto2

 de vista bem entendido os meninos que 

 tiverem boa Conduta. 
 

                                                 
2 <n> grafado sobre um <t>. 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Antônio José  Bracete em 21 de fevereiro de 1860.  

 

 

 Seicão de 21 de Fevereiro 

 Foraõ a provados mesta Secaõ os progetos 

 que ja mecionei, a provado pella asenblea1

 geral2 entaõ o nosso thezoreiro dando Conta 

5 ao Concelho de que tinha hido Recolhe no 

 Banco da Bahia os 100$000 que la achara 

 o mas dinhero que prense a esta Sociedade 

 en Costado, porque no Correr de <1 anno> Os nocos 

 antesesores não cudarão em ir levantar 

10 as quantias que la estava en conta corrente e 

 que Só tinha Recebido nesta eem divercos esta- 

 <blicimento> a quantia 66$380 de dividendo, por hi Senhores  

 podereiis notar o que he a vida de 1 hoperario 

 que todo tempo le hé poco para ganha o pão pa 

15 ra Sua pobre3 de4 que hé Conposta esta So 

 Ciedade que emrode de 1 anno Só para 

 não prederem 1 ou meio dia de Servisco 

  

 [p2]  

 Naõ fourão levantar o dividendo da 

 Sociedade, 

 

 

                                                 
1 Grafa primeiramente <asenbelea>. 
2 <l> grafado sobre um <r>. 
3 <p> grafado sobre um <b>. 
4 <d> grafado sobre um <q>. 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Antônio José Bracete em 06 de março de 1860.  

 

 

                Seicaõ de 6 de Março 

 Felismente Senhor neste dia esta Socie 

 dade teve a fortuna de contar Com 

 mas hum Majistrado Honrado e gene 

5 rozo o Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dezembargador Antônio Joaquim da 

 Silva Gomes então prizidente des ta Pro 

 vincia, Como nosso Socio, Protetor sem- 

 do numiado para esta Illustre Comi 

 Caõ o Senhores Socios Narcizo Dominges de 

10 San<ta> Izabel Francisco Ancelmo e 

 Cosmi da Virgem, nesta o Caziaõ 

 orde nei ao Senhor Socio vizitador Ma 

 noel Francisco dos San<to> <que foce aviuva> do falecido So 

 cio Paranhos Saber desta Senhora O 

15 estado do dois menores filhos do fale 

 Cido Socios e Si ella queria entregar 

 Os menores e foice, qual as Condicão 

 que vihece dar parte a Sociedade 

 para esta Obra1, vortando o vizitador 

20 deu parte de todo o Corido e como Se 

 tinha elle havido Com a dicta viu 

 va, a primeira que foi munto mal2 rece- 

 bido desta Senhora a segunda dizia 

 que por forma alguma não dava seu 

25 filhos para pessoa alguma enducar 

 e o dispois tornando huma Conpl 

 leta regateira te o Senhor vizitador 

  

 [p2] 

 Teve de voltalr3 en pais de Deos e disto 

                                                 
1 <O> grafado sobre um <n>. 
2 <l> grafado sobre um <r>. 
3 Primeiro <l> grafado sobre um <r>. 
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 deu parte o conselho, fellismente não 

30 temos mais que estes dois que Sua propria 

 Mai ) não os quer entrgar, e por, esta Cauza 

 disse o Senhor Socio Olavo, Ananco da Silva 

 no Seu discurco no dia <por ocaziaõ> da Missa da 

 Nossa Padroeira4, a seguinte loucucaõ 

35 ficou de  Amados e Caros Socios 

   agora que juntos nos achamos 

   para cudar-nos no nosso bem 

   bem estar não deixarei passar 

                           em sillençio Sem querer ofen- 

40                           der asua mo destia e acaõ 

                           de generosidade e vertude 

                           praticada pello nosso Socio 

                           Prizidente o qual querendo to 

                           mar sobre seus aupicios O 

45                           Socrro e ducacão dos dois me 

                           nores filhos do nosso finado 

                           Socio Marcelino Joaquim Paran 

                           hos a viuva, <ingrata> o izimio de se 

                           melhantes onus a gradicen 

50                           do a acaõ meritoria que a 

                           Sociedade le dezejava5 pr 

                           estar acão que guljo sera 

                           praticada por muntos dos 

                           nosso Consorsios que parecen 

55                           partilhar nos mesmos Senti 

                           mentos de heroismo e 

                           grandeza de almas. 

 

 

                                                 
4 <o> grafado sobre <u>. 
5 <d> grafado sobre <p>. 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Antônio José Bracete em 03 de abril de 1860.  

 

 

  Seicaõ de 3 de Abril 

 Ordenei ao Senhor 1º Secretario que tomace em huma 

 Lista separada <o nomem> dos Senhores Socios que Se a chavam 

 Comprendidos mo Artigo 37 e tambem dos 

5 que fartavam Seicoes por mais de 5 mezes. 

 a prezentoume o Senhor 1º Secrtario a Lista 

 contendo 16 Senhor Socios que estavaõ Cunpres 

 no citado artigo, levei, ao Conhecimento pa 

 ra desidirem e darem Sua a provacaõ a 

10 Respito da Suspencaõ O1 Conselho de cedio 

 que a diase para a Seicaõ de 17 a ver, se 

 Conparecia algum destes Senhors <ficou> adiado 
  

                                                 
1 <O> grafado sobre um <e>. 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Antônio José Bracete em 17 de abril de 1860.  

 

 

  Seicao de 17 de Abril 

 Nesta o caziaõ foi-me entrege pello 1º Secrtario 

 1 requerimento Remetido1 pella Comicaõ de Con 

 tas para entra en discucão o qual tratava2 da 

5 reforma de varios artigos do Regimento da 

 Caza. de a cordo Com o artigo 45 a diei este 

 trabalho. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Ordenei que O Conselho, puzesse em ezecucaõ O 

10 artigo 37 que tinha ficado adiado na Seicaõ de 

 3 de Abril, e mandei que o Senhor 1º Secretario3 leçe 

 Os artigos 6 = e 7 de dis pozicaõ geraes do regi- 

 mento da Caza para enteligencias de toda a 

 Senblea entaõ foi des Se dido por Com todo 

15 mairia a Suspencaõ dos 16 Senhor Socios que 

 esteve Comprendidos no artigo 37 dos  

 Estatutos 
 

                                                 
1 <m> grafado sobre um <p>. 
2 Primeiro <t> grafado sobre <re>. 
3 <S> grafado sobre um <q>. 
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Antônio José Bracete em 1º . de maio de 1860.  

 

 

   Seicaõ do 1º de Maio 

  

 foi a prezentado por entre medio do Senhor 

 1º Secretario hum requerimento do Senhor Andre 

 Fernandez Galiza porpondo Suas Condicoens para 

5 ser es criturario desta Sociedade ficou a 

 diado segundo marca o artigo 45// do estatutos 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Nesta mesma Seicaõ Levei ao Conhecimento 

 do Concelho que Recebendo do Ilustríssimo Senhores Porvedor 

10 da Santa Caza hum ouficio Convidando esta 

 Prizidenci para1 no dia 22 de Abril2  

 me a chaçe na quella secrtaria e conpare 

 Cendo eu no men cionado dia foi me enterge 

 por hum mezario huma relacão que esta a 

15 i prezente Constando fartas de Orfom da 

 quelle Pio estabelicimento para Serem 

 percuzados por esta Sociedade endiversos 

 pontos desta sidade. tive de Luniar huma comi 

 Cão de iquerito para este trabalho. 
 

 

 

                                                 
1 <r> grafado sobre um <a>. 
2 <b> grafado sobre um <r>. 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Antônio José Bracete em 10 de julho de 1860.  

 

 

   Seicão de 10 de Julho 

  

 Foraõ a provados as e mendas do Artigo 

 1º 2º 10º e 13 do regimento da Caza 

 e foraõ semepremir 1000 levou o tipo 

5 grafio 10$000 e Ordenei que se Recolhece 

 Os Regimentos antigos, que estava de ne 

 hun e feito ----------------- 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por José Antônio Bracete em 07 de agosto de 1860.  

 

 

   Seicão de 7 de Agosto 

 aprezentou O Senhor Socio Joaõ Theadorio da 

 Solidade 1 Rico quadro de Gacaranda 

  

 [p2] 

 em virnizado Com filzo dorado obra esta 

5 munto bem a Cabada, para o retrato de 

 Sua Magestade o Inperado a valuado em 40$000 mais 

 O mesmo Socio sendo o Artista que feis nada 

 quis pella mão de obra só pedio a Socie 

 dade que paga se as madeiras e o vidro, assim 

10 Como O Senhor Socio Pantaleao Villas boas tin-  

 ha o ferecido o retrato tanbem gratis. 
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Antônio José Bracete em 21 de agosto de 1860.  

 

 

  Seicaõ de 21 de Agosto 

 Foi a provada a proposta do Senhor Andre 

 Fernandez Galiza para escrturario desta Socie 

 dade Com 60$000 por anno e prestando 

5 yuramento de Socio e fetivo 2 mar- 

 Ca O Artigo 2º dos estatutos, - 
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Antônio José Bracete em 02 de outubro de 1860.  

 

 

  Seicaõ de 2 de Outubro  

         de outubro 

 foi Reprovado acta de 21 de 1860 

 por1 toda2 a3 Senblea gelra fi cando 

5 Semilente a buzo de menhun e 

 fito o que mandei por no anun cio do 

 Diario da Bahia - 

 

 

 

                                                 
1 <por> grafado sobre <pella>. 
2 Grafado sobre outra palavra. 
3 <a> grafado sobre <da>. 

 562



DOCUMENTO 11 

Escrito por Antônio José Bracete em 09 de outubro de 1860.  

 

 

                     em Seicaõ de 9 de outubro 

 Mumiei huma Comica Con pos ta dos

 Excelentíssimos Senhores Conselheiro

 numiei huma Comi Caõ para Saudar 

5 Suadar a Sua Artezi Inperia pello seu 

 fellis Con sor cio O Excelentíssimos Senhores 

 Conselheiro Angelio Munis da Sillva Freras 

 Conselheiro Manoel Mecias de Leaõ 

 Conselheiro Joaõ Joaquim da Silva 

  

 [p2] 

10 Dezembargador Antoni da Costa Pinto 

 Coronel Joaquim Antonio da Silva Calvalhos 
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DOCUMENTO 12 

Escrito por Antônio José Bracete em 30 de outubro de 1860.  

 

 

                  Seicaõ de 30 de outubro 

 anniver-Cario depois da Missa da Nossa 

 Padroeira dicta por Frei João ...... na Igrija 

 do Ruzario reunes se toda a Sociedade 

5 na Salla da Seicaõ athe meio dia da 

 do que Seija o Prizidente e o 1º Secrtario 

 derigen se a banquete honde hum 

 mgmefico quadro da e fige de Sua 

 Magistade anbos, dissincerraõ as Cortino 

10 hum trancafio de bom e foguetes 

 tro van as o Ares, nesta o Caziaõ o 

 Prizidente da Sociedade da Os vivas 

 Seguinte que1 he respondido ante zie 

 damente por toda Sociedade e todos que 

15 estao prezentes Viva a Santa Religiaõ 

 Viva Sua Magestade O Imperador Viva a familha 

 Imperial Viva todas autoridades des- 

 ta Provincia Viva a Sociedade 

 Protetoura dos Desvalidos, Esta a Berta 

20 a Ceicao, 

 ____________________________________ 

   Entrarão este anno 

   os Socios Seguintes 

 Cosmi das Virgem Jozé Atanazio 

25 Justino Frereira de Sousa, Manoel do Nacinto 

 Andre Galiza Joaquim Francisco 

 Teofio de Sousa 

   Reguererõ para entrar 

   Joze Amanco 

30   Jozé Bras, Fliciano Barata 

  ainda naõ forão des pas xados 

  

                                                 
1 Grafado sobre <dise>. 
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 [p2] 

  Socios protetoures entradas este 

  anno 

 Dezembargador Antonio Joaquim da Silva Gomes 

35 Doutor Salustien Frrereira Souto 

 Doutor Arceno Rudriges Chexas 

 Em prega do Publico Vitorio Joze da Costa 

 Emginheiro Antônio Jozé Correia Maxado 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

40 Aprezentouce no dia 272 de Julho 

 O Senhor Socio Cladi Jozé Gomes vindo a 

 gradecer a Sociedade os Socorros presta 

 dos a 8 mezes de Sua mo lestia orcou 

 esta dispeza em 72$000 ientaõ mezes o di 

45 pois foime participado que este Socio tinha 

 morrido e Com ja estivesse Conprendio 

 no artigo 37// dexei de fazer os Sufragio 

 que manda o artigo 503 dos estatutos Se

 do Este foi levalo i entao Estte Socio <Como> 

50 sempre foi huma bella creatura 

 Ordenei ao Conselho para irmos le- 

 valo a the a Seportura 
 

                                                 
2 <7> grafado sobre um <4>. 
3 <0> grafado sobre um <1>. 
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DOCUMENTO 13 

Escrito por Antônio José Bracete no ano de 1864.  

 

 

    Senhores 

 Principiando eu a foncionar Como m detre 

 mina o Artigo 18// titulo 5o dos Estatutos 

 no dia 3// de Janeiro, de 1864// Cudei logo  

5 em organizar hum Comiçaõ <Conposta> de 3 Senhor 

 Socios para deregirem Os trabalhos da plan- 

 ta da nossa Caza de Azilio progeto, este que 

 omeu antesesor ja tinha dado principio 

 entaõ dias de pois a prezentou-se a Conicaõ 

10 ao Concelho dando Conta dos Seus trabalhos, 

 a prezentou huma Planta offerecida pello 

 Ilustríssimo Senhor Jozé Corréa Machado arquiteto da Pro 

 vincia, munto digno Socio Protetor da nossa 

 Sociedade e por este mesno Senhor foi nos derigido 

15 o Conpetente Orcamento da Obra logo que tive 

 mos esta fortuna, Ordenei ao primeiro Secr- 

 tario que meste Sentido officiace a Sua Excelência O 

 Senhor Prizidente da Provincia pedindo licenca

 a Sua entrevençao para que nos mandasse 

20 remeter para Corte a nossa planta e 

 Orcamento da Caza de Azilio para Sua 

 Magestade o Imperador nos comseder a Sua a 

 Inperial Graça para podermos e 

 dificar, a nossa Caza de Azilio,

25 em rezumo vortarão os nossos papeis 

 da Corte a 14 de Junho, <domesno anno e quando> e por Decreto de 20 

 Agosto foi autorizado o1 govreno a Conseder 

 as, corporacaõ de maõ Morta licenca para 

  

 [p2] 

 a dequirirem ou posuirem por qualquer titulo 

30 terrenos ou propiedade nesecarias para 

                                                 
1 <o> grafado sobre <ao>. 
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 edificação de jgrejas Capelas Cemiterios 

 extra-muros hospitaes Caza de edicação 

 azjo, e quarquer ostros e establicimento2

 publico, logo nos Cabe por Sorte este D 

35 ecrto pois os mosso fim e Socorrer, ao 

 manidade Desvalide. 

 Ficalizacão de penhores 

 estes genio <objectos> estava na minha Sociedade 

 em conpelto3 a bandono todos tinha lá  

40 Seus penhores de Ouro e prata e naõ 

 faziaõ tencão de lá mais ri tirar res- 

 to de huma yiputeca 2 Letras, Sendo o 

 Seu principal Somentes Sem a prezetar 

 o yurio de Corido 401$000 i entaõ de acordo 

45 Com o artigo 41// Ordeni a Comicaõ de Contas 

 este tabralho que tiracem as Contas do yurios 

 que estes Senhores estavaõ devendo para por o artigo 

 em e zecucaõ fillismente a comicão Só pode 

 o biter de 1 Senhor que estava a 4 annos Com Seus 

50 pinhores4, Ordem para Ser vendido e Cobar 

 Só mentes o principal que hera 200$000 

 este Senhor ficou de vendo o yurios porem 

 Contratandosse Com a Sociedade dar todos 

 os mezes <dar> 5$000 a the seu rial em borço 

55 o da ypoteça pagou o resto, que hera 26$000 

 e retirou os seus tratos, ficando a inda por 

 aver 150$000 de 1º 45$0005 de outro 

 bem entendio principaes a fora o yurio 

 intao espero no zello da novo meza naõ 

60 deixar passar des a percebido por ter sido 

 estes e outros disleixo aruina total 

 da nossa Sociedade,. 

 

                                                 
2 Primeiro <e> grafado sobre um <a>. 
3 Sobre esta palavra, escreve <leto>. 
4 <h> grafado sobre <ni>. 
5 <45> grafado sobre <50>. 

 567



DOCUMENTO 14 

Escrito por Antônio José Bracete em 1863.  

 

 

 Hé de Urgente necicidade e naõ podemos deixar 

 pasar deza persebido de mostramos do publico 

 sensato Os nosso Socios Protetoures, por amor ao 

 nosso progeto Caza de Azilo. 

5 Saõ Socios Portetoures desta Sociedade Os 

 Excelentíssimo Senhores Barão de Sousa Lourenco 

 Joaquim Jozé Pinheiro de Vais concelvo 

 Joaõ Joaquim da Silva 

 Joaõ Maurisso Vandeler 

10 Inocencio Marques de Araujo Gos 

 Joaõ Lis Vieira Cancacaõ Sim beu 

 Manoel Mecias de Leaõ 

 Angelio Munis de Sousa Freras 

 Herculano Frereira Penna 

15 Antonio da Costa Pinto 

 Joaquim Antão Frenandes Leaõ 

 Alves Tibero de Moncorvo e Lima 

 Manoel Arcebispo da Bahia 

 Frei Ramundo Nonato [da] Mai de Deos Pontes 

20 Connigo Rodriges Igncio de Souza Menezes 

 Antonio Joaquim da Silva Gomes 

 Antonio Coelho de Sousa e Albuqurqe 

 Salustiano Frereira Soto 

 Jozé Pereira de Sousa Reis 

25 Antonio Dias Coelho 

 Arcenio Rodrigo Chexas 

 Manoel Munis Tavares 

 Lourenco de Souza Marques 

 Joaquim Antonio da Silva Cavalhos 

  

 [p2] 

30 Americo de Souza Gomes 

 Luis Alves dos Santos 
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 Francisco Barboza de Araujo 

 Jozé Manoel Frenandes Ramos 

 Mano el Jozé de Alneda Couto 

35 Vitorio Joze da Costa 

 Francisco Ezquiel Meira 

 Emginheiro Antonio Jozé Coreia Maxado 

 Francisco Pereira Sebraõ de Almeida 

 Francisco Munis Brareito 

40 Doninges Jozé Goncalves Punçe de Leaõ 

 Destes Senhors algum felis rezurtado de vemos, es<perar> para 

 a edificacão de nossa Caza de Azilo, 

   Socios e fetivos 

 O pessoal desta Sociedade e de 83 Socios. O Seu 

45 Concelho he Conposto da maneira Seguinte 

   1 Prizidente 

   1 1º Secrtario 

   1 2º Diceto 

   1 Thezoreiro 

50   1 Vizitador 

   2 Cobradores 

   1 Porteiro 

 Nota Bene 83

 Eiziste prontos 35 = e 48 sugeitos ao Artigo 37//

55 Nota Bene naõ há nem hum liminado porque o 

 mesmo artigo dis todo a quelle que vier pagar, 

 seus debitos a trazado recebera a graca espi 

 cial da Sociedade e tomara logo a Cento na 

 mesma, logo esta Conhecido que a qui naõ a limi 

60 nacõus. So se imfringir O artigo 39 dos estatu 

 tos chegando a este ponto e escruido, Os 

 Secorros para Os Socios doentes que atéhe agora temos 

 dado de 12$800 mencaes segundo o nosso estado de 

 Pobreza o mesno esta, marcado para as viuva  <10$000>. 

65 Omentaraciar1 quando for mas se omentando 

 O Numero de Socios Como diz o artigo 2//

 dos Estatuto, por falicimento do Socio 

                                                 
1 <O> grafado sobre <au>. 
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 [p3] 

 bem entendido o Socio pronto que Cuda[.] 

 en O brservar os artigos da Sociedade e esta 

70 Obrigado2 a dar 50 touxas carregar O 

 prstito a maõ a the a Serputura e ete 

 ja onde estiver va para honde forr 

 e juntamente 20$000 para as de pezas 

 que se tiver de fazer Com Seu enterro Con3

75 no de tremina O artigo 50 e naõ 

 ha quen Consteste, 
 

                                                 
2 Grafou primeiramente <o> minúsculo. 
3 <Co> escrito sobre outros grafemas. 

 570



DOCUMENTO 15 

Escrito por Antônio José Bracete em 10 de janeiro de 1864.  

 

 

 Acta da Seicaõ do dia 10 de 

 Janeiro de 1864 Prizidencia do Senhor 

 Socio Manoel Leonardo Frenandes A- 

 brio o dicto Senhor a Seicaõ as 11 horas e- 

5 em ponto feita a chamada naforn- 

 a do Costume a chavaon - se preze- 

 nte, 14 Senhor Socios Lida acta antreou 

 foi a provada mandou o Senhor Piz 

 dente que o Senhor primeiro Secretario lece 

10 as partes dos Socios e em seguida lece 

 hum requirimento do Senhor Socio Max- 

 imianno Bernardo do Esprito Santo. 

 o qual depois de lido o Senhor Prizidente 

 disse que ficava a diado para outra Sei- 

15 Caõ, e tambem leuce duas Cartas huma 

 do Socio Martinianno da Silva Araújo 

 e outra do Senhor Salustianno Contendo 

 a resposta do vencimento de Suas ipu- 

 tecas, [e] depois deste trabalho mandou o 

20 Senhor Prizidente ler os artigos 27 = 28 = 

 29, = 34, = 35, = 36,, = 37,, dos estatutos eo ar- 

 tigo 6,, e 7 = e 8 da dispuzicao geral do re 

 gimento, depois de lido os sitados art- 

 igos, numiou o Senhor Prizidente huma 

25 Comicaõ Composta de 3 Senhor Socios 

 os quas Saõ Olavo Amanco da Silva e Joaõ 

 Jozé Franco e Francisco Ancelmo da Re 

 Cureicaõ, para reverem o livro dos pin 

 hores os vencimentos de yurios dos dictos 

30 e naõ ficou dis Sidido por nao Se con 

  

 [p2] 

 Conqordar na o caziaõ o Senhor Socio 
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 Militaõ de Jessus Pires que Sendo Cha- 

 mado, para contratar naõ quis esta por 

 por contrato dizendo que estava munto al- 

35 cancado que emtraria Com Seus yurios, res  

 pondeo o Senhor Prizidente que naõ achava 

 bom que devera entra Com algum dinhei 

 ro, pedio palavra O Socio Amaro da Silva 

 Belrinq, e disse Senhor Prizidente porque Vossa Senhoria 

40 naõ manda reformarse estas <letra> porque nas Ca- 

 xa quando Se tira algum dinheiro, no dia 

 do vencimento naõ entrar reformase pois 

 elle tem pago os Seus yurios logo aSim lhe 

 pode reformar a letra; pedio palavra o Socio 

45 Manoel Francisco do Santos e disse Senhor Pr- 

 zidente is to he meter abuzo na Sociedade 

 pois quando outro quizer fas o mesmo pede 

 palavra o Socio olavo, e dis Senhor Prizidente 

 pesso que Vossa Senhoria mande-me ler o Artigo 25// dos 

50 Estatutos athe o § 8// depois de lido o Sitado 

 artigo disse elle1 Senhor Prizidente he melhor 

 reformar a letra porque naõ Se perde na- 

 da Com histo; porque elle reforma a letra e 

 fica pago do yurio; me parece que nao hé maú 

55 pede palavra o Socio Geraldo e disse en qua- 

 nto a letra do Socio Martinianno Vossa Senhoria 

 naõ tenha Susto e nem esta perdida pois 

 asterras esta, ahi para a Sociedade Cobraçe me 

 parese que esta legal, pedio palavra o Socio 

60 Francisco Ancelmo e disse Senhor Prizidente 

  

 [p3] 

 isto naõ esta bom e presizo Se concurta 

 r Com hum a Devogado porque desta 

 forma e mau e presizo Sabesse a form- 

 alidade, respondeu O Senhor Prizidente 

65 deixe esta que eu darei providencias a isto 

                                                 
1 O segundo <e> foi escrito sobre outro grafema. 
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 i emtao feito este tarbralho preguntou o 

 Senhor Prizidente ao Senhor Socio Geraldo 

 o uzo que deveria dar aos outros pinho- 

 res que ezistia no Cofré respondeo o Socio na 

70 forma dos Outros, preguntou-le O Senhor 

 Prizidente e O Senhor Socio entra Com 

 deis mil réis todos Os mezes, p respondeu 

 o Senhor Socio Geraldo Sim Senhor então 

 disse O Prizidente e Se O Senhor naõ der 

75 respondeu O Socio Vossa Senhoria tem ahi a lei, e que 

 pede palavra o Socio Olavo, e diz Senhor Pri- 

 zidente e presizo que me a prezente a 

 Contrata do Senhor Geraldo entao o Senhor 

 Prizidente mandando ler a dicta Contr 

80 ata disse O Socio Olavo esta Conforme e 

 o que eu queria Saber, pedio palavra O 

 Socio Joaõ Perreira dos Santos Godinho acho bom 

 que Vossa Senhoria mande Chamar este Socio para vim 

 responder Sobre Suas iputecas he munto p- 

85 recizo rever estas terras mandar huma 

 Comiçao ver que a quilo esta criando mato 

 empretirivel mente e a Sociedade préssi- 

 zando de dinheiro queremos Saber disto 

 Como2 hé, preguntoule o Senhor Prizidente 

90 Senhor Socio Vossa Senhoria veio na Ceicaõ passada 

  

 [p4] 

 respondeo o Socio Joaõ Godinho naõ Senhor 

 disse entaõ o Senhor Prizidente neste Cazo 

 foi o que Se passou e Se tratou na outra se- 

 icaõ e o que Se esta tratando hoje e como o Senhor 

95 Socio veio tarde por esta hé arazaõ de naõ 

 esta em dias Com o negocio, em Seguida 

 Disse mas o Senhor Prizidente OSenhor que naõ 

 

 

quizer a Signar no livro de porta eu ma- 

                                                 
2 <Co> escrito sobre outros grafemas. 
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 ndo marcar Como falta3 e por Conseguin 

100 te quem quizer assigna a sine e quen naõ  

 quizer naõ se asine nunca Se fez isto 

 nesta Caza a gora e que aparece isto e eu 

 de a cordo com a lei saberei o que devo fazer 

 entretanto pede palavra O Socio Geraldo e 

105 disse Senhor Prizidente eu naõ assino o livro de- 

 Porta em quanto naõ foice aprovada acta 

 porque naõ quero que a suceda Com já a conteceo 

 que a quilo que eu disse naõ estava na acta sinaõ 

 munto o dispois porisso e que eu disse que naõ me 

110 a Sinava, disse O Senhor Prizidente naõ hé po- 

 sivel, pedio palavra o Socio Olavo e disse 

 Senhor Prizidente pesso que Vossa Senhoria mande ler, o 

 artigo 22 depois de lido o Sitado artigo disse 

 O dicto Socio agora Senhor Prizidente Vossa Senhoria a de 

115 fazer o favor de mandar ler O apanha- 

 mento paro Os Sócios verem se esta Confor- 

 me porque a lei dis depois da aporvada 

 lancarace en hum livro logo assim 

 Vossa Senhoria mande ler mandou o Senhor Prizidente 

120 ler pello O Senhor 2º Secretario a the Serta 

  

 [p5] 

 altura e por naõ a charem Conforme O 

 Senhor Prizidente disse ja viraõ meus Senhores 

 que naõ Se pode logo posse promta Sem Se aCe- 

 rtar pois que O Senhor Secretario nao esta bem, a 

125 bilitado Os Senhores podem ficarem Certos que 

 Se Concrta acta e naõ Se acrecenta  

 nada e tambem naõ Se tira nada e jus- 

 tamente o que Se passou na Ceicaõ e por esta 

 Conforme mandou o Senhor Prizidente 

130 feixar a Seicaõ e tamben lavra a Com 

 petente Acta he que vom todos a baxo a 

 sinados uzando o Senhor Prizidente da 

                                                 
3 Grafou, primeiramente, <farta>. 
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 Palavra esta feixada a Seicaõ 

 Manoel Leonardo Fernandez Prizidente 

135 Manoel Salustiano Severiano Gomes <1º> Secrtario 

 Manoel Anastacio 2º Dito 

 Honorato Felipe Mangabira Thezoreiro 

 Manoel Francisco dos Santos 

 Joaõ Theadorio da Solidade 

140 Maxinianno Bernardo 

 Panta leão Lopes Villas Boas 

 Francisco Ancelno 

 Militaõ de Jesus Pires 

 Amaro da Sillva Berlinq 

145 Olavo Amaco da Silva 

 Joaõ Perreira dos Santos Godinho 

 Damiaõ Lisboa 
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DOCUMENTO 16 

Escrito por Antônio José Bracete em 07 de fevereiro de 1864.  
 

 

 Acta da Seicão do dia 7// deFevereiro 

 de 1864// Prizidencia do Senhor Socio Manuel 

 Leornado Frenandis a - brio a Seicaõ as 

  

 [p2] 

 as 11 horas mandou fazer a chama 

5 da na forma do Custume Se a chavom 

 prezentes 14// Senhores Socios e lida acta 

 antreou foi a provada mandou o Senhor 

 Prizidente ler pello 1º. Secretario, Os ar- 

 tigos 27// e 28 dos estatutos depois de lido 

10 mandou que lese hum requirimento de hum 

 Candidato finda esta leitura foi metido, em 

 votacão o dicto requerimento e foi a pro- 

 vado com 12 votos prestou logo juramento 

 o dicto Senhor Cosmi das Virgem pois na o Cazi- 

15 ao se a chava prezente pois ja tinha pago a sua 

 entrada, feito este trabalho; mandou o Senhor Pri- 

 zidente pello o 1º Secretario que lece a quellas pa- 

 rtes dos Socios intaõ entre estas achavas se 

 huma do Senhor Socio Bento Ignácio, parti 

20 cipando que Se achava doente e nao foi acei- 

 ta esta praticipacão por se a char cunpres o 

 dito Socio no artigo 37º// por diliberacaõ toma- 

 da pella Senblea bem Como o Socio Fracisco 

 Ancelmo que citou a lei ao Senhor Prizidente, e 

25 a vista deste resurtado Ordenou o Senhor Pri- 

 zidente ao Socio Vizitador Manoel Francisco que 

 foise a Caza do Senhor Socio Bento dizer que 

 elle pella Lei naõ estava no cazo, nesta o Cazi- 

 aõ aprezentouce o Senhor Thezoreiro da irmanda 

30 de Nossa Senhora do ruzario pedindo que a Sociedade 

 ledesse hum a digitorio para a caiação 
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 da Igreja, o Senhor Prizidente levou ao conheci- 

 mento da Senblea1 geral o pedido do dicto 

  

 [p3] 

 Thezoreiro, entretanto pede palavra o Socio 

35 Bracetê e sitou o artigo 45 dos estatutos e que 

 depois de lido o Sitado artigo disse elle Socio 

 que ja tinha falado com o Mestre pedreiro, o 

 Senhor Purtugal para aproveitar os andames 

 e concertar o telhado e que este trabalho hera 

40 pago pella Sociedade, entao disse o Senhor 

 Prizidente depois que a cabou de ouvir o que dis 

 se o Socio Bracete Sobre o Calhamento 

 naõ pode,cedér por farta de Socios, feito 

 este trabalho, mandou o Senhor Prizidente 

45 passar huma autorizacaõ ao Senhor Thezore[iro] 

 para hir as caxas receber os dividendo e 

 tambem meter na caxa a quantia de 

 100$000 por diliberacaõ da Semblea Gera<l> 

 bem entendido 50$000 da Borça de 

50 caridade e Os outros 50$000 do nosso Cofre 

 neta o caziao disse mais o Senhor Prizidente 

 tomei esta diliberacaõ por ja ter feito a se- 

 paracão do rendimento que e zistia da borça 

 de caridade e tanbem mandei ler o artigo 

55 42 para enteligencia dos Socios, nesta o caziaõ 

 pedio palavra o Socio João Theadorio e disse 

 pesso Senhor Prezidente que mande ler o artigo 

 29// lido o citado disse O Senhor Prizidente não 

 tem lugar entretanto levo ao conhecimento 

60 da Asenblea estes tres progetos para a 

 Sociedade discutir a respeito o 1º foi 2//

 Livros para linpeza da Secretaria contas e tu 

 mais que for nesecario Como bem o escreturario 

  

  

                                                 
1 <n> escrito sobre outro grafema. 
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[p4] 

 e que porisso dava o Seu parecer que a chava bom 

65 que a Sociedade Camprace a quelles livros dito 

 isto e havendo algumas concideracão em 

 tre os Senhores Socios foi a provado que se compra- 

 se os dictos Livros por cota, o 2º// foi aconpanha 

 mento de enterros de Mãi e Mulher e filhos 

70 dos Socios que estiverem no cazo, foi tambem 

 apoiado o 3º// para si resgratar os Orfom filhos 

 dos falecidos Socios que andõm por a hi para 

 a Sociedade telos debaxo de suas vista e ma- 

 ndalos enducar em quarquer dos estabelicim- 

75 to Pio. por conta da mesma Sociedade tanbem 

 foi a provado pellos Socios que se achavom preze 

 nte, entao a vista destes 3º// progetos, pedi palavr<a> 

 algum Senhores Socios bem Como o Senhor Bracete e 

 o Senhor Manoel Francisco o Senhor Fracisco Ancelmo 

80 O Senhor Joaõ Theadorio o Senhor Honorato Felipe o Senhor 

 Frimianno Jozé Frerreira o Senhor Joaõ Jozé Franco o Senhor 

 Pantaleao Villas-boa e mais algum Senhor dis 

 sidiraõ a favor que achava bom e que se devera dar- 

 se andamento Contuantes, entao o Senhor Prizidente 

85 adiou para passar en outra Seicaõ Como marça o 

 o artigo 45º// e por esta conforme mandei passar a 

 prezente acta o que a baxo todos assignaraõ. 

 Manoel Leonardo Fernandez Prezidente 

 Manoel Salustiano Severianno Gomes 1º Secrtario 

90 Manoel Anastacio 2º Dito 

 Honorato Felipe Mangabira 

 Joaõ Theadorio da Solidade 

 Frimianno José Frerreira 

  

 [p5] 

 Manoel Francisco dos Santos 

95 Joaõ Perreira dos Santos Godinho 

 Francisco Ancelmo da Reicureicaõ 

 Grabiel Francisco da Crus 
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 Pantaleaõ Lopes Villas-boas 

 Geraldo Jozé da Conceiçaõ 

100 Cosmi das Virgem 

 Joaõ José Franco 

 Antonio José Bracete
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DOCUMENTO 17 

Escrito por Antônio José Bracete em 21 de fevereiro de 1864.  

 

 

 Acta da Seicão do dia 21// de 

 Fevereiro de 1864 Prizidencia do Senhor 

 Socio Manoel Leornado Frenandes abri 

 o dicto Senhor a Seicaõ ao meio dia e fei- 

5 ta a Chamada na forma do costume 

 a chavom-se prezentes 16 Senhor Sócios é 

 lida acta antreou foi a provada 

 Mandou o Senhor Prizidente ler pello pr- 

 imeiro Secretario o artigo 27// dos estatutos 

10 e o artigo 6// e 10// do Regimento depois de 

 lido levou O Senhor Socio Thezoreiro ao Con 

 nhecimento da Senblea Os trabalhos de  

 resebimentos de dinheiros de dividendo 

 das Caxas dizendo que resebera 66$380 no 

15 Banco da Bahia e tambem disse que ficou o 

 dinheiro que lá estava emcostado Sem Cor<r>e 

 yurio por naõ Sé porcurar dise mais que a 

 dita quantia hia reunir Com 100$000 

 para Ser a demitida no dicto establici- 

20 mento tambem apresentou e foi lida 1//

  

 [p2] 

 Conta do fulineiro de 16$500 dispeza feita 

 de bica e ferros para o telhado do Salom 

 dadas estas contas, levou o Senhor Priziden- 

 te de novo ao Conhecimento da Asemblea 

25 os 3 progetos que ficou adiado Sobre o Con- 

 panhamento dos enterros de mulher 

 mãi e filhos de Socios que estiverem no Cazo 

 a este respeito nada disse aSemblea, entaõ 

 O Senhor Prizidente Mandou ler o Artigo 12 

30 dos Regimento es que pede palavra o Socio Ná 

 rcizo e dis hé presizo que Vossa Senhoria tome bem esta 
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 medias Sobre o que esta tratando1 eu naõ mi 

 aredo do projeto pois esta munto bom porem 

 requero o artigo 15//  do Regimento, depois de 

35 lido o Sitado artigo disse O Senhor Vossa Senhoria veija o 

 que esta fazendo eu digo outra vez que não me a 

 redo do progeto acho bom que Se avize aque- 

 lles que nao vieraõ para o depois dizerem que naõ 

 que naõ esta bom e porisso que eu reclamo, aí Pre 

40 guntou o Senhor Prizidente2 ao dicto Socio se elle 

 tinha vindo na Seicaõ passada respondeo o 

 Socio que naõ entao mando ler acta passada e 

 guntamente o Sircular e depois de enterado 

 o dicto Socío dos trabalhos passado disse 

45 mais o Senhor Prizidente Os Senhor Ouvirão naõ 

 estou a qui fazendo a bersurdo, e mandan 

 do meter o projeto em votacao por Sedolas 

 feixadas foi a provada unanimente Com 15 

 votos numero que estava prezente e todos fica 

50 ndo Sujeitos a murta do artigo 38// dosEs- 

  

 [p3] 

 tatutos deu hum aparte o Socio 

 Cladio Jozé Gomes que hera munto gra- 

 nde a multa a vista das do Socios 

 respondeu o Senhor Prizidente que estava 

55 boa e que havera Ser 5$000 para naõ hav- 

 er farta, pedio palavra oSocio Francisco 

 Ancelmo e disse que a multa devera Ser 1$000 

 o que foi apoiado, e entao fica por diliberacão 

 de toda aSemblea de hora em diente a da 

60 tar de 21 de fevereiro de 1864 de Sermos 

 todos o brigados aos a conpanhamento 

 dos entreros de Mulher mãi e filhos de 

 Socios que estiverem no cazo e tambem re- 

 culher Os orfom que hoverem o ficando em 

                                                 
1 O segundo <t> foi grafado sobre um <n>. 
2 Grafou primeiramente <p> minúsculo. 
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65 puder de Suas mãi tomando a Sociedade 

 medidas a que melhor le parecer, entao conpir 

 a o Senhor Prizidente Com o artigo da lei a te 

 que Sereforme Os estatutos O Prizidente actu 

 al mandara ler emtodas 1º domingas que 

70 hover Seicaõ para emteligencia dos Socios 

 e tambem Se apregara huma pauta na 

 porta para melhor costar porque quen deixa 

 r de Comprir fica Sugeito a multa Como 

 ja fica dicto a Sima e O Corre mais outra 

75 o brigacaõ o Concelho que estiver mandara 

 lancar as Contas no livro logo que estiverem 

 aprovada pella Comicaõ de Contas depois 

 deste trabalho feito pedio palavra O Socio 

 Manoel Francisco e disse Senhor Prizidente pes 

80 so que mandem ler O artigo 28// lido o dicto 

  

 [p4] 

 artigo, O Senhor Prizidente mandou ler hum 

 Requirimento do Candidato Justino e logo 

 entrou em votação e foi aprovado Com 14 

 Votos foi lido hum requerimento do Socio 

85 Francisco da Chagas e Axis pedindo Sua a 

 pozentadoria ficou a diado para outra Sei 

 caõ e por esta Conforme mandou o Senhor  

 Prizidente passar a Conpetente acta que 

 abaxo todos Se asjnarão 

90 Manoel Leonardo Fernandez Prizidente 

 Manoel Salustiano Severiano Gomes 1º Secrtari 

 Manoel Anastacio 2º Dicto 

 Honorato Fellipe Mangabira 

 Manoel Francisco dos Santos 

95 Joaõ Theadorio da Solidade 

 Pantaleão Lopes Villas Bôa 

 Francisco Ancelmo 

 Narcizo Dominges 

 Andre Xavier 
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100 Joaõ Godinho 

 Francisco das Chagas 

 Cladio Jozé Gomes 

 Cosmi das Virgem 

 Guilheme Francisco 
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DOCUMENTO 18 

Escrito por Antônio José Bracete em 06 de março de 1864.  

 

 

 Acta da ceicão do dia 6// de Marco 

 de 1864 Prizidencia do Senhor Socio Manuel 

 Leornado Frenandes abri o dicto Senhor a 

 Seicaõ ao meio dia feita a chamada na 

5 forma do costume achavom-se preze- 

  

 [p2] 

 nte 17 Senhores Socios lida acta antreou 

 foi a provada levou o Senhor Prizidente 

 ao Conhecimento da Semblea que o Senhor 

 Socio Bracetê tinha descuberto hum escri- 

10 turario para nossa Sociedade e que o dicto, 

 Senhor nos Servía fazendo a Socíedade a 

 graca de Ser nosso Socio Sem pagar 

 entrada nem mensalidade a vista tisto, 

 dizia o Senhor Prizidente acho bom este 

15 parecer porque de Chemos de pagar todos 

 os annos maior quantia, pedio palavra 

 o Socio Manoel Francisco e disse Senhor1 Pri- 

 zidente eu naõ acho bom elle deve pagar, 

 Sua entrada pois hé o nosso capital embo- 

20 ra nada mais pague Com este dizer do Senhor 

 Socio Manoel Francisco pede OSenhor Prizidente a 

 o 1º. Secretario que tomasse a cadeira enquanto res- 

 pondia a o dicto Socio e entaõ pedindo a pala 

 vra pella Ordem disse Munto ignoro o procidi- 

25 mento desta Caza quando se aprezenta hum 

 progeto para o bem esta e o mento della hé 

 logo levado de encontro meu Senhores, pencem, bem 

 veijão o que fazem a Sociedade ainda naõ pode pa- 

 gar hum escriturario, veijaõ o que diz o artigo 16//

30 do Regimento Se fomos a pagar quanto naõ 

                                                 
1 Nesta abreviatura, o <n> foi grafado sobre um <r>. 
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 Orça no fim do anno, porisso he que estou to- 

 mando estas medidas, e presizo reparar O est- 

 ado da nossas escreturas, nos naõ podemos nada 

 fazer Sem que naõ tenha hum escriturario este 

35 vem fazer todos os papeis da Sociedade O- 

  

 [p3] 

 Oficios contas e tudo quanto dis respei 

 to a escrituracão O Senhor Secretario e Só pa 

 ra fazer Os apanhamentos para elle es- 

 crever, por que naõ temos quen escreva, e ten 

40 ho, falado, foi para a Cadeira. pedio palavra 

 o Socio Narcizo e disse Senhor Prizidente eu 

 merefiro ao que disse a pouco o Socio e Seria 

 bom que elle entrace ainda que fouçe Com a me- 

 tade, Vossa Senhoria veija bem erefilta o que esta fazendo 

45 olhemos o futuro naõ vomos fazer nada 

 atoa devemos pencar bem no que vomos fa- 

 zer naõ vomos a demitir para o depois 

 não ter dois trabalho presiza combinar bem 

 e, por isto2 e que eu reclamo, eu tanbem acho 

50 bom mais deve Se espresar, tudo para, o 

 de pois naõ háver duvidas para não entra 

 hum hoje e outro a menha Vossa Senhoria espres- 

 Se tudo a elle para elle ficar Siente, pedio 

 palavra o Socio Bracete e disse Vossa Senhoria mande 

55 o artigo 55// dos estatutos, depois de lido o si- 

 tado artigo disse elle Vossa Senhoria Sirva-se de mudello 

 esta Caza presiza, de hum escreturario e 

 este justamente a de Ser pago por cota neste 

 Cazo Vossa Senhoria nada tem mai que ver Sinão a quilo 

60 que dis a lei. mandou o Senhor Prizidente ler o 

 altigo 16 = 17 do regimento depois de lido disse 

 em quanto o artigo 55// estou Siente tenho 

 artigo que eu naõ tire dinheiro do Coffre a 

 de Ser por cotas entre nos, pedio palavra 

                                                 
2 <t> grafado sobre um <s>. 
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65 O Socio Manoel Francisco e disse Senhor Prizidente 

  

 [p4] 

 e disse quanto a mim eu haxo o artigo 55//

 munto dever e o Sobre o que Se estasetratando3

 o Senhor Prezidente mandou ler o artigo 9// dos 

 estatutos para emteligencia do Socío nesta 

70 O Caziaõ deu hum a parte o Socio Narcizo 

 en quanto este artigo naõ,) acho bom que 

 Se conbine para o depois naõ darmos 

 por pau ) e por pedras porisso e que eu  

 recalmo, pedio palavra O Socio Bra- 

75 cete e disse Vossa Senhoria mande ler O artigo 

 59// dos estatutos depois de lido o Si- 

 tado pede palavra OSocio Olavo e 

 dis Vossa Senhoria mande ler o artigo 45// dos es- 

 tatutos depois de lido disse O Senhor Prizidente 

80 fica adiado para outra Seiçaõ esta 

 discucaõ pedio palavra o Socio Olavo e 

 e disse que o Senhor Perzidente Seguise, outros 

  trabalhos que Se a chava a diado na 

 Caza entaõ O Senhor Prizidente mando 

85 ler O requirimento do Socio porteiro 

 que já estava a diado depois de lido O Senhor 

 Prizidente disse que assenblea dissidisse a  

 respeito foi dissidio que Se Comsedes visto 

 Ser motivos justos alegados, depois deste 

90 despacho. numiou O Senhor Prizidente 1//

 Comicaõ de 3// Socios Os Senhor Narciso 

 Francisco Ancelno Cosme da Virgem 

 para irrem a Sua Excelência o Senhor Dezenbra- 

 gador Prizidente desta provincia levarem 

95 o livro para este dicto Senhor Se asignar 

  

 [p5] 

 como Socio protetor, querendo mais a lu- 

                                                 
3 <se> escrito sobre outros grafemas. 
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 miar outra Comicaõ para hir a Casa da 

 Viuva ver os horfom, pedio palavra O 

 Socio Bracete e disse acho bom Senhor Pri- 

100 zidente que Vossa Senhoria mande Seu Vizitador en 

 tao O Senhor Prizidente Ordenou que foúco só 

 o Socio Vizitador fazer este trabalho 

 para vim em formar a Sociedade 

 findo este trabalho foi lido o reque 

105 rimento do Senhor Chagas e Axiss que 

 tanbem tinha ficado a diado lido O 

 dicto O Senhor Prizidente mandou ler Os 

 artigos 1º = 2º = 3º = 4 e 6 das dis pozicoens 

 gerais do regimento depois de lido este 

110 artigos O Senhor Prizidente mandou pello 

 O Senhor 1º Secretario ver o livro de mecali 

 dades en contrandos neste hum anno e 

 9 mezes e no outro 11// [hu )a] o que Costava 

 do livro e demons trativo a respeito, de 

115 debito4 a isto reprezentou O Chaga Assis 

 que naõ devia nada e que tinha Seus Reci- 

 bos Se elle devia Como estava em dias 

 entao a Vista disso o Senhor Prizidente 

 tornoule a adiar o trabalho para 

120 elle aprezentar Seu decumentos 

 levou mais OSenhor Prizidente ao Conhe 

 Cimento da Sembleia que tendo escrevi- 

 do ao Senhores daiputeca e Letras que não 

 respondiraõ e mem deraõ Conprimen- 

125 to a histo a vista deste porcidimento 

  

 [p6] 

 que elle hia mandar izicutar ao Senhores 

 Fiadores porguntou o Socio Olavo Si 

 O Senhor Militao ja tinha vindo reform 

 ar, a Sua letra o Senhor Prizidente dis 

130 e que naõ mais que elle tinha fiadores 

                                                 
4 <b> grafado sobre um <v>. 
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 e por esta Conforme mandou o Senhor Presidente 

 lavra a Competente acta que a baxo 

 todos Se asigna, 

 Manoel Leonardo Fernandez Prizidente 

135 Manoel Salustiano Sevriano Goms 

 Manoel Anastacio 

 Honorato Felippe Mangabira 

 Manoel Francisco dos Santos 

 Joaõ Theadori da Solidade 

140 Frimianno Jozé Frerreira 

 Francisco Ancelmo 

 Olavo Amanco da Silva 

 Andre Xavier de Araujo 

 Joaõ Jozé Franco 

145 Cosmi das Virgem 

 Narzizo Domingues 

 Geraldo Jozé da Concicaõ 

 Grabiel Francisco 

 Mequelino da Sum caõ Bahia 

150 Antonio Jozé Bracete
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DOCUMENTO 19 

Escrito por Antônio José Bracete em 03 de abril de 1864.  

 

 

 Acta da Seicaõ do dia 3 de Abril 

 de 1864. Prizidencia do Senhor Socio 

 Manoel Leornado Frenandes a brio o 

 dito Senhor a Seicaõ ao meio dia e feita 

  

 [p2] 

5 na forma do Costume achavom-se pre 

 zente 15 Senhor Socios e lida acta antr 

 eou foi a provada mandou o Senhor 

 Prizidente ler, pello 1º Secretario, O artigo 

 27// dos estatutos e tambem 6 = 7 = e 8º//

10 do regimento de pois de lido o Sitado 

 artigo para enteligencia de todos O Senhor 

 Prizidente disse esta a diado o requeri- 

 mento do Senhor Socio Chagas Axiss e a 

 discucão do escriturario, para a Seicaõ, 

15 para, a Seicaõ e mediata por farta de 

 Comparecimento de Socios, e digo mais levo 

 ao Conhecimento da Semblea que a lei, ma- 

 nda notar a todos os Socios que estivescem Cu- 

 nprendido no artigo 37// dos estatutos, e os 

20 que fartavom Seicoens 5 mezes, e por tato 

 Ordeno a o Senhor 1º Secretario que tome os 

 nomes destes Senhores todos quantos Se acha 

 Cumpris-se para Suspender<se>, hums e motar 

 outros que estivessem no Cazo, intao o 1º Secretario 

25 dando principio a este trabalho e prencipiando 

 a Chanada dos atrazados teve de entre, estes 

 esta tambem o Senhor Socio Joaquim de Santa An 

 na Gomes Ferrão o qual por esta prezente e 

 e ouvir chamar o Seu nomem, reclamou  

30 dizendo que elle estava doente e que ainda não 

 estava bom, entao oSenhor Prizidente mandando 
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 o 1º Secretario ler hum a parte mandada por 

 elle Joaquim de Santa Anna em Dezembro praticipando 

 que estava pronto, e a vista desta parte disia 

  

 [p3] 

35 O Senhor Prizidente Senhor Socio Vossa Senhoria Só man 

 dou a qui parte de pronto e nunca man- 

 dou parte de doente pois se o Senhor hoje n- 

 ão Se a prezentace eu o mandava notar 

 respondeu O Socio Joaquim de Santa Anna que elle estava 

40 doente e presizando de Responde hum Ofi- 

 cio ao governo que1 só eu podia Saber man- 

 dando bus car o livro de acta Em2 com- 

 fianca Vossa Senhoria naõ me quis mandar eu 

 que devia responder, deime por pronto pa- 

45 ra puder responder Oficio do governo, então 

 disse O Senhor Preizidente pois por esta mesm 

 a <rezão> e que o Senhor devia tornar, da parte de doente 

 logo que eu hera que estava fazendo Suas Vezes 

 eimtaõ torno de novo a dizer a Vossa Senhoria que Si 

50 naõ comparesse ce hoje nesta Secicaõ e Se 

 naõ pagace hera notado enpretirivelmen- 

 te pois a lei e quem mande e o devo ezecu- 

 tar, entao disse O Socio Santana que nunca tinh- 

 a emcomodado em nada a thé o prezente 

55 Respondeo O Senhor Prizidente que se naõ tinha Sido 

 Secorrido a gora mais que logo havia Cer findo 

 este trabalho, O Senhor Prizidente teve de fazer 

 huma Concurta com Os mebros do Concelho 

 que medidas se tomaria a Cerca dos Orfoms princi- 

60 palmente Os do finado3 Paranhos pois assim 

 hera presiszo, levou ao Conhecimento da Senb- 

 lea esta Consurta para darem Seus, parecer- 

 is algum Senhores Socios diceraõ, que se esperase 

 a ver o rezurtado da Viúva então o Senhor 

                                                 
1 Esta abreviatura, <q)>, foi escrita sobre outros grafemas. 
2 Escrito sobre outros grafemas. 
3 <o> grafado sobre um <a>. 
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 [p4] 

65 Prizidente fes huma falla a Semblea 

 dizendo que a lei mandava notar, mais 

 ainda queria Consurtar Com a Semblea 

 para esperar a the a Seicaõ do dia 17 do 

 Corrente meis, disse nesta O Caziaõ o Socio 

70 Bracete acho bom e emseguida tanbem di- 

 Seraõ Os outros Senhores que achavom bom, nesta O 

 Cazião a prezentouce na Sociedade O Senhor 

 Marcelino Gomes Sacramento que veio resgatar, Su 

 a escretura e mais papeis que estavom na 

75 Sociedade no valor de 26$000 resto, da yp- 

 uteca, que tinha Contartado nesta Sociedade e 

 e nada mais deve o dicto Senhor, forom ta- 

 mbem chamados Os fiadores da letra do Senhor 

 Militao para Virem responder pellas Suas fi- 

80 ancas por esta Conforme mandou o Senhor Prizi- 

 dente lavra a Conpetente acta que abaxo todos 

  Se acinaom 

 Manoel Leonardo Fernandez Prizidente 

 Manoel Salustiano Severianno Gomes 1º. Secretario 

85 Manoel Anastacio 2º Dito 

 Honorato Fellipe  

 Manoel Fracisco 

 Joaõ Theadorio 

 Frimianno Jozé Frereira 

90 Mequelino da Suncão Bahia 

 Antonio Jozé Bracete

 Andre Xavier 

 Fracisco Ancelmo 

 Joaõ Franco 

  

 [p5] 

95 Joaõ Pereira do Santos Godinho 

 Pantaleaõ Lopes Vilas=boas 

 Francisco da Chagas Assis 

 Grabiel Francisco da Crus 
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DOCUMENTO 20 

Escrito por Antônio José Bracete em 17 de abril de 1864.  

 

 

 Acta da Seicão do dia 17 de Abril 

 de 1864 Prizidencia do Senhor Socio Mano<el> 

 Leornado Frenandes a brio o dicto Senhor 

 a Seicaõ ao meio dia feita a chamada 

5 na forma do costume a Chavom-se pre 

 zente 15 Senhores Socios, lida acta antreou foi 

 aprovada mandou O Senhor Prizidente 

 ler pello Primeiro Secretario O artigo 27 dos 

 Estatutos e O artigo 12 do regimento da 

10 Caza e tambem i o 6º de dispozicaõ ge- 

 raes, depois disto mandou ler mais 

 hum requerimento que foi remetido pella 

 Comicaõ de Contas para entrar em 

 discucaõ o qual reformava varios art. 

15 go, do regimento de pois de lido o dicto   

 requerimento, O Senhor Prizidente adiou este 

 trabalho, e levou ao Conhecimento da a 

 Semblea que hia despachar o requerimen 

 to do Senhor Socio Francisço da Chagas e 

20 Assis pedio palavra o Socio Manoel Fr 

 ancisco e disse que naõ a provava porque, elle 

 naõ estava prezente para Ver a discu- 

 Caõ e o depois Clamava Contra o Concelho e 

 Comtra O Senhor Prizidente, logo deve Se acha 

25 prezente, entao O Senhor Prizidente adiou 

  

 [p2] 

 para quando estivesse prezente o dicto So 

 cio e pois emdiscucão o progeto para apo 

 rovaçaõ do escriturario – nada dicerão Os Irmãos 

 da Semblea atal respeito a vista deste se 

30 lencio, mando O Senhor Prizidente ler, acta, do 

 dia 6// de Marco para emteligencia do So 
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 Cios depois de lida pedio palavra OSocio Br- 

 acete e disse Vossa Senhoria Concurte a Caza delibe- 

 rou a votacão porem antes di isto fazer fes 

35 huma falla dizendo que tinha Sido, denun 

 Ciado por algum Socios que aquelle homem, 

 naõ [dezen]penhava a quelle Cargo por far- 

 ta di prontidão porem Se quizerem vote e se 

 não quizerem naõ votem, pedio palavra O 

40 Socio Bracete e disse Senhor Prizidente o hom 

 em tem estes quizitos naõ Sepresiza votar 

 ficou decedido naõ entra, ficou OSenhor Prizi- 

 dente de a prezentar Outro antes disto já 

 tinha o Senhor Manoel Francisco Sitado o ar- 

45 tigo 29// dos estatutos forom chamados Os fia- 

 dores da letra do Socio Militao para res- 

 ponderem a respeito porem estando O dicto  

 Militao prezente respondeo por si e não foi 

 presizo, em como dar, os fiadores, reformou 

50 e tartou, de hir, amortizando [?] réis 

 todos os mezes pedio palavra o [Socio] 

 Manoel Francisco e disse quero Senhor 

 Prizidente que Vossa Senhoria me dei, esclaricimento 

 a respeito do retrato que a Sociedade Co- 

55 nprou, e o Socio Narcizo Se tinha O 

  

 [p3] 

 Ferecido para fazer o quadro, respon 

 deo o Senhor Prizidente que hi estava o Senhor 

 prezente e avista desta reprezentacão 

 que respondese para enteligencia da Socied 

60 ade disse O Socio Narcizo que naõ feis o quadro 

 porque estava esperando que Setratace nis- 

 to pois dicerão que devia Ser, dorado por 

 [essa] rezaõ e que naõ tinha feito e que estava 

 em Sua <Caza> Se quizecem mandase buscar, 

65 entaõ disse O Senhor Preizidente O Senhor naõ 

 disse que fazia a Sociedade naõ pode faze 
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 mais dispezas, Si o Senhor quer fazer faca e 

 Si naõ quer diga pode entregar O Socio 

 Cobrador disse O Socio Narcizo a lei me 

70 garante O Senhor Prizidente naõ pode m 

 e o brigar a fazer nem me inpor coizas 

 disse O Senhor Prizidente não le estou i- 

 npondo Couzas o que he verdade e que Sendo 

 o dinheiro da Sociedade posso le o brig- 

75 ar en que Artigo le garante a lei para o Senhor 

 ter em Sua Caza O bgetos da Sociedade pois 

 e favor trazelo ou entregar, disse O Socio 

 Narcizo quando vier a Seicaõ trarei dise 

 O Senhor Prizidente quando vier a Seicaõ, naõ 

80 O Senhor entrege a o Socio Cobrador, depois disto 

 Sahio do Cofre os pinhores do Socio Geraldo 

 Sendo o Coductor O Socio tthezoreiro Hono 

 rato Fellipe Mangabeira para Serrem ven 

 didos pello mesmo Socio Geraldo por ordem 

85 da Sociedade e ficando o brigado a pagar 

  

 [p4] 

 todos os mezes 5$ athe seu rial embo 

 rco, isto he o que fico restando de yurios 

 bem entendido ficou no Cofre hum  

 par de Caticaes, ate a Segunda Ordem 

90 do Concelho, feito este trabalho mando[u] 

 O Senhor Prizidente por, emizicucão o artigo 

 37 dos Estatutos e 6 = e 7 de dispozicão, ge 

 ral do regimento, emandou a vista [dos] 

 Sitados, notar a todos os Socios que se acha 

95 vom Compredio nestes artigos, e por de 

 liberação do Concelho, adeministrativo 

 que Se estrahiçe nos jornal para Siencia 

 de todos, foraom notados os Seguintes 

 Socios por mais de 6// mezes, 

100 Domingos Ignacio de Souza Menezes 

 Damazio Jozé da Silva 
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 Ignocencio Thomas de Jessus 

 Jozé Vitorino Moreira 

 Grigorio Joaquim de Santa Anna 

105 Joaõ Francisco Reges 

 Manoel Cladio 

   Segunda nota 

 Manoel Roque da Boa Morte 

 Pedro Ribiro de Fegureido 

110 Simão Alves da Silva 

 Manoel Eloio da Silva 

 Jozé Fastino Telles 

 Por fatarem Seicão sem partipacoens1

 a 5 mezes 

115 Bento Ignacio de Oliveira 

  

 [p5] 

 Damião Cardozo da Costa 

 Jozé Pedro do Sacramento 

 Damiaõ Lisboa 

 Por esta Comforme man dou O Senhor Prizidente 

120 Lavra a Conpetente acta que a baxo todos 

 vom a Signados 

 Manoel Leonardo Fernandez Prizidente 

 Manoel Salustiano Severiano Gomes 

 Manoel Anastacio 

125 Honorato Fellipe Mangabeira 

 Manoel Francisco dos Santos 

 Joaõ Theadorio da Solidade 

 Miquelino da Assumcaõ Bahia 

 Antonio Jozé Bracete

130 Cosmi das Virgem 

 Francisco Ancelmo 

 Narsizo Dominges 

 Holavo Amanco da Silva 

 Panta leão Lopes 

135 Amaro da Silva 

                                                 
1 A sequência de grafemas que representa a terceira sílaba, <pa>, foi escrita sobre outros grafemas. 
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 Agostinho Antonio da Cunha 

 Geraldo Joze da Conceicaõ 

 Militão de Jesus Pires 
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DOCUMENTO 21 

Escrito por Antônio José Bracete em 1º. de maio de 1864.  

 

 

 Acta da Seicão do dia 1º. de Ma 

 io de 1864// Prizidencia, do Senhor Socio 

 Manoel Leornado Fernandes abrio, a 

 Seiçao o dicto Senhor ao meio dia, e 

5 feita a chamada naforna do costu 

 me achavom se prezentes 20 Senhor 

  

 [p2] 

 Socio, lida acta antreou foi a provada e 

 tambem foi lida acta de 21 de fevereiro pa 

 ra enteligencia de todos, foi lido hum 

10 requerimento do Senhor Andre Galiza por 

 pondo-se a escriturario desta Sociedade 

 tambem lido hum Outro do Senhor Provedro 

 da Santa Caza Convidando ao Senhor Prizidente para 

 que no, dia 22// de Abril, se achasse naquella Secre 

15 taria, e Comparecendo o dicto Senhor no mencio- 

 nado dia 22 a meza da Santa Caza lefizerão en- 

 terga de huma relacaõ Conistando fartas de 

 Orfom da quelle Pio estabelimento para Ser 

 por curado en, divercos logares, por esta Socie 

20 dade, depois de estar a Sociedade enterada de 

 tudo isto, mandou O Senhor Prizidente, adiar e 

 cudar em ou tros trabalho, os que Saõ os seguintes 

 que o Senhor 1º Secretario lece Os Artigos dos estatutos 

 13 = 18 = 27 = 34 = 53, e de dispocicaõ geraes do regi- 

25 mentos 6 = 7 = 8 = 17, de pois de lido estes Artigos 

 pedio palavra o Socio, Bracete e disse que o Senhor 

 Prizidente le mandace ler O Artigo 28 dos esta 

 tutos, entaõ mesta O caziaõ levou o Senhor Thezoreiro 

 ao Conhecimento da Sociedade que tinha rese 

30 bido do Senhor Socio Geraldo Jozé da Conceicaõ 

 200$000 mil réis principal dos seus pinhores e [?] em 
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 Conta de seu yurios, pedio palavra o Socio João 

 Theadorio e disse pesso Senhor Prizidente que me mande 

 ler os artigos 17 = e 18 de dispozicaõ geraes do regi- 

35 mento depois de lido disse o dicto Socio presizo que 

 Vossa Senhoria me dei os escralicimentos dos penhores que e 

  

 [p3] 

 zistia no Coffre disse o Senhor Prizidente que 

 os que e zistia hera hum par de caticaes e 1 

 a nelão porem que o Senhor Geraldo respon- 

40 dese a vista disto levantouce OSenhor Gerado 

 e disse a Lei, entaõ foi lido segunda ve 

 is o requerimento do Candidato o Senhor Jo- 

 aquim Antonio, e entrou en votacão e foi 

 aprovado, Com vinte votos, pagou Sua 

45 entrada e prestou yuramento na forma  

 do Custume tambem foi aprovado outro 

 requerimento do Candidato Jozé Atana 

 zio Com vinte e1votos pagou Sua entrada 

 e prestou yuramento, findo este trabalho 

50 mandou O Senhor Prizidente por endiscucaõ o 

 a Contrata do Senhor Andre Galliza para 

 escreturario, pedio palavra o Senhor Narcizo 

 e disse que o Senhor Prizidente desse hum balanco 

 na Caza para ver Os rendimen que tinha para 

55 entao puder Obrar a este respeito disse 

 O Senhor Prizidente a gradeco a esplicacõ de 

 Vossa Senhoria em quanto o Coffre naõ Soffre nada e 

 entaõ logo deve estar Siente que hé por cotas, enter 

 nos, Ordenou o Senhor Prizidente que o Senhor 1º Secreta 

60 rio, fizesse a Conta e vindo a Caber o 1º Socio que 

 estava prezente 160 reis pedio palavra o Senhor 

 Narcizo e disse que a chava pouco, disse o Senhor 

 Prizidente veijaõ o que estao fazendo para o 

 depois reclamarem porque o que a Semblea a 

65 Sentar fica feito i eu o Cunpro, pedio pala 

 vra O Socio Bracete dizendo Vossa Senhoria man- 
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 [p4] 

 deme ler o artigo 16 do rigimento, despozicaõ o 

 Senhor Prizidente a vista disto pois endiscucão a 

 materia en questaõ e depois de descotido m- 

70 andou Correr O escrotinos ficando a provada 

 a Cota de 160 reis todos os mezes para O escr 

 eturario Com maoria de 18 votos Contar 3// e 

 ficando de hora en diante todos quanto foi 

 ce vindo sugeito a esta Cota, e lido, pella 

75 Segunda Veis O requerimento enviado pela 

 conicaõ de Contas Sobre a emenda dos 4 Ar- 

 tigo do regimento e Sendo posta endis cocão pe 

 dio palavra o Socio Manoel Francisco e disse 

 dizendo enquanto a mim não achó bom 

80 o 3º Artigo porque poribe ao Socio que tiver 

 huma parte de Seus Capital não puder 

 pedir, enquanto naõ tenha duas partes 

 de Seus Capital, porem os mais estaõ bom 

 pedio palavra o Socio João Godinho e disse 

85 que Sé Singia ao que o Seu Colega tinha dic- 

 to mais en Conto o Artigo 3º que manda 

 enprestimo de dinheiros O mesmo esta 

 dizendo o que Sé ade fazer, pedio palavra 

 O Socio Geraldo e disse emquanto a mim 

90 Senhor Prizidente não achó bom dizer que  

 naõ Sé pague yurios pois Se a lei dis 

 munto espressa que o yurio Sera nosso 

 Capil Com é que dis naõ Se pagara yurio 

 pedio palavra O Socio e Bracetê e disse 

95 Como dizem Os Senhores que naõ acha bom 

 este artigo bote-se a baxo eu Sou de vo- 

  

 [p5]  

 to de Se naõ enprestar dinheiros entaõ 

 vomos a ver Como se fais isto, pedio palav- 

 ra O Socio Narcizo e disse Vossa Senhoria mande ler, 

100 o § 7// do Artigo 18 dos estatutos depois de 
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 lido este artigo, respondeo o Senhor Prizidete 

 eu quando abri a Seicão Senhor Socio ma- 

 ndei ler, Os artigos para emteligencia mi 

 nha e de todos e para puder fazer as dis 

105 Cucoen)s, disse o Socio Narcizo Sé eu man 

 dei ler o artigo hera porque o Socio estava 

 falando hum poco, esquentado para Vossa Senhoria 

 chamalo a ordem, disse O Senhor Prizidente 

 eu não veija a qui nada de mais todos 

110 estaõ falando de baxo de Ordem, pedio 

 palavra o Socio Geraldo e disse Vossa Senhoria 

 mande me ler o Artigo 42 dos estatutos 

 de pois de lido disse eu quando a prez- 

 entei foi sobre o yurio e digo senpre 

115 que o yurio e o nosso Capital, pedio pa 

 lavra o Socio Bracetê e disse eu não que- 

 ro Responder nada Só que tenho a dizer, hé 

 que huma mossa chamada a iusticia que tras 

 Os olhos vendados e na maõ esquerda a- 

120 balança e na direita a espada he esta 

 a verdadeira Figura da Prisidencia 

 do Senhor Manoel Leornado elle não pre- 

 siza de Comentarios elle naõ hé a qulla 

 Prizidencia de Conpadres e afilhados 

125 e se aSim o foçe eu naõ tornaria mas 

 a esta Sociedade, tenho falado por hoje 

  

 [p6] 

 disse o Senhor Prizidente a Cota he de 160 réis 

 para o escriturario a qual devera principian 

 do 1º Domingo do meis de Junho, athe 

130 que o Coffre possa pagar por esta Conforme ma- 

 ndou O Senhor Prizidente lavar a conpetente 

 acta a que a baxo todos vam aSignados e 

 nesta O Caziaõ declarou omesmo Priziden 

 te dizendo a qulle Senhor que quizer asina- 

135 r o livro de porta venha a Sinar e o  
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 que naõ quizer naõ venha 

 Manoel Leonardo Fernandez Prezidente 

 Manoel Salustiano Severiano Gomes <1º Secretário> 

 Manoel Anastacio 2º Dito 

140 Honorato Fellipe Mangabeira 

 Manoel Francisco dos Santos 

 Joaõ Theadorio da Solidade 

 Frimiano Jozé Frereira 

 Miquelino da Sumcaõ Bahia 

145 Antonio Jozé Bracete

 Geraldo Jozé da Conceicaõ 

 Joaõ Pereira dos Santos Godinho 

 Francisco Ancelmo 

 Joaõ Jozé Franco 

150 Olavo Amanco da Silva 

 Joaquim de Santa Anna Gomes 

 Andre Xavier de Araujo 

 Amaro da Silva Brelinq 

 Guilherme Francisco, Jozé Atanazio 

155 Militão de Jessus Pires 

 Joaquim Antônio, Narcizo Dominges 
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DOCUMENTO 22 

Escrito por Antônio José Bracete em 22 de maio de 1864.  

 

 

 Acta da Seicão do dia 22 de Maio 

 de 1864// Prisidencia do Senhor Socio Ma 

 noel Leornado Fernandes a brio a Seicão 

 o dicto Senhor ao meio dia feita a cham- 

5 ada na forma do Custume a chavom se 

 prezente 16// Senhor Socios lida acta antre 

 ou foi aprovada leuce tanbem O reque- 

 rimento do Candidato Jozé Bras da Silva 

 que ficou a diado mandou o Senhor Prizidente 

10 ler pello 1º Secretario os artigo 26 = 27 = 36 da 

 dispozicaõ geral dos estatutos e O artigo 7// e 

 8// da despozicaõ do rigimento depois de 

 lido mais hum requerimento da Com- 

 icaõ de Conta a prezentando huma e- 

15 menda para Os artigos en dicucaõ em segu 

 ida mandou O Senhor Prizidente que o Senhor 

 Socio Joaõ Francisco Reges tomase a cen- 

 to e dizendo que a lei não premitia esta 

 r em pé entaõ tomou a Sento o dicto So- 

20 Cio, de pois pedio palavra e derijise a me- 

 za, dizendo que não tinha Conparecido na Sei- 

 coes hera porque morava, longe e andava 

 a doentado e que naõ tinha tido partipac- 

 oe)s que havia Suspencoen)s e se eu estava 

25 Cunprindido no, artigo podia memandar 

 participar, pois todos annos eu Cumpro 

 no fim Com Os trabalho, disse O Senhor Prizidente 

 munto ignoro Vossa Senhoria a prezentar isto 

 nesta Caza Vossa Senhoria Senhor da lei e tem em 

30 Seu puder os estatutos, a lei não manda 

  

 [p2] 

 a vizar ao Socio atrazado, pedio palavra o 
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 Socio, Manoel Francisco, e disse Vossa Senhoria estava outro 

 dia em São Francisco e eu le disse que hera dia de 

 Seicão Se o Senhor naõ vinha, respondeme1, que 

35 não e Sempre vem a Cidade naõ pode es 

 ta Vossa Senhoria siente de todos os trabalho da Caza, 

 disse O Socio João Reguis a Cuzeme, Como 

 quizer O meu dever, e me defender des- 

 tas a Cuzacoe)s, pedio palavra O Socio 

40 João Theadorio e disse O Senhor Socio naõ res- 

 ebeo hu escristo que eu lhi mandei por hu 

 m a prendis de Seu Sobrinho e me Cons- 

 ta que o Senhor foi recebedor deste Bilhete O Senhor 

 Joaõ Regis eu naõ recebi escrito escrito alg- 

45 um, pedio palavra o Socio, Bracete e disse VossaSenhoria 

 Senhor Prizidente facame o favor de mandar 

 ler acta do dia 3// de Abril lendose a dicta 

 encontrou ce espera para a outra Seicaõ e 

 ficou neste dia a Sustada a Suspencão té 

50 a outra Seicão, dado este esclaricimento, O Senhor 

 Prizidente pois en discucaõ a reforma, do rigi- 

 mento dando a palavra a quelle que quizesse 

 discutir a respeito, antes disto disse o Senhor 

 Prizidente, trato de aprovar e dissaprovar, a 

55 a dicta e menda que Submetida de novo a 

 dis que o 17// annista Só tera 1º voto, igua- 

 lmente Com Os mais, Socios e que Os 50$000 

 emprestado foise Com Seu Conpetente 

 yurio, e todos os Socios que tivesse 3// nota 

60 foce Supenco por 1 anno de todo direito  

     que e 

  

 [p3] 

 devido entaõ, queria o Senhor Prizidente que a 

 Suspencão foice Só por Seis mezes e que 

 hia Submeter en votacão Corendo o es Coti 

65 no foi aprovado por 1 anno a Suspençaõ 

                                                 
1 <r> grafado sobre um <p>. 
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 Com a mairia de 13 votos e 3 Contra em 

 taõ disse O Senhor Prizidente esta aprovada, 

 a em menda en discucaõ pedio palavra O 

 Socio Bracete Vossa Senhoria mande ler o artigo 6// do 

70 rigimento dispozicaõ, gelar lido o artigo 

 pedio palavra O Socio, Geraldo e disse 

 Vossa Senhoria mande-me ler O artigo 53// dos es 

 tatutos depois de lido o Sitado artigo         

 disse o Senhor Geraldo Vossa Senhoria naõ foi O Socio 

75 que Se O pois Sobre o artigo do Brinde, não 

 foi Vossa Senhoria hum dos em caregados de Or 

 gunizar o regimento enaõ achóu 

 bom quando feis este artigo Como quer, bo- 

 tar a baxo, respondeu O Senhor Prizidente 

80 Na quelle tempo achei munto bom m 

 ais hoje que conheco o dano que fais devemos 

 Cortar arais do mal que vem Sobre mos, 

 disse mais o Socio Geraldo pois a lei, 

 a provada para Se castigar a 1 e prem 

85 ear a outros, e Sendo o rigimento filho 

 da mesma lei nunça vi isto eu queria que 

 Vossa Senhoria me desse hum esclaricimento O Senhor 

 Prizidente disse Sim Senhor pesso licenca 

 a Senblea para responder ao Senhor Socio 

90 e chamando o Seu Secrtario a tomar a 

 Cadeira foi responder ao Socio, pedio 

  

 [p4] 

 palavra e disse Sei que a lei naõ me manda 

 deixar a cadeira para des cutir porem não 

 posse deixar de falar meu Senhores de baxo 

95 des ponto de vista digo veijão o estado des 

 ta Sociedade já pode ter nesta Caza Socio 

 a pozentado, Sem nos pudermos secorrer nos 

 sas viuvas e a limentar Os nossos Orfoms e 

 Como hé que pudemos ter já Socios sem nada 

100 pagar da qui a meia duzia de dias temos ma 
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 is hums 6 = ou tambem Sem mais pagar 

 Somos vivente todos estomos Sugeito aos 

 emconodos a doe se por e zememplo 3 ou 

 4 a hum tenpo esta Conpletamente Feixa 

105 da as portas da Sociedade porque a este tempo 

 tambem vom se remindo Os outros e a  

 deos Suciedade para sSempre2, e o depo- 

 is quero que me respondom se 6 ou 8 que naõ tive- 

 rem no Cazo de 17 annos Como puderaõ fa 

110 zer o trabalho este e que hade Sus tentar Os 

 a pozentados, em suma meu Senhor eu já 

 estou reputado mesta Caza por, mau, i entao 

 quando Si deu a mal dirigida questaõ do 

 Senhor Euzebio de Farias todos Conqordaraõ que se 

115 botase o homem nas folhas e athe outros 

 diserão que Sibotace para Fora no a final e 

 que Com preguizo da Sociedade Os mesmos 

 della fizerão o homem Sahir triunfa 

 nte eu vou provar em qualquer tri- 

120 bunal toda a minha verdade Se for 

 posivel, tenho falado, e tornou para 

  

 [p5] 

 Sua Cadeira, pedio palavra o Socio Manoel 

 Francisco e disse quero Senhor Prizidente que Vossa Senhoria 

 me diga honde foi Criada esta Sociedade O 

125 Senhor Prizidente disse O Senhor Socio dira melhor 

 O Senhor Manuel Francisco quando nos aprovamos 

 a lei tudo estava munto bom porque o 

 sintido que nos fizemos foi que a criacaõ ti- 

 nha Sido em outubro de 1851 logo asSim não 

130 podia Ser Contado de 15 misterios porque 

 o publico O Govermo não tem Siencia 

 que ella foçe criada neste tempo Como pro- 

 va O arma<na>que tudo mais he prejuizo p- 

 ara a Caza e querem Ser de 17 anistas 

                                                 
2 <S> escrito sobre outro grafema. 
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135 seija lá Como for naõ reparaõ que anda hí 

 por estas ruas da Sidade viuvas e Orfom 

 Corbertos de mizeria tendo Os Seus deixa 

 do o pouço ou o munto tenho falado, 

 pedio palavra o Socio Geraldo e disse a mi- 

140 nha reprezentacao he que Se deve primiar 

 a o Socio bom e Castigar aos mau poi quem 

 he que trabalha que não quer ter 1 lucro, deu 

 hum a parte O Socio Bracete a qui não 

 Cadeira de lentes para Se dar premios 

145 aos alumos, O Senhor Prizidente levou ao 

 Conhecimento da Senblea que o Senhor Dami- 

 aõ Lisboa tinha 5$000 do Senhor Antonio 

 Jozé Gomes que o tinha emtregado para 

 Com elles fazer Sua entrada para a 

150 Sociedade e a mais de 6 mezes que este 

 Senhor não entrega esta quantia ao que esta 

  

 [p6] 

 Conprendido no artigo 36 dos estatutos 37 e 7 

 do da dis pozicaõ geral do regimento e 

 entao fica notado Como manda a lei 

155 e mandando ler o artigo 37 disse que a lei m 

 andava fazer a graça ao Socio que estevese 

 notado e disse para a Senblea O Senhor que 

 forem do voto que dei, a graca ao Socio 

 Joaõ Francisco Reges levantemse levam 

160 touce toda Senblea e por ter pago Seu as 

 trazados e por esta Conforme mandou 

 O Prizidente lavra a Conpetente acta 

 en que vom a Signados todos 

 Manoel Leornado Frenandes Prizidente 

165 Manoel Salustiano Severiano Gomes 

 Manoel Anastacio 

 Honorato Felippe Mangabira 

 Manoel Francisco dos Santos 

 João Theadorio 
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170 Miquelino da Suncaõ Bahia 

 Antonio Jozé Bracete

 Pantaleão Lopes Villas Boas 

 Francisco Ancelmo 

 Andre Xaviel 

175 Joao Pereira Godinho 

 Jozé Atanazio 

 Geraldo Jozé da Conceicão 
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DOCUMENTO 23 

Escrito por Antônio José Bracete em 05 de junho de 1864.  

 

 

 Acta da Seicão do dia 5// de Junho 

 de 1864// Prizidencia do Senhor Socio 

 Mano el Leornado Frenandes abrio 

  

 [p2] 

 o dicto Senhor a Seicaõ meia hora depois 

5 do meio dia antes de fazer a chamada 

 mandou o Senhor Prizidente ler pello 1º. 

 Secretario os Artigo 27// dos estatutos depois 

 de lido mandou que Se fizesse a chamada 

 na forma do custume estando prezente 15//

10 Senhor Socios e lida acta antreou foi ap- 

 rovada a prezentou o Senhor ao Corpo da 

 Sociedade que o Senhor Socio Thezoreiro hove, p- 

 or bem e por Ordem deste Concelho recebe 

 na Thezoraria Provencial 1 Conto deres 

15 produto da nossa primeira loteria e que 

 esta quantia ja a chava recolhida, no 

 Banco da Bahia Otro Sem tenbem foi 

 juta huma despeza de 40$000 Com 

 quem trabalhou para levantar a dicta 

20 quantia e então Reparando O Senhor Prizidente 

 que a via muntos Socios atrazados e outros 

 que naõ queriaõ Conparecer nas Seicoens, disse 

 que na Seicaõ de 19// hia Superder a todos Os 

 Senhor que estavam atrazados, e disse mais que a 

25 Seicaõ hera no dia 19 e que hera para Se 

 tratar da votacão das enmendas dos Artigo 

 do Regimento, entaõ mesta o caziao pr- 

 estou yuramento na qualidade de Socio 

 OSenhor1 Justino o qual ja tinha pago Sua 

30 entrada e por esta Conforme mandou 

                                                 
1 <O> escrito sobre outro grafema. 
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 oSenhor Prizidente lavra a Conpetente a- 

 cta que todos vam acignados. 

 Manoel Leornado Frenandes 

  

 [p3] 

 Manoel Salustiano Severiano Gomes 

35 Manuel Anastacio 

 Narcizo Doninges de Santa Izabel 

 Honorato Felipe 

 Joaõ Theadorio 

 Frimiano Jozé Frereira 

40 Amaro da Silva 

 Joaõ Godinho 

 Cosme das Virgem 

 Guilheme Francisco 

 Pantaleão Lopes 

45 Justino Fereira de Santa 

 Grabiel Fracisco 

 Antonio Bracete
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DOCUMENTO 24 

Escrito por Antônio José Bracete em 19 de junho de 1864.  

 

 

 Acta da Seicão do dia 19 de Junho 

 de 1864// Prizidencia do Senhor Socio Ma 

 noel Leornado Frenandes a brio o dicto 

 Senhor ao meio dia feita a chamada na 

5 forma do custume a chavom-se prezente 

 13 Senhor Socios lida acta antreou foi apr 

 ovada tambem leuse hum annuncio no 

 diario que o concelho tinha mandado publi 

 car para todos Os Senhor Socios Se a charem pr- 

10 ezente nesta Seicaõ para virem dar Seu 

 voto Sobre as emmendas do rigimento depo 

 is de feito este trabalho levou o Senhor Priziden 

 te ao Conhecimento do Concelho que o nu me- 

 ro de Socios hera pocos para se aprovar os 

15 artigos que estava em dis cucaõ porem meto, em 

  

 [p2] 

 votacaõ para Saber1 sia Semblea Se quera 

 ou não aprovar, Com o mumero, que tinha po- 

 is ja fazia tres Seicoes e a inda naõ estava de- 

 sedido, entaõ foi decedido que Se naõ a prova 

20 se pro não esta conpleto o numero de 

 Socios, Pedio palavra O Socio Bracete e dise 

 Vossa Senhoria mande ler o artigo 6// do Regimento 

 depois de lido disse eu achava bom que 

 Se esperasse por mais ters Socios entaõ 

25 o Senhor Prizidente a diou O trabalho pa 

 ra a Seicão do dia 10// de Julho, foi 

 tambem ordenado pello O Concelho que O Senhor 

 Socio Thezoreiro levasse trezentos mil réis 

 e que unisse a Os Setecentos que esta no banco 

30 da Bahia, tambem le<vou> Os conhecimentos 

                                                 
1 <a> grafado sobre um <e>. 
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 para ver os yurios, Outro Sim entrou es- 

 ta quantia no dia 25 de Junho, O Senhor 

 Prizidente mandou ler o artigo 28// e 

 por esta Conforme mandou lavar a Com 

35 petente acta que a baxo todos Se asigno 

 Manoel Leornado Frenandes Prizidente 

 Manoel Salustiano Severiano Gomes 

 Manoel Anastacio 

 Honorato Fellipe 

40 Manoel Francisco 

 Joaõ Theadorio 

 Frimiano Jozé 

 Antonio Jozé Bracete

 Francisco Ancelmo 

45 Olavo Amanco 

  

 [p3] 

 Pantaleão Lopes 

 Andre Xavier 

 Joaquim Francisco 
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DOCUMENTO 25 

Escrito por Antônio José Bracete em 10 de julho de 1864.  

 

 

 Acta da Seicão do dia 10 de Julho 

 de 1864// Prizidencia do Senhor Socio 

 Manoel Leornado Frenandes abrio 

 o dicto Senhor a Seicaõ ao meio dia 

5 em ponto fesse a chamada na forma 

 do Costume a Chavom-se prezentes 15 

 Senhores Socios lida acta antreou foi apro- 

 vada, Ordenou o Senhor Presidente ao Senhor 1º Secr- 

 etario, que notase todos Os Senhor que Se achavom 

10 Conprendidos no artigo 37// forão notados 

 os Seguintes Senhor Bento Ignacio de Oliveira 

 Frimianno Jozé Ferreira Damiao Cardozo, da 

 Costa, depois de notados estes Senhores, mandou 

 O Senhor Presidente que O 1º Secretario lese a imenda 

15 dos artigos do regimento enviada pella 

 Comicaõ de Contas, i entaõ depois de lida 

 foi posta em discucaõ, e vendo o Senhor 

 Presidente que nada deziaõ OSenhores Socios a tal res- 

 peito Ordenou que Se Corresse O escortino fica- 

20 nado a provada a imenda Com toda a 

 maioria de 15 Socios numero que Se acha 

 va prezente, de pois de feito este trabalho 

 Ordenou o Senhor Presidente que fossem avizados todos 

 OSenhores Socios pellos Sercurlar para virem 

25 recolhe Os regimentos por todo este mês 

 para entra na Ordem dos trabalhos 

  

 [p2] 

 feito isto, mandou O Senhor Presidente ler O 

 artigo 36 dos estatutos e 6 e 8// do rigimento 

 Mando o Senhor Presidente ezaminar huma Conta 

30 que O Senhor Cladio Jozé Gomes tinha recebi- 

 do em Sua molestia e naõ estando 
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 Conforme Com a que o thezorio le avia 

 a prezentado, e por fazer, grande defere- 

 ncia, teve o Senhor Presidente de levar ao conheci 

35 mento da Seenblea Geral a grande 

 falta de Socorros que Sendo Confiado ao 

 Senhor Damiaõ Lisboa como vitador da 

 Sociedade dera descaminho o que munto 

 provava isto pois que O Senhor Antonio Jozé 

40 Gomes dando le a mais de 6 mezes a 

 quantia de 5$000 réis tencionado a Ser 

 Socio desta Sociedade e O Senhor Damiaõ 

 Lisboa tem em Si esta quantia e naõ 

 hé posivel que em tregue, pois Seu dono 

45 ja mandou que desse de esmolla a nossa 

 padroeira e O Senhor Damiao a tudo isto 

 Se tem Chamado a ignorancia, pedio pala 

 vra, o Socio Geraldo e disse naõ posso deixar de di 

 zer que isto he esprito de virgança eu disce 

50 que Se a numiase huma Comicaõ para ir 

 ao duente para Se saber disto porque eu 

 ja Sabia deste fato e foi heu que a prezentei 

 Vossa Senhoria naõ foi hum dos da Comicaõ que foi 

 naõ disse quando voltou a esta Sociedade 

55 que o doente tinha Recebido e Como a 

 gora a prezenta isto, a Comicaõ porque 

  

 [p3] 

 não Se enformou disto, pedio palavra o Socio 

 Manuel Francisco e disse eu fui hum dos da 

 Comição e quando la chegamos elle disse que  

60 tinha recebido o Socorro mais que ainda fartava 

 tres e que le tinha trazido a quelles, e far- 

 tava ainda O de Fevereiro, e que elle le, disera que 

 O Secrorro hera de 10, em 10, dias, quando pello 

 o Contrario hé de 8 em 8 dias isto foi o que eu 

65 a prezentei a qui, pedio palavra o Socio 

 Geraldo e disse Senhor Presidente a reprezentacão que eu 
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 fis foi porque, elle naõ disse isto agora e que 

 a paresse tudo, isto não quis dizer para naõ 

 em vergonhado para agora andar falan- 

70 do, pedio palavra O Socio Narcio e disse 

 em nomem da Lei eu me Singo ao 

 artigo 14 do regimento Convide a todos 

 para vim dissidir hé a melhor forma 

 que eu veijo o Senhor Presidente assim detreminou 

75 que os Comvidase por escrito para Comparecerem 

 na 1º Seicaõ é por esta Conforme mandou 

 O Senhor Presidente Feixar a Seicaõ e lavra acta 

 Conpetente o que todos vom aSinados. 

 Manoel Leornado Frenandes Prizidente 

80 Manoel Salustiano Seviriano Gomes <1º> Secrtari 

 Manoel Anastacio Segundo Dicto 

 Honorato Felipe Thezoreiro 

 Manoel Francisco Vizitador 

 João Theadorio Cobrador 

85 Mequelino da Suncão Bahia Porteiro 

 Geraldo Jozé da Conceiçaõ 

  

 [p4] 

 Andre Xavier 

 Pantaleao Lopes 

 Olavo Ananço 

90 Cosmi das Virgem 

 Antonio Joaquim 

 Narcizo Dominges 

 Guilheme Francisco 

 Joaõ Joze Franço 
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DOCUMENTO 26 

Escrito por Antônio José Bracete em 24 de julho de 1864.  

 

 

 Acta da Seicão do dia 24 de Julho 

 de 1864// Prizidencia do Senhor Sosio 

 Manoel Leornado Frenandes, abrio o dic 

 to Senhor a Seicaõ do meio dia e feita a 

5 chamada na forma do costume achá 

 vom-se pezente 15// Senhor Socios, lida a 

 cta antreou foi aprovada levou O 

 Senhor Presidente ao conhecimento da Senblea 

 que Sendo chamado O Senhor Socio, Dam 

10 iaõ Lisboa para consurtar Com o Socio 

 Cladio Jozé Gomes elle naõ compareceo 

 para responder Sobre o ponto que Se, tratou 

 e nem remete o os 5$000 réis que Se achá em 

 Seu puder, e a vista disto Ordenou O Senhor  

15 Presidente a Sociedade para dar Seu parecer ou 

 Si naõ que o leminava na Seicaõ do dia 

 7// de Agosto, pois que elle etodos os mais 

 Sabiaõ do que Se passa nas secois pedio 

 palavra O Socio João Theadorio pedindo 

20 que O Senhor Presidente mandasse ler o artigo 33//

 dos estatutos depois de lido pedio palavra 

  

 [p2] 

 o socio Bracete 

 pedindo que O Senhor Presidente le mandase ler 

 O artigo 41 dos estatutos, e depois de lido 

25 disse e o que Conpete ao Senhor Damiaõ Lisboa 

 pois So elle de ve pagar os 5$000 réis que esta 

 em Seu puder e de mais nada Se deve 

 tratar logo que a comicaõ foi indagar do so 

 corros atrazados O Socio Cladio naõ disse 

30 O que devera dizer a gora hé innutel, resp 

 ondeo o Socio Cladio nada quis dizer na 
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 quella O Caziaõ para não envergonhar 

 pois chegou até levarme 400 réis de soc- 

 orro. e naõ me aparecia levando ate 

35 2 mezes que la naõ hia, a vista disto fo- 

 i a provado o que disse O Socio Bracete 

 e o Senhor Presidente anuio e por esta Conforme 

 mandou O Senhor Presidente lavra a Conpete- 

 nte acta que a baxo todos Se a Sinarão 

40 Manoel Leorna do Frenandes Prizidente 

 Manuel Salustiano Severiano Gomes 1º Secrtario 

 Manoel Anastacio 2º Dicto 

 Honorato Fellipe Thezoreiro 

 Manoel Francisco Vizitador 

45 Joaõ Theadorio Cobrador 

 Miquelino da Suncão Porteiro 

 Antonio Jozé Bracete

 João Godinho 

 Cosmi das Virgem 

50 Amaro de Sousa Belinq 

 Andre Xavier 

 Joaquim Francisco 

  

 [p3] 

 Grabiel Francisco 

 Joaõ Francisco Reges 

55 Cladio Joze Gomes 
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DOCUMENTO 27 

Escrito por Antônio José Bracete em 07 de agosto de 1864.  

 

 

 Acta da Seicão do dia 7// de  

 Agosto de 1864// Prizidencia do Senhor  

 Socio Manoel Leornado Fernandes  

 abrio o dicto Senhor a ceiaõ ao meio dia 

5 e feita a chamada na forma do costu 

 me a chavom se prezente 14 Senhor Socios 

 e lida acta antreou foi a provada, 

 foi lido o requerimento do Candida 

 to Manoel Jozé do Nacimento pa- 

10 ra, Ser Socio, entrou en votacão e 

 foi a provado unanimente, pagou 

 Sua entrada prestou juramento na 

 forma da lei, feito este trabalho decla 

 rou, o Senhor Presidente ao Concelho que tinha m- 

15 andado Chamar O Socio Martinianno 

 da Silva Arauja para vim responder 

 por Sua iputeca e naõ Conpareceu, disse 

 mais que tambem foi chamado o Senhor 

 Felicianno Primo para vim ter Siem 

20 cia da reforma dos Artigos do regimento 

 naõ respondeu e mem veio tanbem foi 

 chanado O Senhor Damiaõ Lisboa para 

 vim responder Sobre queixas dadas 

 a respeito de irzupacaõ de Socorro de 

25 Socios doente, e juntamente de 5$000 

 dados em Confiança para Esmola da 

  

 [p2] 

 Nossa Padroeira cuja quantia esta em Seu 

 puder pois elle mesmo tem dicto a varios 

 Socios, que tem esta quantia en seu puder, 

30 e não veio responder a vista do que fica, dito 

 deliberou o Senhor Presidente para Submeter em 
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 votacão para ficar decedido este, trabalho 

 pedio palavra O Socio Francisco Ancelmo e 

 disse que na Sua o piniaõ naõ achava bom 

35 que Se despedise o Socio neste Cazo fasace h 

 uma acta Serconstanciada para nunça 

 mais este Socio ou cupar, Cargo nehun, pe- 

 dio palavra o Socio, Manoel Francisco e disse 

 pesso Senhor Presidente que me mande ler o Artigo 36 

40 dos estatutos, depois de lido o Sitado artigo 

 disse o dito Socio, Senhor Presidente acho bom que fiq 

 ue para outra Seicaõ porque hoje tem po 

 co, numero de Socios, pedio palavra o Socio 

 Narcizo, disse quanto a mim naõ a cho bom que  

45 Se dis pessa o homem da Sociedade melhor 

 Sera que Vossa Senhoria mande pregar os feitos deste 

 Socio en huma lista na porta para elle 

 mas nun ça o cupar enprego, porque em, qu- 

 anto o homem le desse O dinheiro para elle 

50 entregar na Sociedade ninguen vio, ago- 

 ra Vossa Senhoria quer cobrar, honde dizer que Vossa Senhoria quer 

 Sevir de istrumento e melhor deixar de 

 maõ porque elle não vem Cá pois esta envergo 

 nhado, respondeu O Senhor Presidente o Senhor dis que ni- 

55 guem vi tem testemunha que vio e Sabe, dis 

 to, Fique serto Senhor Socio que naõ decido, hoje 

  

 [p3] 

 porque naõ temos numero de Socios, porem para 

 a Seicão que vem eu descido Com a lei, pedio 

 palavra o Socio Bracetê e disse que se sengia, o 

60 que o Seu colega dizia porque hum destes dias eu fala- 

 ndo com elle que trose os 5$000 elle me disse que naõ tr- 

 azia porque estava, munto a trapalhado intaõ a 

 cho que fique para Ser, decidido em outra Seiçaõ, 

 a prezentou o Senhor Socio Joaõ Theadorio O 

65 quadro de Sua Majestade Inperador e o fereceo a Soci- 

 edade amaõ de hobra grates, intão a Socie 
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 dade Só pagou as dispezas de madeiras e 

 verniz e vidro e tudo mais por, 18$000 gracas 

 ao Criador ja temos o nosso quadro devido a 

70 os homem a mante des Ta, mal fadada Soci 

 edade que a tentos annos pedia enprestado 

 andar assim e bom andar, entaõ O Senhor Presidente 

 levando ao Conhecimento da Senblea geral 

 este acto de filantropia do Senhor Socio Joaõ 

75 Theadorio da Solidade foi logo decedido que se 

 pagase as dispezas, e ficando siente que a de 

 ser esta dispeza restituida por Cota assim 

 foi de treminado desde que o Senhor Socio Pan- 

 taleaõ deu a estanpa a sua custa e por 

80 esta Com forme mando o Senhor Prizidente 

 Lavra a Conpetente acta que a baxo todos 

 vam a Sinados. 

 Manoel Leornado Fernandes Prizidente 

 Manuel Salustiano Severiano Gomes 1º Secretario 

85 Manoel Anastacio 2º dicto 

 Honorato Fellipe Thezoreiro 

  

 [p4] 

 Manoel Francisco Vizitador 

 Joaõ Theadorio Cobrador 

 Antonio Jozé Bracete

90 Olavo Amanco 

 Pantaleão lopes 

 Andre Xavier 

 Joaquim Francisco 

 Narcizo Dominges 

95 Manoel Jozé do Nacimento 

 Francisco Ancelmo 

 Grabiel Francisco da Crus 

 Mequelino da Bahia Porteiro 
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DOCUMENTO 28 

Escrito por Antônio José Bracete em 21 de agosto de 1864.  

 

 

 Acta da Seicaõ do dia 21// de Ag  

 osto de 1864 Prizidencia do Senhor Socio  

 Manoel Leornado Frenandes a brio a 

 Seicaõ o dicto Senhor ao meio dia feice 

5 a chamada na forma do Custume axa- 

 vos prezentes 14 Senhor Socios lida acta 

 antreou foi a provada, levou o Senhor The 

 zoreiro ao Conhecimento da Senbela 

 que foi ao, tipo grafico, para mandar para 

10 mandar em premir Sem rigimentos pedi 

 raõ vinte quatro milréis eindo a outro fes 

 por deis, entao foi a provado que se entre 

 gace ao que vai enpremir por deis man 

 dou o Senhor Presidente ler os artigos 27 = 28 dos 

15 estatutos e tanbem o 6// de dispozicão 

 do Regimento de pois de lido aprezen 

 tou o Senhor Thezoreiro, que tinha hido as Caxas 

  

 [p2] 

 para ver o devidendo que le diceraõ na Ipotecara 

 que Se a via vencer en 1866 o plauzo marca 

20 do, pedio palavra O Socio Bracête e pre 

 Sizo que Vossa Senhoria tome deliberacaõ a tal respeito 

 acho, bom que tire desta e bote en, outra 

 entao Ordenou o Senhor Presidente ao Socio Vizi 

 tador, que Se emformaçe a maneira de que se 

25 a via fazer para Se retira este dinheiro, 

 feito este trabalho prestou yuramento 

 o Senhor Ander Frenandes Galiza por ja ter, 

 pago Sua entrada, tambem foi lido1

 hum requerimento do Socio Justino 

30 pedindo dispença ao Concelho a respei 

                                                 
1 <d> grafado sobre um <g>. 
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 to dos Seus a fazeres, Sempre en dias de 

 Seicoens, foi adiado, por diliberacaõ do 

 Concelho forão Carteados Os Senhores Socios 

 Joaquim de Santa Anna Gom Frerão e Bento 

35 Ignacio de Oliveira, para virem respo 

 nder na Seicaõ de 4 de Agosto por hum 

 engono que Se a chava en Contas pertenc- 

 ente a Meza destes Senhores, Outro Sim 

 de tremina O Concelho, que lende O Atigo 

40 37// dos estatutos e o § 10 do regimento, 

 todo o socio que dever, Cotas ou murtas 

 estando Suspenço nao podera ter graca 

 Sem pagar o que deve nem podera votar 

 em bora page Sem ter Recebido gra 

45 Ca, tanbem de tremina O mesmo Conce 

 lho, que Se facá empremir mo diario o 

 dia que devem vim receber os novos regimen 

  

 [p3] 

 to da Caza em tregarem Os outros e 

 o Senhor Socio Thezoreiro que levasse deis 

50 milreis para emportancia dos outros 

 e por esta Conforme mandou O Senhor Presidente 

 lavra a conpetente acta que todos abaxo 

 vom aSignados, 

 Manoel Leornado Prizidente 

55 Manoel Salustiano 1º Secretario 

 Manoel Anastacio 2º Dicto 

 Honorato Fllipe Thezoreiro 

 Manoel Fracisco Vizitador 

 João Theadorio Cobrador 

60 Miquelino Bahia Porteiro 

 Antonio Bracete

 Fracisco Ancelmo 

 Ander Galiza Escriturario 

 Manoel do Nacimento 

65 Justino Frereira de Sousa 
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 Grabiel Fracisco da Crus 

 Guilheme Francisco 
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DOCUMENTO 29 

Escrito por Antônio José Bracete em 04 de setembro de 1864.  

 

 

 Acta da Seicaõ do dia 4 de Setembro  

 de 1864//  

 Prizidencia do Senhor Socio Manoel Leor 

 nado Fermandes a brio o dicto Senhor a [Seici] 

5 ao meio dia feita1 achamada na forma 

 do Costume achavom-ce prezentes 15 Senhores 

 Socios, e lida acta antreou foi a provada 

 Mandou o Senhor Presidente ler pello primeiro Secre- 

 tario o artigo 37 do estatuto i em seguida o 

  

 [p2] 

10 Regimento, de pois, disto o Senhor Presidente passou a  

 numera Os Socios fazendo ver a cada hum O 

 Seu numero, feito este trabalho Ordenou o Senhor 

 Presidente Senhores Socios Joaquim de Santa Anna e Bento 

 Ignacio, que focem Se entender Com a comicaõ de 

15 Contas para desedirem 1// engano que punha em 

 duvida a dicta Comicão e por ser a Conta dos 

 Senhores haxo bom que vom dar a esplicacão ientao 

 sendo esplicado a dita Conta achavas duas parce- 

 las iguaes desedisse ter Sido aumento de quem fez a 

20 Conta, depois disto, mandou O Senhor Presidente ler O requeri- 

 mento do Socio Justino que pedia dispenças, de Secoes 

 entao por deliberacão da Asemblea foi consedido 

 a este Socio a dispencas da Seicão Ordinarias, e nada 

 mais, pedio palavra O Socio Bracete e disse Senhor 

25 Presidente presizo que Vossa Senhoria marque a finta da dispeza fei- 

 ta Com o quadro da e fige de Sua Magistade 

 que o Cofre ja tinha a bonado, O Senhor Presidente macou a 

 Cota em 720 réis entrou em hum pequeno debate e 

 que ficou a provada pella Senblea ser a cota 500 réis 

30 cada 1// de pois de feito este trabalho, O Senhor Presidente 

                                                 
1 <i> grafado sobre um <s>. 
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 Ordenou que o Concelho se reunice no Domingo 11 

 do corente para preparacaõ de Contas, e por esta 

 Com forme mandou o Senhor Presidente lavra a Com- 

 petente acta que a baxo todos Se acinaraõ, 

35 Manoel Leornado Fernandes Prizidente 

 Manoel Salustiano severiano Gomes 1º Secrtario 

 Manoel Anastacio 2º Dicto 

 Honorato Felipe Thezoreiro 

 João Theadorio Cobrador 

  

 [p3] 

40 Mequelino da Asssumcaõ Porteiro 

 Antonio Jozé Bracete

 Olavo Amancio da Silva 

 Joaõ Franço 

 Joaquim Francisco 

45 Francisco Anclemo 

 Andre Xavier 

 Cosmi das Virgem 

 Andre Galiza Ecriturario 

 Grabiel Francisco 

50 Panta Leão Lopes 
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DOCUMENTO 30 

Escrito por Antônio José Bracete em 18 de setembro de 1864.  

 

 

 Acta da Seicaõ do dia 18 de setembro de 

 1864// Prezidencia do Senhor Socio Mano 

 el Leornado Frenandes, abrio a seicão 

 o dicto Senhor ao meio dia, feita a cha 

5 mada achamada na forma do Costu- 

 me achavasse prezente 15 Senhores Socios 

 lida acta antre ou foi a provada le- 

 vou O Senhor Prezidente ao Conhecimento da a- 

 Sembela que na Seicão de 2 de outubro mandar 

10 notar a todos que devesse mais de Seis mezes 

 Ordemo que Se prosedesse hum Cricular para 

 Serrem todos a vizado, e declarou mais 

 ao que deliberou Como queria o a nivercario 

 nada dicerão, disse o Prezidente farei naforma 

15 do Costume e numiou huma Comicão 

 de 9// Senhores Socios para Ornarem a Salla 

 da Seicoens os [quaes] foram oseguintes 

 Senhores Ander Xavier Francisco, Ancelmo 

  

 [p2] 

 Joaõ Theadorio Guilheme Francisco Cosmi das 

20 Virgem Joaõ Godinho Joaquim Francisco, Justino 

 Fernandes Manoel do Nacimento entao a- 

 lgum destes Senhores Recuzarão dizendo que 

 naõ tinha onde pedirem trastes enpresta- 

 dos O Senhor Prezidente diss fasase a Sim mesmo 

25 Como estiver a Caza, e os Senhores Socio darão 

 a finta de 1$000, pedio palavra o Socio 

 Manoel Francisco e disse que avista do an 

 niver cario que Se ia porseder a chava, mu 

 nto a finta de 1$000, fosse O menos a m- 

30 etade e Com Os vinte mil réis saidos do Coff 

 re e o que hera bastante, pedio palavra o Socio 
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 Francisco Ancelmo e dis que naõ achava boa 

 a Fimta de 500 réis porque todos annos hera 

 de 1$000 réis asim deveria Ser este pedio 

35 palavra O Socio Manoel Francisco Si eu 

 disse que devia Ser 500 réis, e porque o Prezidente disse 

 que Se fizesse O annivercario1 Como estivesse 

 a Caza ientao nao regulo Como os outros 

 annos pedio palavra O Senhor Andre Xa- 

40 vier e disse que traria 6 Cadeiras e todos 

 os mais deviaõ entao hove huma 

 Consurta entre todos para Cada hum dar 

 o que esti vese no Seu alcançe2 entrou em 

 votacao a candidatura do Senhor Tehofio 

45 da Silva Ribeiro e foi a provada Com 14 

 votos Sahio do Cofre 1 Par de Catical de 

 Prata que o Senhor Thezoreiro levou por di 

 liberacaõ par<a> Ser3 pezado e saber enqua 

  

 [p3] 

 to poderia andar ficando todos os 

50 que as Sestirão a seicaõ avizados para 

 a Seicaõ de 2 de outubro e por esta 

 Conforme mandou o Senhor Prezidente lavra 

 a Conpetente acta que todos a baxo 

 Se asignarão 

55 Manoel Leornado Fernandez Prizidente 

 Manoel Salustiano Severiano Gom <1> Secretário 

 Manoel Anastacio 2º Dicto 

 Honorato Fellipe Thezoreiro 

 Manoel Francisco Vizitador 

60 Joaõ Theadorio Cobrador 

 Francisco Ancelmo 

 Panta leão Lopes 

 Ander Galiza 

 Joaquim Antonio 

                                                 
1 <a> grafado sobre um <n>. 
2 <l> grafado sobre um <r>. 
3 <S> grafado sobre um <d>. 
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65 Justino Fremandes 

 Cosmi das Virgens 

 João Godinho 

 Andre Xavier 
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DOCUMENTO 31 

Escrito por Antônio José Bracete em 02 de outubro de 1864.  

 

 

 Acta da Ceição do dia 2// de Outu 

 bro, de 1864 Prizidencia do Senhor Socio Manuel 

 Leornado Fernandez a brio a Seiçao o dicto Senhor 

 ao meio dia feita a chamada na forma 

5 do Costume, achavas se prezente 141 Senhores 

 Socios lida acta antreou foi a provada 

 Ordenou O Senhor Prezidente ao 1º Secretario que leçe 

 Os Artigos, 15 = 16 = 17, dos estatutos e tam 

 bem Os 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6, da dispozicaõ 

  

 [p2] 

10 geral do regimento, e en seguida leu tam- 

 bem O requerimen to do candidato Domingos 

 Calistro dos Santos e juntamente do Senhor Ama 

 do Barata, foi despaxado o requerimento 

 do Senhor Flicianno Amado Barata pa 

15 ra vim elle propio na primeira Seiçaõ 

 segundo de tremina o artigo 2// e § 1º//

 do regimento, e o do Senhor Domingos2 Calistro 

 foi a provado unanimente com 20 vo- 

 tos, O Senhor Prezidente levou ao conhecimento da 

20 Senblea que hia manda por no annuncio do 

 Diario da Bahia o trabalho feito pella 

 mesma Senblea de ficar de nehun e 

 feito acta do dia 21// de Outubro de 

 1860, o que foi a prova do este trabalho 

25 por toda assemblea, mesta o Caziaõ pe 

 dio palavra O Socio, Amaro Berinq 

 e disse eu não vou de em Contro ao 

 trabalho da Sociedade pois haxo mu- 

 nto bom mais o que eu quero e hum escra 

                                                 
1 <4> grafado sobre um <5>. 
2 Escreveu primeiramente <d> minúsculo. 
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30 ricimento este Socio Felecianno nao es- 

 ta a pozentado e como e que elle <e> chamado 

 para vim pagar, hé verdade que a qui 

 mesta Caza hove grande de bate atal 

 respeito, em Suma elle á de querer le- 

35 var isto munto longe iemtao vamos 

 ver isto em que dá, pedio palavra o Socio 

 Manoel Fracisço, e disse elle esta a pozen 

 tado mais Se quizer ter este previlegio 

 a de vim pagar as mensalidades 

  

 [p3] 

40 e disse mais o Senhor Prezidente O Senhor 

 Primo pode levar para qualquer tribunal 

 que hade Cair e se for para Sua Excelência tam 

 to melhor para lá queremos mos que ele 

 a pelle, depois mandou o Secretario 

45 ler o regimento da Caza e depois de 

 lido disse O Socio Amaro esta bom es 

 tou Siente, pedio palavra O Socio Narcizo 

 e disse Senhor Prezidente nao hé presizo mais na 

 da ja foi a provado, pella aSemblea esta 

50 feito o trabalho, a Sociedade pode arterar 

 ou, demenoir, todas as vezes que for para o 

 Seu bem estar, e ficando por esta forma de 

 sedido este trabalho, prestou yuramento o 

 Senhor Theofio da Silva Ribiro por ja ter pago a 

55 Sua en trada, pedio palavra O Senhor Narci 

 zo, e disse Senhor Prezidente eu vim espertar a Vossa Senhoria 

 Sobre hum parecer, que tomei Com argum 

 Socios Sobre O nosso annivercario, e acho 

 bom ma minha opimião que se Convidace 

60 O Senhor Prezidente da provincia porque elle esta 

 ali de fronte e mos de vemos Convidalo pois 

 esta ali em  frente de nos imesmo que 

 eu acho bom, Respondeo O Senhor Prezidente eu 

 tambem acho bom e tenho vontade de 
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65 fazer o nosso annivercario Com espren 

 dor, mais visto o estado da Caza não 

 Con qor co do do por que fartaõ as principas 

 Couzas, o que mostraremos mos ao Go- 

 vreno logo que a qui se aprezente, 

  

 [p4] 

70 porem se Os Senhor querem eu estou pronto 

 Servindo Vossa Senhoria de relator da Comicaõ que 

 dizinpenhe bem a Sua micão estou 

 pronto, pedio palavra o Socio João Godi 

 nho e disse eu me singo ao que disse OSenhor 

75 Narcizo, que Se Convide a Sua Excelência e a todas 

 mais autoridade, e pedimos huma mu 

 zica para este dia, pedio palavra O Soci<o> 

 Bracete e disse qual he a dificudade que a 

 de se convidar Sua Excelência para vim a cistir a  

80 nossa misça e o depois elle naõ vem tomar 

 Conhecimento no nossos trabalho, e pedio 

 que lhe manda Se Ler o Artigo 9// dos estatutos, 

 depois de lido este, pedio palavra O Socio 

 Justino e disse Sifor por farta de Caza Se 

85 aluga, pedio palavra O Socio Narcizo e 

 disse naminha o peniaõ e que Se Convide a 

 Sua Excelência por que elle esta a li defronte de 

 nos3, disse O Senhor Prezidente quando estiver bem 

 des cotida a materia em questaõ eu meteri 

90 em, votacaõ pedio palavra O socio Mano- 

 el Francisco e disse pesso Senhor Prezidente que mande 

 ler O artigo 45 dos estatutos, disse O prei- 

 meiro Secretario pesso Orgencia para di 

 sidir, a questaõ da hum a prate O Socio 

95 Brarcete portesto Contra a urgencia, e 

 achobom que fique para outra Seicaõ 

 Ser decedido, pedio palavra O Socio An- 

 dre Galiza Si he por farta de relator eu 

                                                 
3 <o> grafado sobre um <u>. 
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 estou pronto e tem quem responda, 

  

 [p5] 

100 disse o Senhor Prezidente a vista do artigo, 45// es- 

 ta de nehun e feito por hora esta discu 

 Caõ ficara para hotra Seicaõ se desidir, 

 depois deste trabalho, levou O Senhor Prezidente ao 

 conhecimento da Sociedade Os movin 

105 mento que Se achavom as Sociedades Banca- 

 rias do Rio de Janeiro, e que estava vindo as 

 Cuzas naõ hirem correndo bem que medita- 

 Cem, a respeito, pedio palavra o Socio Manoel 

 Francisco, a cho bom que se Suspenda Onosso, di- 

110 nheiro e bot[e]sse en algum Banco do gorverno 

 por esta mais segura, pedio palavra O Socio 

 Narcizo e disse pre sizo termos disto enforma 

 Cão para Sabermos sesi entra Como a Sioni 

 ta, ou en Conta Corrente porque se for Como 

115 assionista não podemos tirar quando, for 

 presizo, pedio palavra O Socio Bracete e 

 disse Onde a vemos botar nosso dinheiro nes 

 te Cofre da Caza eu naõ con bino pedio 

 palavra o Socio Godinho e disse eu acho 

120 bom que Se Conpre huma propiedade e Se bo- 

 te no Seguro, pedio palavra O Socio Narcizo 

 e disse eu vou me en formar Se Si pode bo- 

 tar o dinheiro no Banco do Governo, pe- 

 dio palavra O Socio Francisco Ancelmo e disse 

125 acho bom que o Senhor Prezidente numeie huma 

 Comicão para Se en formar de todas as 

 Cuzas, então O Senhor Prezidente mumiou huma  

 Comição, de tres Senhor Narcizo, Fracisco Ancel 

 mo, Joaõ Godinho, para este trabalho e 

  

 [p6] 

130 mandou ler pello primeiro Secretario O 

  artigo, 5º do regimento, e juntamente o Livro 
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 de notas, Ordenou que Se notase a todos Os Socios 

 que estavom Conprendidos no artigo, 37 dos es- 

 tatutos que Saõ Os Seguintes Senhor Agostinho 

135 Antonio da Cunha Joaquim de Santa anna Gomes 

 Pedro de Souza Ribiro, Bento Ignacio 

 Maximiano Bernardo, Martinianno da 

 Silva Araujo Ignocencio Thomas de Jesus. 

 Levou O Socio Thezoreiro ao Conhecimento 

140 da Senblea que tinha pezado hum par, de 

 de Catical de Prata contendo 168 outavos 

 a 200 réis enporta em 33$600 ficou para 

 a Sociedade para Os festegos de nossa 

 Padroeira, Ordenou O Senhor Prezidente que O The 

145 zoreiro posse en lelaõ hum anelaõ 

 que ezistia dentro do cofre e por não 

 ser conhecida a pedra deix[a]axe pa 

 ra ou tra Seicaõ e o [anlloã] O4 Senhor 

 Thezoreiro velvou para mandar, eza 

150 minar a qualidade da pedra e 

 por esta Conforme mandou O 

 Senhor Prezidente lavra a Conpetente ac- 

 ta que a baxo todos se asinarão 

 Manoel Leornado Fernandez Prizidente 

155 Manuel Salustiano Severiano 1º Secrtario 

 Manoel Anastacio 2º dicto 

 Honorato Fellipe Thezoreiro 

 Manoel Francisco Vizitador 

 Joaõ Theadorio Cobrador 

  

 [p7] 

160 Andre Fernandez Galiza escreturario 

 Antonio Jozé Bracete Comicão de Contas 

 Narcizo Dominges 

 Francisco Ancelmo 

 Joaõ Godinho 

165 Grabiel Francisco 

                                                 
4 Grafado sobre <os>. 
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 Theofio da Silva 

 Joaquim Francisco 

 Cosmi da Virgem 

 Justino Fernandez 

170 Amaro Brelinqe 

 Jozé Acthanazio 
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DOCUMENTO 32 

Escrito por Antônio José Bracete em 16 de outubro de 1864.  

 

 

 Acta da Seiçaõ do dia 16 de  

 Outubro de 1864//

 Prizidencia do Senhor Socio Manuel 

 Leornado Frenandes a brio a Seição  

5 o dicto Senhor ao meio dia feita a 

 chamada a chavom se prezentes 14 

 Senhor Socios lida acta antreou foi 

 a provada, Levou o Senhor Prizidente ao 

 Conhecimento da Semblea que hum Conto 

10 dezaceis mil e Ceicentos e cecenta que o Senhor 

 Thezoreiro suspendeo do Bamco da Bahia 

 por diliberacaõ da mesma Senblea ja 

 estava recolhido no Cofre desta Sociedade 

 para se le dar o destino e que estava em dis 

15 cucão, pedio palavra O Socio Bracete 

 e disse acho bom que Se recolha de novo 

 no mesmo Banço pois O mau tempo ja 

  

 [p2] 

 Se passou pedio palavra o Senhores Thezoreiro 

 e disse que hi recolher no dia 24 a Com 

20 panhado Com mais algum Contigen- 

 te para re u nir Com [quatro] que la es- 

 tava pois hera quando Se Vencia o pla- 

 zo foi a poiado pedio palaver o Socio 

 Bracete pedindo ao Senhor Presidente a entre 

25 ga dos papeis pretencentes a o Socio Ma- 

 rtinianno que elle queria ver e izami- 

 nar commo menbro da Comicão de 

 Contas e tinha de dar com primento 

 a este trabalho, O Senhor Presidente mandou fa- 

30 zer enterege dos dictos papeis, feito este 

 trabalho pedio O Senhor Presidente a Senblea que 
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 le esclaresece1 a forma Com queria O 

 annivercario responderão algum Senhores 

 que fizesse na forma do Custume, Ordenou 

35 O Senhor Presidente a vista desta resposta ao Senhor 

 Thezoreiro que fizesse as dispezas na forma 

 do Costume le vando a quantia mandou 

 i a bonando mais O Cofre 20$000 por 

 naõ ter ainda entrado os dinheiros da 

40 fintas, por esta OCaziaõ a prenzetou O 

 Socio Thezoreiro a Senblea que os Caticaes 

 de prata pretencente a Sociedade estava 

 no valor de 33$600 réis tanbem levou a 

 o Conhecimento da Senblea o Senhor Presidente 

45 que por acto de 9// do corente mumiace 

 huma Comicaõ de Senhores izistentes no 

 Rio de Janeiro para em nome da 

  

 [p3] 

 nossa Sociedade Felicitar a sua Al2- 

 teza por o Cazião de Seu fellis Concorcio 

50 Conposta dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Angelo Mu- 

 nis da Silva Freras Manoel Mecias de Leaõ 

 João Joaquim da Silva Antonio da Costa Pinto 

 Joaquim Antonio da Silva Cavalhos e por esta  

 Conforme mandei lavra a prezente ac 

55 ta que a baxo todos Se aSinaõ. 

 Manoel Leornado Frenandes Presidente 

 Manuel Salustiano Severiano Gomes 1 Secrtario 

 Manoel Anastacio Segundo dicto 

 Honorato Felippe Thehezoreiro 

60 Manoel Fracisco de Santos Vizitador 

 Joaõ Theadorio Cobrador 

 Miqulino da Suncão Bahia Portiro 

 Antonio Jozé Bracête. 

 Pantaleão Lopes Villas Boas 

                                                 
1 <l> grafado sobre um <r>. 
2 <l> grafado sobre um <r>. 
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65 Francisco Ancelmo 

 Andre Frenandes Galiza 

 Joaõ Pereira do San<tos> Godinho 

 Andere Xavier 

 Guilherme Francisco Henriques 
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DOCUMENTO 33 

Escrito e assinado por Antônio José Bracete na década de 1860. A parte inicial deste documento 
corresponde ao documento 11 de Manoel Leonardo Fernandes.  

 

 

   Esta verdade 

 Conprendei bem Senhores que he o idolo em 

 todos os tempos esta Sociedade foi Criada 

 Na Capella do Ruzario do Ruzario dos 

5 15 Misterios no an no de 1834 a 1835 

 de vidiraõ se em duas tribulas por huma 

 discordia que enter elles a parareceu rezu 

 ltou huma grande a Cão que foi desidido 

 pello Tribunal da Relação [dividiremo] foi  

10 esta dezuniao em 1849 a 1850. Nota Bene Os que  

 ficaraõ nadita Capella trataraõ de fazer Seu 

 Conpremisso que hoje este istituido irmanda 

 de Nossa Senhora da Solidade do 15 misterio e aou- 

 tra prate porem Condozirão Com o Cofre 

15 por hum trato feito Com Os di gnos Irmaõ 

 da Ir mandade de Nossa Senhora do Ruzario 

 das por tas do Carmo, a i em 29 de outubro 

 de 1851 Istalaraõ de no vo esta Socieda 

 de formaraõ entao Novos estatutos e abri 

20 raõ a entradas a 10$000 e mensalidades 

 a 500 réis o que hera outra hora 2$000 de entra 

 da e 160 mensais, entao no Correr de 10 annos 

 ficou es ta Sociedade entregue a os cudados 

 de meia 12 de homes innespriente e de cr- 

25 epitos e a the anafabetos levavaõ tudo 

 Com bem le pareciaõ porem gracas a no- 

 va ordem de Couzas quando em 1860 para 

 1861 a prezentouce O Decreto 

  

 [p2] 

 que feis vedar este escandilo imtaõ Senhores 

30 de 1861 Com a a provacaõ dos estatuto 

 pello o gorverno notou que ja naõ he 
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 a quela Sociedade de Crepita e Sim 

 a Sociedade Protetura Dos Desvalido 

 que Socorre as viuvas e anpara Seus Orfo 

35 pois temos a cabado Com tudo quanto he 

 ra de mau e temos a Cabado Com este  

 disleixo pois he arma mais mizeravel 

 que a no Mundo, 

  

40           Antonio Jozé Bracete

                     Menbro da Comicaõ de Conta 

 

 638



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne em 13 de março de 1873.  

 

 

 Acta da Seição da Noite 13 di Março di1

 1873. 

  

 Prezidenţia do Senhor Sartunino da Silveira 

  

 As 8 horas da noite estando prezentes os 

5 Senhores 1º. Secretario, Thezoureiro. Vizitador 

 cobradoures. faltando sem cauza o 2º. Secreta 

 rio i oPorteiro o Senhor Prezidente chamou 

 o 2º. Secretario Suplente para ocupar a cadei 

 ra, Faustino Joaquim di Santa Anna Trindade Cirne.2

10 i do Porteiro chamou oPresidente Eloy Virissimo 

 Pinheiro. pur naõ se achar-se o Suplente 

 do mesmo Victor Jozé Mathias. prezentes 

 os Soçios Manoel Liornado, Amançio Benedito dos 

 Passos3, Narçizo Domingos di Santa Izabel, Caeta 

15 no di Mattos, Severianno Predro da Silva – 

 Alberto Gomes, Faustinianno Fernandes 

 di e Oliveira Manoel Francisco dos Santos. 

 Abrio o Senhor Prezidente as sesão i mandor 

 ler o o Artigo 27/ do estatutos i levou ao co 

20 nhecimento da Assembléa requirimen 

 to do Soçio Joaõ Manoel di Jezus, em que pedia 

 socorro a esta Soçiedade em vista do Artigo 

 10- § - 1º - que despois di lido oSenhor Prezidente suj 

 eitou assemblea para discussaõ pedio apalavra 

25 oSoçio Amançio Benedito4 dos Passos5. proguntan 

 do si oSoçio emfermo se a chava em dia de 

                                                 
1 Desta até a linha 03, na margem esquerda da página, encontra-se <Lançada>. Reconhece-se neste trecho a 
caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
2 Desta até a linha 19, na margem esquerda da página, encontra-se <Eta Aprovada>. Reconhece-se neste trecho 
a caligrafia de Saturnino Rodrigues da Silveira. 
3 Grafou primeiramente <p> minúsculo. 
4 Primeiro <e> grafado sobre um <i>. 
5 Grafou primeiramente <p> minúsculo. 
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 comformidadeArtigo 37, do Estatutos que devia ser attendido 

 pedio a palavra osoçio Mattos. e disse que cedevia 

 dar osocorro ao Soçio semanalmente de comformidade 

  

 [p2] 

30 como o § - 2º - do mesmo Estatuto 

 Respondeo oSoçio Manuel Francisco que aliás coprir<se> um atistado; 

 pedio apalavra o Soçio Severiano. dizendo 

 que na sua opiniaõ devia dar-se di uma só 

 vez o Socorro aoSoçio João Manuel di Jezus comfor 

35 me o estado do coffre da caza sempre di comfor 

 midade com o § - 2º ao Artigo 10 - i que si asoçiedade 

 tivesse aforça neçeçario para dar os 12$800 réis 

 devia descontar 5$000 réis por conta da di 

 vida di 20$000 réis que omesmo João Manuel contraio 

40 com <a>Soçiedade i que a the [a] quella data nuca 

 mais se aprezentou para sastifazer cota algu 

 ma como se com pro meteo-se para com ella 

 i oseus colegas a quem elle Joaõ prometeo fazer 

 oprimeiro pagamento di 10$000 réis i os 

45 outros di 5$000, i amenor sastifasaõ naõ 

 tem dado a lem di naõ comprir com oseu 

 pagamento. 

 O çoçio Narçizo pedio que se oberseva-se o Artigo 

 37/ dos nosso Estatutos a o Socio Joaõ Manuel 

50 Respon deo o Soçios Prezidente, i Vizitador 

 que votava com oSoçio Caetano po parte do 

 § 2º. do Artigo 10/

 Pedio apalavra oSoçio Leonardo dizendo o So 

 cio João Manuel estava garantido porque nos comtri 

55 buimos para que elle obtivesse esta quantia eque 

 os socios devião pagar em falta do soçio no 

 seo pagamento por que o Artigo 13 do Rijimento 

 só6 lhe premitia 5$000 réis. 

 Deo [umm] aparte o Soçio Trindade Cirne que naõ 

60 se fazia o desconte si oprizidente naõ quizese. 

                                                 
6 <s> grafado sobre um <n>. 
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 Pedio alavra osoçio Caetano. e disse que entendia 

 que osoçio João Manuel era responsavel pela sua di 

 vida como devedor i que ezistia em pleno vigor 

 di pagar ou irer mo tirando com forme osseus7

65 socorros fazendo oPrezidente odescunte como 

  

 [p3] 

 axar conveniente no seu sorcoro a the ores 

 tabelicimento do Socio que confiava em Deus 

 maõ ser longo8 i que logo que se achase resta 

 beleçido convidasse osocio avim sadar asua conta com 

70 amesma Sociede. 

 Pedio apalavra o Soçio Manuel Francisco dizendo 

 que votava com aopiniaõ do colega Severianno 

 que fosse descuntado no seu socorro a quantia 

 mencionada i parte das mensalidade i por acau 

75 zo agravase a musletia do mesmo Soçio se fizesse 

 os desconte no Artigos em que garante aosoçio 

 na vida ina morte. 

 O Senhor Prezidente espois a toda Assembléa 

 pondo em votacão que votarão todos uma 

80 mimente que sefasça9 o descunte10 nos seus 

 socorro du rante oseu estado di mulestia 

 na quantia di 5$500 réis Sendo osocorro 

 di 2$000 i naõ havendo nada mais a 

 trata-se oSenhor Prezidente alevamtou ases 

85 saõ as 10 horas da noite i eu 2º. Secreta 

 rio Suplente fiz esta acta eassignei 

 Faustino Joaquim di Santa Ana Trindade Cirne

  2º. Secretario Suplente 

 

                                                 
7 Grafado sobre outra palavra. 
8 Nesta palavra, <n> grafado sobre <go>. 
9 <ç> grafado sobre um <s>. 
10 Segundo <e> grafado sobre um <a>. 

 642



DOCUMENTO 02 

Escrito por Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne em 18 de maio de 1873.  
 

 

 Acta da Seissão do dia 18 di Maio di 1873, 

  

           Presidencia do Senhor Saturninno Rodrigues da Silveira 

           Secretario Saturnino Francisco da Roixa. 

  

 Ao meio dia prezentes os Senhores Presidente Sartuni 

5 Rrodrigues da Silveira, 1º. Secretario Saturnino1

 Françisco da Roixa. faltando com cauza parteçi 

 pada o 2º. Dito, Thezoureiro, Vizitador, faltan 

 do com cauza partecipada o 1º. Cobra dor, i sem 

 ella o 2º. Dito, Porteiro, o Senhor Presidente cha2

10 mou para preencher os lugares di 2º. Secretario 

 o Socio Faustino, i para de Cobradoures 1º. e 2º. a 

 us Socios Adolfo do Espirito Santo, e Jose Joaquim 

 di Santa Anna Cezinbras, estando taõ bem prezen 

 tes os Soçios Manoel Lionardo, i Mano el Francisco 

15 Caetano di Mattos, o Senhor Prezidente abrio 

 a Sessão com os Socios prezentes. 

 Foi lida um carta do escripturario em que comu 

 nicava achar-se doente i por esse motivo dei 

 xar di compariçer as Sessaõ oque ficou archivado3

20 em seguida um requirimento do Soçio Ma 

 noel Cladio, que compariçeo doente sendo Socio 

 despen çado di compariçer as seiçaõ i dar sema 

 nal por ser mais di 17 annista i maior di 70, 

 anno, em que pede socorro asociedade se achar em 

25 femo di comformidade com o Artigo 10, i seus 

 §os 1º. i 2º. i 3º. o Senhor prezidente disse na peti 

 çaõ informe ao Vizitador, o que sem perda di 

 tempo exzaminou, minuçiozamente i ou 

                                                 
1 <S> grafado sobre um <F>. 
2 Desta até a linha 13, na margem esquerda da página, encontra-se <Lançada>. Reconhece-se neste trecho a 
caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
3 Desta até a linha 26, na margem esquerda da página, encontra-se <Eta aprovado>. Reconhece-se neste trecho 
a caligrafia de Saturnino Rodrigues da Silveira. 

 643



 vindo ao mesmo constada a ttenção reconheçeo 

30 pelo estado em que se achava oSoçio estar emfermo 

 em vista do Artigo 10/ dos Estatutos, dei sua in 

 formação como conta do verço da petição oque 

 depois di si da oSenhor Prezidente, sujeitou a dis 

  

 [p2] 

 cussão o requirimento. 

35 Disse o Socio Caetano que o Presidente reparasse bem 

 o estado do Coffre i não desse estes socorro di hora 

 por que com alguma leviendade podia afinal a 

 Soçiedade ficar exasta; do que elle ouvir ler apetição 

 é informaçaõ era muito valioza em todo cazo 

40 votava contra a davida dos dinheiros do Coffre 

 da Sociedade para oSoçio Manoel Claudio, e sim que 

 estava pronto a dar no mesmo instante uma  

 quantia e pedia que os Seus companheiros lhe a 

 judase em comtribuir asomar uma cotta que 

45 talvez apropuçaõ do que si desse entre os Soçios 

 rezultasse melhor vantajem em benefiçio do 

 Soçio que o Socorro do §o 2º. do Artigo 10 dos 

 nosso Estatutos. 

 Pedio apalavra o Senhor Prezidente deo ao Soçio 

50 Faustino, este deixando a cadeira convidou a 

 seus collegas para o cupar amesma oque elles 

 recuzando-a ficou vaga i ocupando atribuna 

 discustio orequirimento de comformidade com o Artigo 

 10, §o = 1º - i 2º - do mesmo Estatutos provando 

55 com ososio Manoel Claudo, que se achava prezente 

 i estando emfermo não tendo quem levasse 

 asua suplica sujeitou-se andar aos tropedos 

 pella ruas das Cidade em demanda de ir ter-se 

 a caza da Soçiedade apidir o Socorro por se 

60 achar enfermo i com os direitos que lhe assis 

 tia os Artigos e §os – dos Estatutos eRejimento 

 da mesma oque em vista da imformacão recon 

 heceo-se ser um grande atauque de Erlizipella 
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 [p3] 

 nos esclauto e parte da perna esquerda i pés 

65 enxado; esvaidas di forças; palido, gotei jan do 

 suores4 frios, sem meio di poder ajenciar o 

 Paõ cotidiano5 para si e sua familia que a elle peza 

 a crecentou oSoçio Faustino, que osocio Manuel Clau 

 dio mostrava-se ainda mais mereçedor do 

70 Socorro quaquer que fosse do Artigo 10, §o 1º. 2º. i 

 3º., lendos - ó porque toda Sociedade sabia e co 

 nhecia ter omesmo Soçio uma unica Filha 

 que tendo cazado naõ teve a feleçidade di vella en 

 tre a quellas que se dizem por seu concorçio 

75 felizes é sim alem di todos desgostos que sem 

 pre tem quazi todos pais di familia, amorte 

 roubou-lhe a exzistençia doseu jenro vendo 

 dipois di todo tranze da vida di novo su 

 bcaregado di sua Filha viuva. i Neto6. 

80 vêde avós todos que são Pais de Falmilia, 

 Deo um aparte osocio Manuel Francisco pedindo 

 ao Senhor Prezidente que chamasse o Soçio a ordem 

 por que estava discustindo fora do lemites 

 da discusaõ proguntando osoçio em7 que parte 

85 tinha limitado a discussão respondeo o Soci 

 o Manuel Francisco dizendo porque tratava da fami 

 lia do Soçio oque aSociedade nada tinha com 

 as familias dos Soçios e sim com osmesmo 

 trazendo assim discordia para com oSoçio pre 

90 zente porque entendia que sua familia tinha 

 direito a socorros em vida delles 

 Trocaram diversos aprartes mostrando ao 

  

 [p4] 

 Socio Manuel Francisco que elle era ignorante ao §o  

 2º. do Artigo 10 dos Estatutos, oque respondeo 

                                                 
4 <s> escrito sobre outro grafema. 
5 <t> escrito sobre outro grafema. 
6 Grafou primeiramente <n> minúsculo. 
7 <e> grafado sobre um <q)>. 
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95 omesmo ser intre pe laçaõ do dito §o 2º. con 

 tinuando oorador finalizou oseu discur 

 so pedindo a o Prezidente que em vista di bem 

 discustido o Artigo 10, i §os 1º. 2º. i 3º. en tendia 

 que fosse dado oseu socorro di comformidade com 

100 2º. § do Artigo 10, e que se átorizase ao Senhor Vizita 

 dor ir no Domingo 24, a caza do emfermo vi 

 zitallo afim di ver se achava bom ou conti 

 nuava doente i aprezentar asua informa 

 çaõ por escrito para aSoçiedade tomar asua 

105 deliberação athe orestabeliçimento8 domsemo 

 Pedio oSocio Manuel Leonardo a petição i [conferi] 

 çiando con oEstatuto se o bsteve di votar 

 o Senhor 1º. Secretario fez algumas observaçaõ 

 que naõ foi aceita por ser contraria a discuçaõ 

110 i trocou-se algumas palavras entre o1º. i 2º. 

 Secretarios. 

 O thezoureiro votou contra aparte do socorro 

 por inteiro ésim semanalmente com § 2º. dos 

 Artigo 10, oque finalmente ficou aprovado que fosse 

115 oSocorro por semana di 3$200 réis en vista do 

 estado do Coffre se a char exsasto i oSocio 

 Manuel Claudio emfermo athe [seu restabelecimento] 

 ficando ainda para aprovaçaõ di toda assemblea, que es 

 peremos os nobres Soçios serem comcordio 

120 com otitulo que tem di Amparo dos Desvalidos naõ 

 havendo nada mais atratar oSenhor Prezidente mandou o 

 1º. Secretario cartiar a João Manuel di Jesus para o dia 24. 

 do corrente; atodos os socios que dizem se achar dis 

 pensado por diversa prizidençias em acto lançou 

125 [??]9 Vizi 

 tador i levantou se a seicaõ as 3 horas da tarde e eu sevindo di 2º. Sec 

 retario Fiz é asignei. 

           Faustino Joaquim di Santa Ana Trindade Cirne. 

                                                 
8 Segundo <e> grafado um <i>. 
9 O trecho que se segue – a conclusão da ata - foi escrito ao longo da margem direita da página 4 por Faustino 
Joaquim Santana Cisne. A forma como foi encadernada a ata no livro em que se encontra – Documentos dos 
annos 1870 a 1874 – impede a leitura da primeira linha do trecho em questão. 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne em 15 de junho de 1873. 
 

 

 Acta do Conselho da Sociedade Protectora dos Desvalidos1

           15 di Junho de 1873, 

  

           Prezidençia do Senhor Sartunino Rodrigues da Silveira 

  

 As 1 e ½ da tarde prezentes os Senhores 1º. Secretario The 

5 zoureiro Vizitador e tommando acento como 2º. Secretario 

 o Supplente Cirne e Como Cobradores os Socios Daniel Geral 

 do Tavares e o Cobador Antonio Jozé Gomes, e o Porteiro 

 Cezimbra, prezentes os Soçios Manoel Leonardo, e 

 Narçizo Domingos di Santa Izabel, Caetano di Mattos, 

10 Pedio apalavar oSocio Manuel Leonardo eo respondeo o2

 Prezidente que antes da leitura da acta não podia a- 

 ter respondeo oSoçio Leonardo que he para uma esplicação 

 como o Prezidente mandou fazer a chamada depois de 

 abrir assesão que he um abuzo que todos tem commetidos 

15 e que deve-se acabar e que observasse oque diz oartigo 27/ dos 

 Estatutos, e que depois de lido entaõ, he que em vista 

 de não haver haver Socios se pudia abrir aSessão, 

 foi lida a acta de 25, de Maio passado3 eposta em discussão, 

 pedio apalavra osoçio Leornado edisse que entendia que a 

20 acta ficando assim fica mal dirifida porque naõ quer 

 que se comphehenda que elle pedindo uma plicação do 

 apoaido sobre oSocio dizer que elle tambem sofreo o 

 mesmo mas que elle sofreo somente por mensalidades e seu pi 

 nhor e oPrizidente deo a acta pro aprovada emandou 

25 ler o artigo 1º, 2º, 3, 4º, 5º, e 6º, dos Estatutos depois 

 de lidos pedio apalavra oSoçio Cirne e disse que se no 

 measse 4 Commissaões sendo 1ª. de Sendicançia 2ª, de 

 exame 3ª. di Contas eoutra 4ª. de justiça, com urgençia 

                                                 
1 Desta até a linha 03, na margem esquerda da página, encontra-se <Lançada>. Reconhece-se neste trecho a 
caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
2 Desta até a linha 17, na margem esquerda da página, encontra-se <Esta aprovado>. Reconhece-se neste trecho 
a caligrafia de Saturnino Rodrigues da Silveira. 
3 A abreviatura utilizada para esta palavra foi a seguinte: <pp>. 
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 e pedio mais aleitura dos paragaphos 8º, do Artigo 18 e 

30 eque de comformidade com estes §§º. he que requereo, 

 pedio oSocio Manuel Leonardo esclarecimento e disse que se fosse o 

 requerimento di alguma cazo urgente bem mais que tendo Socio 

 duente eentrado que podia adiar e deo um aparte oSoçio 

 Caetano di Mattos e disse que Commisaõ-es di fazenda 

35 eJustica saõ direitos judiciaro que em vista do Artigo 5º, 

 fica a [delilito] do Prezidente nomear quando entender efor 

 mister deo aparte oSocio Cirne [?] naõ quer que 

  

 [p2] 

 fosse se procedendo oque se tem dado decandençia que as 

 commissão saõ precizas, disse osoçio Caetano que oPrezidente 

40 podia nomear commissaões temporaria eprovizorias quando 

 entender e disse oSoçio Leonardo que nos todos estamos 

 aqui para comprir deprompto, e o Prezidente disse que tinha 

 recebido um requirimento do Socio Ferraz em vista do 

 Artigo 18, §§º. 2 dos Estatutos mandou o Vizitador 

45 Vizitar e entaõ que oSocio pedia Socorro entaõ dise 

 oSocio Ançelmo que oPrezidente en vista da sua enforma 

 çaõ não obstante fizesse oque entendia diss o Socio Cirne 

 basta aminucioza enformaçaõ di Vossa Excelência naõ é precizo 

 mais enformaçãoes nehuma. 

50 O Socio Ancelmo em resposta disse que lhe estava pertu 

 bando oaparte asua discuçaõ 

 O Socio Cirne em que estou pertubando a discussaõ di Vossa Excelência 

 em dizer que bastava aminuçioza enformacaõ daVossa Excelência 

 naõ é precizo mais enformaçaõ nehuma. 

55 O Socio Francisco Ancelmo tá me pertubando a discussaõ Senhor 

 Prezidente mande ler o artigo 13, que oSocio está me pertu 

 bando adiscussaõ e eu naõ posso continuar assim 

 é muito sofoucado sentou-se por que naõ podia assim dis 

 cutir pello apartes do Soçio Cirne. 

60 O Soçio Cirne não preçiza meu nobre collega o Pre 

 zidente mandar ler o artigo4 13, dos Estatutos por elle dizer 

 que bastava aminuçioza informacaõ di Vossa Excelência e não 

                                                 
4 Ocorre aqui para artigo a seguinte abreviatura: <atrto.>. 
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 era preçizo mais informacaõ nehuma. 

 pois elle com a alta sabedoria que tinha não pede 

65 ria com um aparte de duas palavras. 

 O Socio Manuel Leonardo disse que naõ gostava dos apar 

 tes por que fazia tambem as vezes perder adiscussaõ 

 O Soçio Caetano diz que elle naõ se importava 

 com apartes pois naõ lhe per tu bava aoracaõ 

70 salvo quando eraõ dados di mais. 

 O Socio Cirne disse pois eu gosto que alguns me ajuda. 

 O Socio Ancelmo, disse que em vista di alguns Sosios 

 dizerem que elle tem sido leviano em suas enforma 

 caões por isso e que elle assim opedia. 

  

 [p3] 

75 Pedio apalavra oSoçio Caetano e disse que elle estava a 

 favor do Socorro e que naõ quer que omobre Vizita 

 dor entenda que elle faz dessepçaõ eque ate tem que elle 

 compri arisca seu dever eque partindo délle acom 

 missaõ di sindicançia naõ quer que oVizitador levan 

80 te uma celeuma eo Prezidente mandou ler o §§º. 2º. do 

 artigo 10, e que em vista esse §º. hia mandar dar oSo 

 corro semanamente pedio esclarecimento oSocio Leonardo 

 que o Prezidente lhe dissesse qual motivo demandar dar 

 por semana enaõ por mez respondeo oPrezidente que em 

85 vista do artigo 47, e §º 2º elle [?] emanda dar 

 osorcorro visto o pouco rendimento que tem tido oCon 

 selho actual, respondeo oSoçio Leonardo que ja 

 estava siente eque elle mesmo podia ser oprimeiro a 

 dizer que oPrezidente commeteo abuzos e que asim sabe que o 

90 bservou alei o Prezidente mandou ler 2 oficios di 

 respostas di 2 Sosios. 

 Pedio apalavra oSocio Cirne para ler 4 ofiçios espedidos 

 como 2º. Secretario Suplente em excercio como manda o artigo 

 26, dos Estatutos, oficio número 1º. Antonio José Gomes, 2º a Da 

95 niel Jeraldo Tavares, como Suplente dos Suplente do Cobrador 

 3ª Grigorio Domingos di Deos Roza, i 4ª. finalmente Juvencio Di 

 ogo di Santa Anna oque foi negado a leitura dos Ditos 4, 
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 requerimentos pelo Senhor Prezidente apedido do Socio Caeta 

 no, 

100 O Socio Caetano Senhor Prezidente deixemos leituras di req 

 uirimentos erespostas que nada adianta vamos tratar 

 de andiantar orequirimento do novo Soçio pois eu só 

 dezeijo o andamento eprogesso daSociedade ea leitu 

 ra erespostas dos oficios pode ser adiada ou lida 

105 mais logo pois respostas saõ artigos secundario eaen 

 trada dosocio é negoçio di urgençia. 

 Trocaraõ-se diversos apartes entre oSocio Caetano eoSocio 

 Cirne que incitaram-lhe os animos por cauza da leitura 

 dos diversos requirimentos que no correr da discussaõ oSoçio 

110 Cirne, disse é por isso que eu requeiro as commiscaões 

 para que naõ se dé destas duvida enaõ haver embaca 

 dellas. 

 O Senhor Prezidente ouvindo apalavra di embacadellas sem 

  

 [p4] 

 perda di tempo respondeo aoSoçio Cirne Santana Santana5 naõ pro 

115 a embaçadella que diz respondeo oCocio Cirne, provo com 

 a acta di 5 di Dezembro o Senhor Prezidente prova naõ prova com 

 oSocio Cirne, rezultou o Prezidente por diversas vezes dizer 

 chama o Socio aresponsabilidade para povar porque 

 apalavra que dizia oSocio Cirne di embacadella era diri 

120 da ao Socio Rodrigues Cha<n>cho, e que era paxaõ. 

 O Socio Cirne naõ e pai xaõ porque eu naõ tenho nadacom 

 com elle esi é paixaõ Vossa Excelência e que traz para oterreno da So 

 ciedade para plan tar e digo que é em bacadella por que a acta 

 do dia 5/ de dezembro não esta di paridade com os Estatutos 

125 O Senhor Prezidente a acta emuito vallida por que eu aprezentei 

 oSocosio Rodrigues Sancho ao corpo da Sociedade com 

 Seu requirimento oque foi aprovado pois eu naõ aprezentaria 

 oSocio sem estar siente di quaquer coiza elle mostrou 

 me um documento muito valiozo que respondeo oSocio 

130 Thezoureiro eu tambem vi que eu naõ trazia pessoa que 

 naõ estivesse no cazo di ser Soçio. 

                                                 
5 O autor abrevia duas vezes o sobrenome do sócio. 
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 O Socio Cirne Vossa Excelência devia mostrar estes documentos 

 atodos os Soçios6 para ficar siente enaõ guadar-lhe só para 

 si. 

135 O Senhor Prezidente naõ mostrei porque naõ tinha que dar 

 sastisfasçaõ 

 O Socio Cirne Vossa Excelência deve mostrar 

 O Senhor Prezidente com furor di raiva naõ mostro por 

 naõ querro. 

140 Contenuando a discussaõ osocio Caetano que foi interom 

 pida pelo grande apartes pedio que di pois di abranda 

 do os annimos fosse oSoçio adimitido que trazia oseu 

 requirimento. 

 O Soçio Cirne, requeiro o Artigo 5º do Estatutos 

145 Pedi apalavra o Socio Caetano edisse que tendo feito 2, 

 annos di entrada nessa Sociedade eque naõ sabia di em 

 bacadellas eque naõ sabe oque há mais que lhe esplique 

 para elle saber por quanto naõ quer que se lhe tenha por cabeça 

 di motim e que elle entaõ naõ quer que se manche o 

150 pudunor di alguns socios antigos em ordems, 

 Pedio a palavra o Soçio Narçizo e disse que seos Estatu 

 tos estaõ ou naõ em vigor. 

  

 [p5] 

 respondeo oPrezidente que estavaõ emquanto naõ fosem subtitu 

 idos pelos novos. 

155 O Socio Narçizo se estaõ cumpra-se com aLei enão 

 haja preambulos e que aquestaõ he muito simples se 

 [?] tem as qualidades que a lei exeje deve o Prezidente 

 meter oriquirimento em aprovaçaõ secreta e no domingo 

 em mediato cazo seije aprovado ser convidado para vim 

160 prestar ojuramento que siga os turnos da Lei e deichi correr 

 omais. 

 Pedio mais que o Prezidente mandasse ler o Artigo 20/ das o 

 brigaçaões do 1º. Secretario e seus §º depois do Prezidente 

 mandar ler disse oSoçio Narçizo, que em vista do §º 2º. e 3º. 

165 do Artigo 20, que o 1º. Secretario era sufficiente para comprir 

                                                 
6 <S> grafado sobre um <n>. 

 651



 suas obrigacaões. 

 Deo um aparte oSocio Manuel Leonardo que alei he rege que dizem 

 do oSocio Narçizo, que oSocio que naõ servir hai torna-se 

 muito [dezairaro] depois di admitido ser despedido. 

170 O Soçio Narçizo O Prezidente deve sempre mandar ler os  

 Estatutos para conhecimento dos empregados que alguns 

 ate oignoraõ Seus deveres deo um aparte. 

 Socio Caetano e disse que aSociedade Protectora. 

 deve muito comprehender os seus deveres mais que afi 

175 nal vai indo assim dar com ofim no cabo da boa 

 esperança 

 O Socio Narçizo perdou-me meu Soçio que sem 

 pre orespeitei como amigo i como Socio e respeita 

 va mais naõ [arorrogei] a tanto o direito para que desse 

180 um aparte deste que tambem dezeijava toda as pope 

 ridade mais que em vista da lei que por esta ou por 

 aquella forma hoje voto orequirimento 

 da entrada do candidato7 em vista do Artigo que requeri 

 o a 2º. Secretario 5º. dos Estatutos. 

185 O Soçio Caetano que entaõ ososio Faustino que tamben esplicas 

 se quaes as embaçadellas, 

 OPrezidente vou mandar ler as respostas oSocio Leonardo dis 

 se que o Prezidente naõ podia adiar e que elle tem a ley 

 e que tem o direito disso o Socio Caetano, que oSoçio Cirne, 

190 hoje estava se tornando empertinente 

 [??]8

  

 [p6] 

 Artigo 13, do Rejimento o Prezidente com toda força [?] 

 O Soçio Cirne Vossa Excelência me pode chamar encorregivel. 

 O Prezidente é encorrejivel sim, 

195 O soçio Cirne, sou taõ encorrejivel como Vossa Excelência que naõ 

 deve prevaliçer çi da Cadeira da Prezidençia para ensultos 

 aum seu empregado que Vossa Excelência me chama de encorregi 

 vel porque preciza di auxiliar di outra Ordem. 

                                                 
7 <can> escrito sobre outros grafemas. 
8 A página foi recortada; daí a impossibilidade de leitura da última linha. 
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 O Soçio Francisco Ançelmo Senhor Prezidente chame o Socio aordem 

200 o artigo 13, Senhor Prezidente por repetidas veszes diz o ar 

 tigo 13, i trocaraõ-se muitos outros diversos apartes. 

 Pedio apalavra o Socio Caetano que o Prezidente a deo 

 oSocio Caetano disse que oCirne foi o Cazaudor de tudo 

 isso e logo assim que fez um requirimento pedindo 

205 Commiscaões [?] ecomo naõ pode fazer pé di 

 [exarato] e que logo assim querendo plantar discordi 

 as elle ia recolhe-se aos embabastedores levantou 

 a celeuma querendo acarretar aos outros que elle es 

 tava muito alheio ao requirimento do Candidato e se elle 

210 entendia que havia qualquer pexa que chega-se ao Prezidente 

 ou ao Socios e espozesse para se ezamimar, e que elle 

 nesta caza nuca foi cabeça di motim que se pedio 

 adiamento que se pedio adiam do requirimento do Socio su 

 bmeteo foi para a diantar os interesse Soçias. 

215 Pedio a palavra oSocio Cirne, dizendo que queria responder 

 ao Socio Caetano por ter lhe chamado impertinente i dar algu 

 mas explicaçaõ 

 Foi negada a pedido do Socio Caetano ao Prezidente 

 para elle falar a bem da ordem. 

220 O Socio Caetano Senhor Prezidente pela ordem disse que em todas asso 

 siacaõ-es emesmo nas assemblea quando [alepatado] pede fala 

 sendo concedida eno momento em que aja qualquer nego 

 de urjençia oPrezidente diz fica apalavra adiada para a 

 manhá 

225 Osocio Manoel9 Lionardo pode se adimitir qualquer soçio e si naõ 

 for bom reune epode dimitir 

 O Socio Narcizo o Prezidente que abrasse com a Lei 

 O Soçio Cirne entaõ depois do Socio ser admitido heque se 

 déve examinar e que emtaõ depois he que será reconhi 

230 cido [??]10

  

 [p7] 

 39, O Soçio Manoel Leonardo naõ digo assim dereitamente mais que dipois 

                                                 
9 Escreveu primeiramente <m> minúsculo. 
10 A página foi recortada; daí a impossibilidade de leitura da última linha. 
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 de admitido naõ sendo regular seija despedido. 

 Tra tando-se do requerimento do novo Candidato11 disse o Soci 

 o Cirne que se lesse o artigo 3º. 4º. dos Estatutos, o que o Prezidente 

235 mandou ler 

 Disse o Soçio Leonardo que tinha outro milhor que era o Artigo 

 43, lendo, Nehum soçio será admitido sem a informacaõ 

 da Sociedade. 

 Disse mais oSoçio Manuel Leonardo fassa-se votação secreta disse osoçio 

240 Caetano que votava12 contra pois que logo di pois de exal 

 tados os animos pode ser oSoçio admitido e assim 

 fassa indagaçaões para colher-se esta ou naõ ocandi 

 dato no cazo di ser Soçio13. 

 O Prezidente nomeou uma commissaõ provizoria di 3, 

245 Soçios composta14 do Soçio Caetano Thezoureiro e 1º. Cecretario 

 o Soçio Vizitador proguntou se acommissaõ era di 3, ou 

 2, Socios respondeo o Socio Caetano que em vista dopou 

 co número elle o Thezoureiro seriaõ Capaz para essa Commis 

 saõ efoi lidas as respostas do Soçio Juvençio e Grigorio, 

250 e do Soçio Joaõ Theodorio da Solidade e disse oPrezidente 

 que na sessaõ anterior convocou oSoçio Joaõ Manoel 

 de Jesus para pagar oseu debicto como veraõ da acta 

 Pedio oSoçio Prezidente que assembléa marcasse oprazo para 

 a entrada do debito do Soçio João Manuel 

255 Pedio apalavra oSocio Narcizo, e disse que o Prezidente 

 prorogasse por mais 30, dias escrevendo como dreti 

 mina a Lei 

 Requereo oSocio Caetano, que oPrezidente espozesse avo 

 taçaõ opariçer do Socio Narçizo, 

260 O Vizitador se contava da data desta ou do 1º. domez 

 em diante respondeo oSocio Narçizo, que era ques 

 taõ di nome eque oPrezidente faça com alei disse mais o 

 Prezidente que em vista do requirimento do Soçio Ferraz 

 mandava dar o Soccorro e que res pondesse os soçios 

265 sobre as respostas dos ofiçios dos Socios Grigori eJuvêncio 

                                                 
11 Escrito sobre outra palavra. 
12 <va> grafado sobre <çaõ>. 
13 Grafado sobre outra palavra. 
14 <c> grafado sobre um <p>. 
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 respondeo oSocio Narçizo que combinava visto os ho 

 mens tere entrado com este com este preceposto entende que 

 se responda comforme disse oSocio Caetamo. 

  

 [p8] 

 que quando elles entaraõ tratou com o Ex Prezidente Severiano 

270 que lhe despençaçe das reunião pela arte que tinha 

 que oPresidente Severiano, o despencou-os, 

 O Prezidente mandou ler os artigos 35 e 36, oque foi lido 

 disse o Prezidente que em vista dos Artigos que elle [?] ler 

 estava multado em 1$000 por faltas commetidas 

275 respondeo o cobrador que por motivos de mulestia 

 em pessoa de sua caza foi aorijem delle faltar. 

 O Soçio Narcizo disse que oSocio devia ser dis pencado da 

 multa em vista darazaõ alegada eque osocio 2º. secretario 

 que tambem tem cometido as mesma falta e sim se 

280 todos dois fossem multado na mesma pena oque 

 foi attendida. 

 O Soçio Cirne aprezentou um requerimento ao Senhor 

 Prezidente pedindo uma explicaçaõ o que ficou adiado 

 dizendo o Senhor Prizidente que aora ja era adiantada 

285 eparticular oSenhor Prezidente lhe deo uma explicacaõ 

 que oSocio Cirne sastifeito enaõ havendo nada mais 

 atratar oSenhor Prezidente levantou asessaõ as 5 horas 

 da tarde e eu 2º. Secretario Suplente em excerçio  

 que esta acta fiz e assignei e eu 

290           Faustino Joaquim di Santa Anna Trindade Cirne
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne em 03 de agosto de 1873.  
 

 

 Acta da Seiçaõ do dia 3, di Agosto di 1873. 

  

                Esta a provada1

  

 Prezidençia do Senhor Saturnino Rodrigues da Silveira 

  

 A meio dia prezentes os Senhor 1º. Secretario, Thezou 

5 reiro Vizitador os Cobradores e porteiro, tomando 

 acento como 2º. Secretario Supplente oCirne. 

 E prezentes os Soçios Caetano di Mattos e Santa Izabel,2

 Silva. Leonardo, Pinheiro, Jezus, Cezimbra, Rodri 

 gos. 

10 Foraõ lidos os artigos 13, do Estatutos e seus §º e mais 

 o artigo 14, e o Prezidente proguntou se tinhaõ ob 

 servado a leitura dos artigos do Estatuto, e disse que hia man 

 dar ler a actas, anterior; 

 Pedio apalavra oSoçio Cirne, e disse que tendo toma 

15 do o emboço da acta feita pelo escrepturario para 

 correjir em algum lugar do apartes que pela rapi 

 dez da discussaõ o propio escripturario i naõ pou 

 de bem apanhar para mençionar encrontou com 

 um a parte que elle naõ recorda-se ter requerido 

20 tal artigo 6º. dos Estatutos nem taõ pouco palavras 

 que nellas se comtenha e que bem recorda-se di ter 

 dito requeiro o artigo 5º. dos nosso estatutos, que em 

 vista di está a dita acta emmendada e falta di 

 palavas fez susbtituir por outra que passou em 

25 limpo copian do fielmente oque nella se continha ea 

 prezentou ambas a o Senhor Prezidente pedindo a 

 leitura da acta pasada em limpo. 

 O Senhor Prezidente reçebendo fez algumas observa 

                                                 
1 Caligrafia de Saturnino Rodrigues da Silveira. 
2 Desta até a linha 11, na margem esquerda da página, encontra-se <Lançada>. Reconhece-se neste trecho a 
caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
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 caões sobre oreçebimento di acta dando por nulla ado 

30 2º. Secretario Supplente e por valida a do Escrepturario. 

 Pedio a palavra o Soçio Mattos, pela ordem dizendo que 

 onobre Prezidente devia concordar em aceitar acta fei 

  

 [p2] 

 ta pelo Secretario por que esta acta foi feita pelo seu 

 ponho como manda o estatuto é que oPrezidente 

35 recuzando reçeber uma acta que era feita pela outra 

 pareçia asim querer arogar asi uma mésquinha vin 

 gançia pessoal epara que niguem asim julga-se 

 que os negoçios sociaes se transformase mesquinhas 

 paixaõ pedia que se proseguisse na leitura da acta 

40 e que fosse aprovada. 

 o Senhor Prezidente continuando afazer objecaõ da 

 referida acta. 

 Pedio a palavra o Soçio Ex Prezidente Silva, 

 Que ainda naõ sendo dada pelo Senhor Prezidente 

45 Pedi apalavra o Soçio Leonardo, 

 O Senhor Ex3 Prezidente Silva eu pedi apalavra pri 

 meiro que Vossa  Senhoria e si oSenhor Prezidente ainda naõ mo a dei-a 

 logo assim julgo com o direito a ella 

 O Socio Leonardo, eu pedi apalavra para dar uma 

50 Explicaçaõ 

 O Senhor Ex Prezidente Silva eu estou com a palavra 

 primeiro que pedi e ainda no tenho resposta di 

 sim ou não quando Senhor Prezidente a der entaõ 

 eu me calarei: 

55 O Senhor Prezidente para O4 Ex Prezidente Silva o que foi  

 O Silva pesço a palavra 

 O Senhor Prezidente tem apalavra. o nobri Soçio 

 O Ex Prezidente Silva, Senhor Prezidente tenho ouvido 

 esta çeleuma que aqui tem se levantado por cauza 

60 di uma outra que foi feita pela pessoa competente 

 di afazella pedindo um Estatuto e com elle em maõ-os 

                                                 
3 <E> grafado sobre um <P>. 
4 <O> grafado sobre um <p>. 
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 diz Senhor Prezidente eu naõ veijo pessoa mais compe 

 tente di afazella do que o 2º. Secretario, porque ouvindo 

  

 [p3] 

 as razaõ que elle a deo quando as entregou-nas em 

65 maõ-os di Vossa Senhoria que emboço que o escripturario 

 tinha feito faltou algums apartes que delle é que de 

 diversos Soçios que o mesmo naõ mençionou e que 

 ficando a acta feixada faltando só assignatu 

 ra e o escriturario tendo em seu puder quando lhe a 

70 prezentou foi por baixo do feixe da dita a 

 cta escripto um artigo 6º. e algumas palavras que 

 elle 2º. Secretario diz naõ ter dito é Sim o artigo 5º. e as 

 palavras que a diante ja se vi ler a sim julgo na 

 mesma opiniaõ que nehuma acta pode ser aceita senaõ 

75 aque foi feita pelo punho do 2º. Secretário por ser acompetente 

 para fazella quando em excerçio Senhor Prezidente se o escretura 

 rio e um home empregado da caza para ajudar a 

 o 1º. e 2º. quando lhe der qualquer escrepturaçaõ já vé que elle 

 naõ pode amentar a quillo que naõ se dá altera 

80 do e que tudo que vier di mais foi viciar assim eu 

 passo a ler as obrigacaõ do 2º. Secretario. 

 É abrido o estatutos diz lendo. 

 Artigo 22, §º 2º. fazer as actas das sessaõ esendo aprova 

 da lançallas em um livro, que para isso terá em em seu 

85 poder e que aprezentará nas sessaõ-es para serem tiradas 

 quaesquer duvidas que houver. 

 hora Senhor Prezidente claro como está isto eu naõ veijo 

 que a acta feita pelo 2º. Secretário seija reijetada para ser 

 aseita a do escreturario que é escrevente dos Secretarios 

90 depois disto Senhores nos que no dia do anniversario 

 da nossa Padroeira, reunido o eleijemos para nos 

 so membro para o lugar di 2º. Secretário como é que hoje que 

 remos o desconsidera sendo eleito por nós si o 

 homem naõ e da confiança di ser membros des 

95 te conselhos da-lhe asua dimissaõ mais em quan 

 to naõ afizer assim niguem mais apto para de 
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 empenhar as suas funcaõ do que aquelle que nos mesmos 

 elejemos e concluo dizendoque [resto] com omeu collega. 

  

 [p4] 

 grande sunsuros dos Socios Vizitador e 1º. Se 

100 cretario. 

 O Senhor Prezidente dipois di fazer alguma pondera 

 çaõ mandou findá a leitura da acta e depois de 

 lida espoz a votação para poder ser aprovada 

 i estando 15, Socios prezente foi recolhida 15, favas  

105 dando oproduto da eleiçaõ em ser aprovada com 

 11, favas pretas i 4, brancas votando contra por 

 se manifestar o 1º. Secretario, o Vizitador, e oportei 

 ro, e mais um que naõ quiz se declarar. 

 Foi lida a acta do dia 20, di Junho e por ter algumas 

110 alteraçaõ naõ foi aprovada para ser redefida. 

 Foi lida a carta do Socio Jezus que mandou saudar 

 o Seu debecto na qual mandava agradicer a todos 

 os seus collegas que lhe ajudaram quando suplicava o 

 empreste-mo asim e como mandava fazer 

115 uma observaçaõ a todos aquelles quantos lhe 

 sensurava por naõ ter recolhido o debicto no 

 prazo legal. o Senhor Prezidente achando a carta 

 na primeira parte boa e na segunda uma lin 

 guajem enconveniente para um assoçiaõ que tanto 

120 se preza dizer digma expoz assembléa para to 

 mar na devida consideraçaõ 

 Pedio apalavra oSocio Mattos e disse que em vista 

 da carta ser açintara que requeria que oSocio Jezus 

 aprezentasse a carta que oSocio 1º. Secretario tinha 

125 lhe en dereçado para em vista da lei tura da do 1º. 

 Secretario elle poder conferir aresposta visto que 

 ambos se queixava5 as suas cartas ter palavras en 

 covenientes e depois da leituras di ambas poder 

 se colegir a quella açintara e se subtituir por 

130 outra em termos abes [?] 

                                                 
5 <x> grafado sobre um <j>. 
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 [p5] 

 O Senhor Prezidente diz ter reçebido uma carta 

 do Liçêo di Artes eOfiçios convidando para os ho 

 mem que se inscrever a irem pagar suas entradas 

 que saõ 10$000 réis para gozarem da regalia di apro 

135 veitarem oanno inteiro e O aniversario da mesma so 

 çiedade que esta proximo. ficaram todo sientes 

 enada respondeiro. 

 O Senhor Prezidente declarou que asoçiedade continua 

 osocorro ao Soçio Manoel Cladio por estar discre 

140 pito, e para este socorro marcou 2$000 réis se 

 manal em vista do artigo 10, §º 2º. dos nosso Estatuto 

 enaõ havendo nada mais a tratar oSenhor Prezide 

 nte levantor a Sessaõ as 4 horas da tarde eeu 2º.  

 Secretario Supplente em excerçio que esta fiz 

145 e assignei: Faustino Joaquim di Santa Anna Trindade Cirne

                              2º. Secretario 

                     (Suplente em execircio) 
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3.2.3 Feliciano Primo Ferreira 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 02 de novembro de 1845.  
 

 

 Aos dois dias do mez de Novenbro do naçi- 

 mento de Nosso Senhor Jezus Christo estando o Provedor 

 e mais Mesarios em acto de meza fez se 

 otrabalho do custume e ficando a dicidir 

5 As meçionadas contas do exthezoreiro 

 e por esta comforme mando o Irmão Provedor fesse 

 ou passaçe o termo em que todos Assinamos 

 eu que este fiz e assinei 

           Jesuz1                                      Feliciano Primo Ferreira

10                     Provedor                                 1o secretario 

                                                           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

                                                                     2a Sacretário 

                                                           Gregorio Moreira 

                                                                     thezorero 

15                                                           Manoel Leonardo 

                                                                     1 Fiscal 

                                                           Bathezar do Reis 

                                                                     Vizitador 

                                                           Manoel da Comceicam 

20                                                           Agostinho Antônio da Cunha 

                                                           Francisco das Chagas eAssis 

                                                           Manoel de Carvalho Santarem 

                                                           Izidro da Penha 

  

 [p2] 

                                                           Serafim dos Anjos 

25                                                           Manoel de JEZu 

                                                           Christovaõ Barboza 

                                                           Joze Ramos 

                                                           Clausdio Joze Gounes 

                                                           Henriques de Oliveira 

                                           
1 José Francisco de Jesus assinou apenas o sobrenome. 
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30                                                           Francisco Telles  

                                                           Marcelino Telles 

                                                           Marcalino Rudriguez Gomes 

                                                           Victor de Santa Anna 

                                                           Henrique Cardozo da Costa 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 07 de dezembro de 1845.  
 

 

 Aos Sete dias do anno do naçimento de Nosso 

 Senhor Jezus christo estando o Nosso Irmão Provedor 

 e mais mezarios en acto meza e reuniaõ 

 na forma do costume fesse os trabalhos 

5 na forma da Lei em que dei maõs de Irmão 

 e amigos o Irmão Pedro Martes e o Irmão Manuel 

 da Comceiçaõ e eu que este fiz e subescreve 

           Jesuz1                                              Felicianno Primo Ferreira

           Marcillino dos Santos Lima                      1o Secretario 

10           Juvencio Rodriguez  2a Sacretário 

           Gregorio Moreira 

                     Thezoreiro 

           Mamedio da Costa 

                     2o. Fiscal 

15           Manoel da Comceicam 

           Albino Francisco Borges 

           Manoel de Carvalho Santarem 

           Antônio Faria do Carmo 

  

 [p2] 

           ManoelJosé d’Etre 

20           Izidio da Penha 

           Jose Maria daSilveira 

           Claudio Joze Goums 

           Lepoldeno Sergio 

           Benedito Lima 

25           Mano de Jesus 

           Fernando Ferreira Manço 

           Henriques de Oliveira 

 

                                           
1 José Francisco de Jesus assinou apenas o sobrenome. 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 01 de fevereiro de 1846.  
 

 

 Aos Primeiro dias do mez de Feverero 

 Estando O nosso Irmaõ Provedor emais 

 Mezario em acto de meza Extraord- 

 dinariaemeza compelta fez os  

5 trabalhos na forma do Costume Fo

 Foi Proposto pello o nosso Provedor 

 que Em vertude do Artigo 10 Paragar 

 fo 1o. da Lei da nossa Devoçaõ que os Irmãos 

 que Estiverem de entra para esta Devoçaõ 

10 A Seçaõ dos 8 Requerimentos que este1

 Em puder da Comiçaõ que todos os 

 mais que de hoje em diente tiverem 

 de Emtrá para Esta Devoçaõ Será  

 Com a entrada de dez milréis e duzentos 

15 equarenta réis meçaes e foi deçidido 

 por maiorria de votos dos Irmãos que se 

 acharaõ Prezente foraõ 25// amaioria 

 foraõ 23 afovor da votaçaõ votte 

  

 [p2] 

 Assim taõ bem foi Proposto pello o nosso 

20 Provedor a respeito das Irmas Mulheres 

 que as suas Emtradas Deviriaõ 

 ser de vinte mil réis ficando sempre 

 sugetas aos meçaes foi deçidido 

 por maioria de vostos que tinha sido 

25 Empatados e nosso Provedor dezenpatou 

 com 12 vottos sentados edoze de pé que 

 se puzeraõ de pé pedido pello Provedor 

 para aprovar esta votaçaõ// e Estes requi- 

 rimentos que assima ficaraõ ditos teraõ 

                                           
1 <s> escrito sobre outro grafema. 
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30 entrada pella quanptia que athe 

 antaõ havia será com o tempo mar- 

 marçado de trez mezes o depois do seu 

 Despacho//  E por Estar Comforme mandou 

 o nosso Provedor passaçe Termo disso em 

35 que todos Asinamos e eu que Este fiz 

 Esube escrivi//   Feliciano Primo Ferreira 

                                       1o. Secretario 

 Ficando aguiado para a meza futura 

 Ver se os Pinhores que se achaõ no 

40 Cofre os que estaõ atrazados para serem 

 Suliçitados 

 Bahia 1 de Fevereiro de 1846  

                                                    Feliciano Primo Ferreira

           Jozé Francisco de Jesuz             1o. secretário 

45                     Provedor 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

                     2a Secretário 

           Grigorio Moreira 

                     Thezoreo 

50           Mamedio da Costa 

                     2o. Fiscal 

  

 [p3] 

           Francisco Antônio Geraldo 

                     1o Suluçitador 

           Marçelino Rodriges Gomes 

55                     2o. Suluçitador 

           Balthezar dos Res 

                     Vizetador 

           Marcos Joze) do Rozário 

                     1846 

60           Cristovaõ Barboza 

           Bernardo Jose do Nasçimento 

           Francisço das Chagas eAssis 

           Manoel Caetano 

           Agostinho Antônio da Cunha 
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65           Manoel da Comceicam 

           Victor de Santa Ana 

           Daniel Correia 

           Henriques de oliveira 

           Thomas Luis Texeira2

70           Ignacio deJesus e Souza 

           Angelo vericio Pinheiro 

           Jose Maria da Silveira 

           Henrique Cardoso da Costa 

           Manoel de Carvalho Santarem 

   

 
2 <x> escrito sobre outro grafema. 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 05 de abril de 1846.  

 

 

 Aos Sinco dias do mez de Abril do anno 

 do Nacimento de Nosso Senhor Jezus christo 46 

 Estando o nosso Irmão Provedor emais me- 

 mezarios Em acto de Meza e reuniaõ 

5 na forma do Custume fez os trabalhos 

 na ordem do estillo Conforme alei por está 

 Comforme mandou O Provedor Fizesse termo e  

 Eu que este Fez e Sube escrevi e Assinei 

 Bahia 5 de Abril de 1846                  Feliciano Primo Ferreira

10           Jozé Francisco de Jesuz                1o Secretario 

                     Provedor                     Juvencio Rodriguez Pinheiro 

           Grigorio Moreira                           2a. Secretário 

                     Thezoreiro 

           Mamedio da Costa 

15                     2o Fiscal 

           Henriques de Oliveira 

           Francisco Borges e Silva 

           Victor de Santa Ana 

           Bartizar dos Ris 

20                     vizitador 

           Clado Jose Gomes 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 03 de maio de 1846.  

 

 

 A os trez dias do mez de Maio de hum 

 mil e oito sentos e quarenta e seis do nacim 

 mento de Nosso Senhor Jezus Christo estan- 

 ndo prezente o nosso Irmão Provedor emais 

5 Mezarios em acto de meza e reuniaõ 

 do Costume fez os trabalhos na forma da 

 Lei de mais Leu çe o requerimento do Nosso 

 Irmão Henriques Cardozo da Costa que pedia 

 ao Provedor manda çe ou demorase a ceçaõ 

10 pois tinha de aprezentar sobre o Proçedim- 

 mento do nosso Irmão Carlos Manoel Rozena 

 e o Irmão Roberto Tavares França que espende[i] 

 e ficou adiado para aprimeira reuniaõ 

 de mais taõ bem ficou adiado para primeira 

15 Reuniaõ atratarçe do Artigo 36 apedido do 

 nosso Irmão segundo secretario Jovencio Rodriguez 

 Pinheiro epor estar Conforme mando o nosso  

 Irmão Provedor fizesse tremo e eu que este fiz e  

 Sube es crevi e assinei 

20 Bahia 3 de Maio de 1846          Feliciano Primo Ferreira

                                                           1o. Secretario 

           Jesus1                            Jose Rodriguez Pinheiro 

                     Provedor                       2o. Secretário 

                                                 Gregorio Moureira 

25                                                           Tezoreiro 

                                                 Manoel Leonardo 

                                                           1o Fiscal 

                                                 Mamedio da Costa 

                                                           2o Fiscal 

30                                                 Marcilino Rudriguez 

                                                 Bathazar do Res 

                                           
1 José Francisco de Jesus assinou apenas o sobrenome. 
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 [p2] 

           Francisço das Chagas Assis 

           Henrique Cardoso da Costa 

           Manoel Caetano 

35           João de Deos Pires Ferreira 

           Antônio Faria do Carmo 

           Manoel de Jesus 

           Paulo do Bomfim Pereira 

           Manoel de Carvalho Santaren 

40           Bazelio Gomes 

           Bernardo Joze do Nasçimentoz 

           Henriquis Cardozo da Costa 
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 17 de maio de 1846.  
 

 

 Aos dezaçete dias do mez de Maio de hum 

 mil e oito sentos e quarenta e seis estando 

 Em acto de meza de e Reuniaõ extraor 

 dinaria para Cujo fim foraõ todos os Irmaõs 

5 Acordados para se trata da reprezentaçaões 

 que tenha ficado adiado no termo pasado 

 em que foraõ chamados os Irmãos que o termo 

 pasado Marca em que ficou repredido o Irmão 

 Primeiro <Digo IrmãoCarlos Manoel Rozena> e sobre pagar amulta fica 

10 adeçidri com aprezençia do nosso Irmão Jose 

 do Nacimento por se achar duente e sobre 

 o segundo <Digo o Irmão Roberto Tavares Franca> ficou deçidido e sobre o Artigo 

 Trinta e seis que tan bem se tratou ficase para ser 

 cartiado aos ditos Irmãos para cunpri o dito Artigo  

15 E por Estar Comfrome mando o nosso Provedo 

 que disso passasce tremo e eu que este fiz e sube 

  

 [p2] 

 e eu que este fiz e sube escrevi e assinei 

                                                               Feliciano Primo Ferreira

                                                                         1o. Secretario 

20           Jesuz1                                          Juvencio Rodriguez Pinheiro 

                     Provedor                                    2a Secretário 

           Marcallino dos Santo Lima      Gregorio Moureira 

                     Vis Proverdor                             Tizoreiro 

                                                              Manoel da Comceicam 

25                                                               Leopoldno Sergio 

                                                               João de Deos Pires Fereira 

                                                               Henrique Cardoso da Costa 

                                                               Henrique de Oliveira 

                                                               Bernardo Jose do Nascimento 

                                           
1 José Francisco de Jesus assinou apenas o sobrenome. 
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30                                                               Paulo do Bonfim Pereira 

                                                               Albino Francisco Borges 

                                                               Felix Fernandez de Santa Anna 

                                                               Antônio Faria do Carmo 

                                                               Malaquia do Espirito 

35                                                               Clado Jose Gomes 

                                                               Roberto Thavales 

                                                               Victor de Santa Ana 

                                                               Pedro Cardozo 

                                                               Francisco Antônio Geraldo 

40                                                               Marco Jose doRozario 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 07 de junho de 1846.  

 

 

 Aos Sete dias do mez de Junho de hum mil 

 eoito sentos equarenta e seis do anno 

 do nacimento de nosso Senhor Jezus 

 Christo estando prezente o Irmão Provedor 

5 emais mezarios em acto de meza e  

 reuniaõ do custume fez os trabalhos 

 do extillo Recebece as Conta do nosso Irmão Thezorei- 

 reiro que dei dos dois finados Irmãos Joze do Naçimento 

 Lourenço Joze dos Santos Passos e foi aprovada 

10 Ficando adiado para ser punido as faltas dos 

 que deixaraõ de Comparecer para o seu enterramento 

 a saber os Irmãos que naõ Compareceiraõ para o funeral dos 

 nosso Finados Irmãos epor estar comfor me mand- 

 mandou o nosso Provedor Lavrace o termo e eu 

15 que este fez e assine 

 Bahia 7 de Junho de 1846                  Feliciano Primo Ferreira

                                                                      1o. Secretário 

           Jozé Francisco de Jesus            Juvençio Rodriguez Pinheiro 

                     Provedor                                  2a. Secretário 

20           Gregorio Moreira    

                     Thezoreiro 

           Mamedio da Costa 

                     2o Fiscal 

           Barthezar do rei 

25                     Vizitador 

           Paulo do Bomfim Pereira 

           Joaõ de Deos Pires Ferreira 

           Malaquias do Espirito Santo 

           Bazilio Gomes do Santos 

30           Manoel de Carvalho Santarem 
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 [p2] 

           Joze Maria da Silveira 

           Geraldo Joze da Conçisçaõ             Manoel Siuvo 

                                                                                do Nacimento 

           Thomas Luis Teixeira  

35           Francisco Telles demenes 

           Anjelo Viricimo Pinhero 

           Hemrique de Oliveira 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 05 de julho de 1846. Este documento foi desconsiderado pelo 
autor que, a partir da linha 6, o risca; uma nova versão foi redigida, o documento 09.  

 

 

 Aos Sincos dias do mez de Julho de hum 

 mil e oito Sentos e quarenta e seis do anno 

 do Naçimento de Nosso Senhor Jezus Christo 

 Estando prezente o nosso Irmão Provedor 

5 E m ais Mezarios fez se os trabalhos do Costu- 

 me posse em votacaõ sober pagar amulta o

 nosso Irmão 2o Fiscal Mamedio da Costa foi

 deçidio de so Irmãos que estavaõ foi dezaprovado

 Com 18 Brancas e so 2 pretas posse taõ bem

10 Em voctacaõ sobre os pimhores do nossos

 Irmaõ que estavao atrazados foi deçidido

 a favor dos nossos Irmaõ Leu se o Requerim

 mento Marcos Joze do Rozario aprezen

 tando sobre sertas finta que exist[.] ja paca

15 da nesta Divocaõ efoi taõ bem Nomiado

 o Irmão Jose Pedro da Silva Paraçu para de ora

 em diante subexistri no Lugar do fali

 licid Jose do Naci mento e por estar 

 comforme mandou o nos Irmão Provedor

20 que fizesse termo disso e eu que este fiz

 e assinei         Feliciano Primo

                               1o. secretário
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 05 de julho de 1846. Trata-se de uma nova versão do 
documento 08.  

 

 

 Aos Sinco dias do mez de Julho do anno 

 do Naçimento de Nosso Senhor Jezus christo de hum 

 mil e oito sentos e quarenta e seis 

 Estando Prezente o nosso Irmaõ Prove- 

5 dor emais mezarios en acto de meza 

 e reuniaõ do Costume fez se os trabalhos 

 do extillo Leu çe o requerimento do nosso 

 Irmaõ Marcos Joze do Rozario// vendo o que 

 melle disse o que ficou para se dar comprimento 

10 o dipois que se tivesse acabado o trabalho para que 

 ja se avia acordado os Irmãos por hum extraordi- 

 nario foi para se tratar em dois açuntos 1o. 

 para serem acordados os Irmãos e particolares para 

 virem dar comprimento ao tracto dos seus 

15 Pinhores que aqui existe atrazados no cof- 

 cofre desta Devoçaõ abem de virem pagar 

 os juros e reformarem os seus tractos com 

 a meza em vertude da Nossa Lei que foi 

 apoiado de todos os Irmãos//  2o tratose saber os Irmãos 

20 que tinha seus Pinhores antes do termo em  

 que se tratou para os Irmãos pagar a hum por sento 

 e naõ reformaraõ o seu tratos athe oprezente 

 se deveriaõ gozar desta graça ou naõ 

 e mandando o mesmo Provedor por em 

25 votaçaõ o dezejo do tal asunto foi de- 

 decedido afavor dos ditos Irmãos com maioria 

 de votos que deveriaõ gozar da mesma  

 graça do referido termo e por estar 

  

 [p2] 

 epor estar comforme mandou  

30 o dito Provedor Lavra este termo em que 
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 todos acinamos e eu que este fiz e Subecrevi  

 e assinei                                Feliciano Primo Ferreira

           Jesuz1                                   1o. Secretario 

                     Provedor           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

35                                                        2a. Secretário 

                                               Grigorio Moreira 

                                                         Thezoreiro 

                                               Paulo do Bomfim 

                                               Bazelio Gomes 

40                                               Manoel da Comceicam 

                                               Manoel Angelo de Santa Anna 

                                               Bathezar do Reis 

                                               Serafim dos Anjos 

                                               Caldo Joze Gomes 

45                                               Mamedio da Costa 

                                               Antônio Faria do Carmo 

                                               Victor de Santa Ana 

                                               Henriques de Oliveira 

                                               Manoel Leonardo 

50                                                         1o Fiscal 

                                               Francisco Antônio Geraldo 

                                                         Suliçitado 

                                               Francisco Borges eSilva 

 

                                           
1 José Francisco de Jesus assinou apenas o sobrenome. 
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 02 de agosto de 1846.  

 

 

 Aos dois dias do mez de Agosto de hum mil 

 e oito sentos e quarenta e seis do anno do Nacimem 

 to de nosso senhor Jezus christo estando prezente 

 o nosso Irmão Provedor e mas Mezarios em 

5 acto de meza e reuniaõ do extillo fez se 

 os trabalhos do Custume e de mais Leuçe o 

 Requerimento do Irmão Sarafim dos Anjos 

 Pedindo ao Provedor que suspendesse a 

 Comiçaõ que trabalha na reforma da nossa  

10 Lei por cauza de já estar atres annos e naõ 

 ter dado comprimento aos seus trabalhos cujo 

 pedido foi [emfuido] pela maior parte dos 

 Irmãos que se acharaõ na prezente reuniaõ que 

 logo elogo queriao que desse Comprimento 

15 ao dito requerimento do que obrigou ao 

 Provedor a delibera que os mandaria chamar 

 aos Menbor da dita Comiçaõ para se acha- 

 rem na primeira <reuniaõ> afim de puder dar 

 Comprimento a tal respeito epor estar Com- 

20 frome mandou o dito Provedor que fizesse 

 termo disso em que todos nos nos assinanos 

 e eu que este fiz esube escrivi assimei 

                                                             Feliciano Primo Ferreira

           Jesuz1                                                        1o. Secretario 

25                     Provedor  

           Macallino dos Santo Lima        Juvencio Rodriguez Pinheiro 

                     Vis Proverdor                                 2a Secretário 

                                                             Gregorio Moureira 

                                                                             Thezoreiro 

30           Mamedio da Costa                     Bathazar do Reis 

                     2a Fiscar                                         Vizitador 

                                           
1 José Francisco de Jesus assinou apenas o sobrenome. 
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           Marcellino Rodriguez Gomes 

                     2o. solicitador 

  

 [p2] 

           Clado Joze Gomes 

35           Marcos Joze) doRozário 

                     1846 
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DOCUMENTO 11 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 06 de setembro de 1846.  

 

 

 Aos seis dias do mez de setembro de 

 hum mil e oito Sentos equarenta eseis do 

 anno do Nacimento de Nosso Senhor Jezus 

 christo estando prezente o nosso Irmaõ 

5 Provedor emas Mezarios em acto de me 

 meza e reuniaõ do Custume fez os 

 trabalhos do custume Leu çe o requerimento 

 o do Irmão Pedro Martes pedindo ao Provedor hu 

 Licença sem tempo do que o dito Provedor pos 

10 em votaçaõ o Dezejo do tal Irmão foi deçidido pela 

 Maioria para se dar sinco meze de Liçença para o seu 

 Compariçimento nas primeiras Domingas de mas 

 sobre o Irmão Joaõ Deus de Santa Roza que Regeitou aCarta 

 de comvite para a votaçaõ que o nosso Irmão Fical lhe 

15 fora emtregar dizendo elle que fosse entregar a quem 

 Tinha mando foi deçidido por maioria para ser 

 chamado e ser repredido a vista do seu proç[.] 

 dor epor estar comfrome mandou o Irmão Provedor 

 fizesse termo disso para constar e eu que este fiz 

20 e sube escrevi e assinei                  Feliciano Primo Ferreira

       Digo venderaõ                                   1o. Secretario 

           Jesuz1

                     Provedor                       Juvencio Rodriguez Pinheiro 

                                                                      2o Secretário 

25           Francisco Antônio Geraldo   Gregorio Moureira 

                     Soliçitador                              Thezoreiro 

           Thomas Luis Theixeira   

           Henriques de Oliveira           Manoel Leonardo 

           Joaõ de Deos Pires Ferreira            1o Fiscal 

30           Sarafin dos Anjos                   Mamedio da Costa 

           Izidio da Penha                                2o Fiscal 

                                           
1 José Francisco de Jesus assinou apenas o sobrenome. 
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           Caldo Joze Gomes                 Marcilino Rudriguez Gomes 

                                                            Marcos Joze) doRozário 

                                                                      1846 
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DOCUMENTO 12 

Escrito por Feliciano Primo Ferreira em 13 de setembro de 1846.  

 

 

 Aos trezes dias do mezes de setembro de hu 

 mil e oito sentos equarenta e seis do anno 

 do Nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo 

 Estando prezente o nosso Irmão visce Pro- 

5 vedor emais Mezarios en acto de 

 Meza e reuniaõ fez se o trabalhos da 

 votaçaõ foraõ Eleito os Irmãos seguinte 

 Para Provedor Joaõ de Deus de Santa Roza 

 com trinta e hu votos, Para visce Provedor 

10 Manoel Joze de Etra com trinta e seis 

 votos, para Primeiro secretario Fellis 

 Fernandes de Santa Ana com vinte Nove 

 votos para segundo Manoel de Carvalho 

 Santarem com dezoito votos, para 

15 Thezoreiro Sarafim dos Anjos com qua- 

 troze votos// para Primeiro Fiscal Gera- 

 ldo Joze da Comceiçaõ com dezaçete 

 votos. para segundo Fiscal Joaõ de  

 Deus Pires Ferreira com dezanove 

20 votos, para Primeiro suliçitador 

 Albino Francisco Borges com treze 

 votos, para segundo sulicitador 

 Joaquim Rodriguez de Santa Ana com 

 doze votos, para vizitador Francisco 

25 da Chagas Asis com quinz[e] votos//

 Menbros para Commiçaõ os Irmãos seguintes 

 Bernardo Joze do Nacimento com 

 dezaceis votos Leopoldino Sergio 

 com dezacete votos 

  

 [p2] 

30 Thomaz Luis Thexeira com quinze 

 votos. Manoel Caetano com quatro 
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 ze votos Clado Joze Gomes com qua- 

 troze votos, acreceu de m ais que 

 reprezentando o nosso Irmão Provedor 

35 que nos Careçimos de sertos aranjos para o 

 nosso uzo que nos tendo de tirar a sorte para 

 dar hu Prato para o Brinde no dia da 

 Missa da nossa Padroeira que seria bom 

 deixar de dar esse prato por dois annos e dess- 

40 emo nos todos sinco tustoes para esse aran- 

 ranjos poz em votaçaõ sobre tal 

 acunto foi deçidido pela maioria 

 que sim, epor estar comfrome Mandou fizes 

 esse term em que todos nos Assimanos e eu 

45 este fiz e assinei      Feliciano Primo Ferreira

                                           1o. secretario 

           Joaõ deDeos deSanta Roza                       Tezoureiro Gregorio Moreira 

           Manoel de Carvalho Santarem 

           Felix Fenrandez de Santa Anna  

50           Serafino dos Anjos 

           Henrique deOliveira 

           Victor de Santa Ana 

           Marcos Joze) do Rozário 

           Fernando Ferreira Manço 

55           Claudio Joze Gomes 

           Antônio Faria do Carmo 

           Roberto Thavaires Franca 

           Geraldo Joze da Conciscaõ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4 Felipe Benício 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Felipe Benício em 31 de maio de 1885. No corpo do texto, da linha 4 à 21, em cor preta, a 
letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Con selho do 

 dia 31 de Maio de 1885 

  

 Aprovada 

 RodriguesSeixas1

  

5 Ao meio dia reunidos na salla 

 das sessoe)s os Senhores Prezidente Amançio 

 Rodrigues Seixas, Viçe-prezidente Francisco 

 Diogo Ribeiro, 1º. Secretario Felipe Benicio, 

 Thesoureiro José Augusto Trigueiro de Lima e o 

10 Archivista Olavo Teixeira Serafim (5) 

      Tendo a maioria2 do conselho o Senhor 

 Prezidente abriu a sessaõ deixando-se de lêr a 

 acta da sessaõ anterior por achar-se 

 em poder do Senhor 2º Secretario, 

15      Foi apresentado pelo Senhor 1º secre- 

 tario 4 officios; 1º. da Sociedade Monte-pio 

 dos Artistas da Bahia, 2º. da Sociedade 

 Monte-pio dos Artistas da Cidade de 

 Larangeiras, 3º. do Club Carnavalesco 

20 Fantoches da Euterpe, e o 4º. da Associacão 

 Typographica Bahiana, o 1º. Secretario 

 declarou ter de acordo com o Senhor Prezidente 

 ter respondido a essas sociedades 

 Contínua 

  

 [p2] 

25 Foi remetida honten á Assemblêa 

 Provençial uma petição pedindo 

 isempçaõ da decima urbana a 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
2 <i> e <ria> escritos sobre outros grafemas. 
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 que está sujeita a propriedade em 

 que funccionamos. 

30      Foi marcada a sessaõ do 

 conselho para Domingo 7 de junho e 

 por nada mais ter-se a tratar o Senhor 

 Prezedente levantou a sessaõ a uma 

 hora da tarde. Eu 1º. Secretario que 

35 esta fiz e assignei 

 Felippe Benicio
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Felipe Benício em 03 de setembro de 1885. No corpo do texto, da linha 2 à 24, em cor 
azul, a letra L.  

 

 

 Acta da sessaõ do Concelho da noite 

 3 de Setembro de 1885 

  

      Aprovada 

      RodriguesSeixas1

  

5 As 8 horas da noite na salla das sessoe)s da 

 Sociedade Protectora dos Desvalidos, comparece- 

 raõ os Senhores membros do Conselho Amancio Seixas 

 Prezidente, Francisco Diogo Ribeiro Viçe Prezidente, Felippe Benício 

 1º. Secretario, Jose Augusto Trigueiro Lima Thesoureiro, e Olavo 

10 Serafim Archivista, o Senhor Prezidente abriu a sessaõ 

 deixando de ser lida a acta da sessaõ anterior 

 por falta do comparecimento do Senhor 2º Secretário 

         Foi appresentado pelo o 1º. Secretario 

 um requerimento do Senhor Manuel Ferreira dos Santos 

15 pedindo para ser admittido socio effectivo 

 d'esta sociedade o qual o Senhor Prezidente pois em Votos 

 e foi adiado.    Depois da hora compareceu 

 o Senhor 2º. Secretario o Senhor Prezidente mandou 

 lêr a acta da sessaõ anterior a qual foi 

20 approvada, e por nada mais haver a tratar 

 o Senhor Prezidente levantou a sessaõ as 8½ horas 

 da mesma noite para constar eu 1º Secretario 

 fiz a prezente que esta por mim feita e assignada 

           O 1º. Secretario 

25           Felippe Benicio
 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 

 687



DOCUMENTO 03 

Escrito por Felipe Benício em 10 de setembro de 1885. No corpo do texto, da linha 3 à 26, em cor 
azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Con selho da Sociedade 

 Protectora dos Desvalidos, da noite de 

 10 de Setembro de 1885. 

  

 Aprovada 

5 RodriguesSeixas1

  

 As oito hora da noite na salla das sessoe)s 

 d'esta sociedade, compareçeraõ os Illustríssimo Senhores 

 Prezidente Amancio Rudriguez Seixas, Viçe Pre- 

 zidente Francisco Diogo Ribeiro 1º Secretario 

10 Felippe Benicio, Thezoureiro Jozé Augusto Trigueiro de 

 Lima, e o archivista Olavo Teixeira Serafim, 

 faltando o Senhor 2º. Secretario, o Senhor Prezidente 

 abriu a sessaõ mandou ler a acta da 

 sessaõ anterior a qual foi unanimente 

15 approvada, posto em segunda descursaõ 

 os o requerimentos dos Senhores Manuel Ferreira dos Santos 

 <e Joaõ Luiz de Santa Luzia>  

 pedindo para ser<em> admitidos socio effectivos 

 d'esta sociedade foi unanimente appro- 

20 vado e por nada mais se ter a tratar 

 o Senhor Prezidente levantou a sessaõ as 8½ horas 

 da mesma noite mar cando a noite 17 do 

 corrente para sessaõ deste conselho, Eu 1º. Secretário 

 lavrei a prezente acta que está por mim 

25 feita e assignada. O 1º Secretario 

 Felippe Benicio
 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Felipe Benício em 08 de outubro de 1885. No corpo do texto, da linha 4 à 25, em cor azul, 
a letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Concelho da noite 

 8 de outubro de 1885. 

  

 Aprovada 

 RodriguesSeixas1

  

5 As 8 horas da noite, a chando-se prezen- 

 te os Senhores Prezidente Amancio Rudrigues Seixas, 

 Viçe-prezidente Francisco Diogo Ribeiro, 1º. Secre- 

 tario Felippe Benicio, e o Thesoureiro Jozé 

 Augusto Trigueiro de Lima, faltando o Senhor 2º Secre- 

10 tario, o Senhor Prezidente declarou por ser os 

 quatro membros prezente maioria do concelho 

 visto já ter fallecido dois e o archivista pe- 

 dido sua demissaõ, e tendo-se convidado os 

 im mediatos em votos, e estes naõ aceitan- 

15 do segundo suas respostas, o Senhor Prezidente 

 declarou que estava constituida a maioria 

 do Concelho com os quatros Senhores prezentes. 

         O Conselho deliberou que se fizesse  

 o encannamento a gaz na caza da sessaõ 

20 e que si faça2 o anniversario no dia deter- 

 minado pelo os nossos estatutos com as forma- 

 lidades do costume, e por nada mais si 

 ter a tratar o Senhor Prezidente levantou a 

 sessaõ as 8½ horas Eu 1º. Secretario que 

25 a prezente fiz e assignei 

 Felipe Benicio
 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
2 <ç> grafado sobre <ss>. 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Felipe Benício em 17 de junho de 1886. No corpo do texto, na primeira página, da linha 6 
à 32, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da sessaõ do Conselho da 

 Sociedade Protectora dos Desvalidos 

 da noite 17 de junho de 1886. 

  

 Aprovada 

5 Bahia 21 de Junho de 1886 

 RodriguesSeixas1

  

 As oito horas da noite de 17 de junho 

 do anno de mil oitocentos e oitenta 

 e seis, na salla das sessoe)s da Soceda 

10 Protectora dos Desvalidos, compareceraõ os 

 Illustríssimo Senhor Amancio Rodrigues Seixas, Prezidente 

 1º. Secretario Felippe Benicio, Thesoureiro 

 Jose Augusto Trigueiro Lima, Vezitador Francisco 

 Amaro Paraizo, 1º. Cobrador Faustiniano Fernandes 

15 d' Oliveira e o Archivista Manuel Ferreira dos Santos. 

         Tendo a maioria do Conselho o Senhor  

 Prezidente abriu a sessaõ: declarou que 

 naõ mandava lêr a acta da sessaõ anteri- 

 or por estar em poder do Senhor 2º. Secretario 

20         Foi aprezentado ao Conselho pelo 

 1º. Secretario, dois officios 1º. da Sociedade 

 Bolsa de Caridade, e 2º. da Sociedade Monte- 

 pio dos Artistas da Cidade de Larangeiras 

 ambas communicando ter feito a eleiçaõ 

25 e todos eleitos ter<em> acceitado as cargas; o 

 1º Secretario declarou já ter respondido os 

 ditos officios, agradecendo a con municaõ. 

         Foi tambem aprezentado pelo 1º. Secretario 

 4 requerimentos, 1º. do Senhor Adaõ da Conceicaõ 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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30 Costa, 2º. do Senhor Manuel de Castro Guimarães, 3º. do  

 Senhor Clarimundo Araújo Ferreira e o 4º. do Senhor Locadio 

 Contínua 

  

 [p2] 

 Constantino de Azevêdo, <todos>2 pedin- 

 do para fazerem parte n’esta sociedade 

35 como socios effectivos, posto a votos 

 foi aprovado por unanimidade o 3º., 

 ficando o 1º. 2º e 4º. adiado para 1ª. Sessaõ 

 O 1º. Secretario declau que ainda restava 

 em seu poder um requerimento do Senhor 

40 Francisco Xavier de Sá Ribeiro, tambem pedindo3 para 

 ser admitido <como> socio e que naõ aprezen- 

 tava por se ter esquecido,    Aprezentou-se 

 o Senhor Damazio em nome de sua irmão 

 a Senhora                              , enquelina 

45 da Loja ao Cruzeiro de São Francisco, pedindo para 

 o Conselho lhe fazer um abatimento 

 no aluguel, posto a votos foi deliberado 

 que se fizesse um abatimento de mil réis 

 mensaes, ficando vencendo vençendo 

50 annualmente 15$000 de 13$000 por mez, 

 a contar do dia 6 do mez próximo funturo. 

         O Conselho autorizou ao Senhor 

 Thesoureiro a levantar da Caixa Monte 

 Soccorro a quantia de cento e cincoenta 

55 mil reis (150$0000 para pagamento da 

 decima do sobrado <em> que funccionamos. 

 e por nada mais se ter a tratar o Senhor 

 Prezidente levantou a sessaõ as 9½ horas 

 da mesma noite, e eu 1º. Secretario lavrei 

60 a prezente acta, que assigno 

 1º. Secretario 

    Fellipe Benicio
 

                                                 
2 Escrito acima de uma palavra riscada pelo autor. 
3 <n> grafado sobre um <d>. 
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Felipe Benício em 21 de junho de 1886. No corpo do texto, na primeira página, da linha 4 
à 33, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Conselho da Socie- 

 dade Protectora dos Desvalidos da noite 

 21 de Junho de 1886. 

  

 Aprovado 

5 RodriguesSeixas1

  

 As oito horas da noite de 21 de junho de 

 mil oito centos e oitenta e seis, na salla 

 -das sessoe)s da Sociedade Protectora dos desvalidos, 

 Compareceraõ os Senhores menbros do conselho 

10 que abaixo mençiono  Prezidente Amancio Seixas, 

 Vice-prezidente Francisco Diogo, 1º. Secretario Felippe 

 Benicio, Thezoureiro Jose Augusto, Vezitador 

 Francisco Paraizo eo Archivista Manuel Ferreira (6) 

 Tendo a maioria do Conselho o Senhor Prezidente 

15 abriu a sessaõ mandou ler a acta da sessaõ 

 anterior lida pelo secretario entregou ao 

 Prezidente este pois em descussaõ naõ tendo 

 quem pedisse a palavra sobre elle deu por 

 approvada. Foi pelo 1º. Secretario offerecido a 

20 Sociedade um quadro sem moldura com os  

 nomes dos Senhores menbros do Conselho e dos 

 supplentes ao qual o Senhor Prezidente em nome 

 -da Sociedade agradecêo, o Senhor Vizitador pediu 

 que si enseris-ce na acta um voto de louvor 

25 ao secretario pela a offerta posto a votos foi 

 unanimente approvado. Foi entregue pelo 

 o Secretario dois requerimentos 1º. do senhor 

 Francisco Xavier de Sá Ribeiro eo 2º. do Senhor Salustiano 

 Lopes, assim como os trez que ficaraõ adiados 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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30 na sessaõ anterior posto cada um por sua 

 vez em votacaõ por escrutino foraõ unanimen- 

 te approvados, o Senhor Prezidente pois em 

 Continua 

  

 [p2] 

 votacaõ o requerimento do Senhor Salustiano Lopes 

35 foi approvado por 5 votos tendo uma cedula 

 em branco, Entrou em descussaõ o reque- 

 rimento do Senhor Francisco Xavier, pediu a palavra 

 o Secretario disse que naõ duvidava ser o 

 Candidato marceneiro porem que naõ concor- 

40 dava ser este admittido socio em vertude 

 do trabalho que prezentemente se occupa 

 e que achava que o Conselho naõ deve 

 acceitar para a Sociedade pessôas que se 

 occupe em trabalho de ganhador se bem 

45 que conheça que esses meos e licido, troca- 

 raõ alguns apartes entre o prezidente e o 

 Secretario, o Senhor Thesoureiro pediu a palavra 

 disse que achava que a Sociedade naõ devia 

 acceitar pessôas para ella já entrando como 

50 ganhador pois naõ ficava bem para a Sociedade 

 o Senhor Vice-prezidente disse que a compam- 

 hava o parecer do Thezoureiro o Senhor Archivista 

 disse o mesmo o Senhor Prezidente adiou o 

 requerimento. Foi entregue ao Prezidente 

55 pelo o Senhor Juvencio Diogo de Sant<a> Anna um 

 requerimento do Senhor Paulino Delfino da 

 Purificaçaõ pedindo para ser admittido 

 socio, posto a Votacaõ obteve 4 votos 

 a favor e 2 cedulas em branco, posta a  

60 2ª. vez a votos obteve o mesmo rezultado 

 o Senhor Prezidente adiou trocaraõ alguns 

 aparte entre o Vice prezente eo Vizitador. 

 por nada mais haver a se tratar lavrei a prezen- 

 te acta que esta por mim 1º. Secretario 
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65 feita e assignadas 

 Felippe Benicio
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Felipe Benício em 08 de julho de 1886. No corpo do texto, ao longo de toda a primeira 
página, da linha 1 à 33, em cor vermelha, a letra L.  

 

 

 Acta da sessaõ do Conselho da noite 

 8 de Julho de 1886 

  

 Aprovada. 

 RodriguesSeixas1

  

5 As oito horas da noite de 8 de julho 

 de mil oitocentos e oitenta e seis, na 

 salla das sessoe)s da Sociedade Protectora 

 dos Desvalidos aprezentou-se os Senhores 

 menbros do Conselho que a baixo declaro 

10 Prezidente Amancio Seixas, 1º. Secretario 

 Felipe Benicio, Thesoureiro José Augusto, Vizitador 

 Francisco Paraizo e o Archivista Manuel Ferreira (6) 

 tendo a maioria do Concelho o Senhor  

 Prezidente abriu a sessaõ o 1º. Secretario 

15 leu a acta da sessaõ anterior posta em 

 descussaõ naõ tendo quem pedisse a  

 palavra sobre elle o Senhor Prezidente deu 

 por approvada. 

      O 1º. Secretario fez entrega ao Senhor Thezoureiro 

20 da quantia de duzentos e dezeseis mil 

 res sendo 200$000 do Senhor Adaõ da Conceicao 

 Costa para fazer sua entrada como 

 Socio remido e 16$000 do Senhor Leocadio 

 Constatino de Azevêdo para entrada 

25 como socio effeitivo o mesmo secretario 

 deu ao Senhor Prezidente da en cunbença que 

 havia nomeado para obter do Senhor Albino 

 de Magalhae)s Castro <na qualidade de fiador> um documento que 

 garantisse os alugueis de 15 mezes 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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30 vencidos do Sobrado que occupava Dona Josephin<a> 

 [?] 

  

 [p2] 

 Augusto Pedreira de Castro, cuja garantia  

 aprezentou o Secretario en uma letra passa- 

 da a Sociedade a prazo en que seis mezes 

35 no Valor de réis 626$980 a Vencer-se em 

 30 de dezembro do corrente anno e 

 por nada mais ter-se a tratar o Senhor Prezidente 

 levantou a sessaõ as 8½ horas da mesma noite 

 e eu 1º. Secretario lavrei a prezente acta 

40 por min feita e assignada 

 Felippe Benicio
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Felipe Benício em 19 de julho de 1886. No corpo do texto, ao longo da primeira página, da 
linha 1 à 30, em cor vermelha, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Conselho da Sociedade 

 Protectora dos Desvalidos da noite 19 de 

           Julho de 1886. 

  

 Aprovada, 22 de Julho de 1886 

5           RodriguesSeixas1

  

 As oitos horas da noite de 19 de julho de 

 mil oito centos e oitenta e seis, na salla 

 das sessoe)s da Sociedade Protectora dos Desvali- 

 dos, compareceraõ os Senhores menbros do conselho 

10 que abaixo declaro: Prezidente Amancio Seixas, 

 1º. Secretario Felipe Benicio, Thesoureiro Jose Augusto, 

 Vizitador Francisco Paraizo, Cobrador Faustiniano Oliveira 

 eo archivista Manoel Ferreira (6) tendo maioria 

 do Conselho o Senhor Prezidente abriu a sessaõ. 

15      Foi lida e approvada acta da sessaõ anterior, 

 foi lido um requerimento do Senhor Luiz Antônio 

 da Cruz pedindo para fazer parte n’essa Sociedade 

 como socio effectivo, o qual si achando prezente 

 o Senhor Prezidente mandou que o Senhor archivista 

20 o convidasse para uma da ante sala afim 

 de poder ser discurtido o requerimento, o qual 

 posto a votos obteve 4 cedulas a favor i 2 em 

 brancos havendo duvida na votacaõ foi posto 

 de novo obtendo o mesmo rezultado pelo que 

25 ficou approvado o Senhor Luiz. Foi lido um reque- 

 rimento do Senhor Faustino Cisne pedindo para 

 retirar o requerimento do Senhor Francisco Xavier, 

 posto a votaçaõ o Secretario pediu a palavra 

 disse que ignorava qual requerimento 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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30 dezejava o Senhor Faustino retirar, por quanto o 

 requerimento no seu cabecaria dizia 

 Francisco Xavier e naõ Faustino propondo 

 Continua 

  

 [p2] 

 por isso entendia que o Senhor Faustino 

35 naõ tem direito a ritirada d’elle, 

         Tendo con cluido occupou-se da 

 palavra o Senhor Prezidente despois de ter feito 

 suas ponderaçoe)s submeteu a votacaõ nomi- 

 nal obtendo 3 votos a favor da retirada e 3 contra 

40 o Senhor Prezidente dezenpatou a favor da retirada. 

         Achando-se prezentes os Senhores Manuel 

 de Souza Guimarães, Salustiano Ferreira Lopes e Luiz 

 Antônio da Cruz foraõ convidados a fazerem 

 suas entradas e prestarem os devido juramento 

45 o que fizeraõ. 

         O Conselho autorizou ao Senhor 

 Thesoureiro a mandar fazer o orcamento 

 do conçerto que preciza o 2º. andar e ao Senhor 

 Secretario de official ao Senhor Doutor Imspector da 

50 Hygienne publica pedindo para providen- 

 Ciar sobre a enterrupicaõ da evacuaçaõ do 

 Cano do sobrado a rua do Bispo número 20 e  

 por nada mais ter-se a tratar o Senhor Prezidente 

 levantou a sessaõ as 9½ horas da mesma 

55 noite ficando marcada a sessaõ para 

 a noite de 22 do corrente. Eu 1º. Secretario 

 lavrei aprezente acta que assigno 

 Felippe Benicio
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Felipe Benício em 22 de julho de 1886. No corpo do texto, da linha 3 até o final, em cor 
vermelha, a letra L. 

 

 

 Acta da Sessaõ do Conselho da noite 

 de 22 de Julho de 1886. 

  

 Aprovada, 18 de Agosto de 1886 

                     RodriguesSeixas1

  

5 As oitos horas da noite de vinte e dois 

 de julho do anno de mil oitocentos e 

 oitenta e seis, na salla das sessoe)s da 

 Sociedade Protectora dos Desvalidos, achando- 

 se prezentes os Senhores menbros do conselho 

10 Amancio Seixas, Francisco Ribeiro, Felippe Benicio, 

 Francisco Paraizo e Manoel Ferreira o Senhor Prezedente 

 abriu a sessaõ foi lida e approvada acta 

 da sessaõ anterior, (depois de aberta sessaõ 

 compareceu o Senhor Jose Augusto) o Senhor Prizedente 

15 comvedou os Senhores Adaõ da Conceiçaõ Costa 

 e Leocadio Constantino de Azevêdo a 

 prestar o juramento aquelle como socio 

 remedo e este effectivo os quais prestaran 

 e por nada mais ter-se a tratar levamtouse 

20 a sessaõ as 8½ e Eu 1º. Secretario a prezen- 

 te fiz e assigmei 

 Felippe Benicio
 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Felipe Benício em 23 de setembro de 1886. No corpo do texto, na primeira página, da 
linha 3 até o final, em cor vermelha, a letra L. 

 

 

 Acta da Sessaõ do Conselho da noite 

 23 de Setembro de 1886. 

  

 Aprovada Bahia 7 de outubro 1886 

           Francisco Diogo1

  

5 As oito horas da noite de 23 de setembro 

 do anno de mil oitocentos e oitenta e 

 seis, na salla das sessoe)s da Sociedade 

 Protectora dos Desvalidos, compareceraõ 

 os Senhores membros do conselho que abaixo  

10 declaro. Prezidente Francisco Diogo, 1º Secretari<o> 

 Felippe Benicio, Tesoureiro José Augusto, 

 1º Cobrador Faustiniano Oliveira, e o 

 Archivista Manuel Ferreira (5) tendo 

 a maioria do Conselho o Senhor Prezidente 

15 abriu a sessaõ, deixando de ser lida a  

 acta da sessaõ anterior por estar em 

 poder do 2º. Secretario. Foi entregue e lido 

 pelo o 1º. Secretario o parecer do Senhor Olavo 

 Teixeira Serafim membro da vistoria moni- 

20 ado para o exame do predio a rua do Cruzeiro 

 de São Francisco, (compareceu o 2º. Secretario) o Senhor 

 Prezidente mandou lêr a acta da sessaõ 

 anterior a qual posta em discursaõ foi 

 regeitada por haver n’ella algum equivo- 

25 co pelo o que o Senhor Prezidente mandou 

 que o 2º. Secretario fizesse as emendas preci- 

 zas para ser discutida na proxima sessaõ: 

         Tendo decorrido-se 30 dias e naõ 

 tendo a maioria da Commissaõ nomia- 

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Diogo Ribeiro. 
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30 da para o exame no 2º. an[dar] do predio a 

 rua do Cruzeiro de São Francisco dado seos parece 

 Continua 

  

 [p2] 

 o Senhor Prezidente autorizou ao Senhor Thezoureiro 

 a mandar fazer com toda e conomia 

35 os reparos que forem precizos a fim de 

 Cessar o prejuizo que estar sofrendo 

 a Sociedade em sua receita; também 

 de acordo com o Conselho mandou 

 que o Thesoureiro pagar a Sociedade Bolsa 

40 de Caridade a quantia de dez mil reis 

 importancia do Camarote remetida 

 por aquella a esta Sociedade, e por 

 nada mais se ter a tratar foi levanta- 

 da a sessaõ as 9 horas. Eu 1º. Secretario 

45 lavrei a prezente acta e assigno 

 Felippe Benicio
 

 701



DOCUMENTO 11 

Escrito por Felippe Benício em 07 de outubro de 1886. O documento parece estar incompleto. No 
corpo do texto, ao longo da primeira página, em cor azul, a letra L. 

 

 

 Acta da Sessaõ do Conselho da noite 

           7 de Outubro de 1886. 

  

      Approvada Bahia 14 de outubro 1886 

      Francisco Diogo. Vice Presidente1

  

5 As oito horas da noite de sete de Outubro 

 do anno de mil oitocentos e oitenta e seis, 

 na salla das sessoe)s da Sociedade Protectora 

 dos Desvalidos, compareceu os Senhores membros 

 do Conselho Prezidente Francisco Diogo; 1º Secretário 

10 Felippe Benicio; Thesoureiro Jose Augusto; Vizitador 

 Francisco Paraizo; 1º Cobrador Faustiniano Oliveira, 

 eo Archivista Manoel Ferreira O Senhor 

 Prezidente abriu a sessaõ foi lida a acta 

 da sessaõ de 23 de setembro a qual posta 

15 a votos pediu a palavra o socio vizitador 

 o qual a prezentou um requerimento pedindo 

 para que o Conselho quando fosse convidado 

 para qualquer beneficio de alguma Sociedade 

 fosse pago por uma cotta adquerida pelo 

20 mesmo; e naõ pelo cofre em vista do que 

 o prezidente submeteu a votacaõ sendo 

 este reprovado; o requerimento, naõ tendo 

 mais quem pedisse a palavra sobre a acta foi 

 approvado por 5 votos votando contra 

25 o author do requerimento. Achando-se 

 prezente o Senhor Amancio Seixas o Senhor 

 Vece-prezidente passou a prezidençia Foi 

 entregue pelo Secretario ao Senhor Prezidente 

 13 requerementos dos quaes 12 pedindo para 

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Diogo Ribeiro. 
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30 admissaõ de socios e 1 do Senhor Severiano Pedro 

 da Silva pidindo para o Conselho considera-lo 

 como socio, despensando-lhe os annos que tem 

 Continua 

  

 [p2] 

 de atrazo de suas mensalidades, entrando 

35 elle com 16$000 para bolsa de Caridade. 

      Posto a votos os requerimentos dos Senhores 

 Jacintho Francisco d’ Andrade, Jacintho Trigueiro 

 de Lima Pedro Augusto da Silva, Raymundo Nona- 

 to da Silva, Joaõ da Cruz Brandaõ, Patricio Ama- 

40 rem Campanez, Dativo Jose d’Oliveira, Fermino 

 Luciano de Jesus Leopoldo Gregorio Souza Ribeiro 

 foraõ approvados x o de Sebastiaõ Antônio do Nascimento 

 ficou adiado, Liberato Manoel Paulino e 

 Avelino Mares de Souza approvados x, 

45 sobre o requerimento do Senhor Severiano 

 Pedro da Silva, pediu a palavra o Senhor Vizetador 

 e depois de alguma punderaçoe)s, disse que 

 negava seu voto em seguida pediu a pala- 

 vra o Senhor Thesoureiro, e depois de ter tambem feito 

50 certas punderaçoe)s disse que devia ser 

 este requerimento a prezentado a assembléa; 

 pediu a palavra o Secretario e disse que 

 naõ dava seu voto ao requerimento do Senhor 

 Severiano, visto elle se achar atrazado mais 

55 de 5 annos de suas mensalidades e que 

 devia fazer nova entrada, perdendo o tempo 

 que ja tem de socio, em vista do artigo 38 dos 

 nossos estatutos que e bem explecido. 

      Tendo a palavra o Senhor Severiano expois 

60 os motivos pelos quaes havia se atrazado, tro 

 cando-se deversos apartes o Senhor Prezidente 

 mandou que o Senhor Severiano fezesse um 

 outro requerimento no theor do de Senhor 

 Pedro Augusto o qual negou-se fazendo 
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65 um para ser retirado o primeiro o qual 

 posto a votos foi regeitado por 6 votos contra 
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DOCUMENTO 12 

Escrito por Felipe Benício em 18 de novembro de 1886. No corpo do texto, da linha 3 à 23, em cor 
vermelha, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Conselho da 

 noite 18 de Novembro de 1886. 

  

 As 8 horas da noite de 18 de Novembro 

 de mil oito centos e oitenta e seis 

5 na Salla das sessoe)s da Sociedade Protector<a> 

 dos Desvalidos, compareceram os Senhores 

 Prezidente Amancio Seixas, Vice-Prezedente 

 Francisco Diogo, 1º. Secretario Felippe Benício, 

 Thesoureiro Jose Augusto, Vizitador Francisco 

10 Paraizo, Cobrador Faustiniano d’ Oliveira 

 e o Archivista Manoel Ferreira (7) tendo 

 maioria do Conselho o Senhor Prezedente 

 abriu a sessaõ deixando - de1 ser lida a 

 acta da sessaõ anterior por estar em 

15 poder do 2º. Secretario,    o Senhor Prezedente 

 deliberou que se fizesse o enventario 

 na forma da lei e que o 1º. Secretario 

 annunciasse convidando assemblea Geral 

 para o dia 28 do corrente.    o Senhor Thezoureiro 

20 aprezentou um requerimento pedindo que 

 se ponha em execucaõ o artigo 38 dos 

 nossos estatutos desta dacta em diante 

 a qual o Senhor Prezedente pois a votos tendo 

 6 votos a favor do requerimento e um contra 

25 pelo que fica em execucaõ e por nada mas 

 ter a tratar o Senhor Prezidente levantou a sessaõ 

 as 10 horas da noite, Eu 1º. Secretario fez e 

 Assigmei 

 Felippe Benicio
 

                                                 
1 <d> grafado sobre um <s>. 
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DOCUMENTO 13 

Escrito por Felipe Benício em 10 de dezembro de 1886. No corpo do texto, na primeira página, da 
linha 7 à 30, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Conselho da Sociedade 

 Protectora dos Desvalidos da noite 10 de 

 Dezembro de 1886. 

  

 Aprovada Bahia 25 de Fevereiro de 1887 

5 Presidente Francisco Diogo Ribeiro1

  

                     Prezidencia do Illustríssimo Senhor Francisco Diogo 

  

 As oito horas da noite de 10 de dezembro de 

 mil oitocentos e oitenta e seis, na salla 

 das sessoe)s da Sociedade Protectora dos 

10 Desvalidos, compareceraõ os Senhores membros 

 do Conselho que abaixo declaro 

 Prezidente e Vice-prezidente Francisco 

 Diogo e Marcolino Jose Dias, 1º. Secretario 

 Felippe Benicio, Thesoureiro Jose Augusto, 

15 Vizitador Francisco Paraizo, 1º. Cobrador Faustini<a> 

 no d’ Oliveira e o Archivista Manuel Ferreira (7) 

 O Senhor Prezidente declarou aberta a sessaõ 

 deixando-se lida a acta da sessaõ anterior 

 por estar em poder do Senhor 2º. Secretario. 

20           Foi apresentado pelo Senhor Vice-Prezidente 

 um requerimento contendo 6 nomes de 

 Candidato em um só requerimento sendo 

 elles os Senhores Rodrigo da Costa Lima, Juaquim 

 Jose de Sant<a> Anna, Eleuterio Fortunato do 

25 Sacramento, Francisco da Costa Lima, Ricardo Fernandez2

 Fernandez e Domingos Francisco da Silva posto a votos foi 

 deliberado que fosse aprezentada cada um 

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Diogo Ribeiro. 
2 Nesta abreviatura, o <e> foi grafado sobre um <l>. O autor repetiu a abreviatura, que diz respeito ao 
sobrenome do candidato em questão, na linha seguinte. 
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 por si, foi aprezentado pela 2ª. vez um 

 requerimento do Senhor Francisco Xavier de Sá Ribeiro 

30 pedindo para ser admitido como socio 

 [?] 

  

 [p2] 

 posto a votos foi reprovado. O conselho  

 deliberou que o Secretario annuçiasse 

 a missa por alma do Socio Guilherme 

35 Constantino Xavier para o dia 16 do corrente as 8 horas 

 no convento de São Francisco. Foi aprezentado pelo 

 Senhor Vice-prezidente um requerimento pedin- 

 do que naõ se alugasse o 2º andar visto 

 ter-nos compromisso de um Azylio para 

40 nossos socios pediu a palavra o Senhor Thezou-  

 reiro e depois de algumas punderaçaõ fallou 

 o Senhor Vizitador e tendo concluido. o Conselho 

 deliberou que se desse feras ate o dia 

 11 de Fevereiro de 1887. e por nada mais 

45 se ter a tratar o Senhor Prezidente levantou a 

 sessaõ as 9½ horas da mesma noite Eu 

 1º. Secretario a prezente fiz e assigno 

 Felippe Benicio
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DOCUMENTO 14 

Escrito por Felipe Benício em 25 de fevereiro de 1887. No corpo do texto, na primeira página, da linha 
7 à 31, em cor azul, a letra L. 

 

 

 Acta da sessaõ do Conselho da noite 

 25 de Fevereiro de 1887. 

  

 Approvada em 11 de Março de 1887 

 FranciscoRibeiro1

  

5 As 8 horas da noite de vinte e cinco de 

 Fevereiro do anno de mil oito cento e oitenta 

 e sete na salla das sessoe)s da Sociedade 

 Protectora dos Desvalidos, compareceram 

 os Illustríssimo Senhores membros do Conselho que abaixo 

10 declaro. Francisco Diogo Ribeiro, Mar colino 

 Jose Dias. Prezidente e Vice-prezidente 

 Felippe Benicio, Jose Augusto Triguero de Lima 

 1º. Secretario e Thezoureiro Faustiniano d’ Oliveira 

 e Manuel Ferreira Cobrador e Archivista. (6) 

15 Tendo a maioria do Conselho o Senhor  

 Prezidente abriu a sessaõ foi lida e 

 a provada a acta da sessaõ anterior de 

 10 de dezembro de 86; foi aprezentada2 pelo 1º. Secretário 

 uma communicaçaõ da Sociedade Portu- 

20 gueza de Beneficencia 16 de Setembro a qual 

 a companhava a relaçaõ dos novos funciona- 

 rios de 1886 a 1887. Foi a qual depois 

 de lida o Senhor Prezidente mandou que 

 o Secretario em nome da Sociedade agra- 

25 de cer, foi também entregue pelo o mesmo 

 Secretario 2 requerimentos dos Senhores 

 Bartholomeu Correia e Jose Athanazio 

 posto o 1º. em discursaõ foi nomeado uma 

 

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Diogo Ribeiro. 
2 O <a> inicial foi escrito sobre dois grafemas. 
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 commissaõ de syndicança3 composto dos Senhores 

30 Vece-prezidente, Vizitador eo 1º Cobrador, posto 

 o 2º. a descussaõ foi remettido ao 1º. Secretario 

 Continua 

  

 [p2] 

 afim4 de verificar no livro de termo sua 

 entrada foi a prezentado o requerimento 

35 do Senhor Vece-prezidente adiado na sessaõ 

 passada posto em discussaõ foi rezolvido 

 o Conselho fazer reunir assemblea Geral 

 no dia 13 de Março do corrente anno 

 a fim de tomar conhecimento sobre 

40 o assumpto do mesmo    o Senhor Prezidente mandou 

 que o Secretario annuçiasse assemblêa 

 Geral e convidasse o Senhor Cobrador externo 

 a vir prestar suas contas na sessaõ 

 de 11 de Março a fim de poder abeli- 

45 tar-se os Senhores socios no gozo de seus 

 dereitos; e por nada mais se ter a 

 tratar o Senhor Prezidente levantou a sessaõ as 

 9 horas da noite Eu 1º. Secretario a 

 prezente fiz e assigno 

50 Felippe Benicio
 

                                                 
3 O <a> final foi grafado sobre <ia>. 
4 Escrito sobre palavra antes apagada pelo autor. 
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DOCUMENTO 15 

Escrito por Felipe Benício em 23 de março de 1887. No corpo do texto, na primeira página, da linha 4 
até o final, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Conselho da Sociedade 

 Protectora dos Desvalidos da noite 23 Marco de 87 

  

 Aprovada em 30 de Março 1887 

      FranciscoRibeiro1

  

5 As oito horas da noite de vinte e trez de 

 Março de 1887, na sala das sessoe)s da 

 Sociedade Protectora dos Desvalidos, compare- 

 ceu os Senhores Prezidente Francisco Diogo, Vece prezidente 

 Marcolino Dias, 1º. Secretario Felipe Benicio, 

10 Thezoureiro José Augusto, Cobrador Faustiniano Oliveira 

 e o Archivista Manuel Ferreira (6) Tendo maioria 

 do Conselho o Senhor Prezidente abriu a sessaõ 

 deixando-se de ler a acta da sessaõ anterior 

 por está em poder do Senhor 2º. Secretario, estan- 

15 do prezente os Senhores Patricio de Amrem Camponez 

 e Gregorio Teixeira Barboza, o Senhor Prezidente 

 convedou-os a prestar o devido juramento. 

      Foi posta em 2ª. descussaõ as bazes que 

 aprezentou o socio Vece-prezidente para o Azylo 

20 depois de lidas pelo o 1º. Secretario pediu 

 a palavra o Senhor Thezoureiro e fez algumas 

 punderaçoe)s      hoveraõ alguns aparte o socio 

 Vice-prezidente explicou perfeitamente a todos 

 foi a inda adiado para 3 discussaõ e por nada 

25 mais se ter a tratar o Senhor Prezidente levantou a sessaõ 

 Continua 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Ribeiro Diogo. 
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 as 9 horas da mesma noite Eu 1º Secretario 

 a prezente fiz e assigno 

 Felippe Benicio

 



DOCUMENTO 16 

Escrito por Felipe Benício em 09 de novembro de 1887.  
 

 

 Acta da Assemblêa Geral da Socie- 

 -dade Protectora dos Desvalidos, da moite 

 de 9 de Novembro de 1887. 

  

 Aprovado en sessaõ de 20 por maioria 

5 de Votto          MarcolinoJoséDias1

  

 As 8½ horas da noite de nove de 

 Novembro do anno de mil oito çentos 

 e oitenta e sete, conforme foi convoca 

 da com pareceraõ na Salla - das sessoe)s 

10 -d’esta Sociedade Protectora dos Desvalidos 

 os Illustríssimo Senhores: Ve ce prizidente Capitaõ 

 Mar colino Jose Dias, 1º Secretario Felipe 

 Benicio, 2º Dito Lucianno da Silva Serra, 

 Jose Augusto Trigueiro de Lima, Francisco Amaro Paraizo, 

15 Faustiniano Fernandez de Oliveira, Manuel Ferreira da Silva, 

 Amancio Rudriguez Seixas, Manuel Nascimento de Jesus, 

 Clarimundo Araújo Ferreira, Raymundo Nona- 

 to Espinôla, Severiano Pedro da Silva, 

 Ja çintho Trigueiro de Lima, Severiano Carlos 

20 Ferreira, Sebastiaõ Antônio do Nascimento, Ray- 

 mundo Nonato da Silva, Caetano Porfiro 

 de Campos e Narcizo Domingues de Santa 

 Izabel. (18) O Senhor Vice-prezidente 

 mandou pelo 1º Secretario ler o artigo 28 

25 dos nossos estatutos e em seguida 

 abriu a sessaõ, procedeu-se a leitura 

 -da acta -da sessaõ anterior -da Assem- 

 blêa Geral     o Senhor Vice-prezidente poz 

 em dis cussaõ a mesma, naõ havendo 

30 quem pedisse a palavra foi approvada. 

 

                                                 
1 Caligrafia de Marcolino José Dias. 

 712



         Foi entregue e lida pelo 1º Secretario  

 Continua 

  

 [p2] 

 um requerimento do Socio effectivo Caeta- 

 no Porfirio de Campos pedindo que se 

35 destribuise pelos socios os exemplares 

 do projecto dos estatutos,     Senhor Vice-prezi- 

 dente respondeu que isso naõ podia fazer 

 por que trazia muita despeza e para 

 a Sociedade ao que con cordou o author 

40 do requerimento.     Mandou pelo Illustre 

 Secretario -da commissaõ ler a continuaçaõ 

 do projecto dos estatutos tendo principio 

 pelo artigo 36 que foi aprovado com os de 37, e 

 38, paramdo-si ao artigo 39 pediu a palavra 

45 o Senhor Severiano Pedro da Silva e lhe sendo 

 esclarecido pelo o relator, dezestiu da palavra, 

 lido o artigo 40 pediu a palavra o Senhor Fausti- 

 niano Fernandez d’ Oliveira ao qual respondeu  

 o Senhor Vice-prezidente dizendo que o Senhor 

50 relator lhe daria a explicaçoe )s o que 

 fez, lidos os artigo 41 á 52 sobre este 

 pediu a palavra o Senhor Francisco Amaro  

 Paraizo tendo concluido, pediu a pala- 

 vra o Senhor Relator para explicar, lidos 

55 os artigo 53 a 55 sobre este pediu a 

 palavra o Senhor Jose Augusto Trigueiro de Lima, 

 o qual declarou votar contra, pediu 

 a palavra o Senhor Raymundo Espinôla 

 o qual cemsurou o Senhor Jose Augusto 

60 por toda vez que pedia a palavra ficar 

 sentado pelo que respondeu o Senhor 

 Vice-prezidente que lhe havia -dado  

 consenço, lidos os artigo 56 pediu 

 a palavra o Senhor Francisco Paraizo o qual 

65 votor contra o artigo, lidos os artigo 57 á 

 Continua 
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 [p3] 

 62 sobre este a inda pediu a palavra 

 o mesmo Senhor temdo concluido, foraõlidos2

 os artigos 63 a 67 em que terminou-se 

70 a leitura da 1ª. discussaõ OSenhor Vi-pre- 

 sidente mandou o Illustre Secretario 

 da Commissaõ fazer a leitura da 

 Segunda discussaõ o projecto da rofor- 

 ma dos estatutos no qual foi unani 

75 mente aprovados os artigos 1º e 2º., estando 

 a hora bastante a diantada o Senhor 

 Vece-prezidente levantou a sessaõ as 

 10 horas marcando o dia 20 do corrente 

 para a continuacaõ da 2ª. discussaõ. Por 

80 nada mais haver a mencionar lavrei a 

 prezente a qual assigno. 

 

                                                 
2 <r> grafado sobre um <i>. 
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3.2.5 Florêncio da Silva Friandes 
 
 
 

 

 715



DOCUMENTO 01 

Escrito por Florêncio da Silva Friandes em 29 de abril de 1894.  

 

 

 Acta da Sessão Or- 

 dinaria em assemblea geral da Sociedade Protectora dos 

 Desvalidos em 29 de Abril de 1894. 

  

  Presidencia do Illustríssimo Senhor Juvencio Diogo de Santa1

5 Anna. 

  

 As 2 horas e 202 minutos, achando-se presentes 80 Senhores So 

 cios, em pleno goso de seus direitos, o Senhor Presidente annun 

 -cia aberta a sessão; faz-se a chamada, e procede-se a leitura 

 da acta da sessão extraordinaria do dia 24 de Dezembro, 

10 depois de lida, o Senhor Presidente submette-a a consideração 

 dos Senhores Socios, pede a palavra o Senhor Severiano Pedro, apr<e> 

 -zentando um requerimento, querendo saber a razão pe- 

 -la qual o Conselho não mandou incluir na lista3

 do cobrador externo, o nome de muitos Socios. 

15 Depois pede a palavra o Senhor Socio Adão Costa, que- 

 rendo saber a razão, porque foi empossado o Conse- 

 -lho actual na porta da rua; pede a palavra o Senhor So- 

 cio Caetano de Mattos, e explica a razão pela qual 

 foi empossado; e nega que não foi empossado napor- 

20 ta da rua, e diz que a acta faz explicar: pede 

 a palavra pela ordem o Senhor Socio Francisco Paraízo 

 pedindo que se mencione na acta que não foi na 

 porta e sim legalmente como foi explicado pelo Socio 

 Caetano de Mattos. Pede a palavra o Senhor Socio Felippe 

25 Benicio e lê em uma Gazeta uns annuncios justifican- 

 do-se a razão pela qual não compareceu na sessão de 24 

 de Dezembro para dar posse aos novos eleitos; tambem 

                                                 
1 Na margem esquerda da página, desta linha até a 9, está escrito: <Aprovado | Bhia 3 | Maio | 1894 | Manel 
| Anastacio | Cajueiro | Vice Pridente>. Reconhece-se nesse trecho a caligrafia de Manoel Anastácio 
Cajueiro. 
2 <2> grafado sobre um <v>. 
3 Na margem esquerda da página, desta até a linha 15, está escrito: <Transcripta no | livro por Terencio | 
Aranha Dantas>. Reconhece-se nesse trecho a caligrafia de Terêncio Aranhas Dantas. 
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 pede a palavra o Senhor Socio Theodoro Gomes para dizer 

 que vota contra a acta e explica a razão finalisando 

  

 [p2] 

30 manda um requerimento a meza. Pede a palavra o 

 Senhor Severiano Pedro, dizendo que não pode concordar 

 com semelhante escandalo, o Senhor Presidente chama 

 o Socio a ordem, pedindo que retire a palavra escanda- 

 lo, e elle diz que não pode retirar, porque elle como 

35 orador, tem a preliminar para á dizer: Denovo pe- 

 de a palavra o Senhor Socio Caetano de Mattos, pedindo 

 que se lavre na acta, um protesto contra o irregular 

 procedimento da assemblea de hoje; o Senhor Presidente 

 suspende a sessão por estar tumultuosa, e ter chamado 

40 os Senhores Socios á attenção diversas vezes, e não ter sido at- 

 tendido; e foi encerrada a discussão da acta. 

  Bahia e Salla das Sessões da Sociedade 

 Protectora dos Desvalidos em 29 de Abril de 1894 

  

  O 2º Secretario 

45  Florencio da Silva Friandes
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Florêncio da Silva Friandes em 03 de maio de 1894.  

 

 

 Acta da Sessão Or- 

 -dinaria em assemblea Geral, da Sociedade Protectora1

 dos Desvalidos em 3 de Maio de 1894. 

  

  Presidencia do Illustríssimo Senhor Manoel Anastacio 

5 Cajueiro. 

   Aprovado. Bahia 23 

   setembro 1894 Manoel Cajueiro2

  

 As 3 horas e 10 minutos, achando-se presentes 71 Senhores Socios, 

 em pleno goso de seus direitos, o Senhor Presidente annuncia 

10 aberta a sessão; manda o Senhor 1º Secretario lêr o artigo 40 de 

 nossos estatutos e seus §§; depois manda fazer a chamada, 

 em seguida a leitura da acta da sessão do dia 24 de 

 Dezembro, depois de lida o Senhor presidente submette a con- 

 -sideração dos Senhores Socios, sendo posta a votos foi approvada. 

15 Depois manda lêr a acta da sessão do dia 29 de Abril, 

 depois de lida o Senhor presidente submette a apreciação dos 

 Senhores Socios, pede a palavra pela ordem o Senhor socio Theodoro 

 Gomes, para pedir a leitura do seu requerimento, que 

 mandou a meza na sessão passada, pedindo que toda 

20 a votação fosse nominal; o Senhor presidente manda lêr 

 o requerimento, pede a palavra o Senhor Socio Amancio 

 Seixas, para debater o requerimento; pede de novo a pa- 

 lavra o Senhor Socio Theodoro Gomes, para dar explicação por- 

 -que pediu a leitura do seu requerimento, e pede que 

25 submetta a apreciação da casa, sendo posto a votos o re- 

 -querimento, foi approvado3. Pede a palavra o Senhor Socio 

 Felippe Benicio, para dizer que na occasião em que 

 procurava dar uma explicação, porque não compareceu 

                                                 
1 Na margem esquerda da página, desta até a linha 4, está escrito: <Transcripta no | livro por Terencio | 
Aranha Dantas>. Reconhece-se nesse trecho a caligrafia de Terêncio Aranhas Dantas. 
2 Caligrafia de Manoel Anastácio Cajueiro. 
3 Escreveu primeiramente <aprovado>. 
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 a posse do dia 24 de Dezembro, que foi tolido pelos 

30 Senhores Socios; pede a palavra o Senhor Socio Severiano Pedro, di- 

 -zendo que elle como amigo da ordem, e da paz, que 

  

 [p2] 

 retirava a palavra escandalo, que tinha sido pronun- 

 -ciada por elle na sessão passada. Em seguida o Senhor pre- 

 sidente, manda lêr o Relatorio do 1º e 2º trimestre, sendo in- 

35 terrompido o Senhor presidente do Conselho pelos Senhores Socios, 

 na occasião em que lia o seu relatorio, dizendo que n’elle  

 continham palavras offensivas aos mesmos; pede a palavra 

 o Senhor Socio Caetano de Mattos censurando o procedimen- 

 -to dos Senhores Socios, finalisando pede que se nomeie uma com- 

40 missão, como elle ja tinha pedido na sessão passada, para  

 examinar se os 20 socios, teem direito ou não; pede a  

 palavra abem da ordem, o Senhor presidente do Conselho, pedin 

 -do que o Senhor presidente lhe4 mande lêr o artigo 22, § 5º; 

 o Senhor presidente manda o Senhor 1º Secretario lêr; tendo ja sido 

45 nomeiada uma commissão composta de 5 membros, sendo 

 relatôr o Senhor professor Hermenegildo Tertuliano Martins, 

 como membros os Senhores Caetano de Campos, Alvino Paulo 

 do Bomfim, Terencio Aranha Dantas, Julio Vieira de 

 Bittencurt; depois o Senhor presidente manda lêr o parecer da 

50 Commissão fiscal, o qual um dos membros, que5 é o Senhor 

 Severiano Carlos, recusa disendo que não tinha estado 

 com os seus companheiros de commissão, e que por isso 

 achava que não devia ser lido o parecêr; pede a palavra o Senhor 

 Socio Amancio Seixas, dizendo que o parecer deve ser lido: 

55 o Senhor presidente manda o Senhor 1º Secretario lêr o parecêr, depois de 

 lido, o Senhor presidente mette em discussão o Relatorio, o Demons 

 tractivo, e o parecêr da Commissão fiscal; de novo pede a pa- 

 -lavra o Senhor Socio Amancio Seixas, para pedir ao presidente 

 que concorde com o Senhor presidente do Conselho, para que 

60 elle retire, as palavras offensivas do seu Relatorio, que ve- 

 nham ferir as estabilidades dos Senhores Socios, visto haver gran- 

                                                 
4 <l> grafado sobre um <d>. 
5 Escrito sobre outra palavra. 
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 de reclamação por parte dos Senhores Socios; pede a palavra o Senhor 

 Socio Adão Costa, fasendo um elogio ao Conselho transa- 

 ctico: Pede a palavra a bem da ordem, o Senhor Socio Severiano 

  

 [p3] 

65 Pedro, dizendo que o relatorio do presidente do Conselho, é uma 

 lenga-lenga, e que elle não pode concordar com a <esta> lenga-lenga e que 

 elle é um empertinaz, e que se elle vendeu o Archivo como 

 se acha accusado foi por au<c>torisação do Conselho; pede a 

 palavra o Senhor Socio Amancio Seixas para justificar a razão, 

70 porque comprou o Archivo em mão do ex-thesoureiro; pela 

 ordem pede a palavra o Senhor Socio Terencio Dantas, para justi- 

 -ficar a razão pela qual foi vendido o Archivo, e conclue 

 dizendo, que não pode concordar com a censura ao conselho 

 passado, por não ter pago o imposto predial, porque isto foi 

75 um esquecimento, que se passa por qualquer um de nós: 

 Pede a palavra o Senhor Socio Matheus Cruz dizendo, que ja 

 era tarde para protellar a discussão, então diz, que elle como 

 opposicionista que é, e que será; (faz algumas ponderações) pe- 

 -de que se façam sanar estas discordias, que á, entre os Senhores 

80 Socios, concluindo pede, que se mande o Senhor presidente do Conse 

 lho, redigir o seu Relatorio, retirando algumas palavras offen 

 -sivas, que n’elle contenham; pede a palavra o Senhor Socio Cae- 

 tano de Mattos, faz algumas ponderações a respeito do Relato- 

 rio, pedindo que se mencionasse na acta, que o presidente 

85 do Conselho, ficava obrigado, a emendar as palavras offensivas 

 que n’elle contem, concluindo pede, que seja posta a votos 

 esta sua proposta, e que esta votação seja nominal, o Senhor 

 presidente manda o Senhor Secretario proceder a chamada, 

 na qual respondem sim, 45 Senhores Socios, e responde não, 1 Senhor Socio. 

90 O Senhor presidente apresenta um requerimento do cidadão 

 Olavo de Freitas Martins, pedindo o salão da nossa Soci- 

 -edade mediante um aluguel, para n’elle installar-<se> o Ins- 

 tituto Historico Geographico Bahiano; o Senhor presidente submet 

 te a preciação a apreciação dos Senhores Socios, pede a palavra o Senhor 

95 Socio Theodoro Gomes, dizendo que votava contra o requeri- 

 mento, o Senhor presidente submette a votos, sendo elle regeitado 

 720



 por unanimidade; a assemblea delibera dizendo, que se 

  

 [p4] 

 fosse para uma só sessão, que sim, porém mediante 

 um aluguel que não., Pede a palavra o Senhor Socio Severiano 

100 Carlos, querendo saber a razão, porque não se pagou os atra- 

 zados a viuva do socio Romão, tendo em resposta, que a  

 viuva só podia perceber desde a data de 29 de Novembro, 

 data esta, em que, á assemblea decretou; o Senhor presidente 

 vendo o adiantado da hora, encerra a discussão, ficando 

105 com a palavra o Senhor Socio Severiano Carlos; levanta-se  

 a sessão as 5 horas e 45 minutos. 

  

  Bahia e Sala das Sessoe)s da Sociedade 

 Protectora dos Desvalidos 3 de Maio de 1894. 

  O 2º Secretario 

110  Florencio da Silva Friandes. 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Florêncio da Silva Friandes em 17 de junho de 1894.  

 

 

 Acta da Sessão Extr 

 -aordinaria, em assemblea Geral da Sociedade Pro1

 tectora dos Desvalidos, em 17 de Junho de 1894. 

  

  Aprova do com aimenda e 

5  Bahia 23 de setembro 18942

  

   Presidencia do Illustríssimo Senhor manoel Anastacio 

 Cajueiro. 

  

 As 2 horas e 10 minutos, presente 101 Senhores Socios, o 

 Senhor presidente annuncia a sessão, manda o Senhor 1º Se- 

10 cretario lêr um officio do Senhor presidente, com data de 12 

 do corrente, partecipando a razão porque não tinha vindo 

 presidir a sessão no dia 10, e que talvez, tivesse deixado 

 de haver a sessão, por falta do comparecimento d’este; e 

 por essa razão, o Senhor Vice-presidente assumia a presidencia. 

15 Para poder principiar os trabalhos, o Senhor presidente man 

 -da o Senhor 1º Secretario lêr, o Titulo 6º de nossos estatutos, 

 artigos 32, 33, 34, 35, 36, 37 e seus §§, 38, 39; Titulo 

 7º, que é da attribuição da meza d’assemblea geral, 

 artigo 40 e seus §§, 41, 42 e seus §§, e o 43; pede a pala- 

20 vra o Senhor Socio Theodoro Gomes, pedindo dispensa da leitu- 

 ra d’esta lei, dizendo, que todos quanto se achavam 

 presentes, saberiam respeitar, não só a meza, como alei; 

 o Senhor presidente não concedeu a dispensa da leitura, visto 

 haver necessidade da leitura da lei, para muito Senhores 

25 Socios que se achavam presentes, ficarem sabendo, pois 

 que há falta de estatutos. Depois Senhor presidente manda 

 proceder a chamada, e em seguida a leitura da acta; 

                                                 
1 Na margem esquerda da página, desta até a linha 4, está escrito: <Transcripta | Por Terencio | Aranha 
Dantas>. Reconhece-se nesse trecho a caligrafia de Terêncio Aranhas Dantas. 
2 Caligrafia de Manoel Anastácio Cajueiro. 

 722



 pede a palavra o Senhor Socio Caetano de Mattos requeren 

 -do que se deixasse de proceder a leitura da acta, pois 

30 que ia roubar o tempo, para que tinha sido convoca 

 -da a sessão, e esta ser uma sessão extraordinaria; e 

  

 [p2] 

 á hora achar-se adiantada; o Senhor presidente consulta a 

 casa e é approvado o requerimento: Senhor presidente manda 

 o Senhor 1º Secretario lêr um nós abaixo assignado, contendo 

35 a assignatura de 23 Senhores Socios, o qual pediam uma  

 assemblea com urgencia, depois da leitura, o Senhor presiden 

 -te dá a palavra ao Senhor Socio Theodoro Gomes, como signa- 

 tario, este usando da palavra, disse, quequeria3, que 

 o Senhor presidente lhe respondesse trez quesitos, e diz qua- 

40 es são elles; pede a palavra pela ordem, o Senhor Socio 

 Caetano de Mattos, pedindo-u4 que formulasse, na 

 occasião em que chegou a meza para formular os 

 quesitos, diversos Senhores Socios, pediram que retirasse os  

 quesitos; então o Senhor presidente pediu ao Senhor Socio Theo- 

45 doro, que aguardasse a resposta dos quesitos, no que 

 elle respondeu que aguardava; n’esta occasiaõ, em 

 aparte o Senhor Socio Felippe da Costa e Souza, disse que 

 elle ja devia ter aguardado de principio; respon- 

 dendo-lhe o Senhor Socio Theodoro Gomes, que elle não es- 

50 tava na altura de discutir com elle; e que não tinha 

 competencia, nem se igualava com elle; o Senhor presidente 

 chama o Senhor Socio Theodoro a ordem, (visto já o ter cha- 

 mado antes,) e observa-o, o artigo 40 § 3º, de nossos estatu 

 -tos, que diz; (Fazer retirar do recinto da Soci- 

55 edade, o Socio que depois de chamado a 

 ordem, não o attender;)5 depois de obser- 

 -vado o Socio Theodoro, levanta-se o Senhor Socio Felippe 

 Benicio, protestando contra o Senhor presidente, tentando 

 ivadir a grade da meza, o qual foi obstado por 

60 muito Senhores Socios, d’ahi continuou a sessão tumul- 

                                                 
3 Na palavra <queria>, <qu> está escrito sobre outros grafemas. 
4 Escreveu, primeiramente, <o>. 
5 Foi dado destaque ao trecho entre parênteses com a letra em tamanho maior. 
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 tuoza, levantando-se todos, e Senhor presidente chamando a 

 attenção e não sendo attendido, travando-se grande 

 pugilatos entre os Senhores Socios, havendo vozes até de foras 

 ao Senhor presidente, d’onde resultou sahir um dos Senhores Socios 

  

 [p3] 

65 contundido, com o nariz ensaguentado; n’esta oc- 

 casião Senhor presidente chama alguns Senhores Socios a ordem 

 que se achavam de cadeiras em punho, porque via 

 que era um estrago que ia se fazer a sociedade, e não 

 sendo attendido; pelo que, achando-se falto de garan- 

70 tias, declara que não podia continuar com a sessão, 

 e não podendo deliberar-se cousa alguma, o Senhor presidente 

 suspende a sessão. 

  

 Bahia Sala das Sessões da Sociedade Protectora 

 dos Desvalidos, em 17 de Junho de 1894 

75  O 2º Secretario 

 Florencio da Silva Friandes. 

 

 724



DOCUMENTO 04 

Escrito por Florêncio da Silva Friandes em 06 de novembro de 1894.  

 

 

 Acta da Sessão Extra 

 ordinaria em Assemblea Geral da Sociedade Protectora dos1

 Desvalidos em 6 de Novembro de 1894 

  

  Aprovada Cajueiro2

  

5  Presidencia do Illustríssimo Senhor Manoel Anasta- 

 cio Cajueiro. 

  

 As 8 horas e ½ da noite, presentes 44 Senhores, Senhor Presi- 

 dente annuncia aberta a sessão, e manda proceder-se a chamada, em 

 seguida a leitura da acta, pede a palavra pela ordem o Senhor Socio Seve- 

10 riano Pedro, desejando saber que providencias tomou oConselho a respei- 

 to da menor Thereza, o Senhor 1º Secretario do Conselho responde as pro- 

 videncias que o Conselho tinha tomado, ficando o Socio Severiano satis- 

 feito; pede a palavra o Senhor Socio Alvino do Bomfim, para fazer uma 

 retificação, que na acta passada não constou, que tinha se deixa 

15 -do de imprimir-se os prospectos, por acarretar-se grandes despe- 

 -zas; pede a palavra Senhor Socio Luiz Gonzaga, para uma explicação, 

 dizendo, que elle mandou uma emenda a meza, pedindo que 

 em vez das entradas dos socios, serem somentes até 45 annos, que 

 fossem até 50, porem que esta emenda cahiu, e que elle com a lei- 

20 tura da acta, entendia que a sua emenda tinha passado. 

 Continua a discussão dos estatutos sobre o artigo 12, pede a  

 palavra o Senhor Socio Lourenço Farias, requerendo que em vez 

 de ser 10$ mil réis que se desse as Viuvas e Orphãos, que 

 fosse 15$ mil réis, foi lida a emenda do socio Lourenço, pe- 

25 diu a palavra sobre ella o Socio Severiano Pedro, mostrando-se 

 acorde com a emenda; pede a palavra o Socio Alvino do Bomfin 

 como membro da commissão de estatutos, combatendo a emenda; 

                                                 
1 Na margem esquerda da página, desta até a linha 3, está escrito: <Transcripta | Por Terêncio Aranha 
Dantas>. Reconhece-se nesse trecho a caligrafia de Terêncio Aranhas Dantas. 
2 Caligrafia de Manoel Anastácio Cajueiro. 
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 também pede a palavra o Senhor Professor Hermenegildo Martins, 

 como membro da commissão, depois de brilhante allocução 

  

 [p2] 

30 defendendo o artigo 12 pede a palavra como membro da com- 

 missão o Senhor Socio Terencio Dantas ainda em defeza ao artigo, 

 uza de novo da palavra o Socio Severiano Pedro, em defeza a 

 emenda do Socio Lourenço Farias; o Senhor presidente submette 

 a consideração da casa a emenda, pede a palavra o Senhor Socio 

35 Manoel Ferreira, pedindo que esta votação fosse nominal, pos- 

 ta a emenda a votos, foi rejeitada, por 28 votos, e tendo a 

 favor 14. Entra em discussão o artigo 13, usando da pala- 

 vra sobre elle o Socio Severiano Pedro, posto a votos foi appro- 

 vado; entra o artigo 14 e seus paragraphos, Senhor presidente 

40 submette a discussão e approvação, sendo approvado; entra em 

 discussão o artigo 15 e seus paragraphos, foi approvado, em- 

 tra o artigo 16, foi approvado; entra o artigo 17 e 18 sendo 

 approvados; entra o artigo 19 e seus paragraphos, usa da 

 palavra sobre elle o Socio Francisco Paraizo, depois de algu- 

45 mas explicações feitas pelo 2º Secretario ficou satisfeito, sen- 

 do posto a votos foi approvado; entra o artigo 20 sendo apro- 

 vado, entra o 21, pede novamente a palavra o Socio Paraizo, 

 fazendo algumas ponderações a respeito o artigo, terminando 

 dizendo, que na segunda discussão, mandaria uma emenda, 

50 e que votava contra; sendo posto a votos, foi approvado o artigo. 

 Entra em discussão o Capitulo 5º. artigo 22, cujo foi appro- 

 vado, por estar adiantada a hora, Senhor presidente suspende 

 a sessão as 10 horas da noite, marcando nova sessão, pa- 

 ra o dia 8 do corrente, as 7 horas da noite. 

  

55   Bahia Salla das Sessoe )s da So- 

 ciedade Protectora dos Desvalidos, em 6 de Novembro de 

 1894. 

    O 2º Secretario 

   Florencio da Silva Friandes
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Florêncio da Silva Friandes em 08 de novembro de 1894.  

 

 

 Acta da Sessão Extra- 

 ordinaria, em Assemblea Geral da Sociedade Protecto- 

 dos Desvalidos em 8 <de> Novembro de 1894. 

  

   aprovada 16 dezembro 18941

5    Cajueiro2

  

   Presidencia do Illustríssimo Senhor Manoel Anas- 

 tacio Cajueiro. 

  

 As 8 horas e 40 minutos da noite, presentes 43 Senhores 

 Socios, Senhor presidente annuncia aberta a sessão; mando o  

10 2º Secretario proceder a chamada, e em seguida a leitura da 

 acta, pede a palavra o Senhor Socio Francisco Paraizo, pedindo 

 uma retificação sobre elle, que na occasião em que entrou, 

 que achou-se discutindo o artigo 22º, e que elle dissera 

 que se mencionasse na acta, que elle votava contra a emen 

15 da apresentada sobre o artigo, o Senhor 2º Secretario em reposta 

 disse, que na acta vindoura, faria mencionar. 

 Continua a discussão sobre o artigo 23º, usa da palavra sobre 

 o mesmo, o Senhor Socio Vicente Torquato, pedindo uma explica- 

 -ção, depois da explicação foi posto o artigo a votos, sendo appro 

20 vado; entra o artigo 24º, usa da palavra sobre elle, o Senhor So 

 cio Francisco Paraizo, pedindo explicações sobre o paragra- 

 pho 1º do mesmo artigo, usa da palavra para dar a ex- 

 plicação pedida, o relatôr da commissão o Senhor Amancio Sei- 

 xas, depois da explicação, o Senhor Francisco Paraizo, ficou conforma- 

25 do, sendo posto a votos o dito artigo, foi approvado; entra o 

 artigo 25º e seus paragraphos, é aprrovado; entra o 26º e os 

 seus paragraphos, pede a palavra sobre elle o Socio Francisco 

                                                 
1 Na margem esquerda da página, desta até a linha 5, está escrito: <Transcripta por | Terêncio Aranha 
Dantas>. Reconhece-se nesse trecho a caligrafia de Terêncio Aranhas Dantas. 
2 Tanto essa como a linha acima foram escritas por Manoel Anastácio Cajueiro. 
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 Paraizo, dizendo que vota contra este artigo, que a sua com- 

 sciencia opina, que o thesoureiro deve ficar com a quantia 

30 de 100$ mil réis em seu poder, para qualquer necessidade 

  

 [p2] 

 urgente, faz algumas ponderações, finaliza dizendo, que na 

 2ª discussão mandaria uma emenda sobre este artigo; pe- 

 de a palavra em defeza do mesmo artigo, como membro da 

 commissão, o Socio Theodoro Gomes; pede e usa da palavra 

35 o Relatôr da commissão, o Senhor Amancio Seixas, fazendo 

 algumas explicações, sobre o motivo que levou a commissão 

 a proceder em contradiçoe)s as ideias do Socio Francisco 

 Paraizo, posto o artigo a votos foi approvado; entra o arti- 

 -go 27º e seus paragraphos, pede apalavra o socio Paraizo, 

40 faz algumas ponderaçoe)s, posto o artigo a votos, foi appro- 

 vado; entra o artigo 28º e seus paragraphos, usa da pala- 

 vra sobre o mesmo o Socio Paraizo, trocão-se diversos ap- 

 partes, Senhor presidente requer a ordem; continua o Socio Para 

 izo com3 a palavra, o Socio Jozé Cezimbra em apartes dá 

45 uma explicação; terminando o seu discurso, pede o Socio 

 Paraizo que o Archivista para poder assumir a responsabi- 

 lidade do que trata o artigo acima, é mister que elle te- 

 nha o direito a chave principal, (que é da porta da rua) 

 pede a palavra o Relatôr da commissão, accordando com 

50 o Socio Paraizo, fazendo uma emenda dizendo, que o 

 Archivista só poderá abrir a casa com a permissão. 

 do presidente d’Assemblea, ou do Conselho Administra 

 -ctivo, posta a votos esta emenda, fói approvada. 

 Entra o Capitulo 6º, artigo 29º, sendo approvado; entra 

55 o artigo 30º, usa da palavra o Socio Paraizo, reclamando 

 que não deve ser o numero de 20, incluso os membros 

 do Conselho, o Senhor presidente d’Assemblea explica, dizen- 

 do que, desde que, esteja constituida4 a Assemblea, 

 desaparece as funções que exerce os membros do Conse- 

60 lho; ainda assim, o Socio Paraizo não conformou se; usa 

                                                 
3 Escrito sobre a palavra <nem>. 
4 Escrito sobre outra palavra. 
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 da palavra o Relatôr daCommissão, o Senhor Amancio Sei- 

 xas, explicando, ainda assim, não ficou satisfeio o Socio 

 Paraizo; usa de novo da palavra sobre a mesma ma- 

  

 [p3] 

 teria o Socio Paraizo, trocão-se diversos apartes, entre os Socios 

65 Theodoro Gomes, Alvino do Bomfim, Vicente Torquato, 

 e Amancio Seixas; o 2º Secretario pede a palavra pela ordem, 

 reclamando, que tantos apartes de uma só vez, que seria 

 impossivel tomar os apanhamentos precisos, e que assim, 

 os Senhores Socios não teriaõ razão de reclamar qualquer falta que 

70 houvesse na acta; continuando o Socio Paraizo com apa- 

 lavra, requer verbalmente, que a primeira chamada de- 

 ve ser com 25 Socios, e a 2ª com 20, posto o requerimento 

 a votos foi approvado: Entra o artigo 31º, sendo appro- 

 vado, entra o 32º, sendo approvado, entra o 33º com os seus 

75 paragraphos, pede explicaçoe)s o Socio Raymundo Erico 

 de Miranda, sobre o paragrapho 6º do artigo acima, o 

 Senhor presidente, e o 2º Secretario dão explicaçoe)s, posto o 

 artigo a votos, foi approvado; entra o artigo 34º, e o 35º 

 sendo approvados; entra o Capitulo 7º e o artigo 36º, comse 

80 us paragraphos, e o 37 com o paragrapho único, foram appro 

 -vados; o Socio Amancio Seixas, requer que para se poder aca- 

 bar a primeira discussão, e adiantar-mos mais os nossos traba- 

 lhos, que o Senhor presidente mandasse ler o restante dos Estatuto, 

 que algum artigo que não estivesse ao contento, que o Socio pe- 

85 disse apalavra; o Senhor presidente consulta a casa, foi approvado: 

 entra o artigo 38º, 39º, e 40º, pede a palavra o Socio Amancio 

 Seixas, requerendo que a Commissaõ Fiscal, de5 que trata o 

 artigo 40º, paragrapho 6º, será responsavel com o Directorio, 

 por qualquer falta que haja, posto a votos o requerimento 

90 foi approvado; entra os artigos 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46, 

 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 

 59º, 60º, 61º, sendo approvados; entra o 62º, pede a palavra 

 o socio Manoel Ferreira, requerendo uma emenda ao di- 

 to artigo, dizendo que a mesma pena do que trata o refe 

                                                 
5 <d> grafado sobre um <q>. 
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95 rido artigo, que sejam iguaes para todos, usa da 

 palavra o Relator da Commissaõ, o Senhor Amancio Seixas 

  

 [p4] 

 combatendo a emenda, apresentada pelo Socio Ferreira, 

 usa da palavra a favor da emenda o Socio Luiz Gonza 

 -ga, tambem usa da palavra o Socio Francisco Paraizo, fazen 

100 do algumas ponderaçoe)s, sobre a emenda, dá um aparte o 

 socio Raymundo Erico, continuando o Socio Paraizo, e ao 

 terminar diz, que pediu a palavra, para patenteiar a 

 assembleia, que votava contra a emenda, apresentada pelo 

 Socio Ferreira; o Senhor presidente submette a emenda em votação, 

105 nesta occasiaõ levantão-se diversos Senhores Socios, o Senhor 1º Secre- 

 tario pede a palavra pela ordem, pedindo que os Socios que 

 se achavam fora, que tomassem assento, para poder se 

 proceder a votação, sendo posta a emenda a votos, passou 

 por maioria de votos; os Socios Theodoro Gomes, Alvino 

110 do Bomfim, protestarão verbalmente, em nome da commis- 

 são, naõ podendo continuar-se a discussão, por se achar 

 muito adiantada a hora, Senhor presidente suspende a sessão, 

 as 11 horas e 10 minutos da noite. 

  

   Bahia e Salla das Sessões da Sociedade 

115 Protectora dos Desvalidos, em 8 de Novembro de 1894. 

  

    O 2º Secretario 

   Florencio da Silva Friandes
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Florêncio da Silva Friandes em 16 de novembro de 1894.  

 

 

 Acta da Sessão Extra- 

 ordinaria, em Assemblea Geral da Sociedade Protectora dos1

 Desvalidos, em 16 de Novembro de 1894. 

  

  Apr ova da 20 novembro 

5   Cajueiro2

  

  Presidencia do Illustríssimo Senhor Manoel Anastacio 

 Cajueiro. 

  

 As 8 horas, e 35 minutos da noite, achando-se presentes 26 

 Senhores Socios, Senhor presidente declarou aberta a sessão, manda 

10 proceder a chamada, e em seguida a leitura da acta da sessão 

 passada; pede a palavra o relatôr da Commissão de Estatu 

 -tos, o Senhor Amancio Seixas, explicando a razão, porque metteu 

 uma emenda ao paragrapho 6º, do artigo 40º; requer verbal- 

 mente que o Senhor presidente submetta a consideração da as- 

15 semblea, sendo approvado, o seu requerimento; pede a pala- 

 vra o Socio Francisco Paraizo, tractando sobre a ememda ao 

 artigo 62º, apresentada pelo socio Manoel Ferreira, faz al- 

 gumas observações, e termina dizendo, que vota a approvação 

 da acta, e com restrição, contra a emenda do socio Manuel 

20 Ferreira; pede a palavra o Socio Luiz Gonzaga, dizendo que 

 a emenda ja tinha sido approvada, na sessão passada, e que 

 deixassem para tractar sobre ella, na segunda discussão, 

 que assim estavamos3 interrompendo o tempo; Senhor pre 

 sidente submette a acta em votação, foi approvada. 

25 Em continuação da 1ª discussão, entrão os artigos 63º, 

 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, sendo approvados; Senhor presi- 

 dente declara a assemblea, que se achava concluida a  

  

                                                 
1 Na margem esquerda da página, desta até a linha 4, está escrito: <Transcripta por | Terencio Aranha | 
Dantas>. Reconhece-se nesse trecho a caligrafia de Terêncio Aranhas Dantas. 
2 Caligrafia de Manoel Anastácio Cajueiro. 
3 <va> escrito sobre outros grafemas. 
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 1ª discussão de nossos Estatutos4, e que ia dar começo a 2ª 

 discussão; entrão os Capitulos5 1º, artigos 1º, 2º, 3º, pede a pala- 

30 vra o Socio Vicente Torquato, syndicando o numeros dos 

 Vices-presidentes, dada a explicação conformou-se, posto o 

  

 [p2] 

 Capitulo a votos, foi approvado; entra o Capitulo6 2º, Artigos 

 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, e seus paragraphos, 9º, e seus paragraphos; pede a 

 palavra o Socio Francisco Paraizo, pedindo explicação sobre uma 

35 emenda verbal, quemmandou sobre o artigo 8º, paragrapho 

 1º., dada a explicação, ficou <o> socio Paraizo conformado; pede 

 a palavra o Socio Vicente Torquato, requerendo que, para 

 maior facilidade, e adiantamento da Sociedade, que as 

 entradas sejão 11$000 milréis, em vez de 12$000; pede a pa- 

40 lavra o Socio Francisco Paraizo, fazendo grande opposição, a 

 emenda apresentada pello socio Vicente Torquato, em con- 

 clusão, termina pedindo a assemblea que devem votar 

 contra esta emenda; pede a palavra o Relatôr da Com- 

 missão, Senhor Amancio Seixas, faz algumas explicaçoe )s, a 

45 razão porque a commissão resolveu, a baixar as entradas; o 

 Senhor presidente submette a emenda a votos, sendo reprovada. 

 Entra o Capitulo 3º, com os artigos 10, e seus paragraphos, 

 11º, e seus paragraphos, 12º, 13º, 14º, e seus paragraphos, 15º e seus 

 paragraphos, pede a palavra pela ordem, o Socio Amancio Sei- 

50 xas, sobre o artigo 15º, paragrapho 1º, pedindo que os membros 

 d’assemblea, prestassem bem attenção, sobre este artigo, que 

 era para ao depois, não fazerem censuras futuras, a com- 

 missão de Estatutos; entraõ os artigos 16º, e 17º; usa da pa- 

 lavra o Socio Manoel Ferreira, pedindo uma explicação sobre 

55 o artigo 15º, paragrapho 5º, se era dentro da Sociedade somentes, 

 ou fora?, responde o Socio Alvino do Bomfim, dizendo, que 

 fora da Sociedade, nós não temos o que vêr, como qualquer 

 desacato, que haja, e sim dentro do estabelecimento; usa da 

 palavra o Socio Luiz Gonzaga, fazendo algumas pondera- 

60 çoe)s sobre o paragrapho 3º, do artigo 15º; pede a palavra o So- 

                                                 
4 Escreveu primeiramente <e> minúsculo. 
5 Escreveu primeiramente <c> minúsculo. 
6 Escreveu primeiramente <c> minúsculo. 
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 cio Theodoro Gomes, em defeza do mesmo paragrapho; 

 usa da palavra o Socio Relatôr Amancio Seixas, também 

 em defeza do paragrapho, trocão-se diversos appartes, o Senhor 

 presidente requer <a> ordem, continua o Socio Amancio, com o 

  

 [p3] 

65 seu discurso; o socio Francisco Paraizo dá um aparte, e pede ao 

 orador explicação sobre elle, o que responde em continente o 

 orador; pede de novo a palavra o Socio Luiz Gonzaga, mos- 

 trando-se firme na sua ideia aprezentada, e conclue, reque 

 -rendo verbalmente, que em vez de 13 mezes, diga-se 15 

70 mezes, para poder o socio perder o direito que goza na Socie 

 -dade: Senhor presidente diz, que vai metter o requerimento em 

 votação, por haver grande confusão na occasião da votação, 

 o Socio Manoel Deocleciano da Conceição, requer, que a  

 votação seja nominal, sendo acceito. o requerimento; fei- 

75 ta a votação, foi regeitado o requerimento do socio Lui

 -iz Gonzaga, por 18 votos, contra 8. Entra o Capitu- 

 lo 4º, artigo 18º, 19º, com os seus paragraphos, artigo 20º 

 21º, pede a palavra <o Socio Francisco Paraizo> sobre o artigo 19º, paragrapho 8º, dão apar- 

 tes os Socios Amancio Seixas, Theodoro Gomes, Presciano Lo- 

80 pes, e Alvino do Bomfim; pede a palavra o Socio Mano- 

 el Ferreira, sobre o p<ara>grapho 13º, do artigo 19º, requerendo 

 que o Conselho, continuasse a funcionar nas quartas-feiras, 

 e não nas quintas; pede a palavra o Socio Terencio Dantas, 

 conformando-se com a emenda do Socio Ferreira, dizendo que 

85 muitas de nossas co-irmãs, funcionam nas quintas feiras, 

 usa da palavra o Socio Alvino do Bomfim, dizendo que 

 pediu a palavra, para censurar o seu companheiro de 

 commissão, o Socio Terencio Dantas, que na occasião em 

 que tractou-se sobre o dia em que devia funcionar o 

90 Conselho, que o seu companheiro, foi solidario com os 

 demais, que o Conselho devia funcionar nas quintas 

 feiras, e que agora, votava a favor do requerimento do Socio 

 Ferreira; usa da palavra o Socio Relatôr Amancio Seixas, 

 conformando-se com a emenda do socio Ferreira, dizendo, que 

95 tanto fazia o Conselho, funcionar na quarta feira, como na 

 quinta-feira; posto o requerimento a votos foi approvado. 
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 Continua a discussão sobre o Capitulo 5º, artigo 22º, e seus 

  

 [p4] 

 paragraphos, 23º, paragrapho único, artigo 24º, e seus para- 

 graphos, 25º, e seus paragraphos, 26º, e seus paragraphos, 27º, 

100 e seus paragraphos, 28º, e seus paragraphos; pede a palavra o 

 socio Francisco Paraizo, sobre o paragrapho 2º do artigo 26º, man- 

 da um requerimento a meza, usa da palavra o Socio Theo- 

 doro Gomes, batendo com energia a emenda, pede ao presi- 

 dente que mande, inserir na acta um voto de protesto, e que 

105 elle vota contra a emenda; pede a palavra em defeza a sua 

 emenda, o Socio Francisco Paraizo, trocando-se diversos apar- 

 tes, entre os socios Florencio Friandes, Luiz Gonzaga, 

 Manoel Ferreira, Alvino do Bomfim, e Vicente 

 Torquato; usa da palavra o Socio Amancio Seixas, em 

110 defeza do paragrapho 2º do artigo 26º, concluendo reque- 

 rendo que, o Thezoureiro deve fazer suas despezas, com o 

 rendimento da Sociedade, e que só poderá ter este dinhei- 

 ro em mão; posto este requerimento a votos, foi approvado; oso- 

 cio Paraizo, retirou o seu requerimento: o socio Florencio 

115 Friandes, diz, que o que deseja, é ver a refutação do Thezourei- 

 ro salva, afim de não ver registrar-se o facto, como viu, de um 

 socio, chamar o outro ladrão, dentro do rescinto da Sociedade; 

 pede a palavra o Relatôr da Commissão de Estatutos7, requeren- 

 do verbalmente8, que o Conselho só fizesse o seu anniversario, 

120 depois de estarem os estatutos promptos, visto acharem-se 

 muitos socios sem estatutos; posto o requerimento a votos, 

 foi approvado; o Senhor presidente levanta a sessão, as 10 horas 

 e 40 minutos, marcando nova sessão, para continuação da 

 2ª discussão, na terça feira 20 do corrente as 7 horas da noite. 

  

125 Bahia. Sala das Sessoe)s da Sociedade Protectora 

 dos Desvalidos, em 16 de Novembro de 1894 

   O 2º Secretario. 

  Florencio da Silva Friandes

 

                                                 
7 Escreveu primeiramente <e> minúsculo. 
8 <ver> escrito sobre outros grafemas. 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Florêncio da Silva Friandes em 23 de novembro de 1894.  

 

 

 Acta da Sessão Extraor- 

 dinaria, em Assembleia Geral da Sociedade Protectora dos 

 Desvalidos, em 23 de Novembro de 1894.1

  

  Aprovado2

  

5  Presidensia do Illustríssimo Senhor Manoel Anas- 

 tacio Cajueiro. 

  

 As 8 horas e 45 minutos achando-se presentes 253 Senhores Socios, 

 o 2º Secretario partecipa ao Senhor presidente haver o numero da lei 

 para funcionar, havendo duvidas por parte do socio Felippe 

10 Benicio, o 2º Secretario afirma-o que se acha dentro dos limi- 

 tes da lei, não tendo um estatutos presente para poder provar; 

 o Socio Felippe Benicio, faz algumas p<on>derações, dizendo que 

 ao depois, os socios auzentes, diriam que foi feito por meia 

 duzia; o Senhor presidente mostrou-se accorde, com os socio Benicio, 

15 dizendo que ia consultar a casa, se devia funcionar o que 

 faz, antes de consultar a casa, o socio José Alves Teixeira, re- 

 quer verbalmente, que Senhor presidente consulte a casa; o que 

 deu em resultado, votarem 64 contra, e 15 a favor, cahindo o 

 requerimento do socio Jose Alves Teixeira; o socio Felippe Beni- 

20 cio, pede que seja lavrado na acta, um protesto seu, pois que 

 julga o numero insufficiente para uma 3ª discussão; tro- 

 cão-se diversos apartes, pede a palavra pela ordem, o socio 

 José Alves Teixeira; em defeza ao seu requerimento, fa- 

 zendo algumas censuras ao presidente, emquanto se 

25 acha na tribuna o socio José Alves, dá entrada no re- 

 cinto, os socios Affonso de Freitas, Antonio Germano, 

                                                 
1 Na margem esquerda da página, desta até a linha 4, está escrito: <Transcripta no | livro por Terêncio 
Aranha Dantas>. Reconhece-se nesse trecho a caligrafia de Terêncio Aranhas Dantas. 
2 Caligrafia de Manoel Anastácio cajueiro. 
3 <5> grafado sobre <1>. 
4 Grafado sobre um <5>. 
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 Alvino do Bomfim, e Pedro Felisberto, o socio Felippe 

 Benicio, censura o socio Alvino do Bomfim, por ser 

  

 [p2] 

 elle um dos membros5 da commissão de Estatutos, e 

30 chegar tarde, o socio Alvino do Bomfim, pede a palavra, 

 e defende-se brilhantemente, que o socio Felippe Benicio, 

 ficou saptisfeito; pede a palavra o socio Terencio6 Dan- 

 tas, dizendo que achava, que Senhor presidente devia fun- 

 cionar, pois que estavamos nos limites da lei; e que

35 a bem dos interesses sociaes, e da boa marcha da soci- 

 edade. Senhor Presidente diz, que vai dar começo aos tra- 

 balhos, manda o Senhor 2º Secretario lêr a acta, da sessão 

 passada, e submette a discussão, não havendo quem pe- 

 disse a palavra, mette em votação, sendo approvada 

40 unanimente, continua a 3ª discussão, com o Capitulo 4º, 

 Artigo 18º, 19º, e seus paragraphos, 20º, 21º, sendo approvado; 

 entra o Capitulo 5º, Artigo 22º, e seus paragraphos, 23º, 

 paragrapho único, 24º, seus paragraphos, 25º, seus pa- 

 ragraphos, 26º, seus paragraphos, 27º, seus paragraphos, 

45 28º, seus paragraphos7; pede a palavra o socio Manoel 

 Ferreira, procurando saber de uma emenda do socio 

 Francisco Paraizo, sobre uma emenda ao paragrapho 1º, do 

 artigo 26º, o Senhor presidente dá explicação, dizendo que o 

 socio Paraizo retirou sua emenda, o socio Manoel 

50 Ferreira conforma-se; pede a palavra o socio Felippe 

 Benicio, pedindo modificaçaõ sobre o paragrapho 3º, 

 do artigo 28º, requer verbalmente, que o presidente 

 d’Assemblea, não tenha direito, de mandar o Archi- 

 vista abrir as portas da sociedade, e sim o presidente 

55 do Conselho; pede a palavra o socio Terencio Dantas, 

 como membro da commissão, fazendo uma brilhan- 

 te defeza ao paragrapho, dá um aparte o 2º Secretario, 

 continua o socio Terencio dizendo, que o8 presidente 

                                                 
5 <mem> escrito sobre outros grafemas. 
6 Escrito sobre o vocábulo <Felippe>. 
7 <graphos> escrito sobre outros grafemas. 
8 Escrito sobre <no>. 
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 d’Assembleia, é que estava o governo supremo da casa, 

60 que o Conselho, não passava de uns meros empregados 

 da caza, por isso, é que a commissão lembrou-se, de 

  

 [p3] 

 dar estes poderes; o Senhor presidente, submette o requeri- 

 mento do socio Felippe Benicio a votos, é regeitado, pe- 

 dindo elle, que se mencionasse na acta, que elle votou 

65 contra estes poderes, dado ao presidente d’Assemblea. 

 Entra o Capitulo 6º, Artigo 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, e seus pa- 

 ragraphos, 34º, 35º, pede a palavra o socio Innocencio 

 Izidio da Costa, pedindo uma explicação, sobre o artigo, 

 30º, o Senhor presidente explica, o socio conforma-se; posto 

70 o Capitulo a votos, foi approvado; continua o Capitulo 

 7º, Artigo 36º, e seus paragraphos, 37º, paragrapho único, 

 38º, seus paragraphos 39º, paragrapho único; pede a pa- 

 lavra o socio Manuel Ferreira, sobre o paragrapho 3º do artigo 36º, 

 trocão-se diversos appartes, o socio Manuel Ferreira retira 

75 o seu requerimento; posto o Capitulo a votos, foi aprro- 

 vado; entra o Capitulo 8º, Artigo 40º, e seus paragraphos 

 sendo approvado; entra o Capitulo 9º, Artigo 41º, 42º, 43º, 

 pede a palavra o socio José Alves, pedindo uma expli- 

 cação, sobre as pensionistas, o socio Alvino do Bomfim, 

80 dá á explicação, trocão-se diversos appartes, o socio José 

 Alves, conforma-se; posto o Capitulo a votos, foi approva- 

 do; entra o Capitulo 10º, Artigo, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 

 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 

 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, pede a palavra 

85 o socio Luiz Gonzaga, mandando um requerimen- 

 to a meza, sobre o artigo 59º, dizendo que, se accrescen- 

 tasse no artigo, um regimento interno, e que a Com-9

 missão, ficaria obrigada, á aprezentar na primeira 

 sessaõ, este regimento; posto este requerimento a votos 

90 foi approvado; o socio Manuel Ferreira, requer10 verbalmen 

 te, que se supprimisse a palavra remido, do artigo 62º, 

                                                 
9 Escreveu inicialmente <c> minúsculo. 
10 <re> escrito sobre outros grafemas. 
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 trocão-se diversos appartes, o socio retira seu requerimen 

 to; pede a palavra o socio Raymundo Erico, re- 

 querendo um artigo mais, para as Disposições11

  

 [p4] 

95 Geraes, assignados pelos socios Raymundo Erico, 

 Felippe Benicio, e Manuel Ferreira; o artigo diz, que as 

 obras que o Conselho tenha de fazer, que serão apre- 

 zentadas em concurrencia; Senhor presidente submette es- 

 te requerimento a votos, sendo approvado, ficando a  

100 deliberação de quem passasse o Estatuto a limpo, a  

 collocar o artigo, onde melhor conviesse; Senhor presiden- 

 te, suspende a sessaõ, as 10 horas, dizendo que não 

 designava o dia para nova sessão, por não saber o 

 dia, em que ficava prompto, os Estatutos, para se fazer 

105 a leitura. 

  

  Bahia Salla das Sessoe )s, da Sociedade 

 Protectora dos Desvalidos em 23 de Novembro de 1894. 

  

  O 2º. Secretario, 

 Florencio da Silva Friandes

  

110 2 O Senhor José Francisco Santos12

 

 

                                                 
11 Escreveu inicialmente <d> minúsculo. 
12 Caligrafia de Manoel Anastácio Cajueiro. 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Florêncio da Silva Friandes em 29 de novembro de 1894.  

 

 

 Acta da Sessão Extraor- 

 dinaria em Assemblea Geral da Sociedade Protectora dos 

 Desvalidos em 29 de Novembro de 1894.1

  

  aprovado2

  

5  Presidencia do Illustríssimo Senhor Manoel Anastacio 

 Cajueiro. 

  

 As 9 horas da noite, achando-se presentes 27 Senhores Socios, 

 o Senhor presidente declara aberta a sessão, manda o 2º Secre 

 -tario proceder a chamada, e em seguida a leitura da acta, 

10 depois da leitura, o Senhor presidente submette a consideração da 

 caza, pede a palavra o Socio Francisco Paraizo, sobre o artigo 

 68º, dizendo que os signatarios do dito artigo, esquereceram-se de 

 mencionar no artigo, de que preço em diante, devia ser levado a con- 

 currencia as obras da caza; elle vem offerecer uma emenda, e es- 

15 ta, que seja de 100$ mil réis para cima, conformando-se o socio 

 Raymundo Erico, com a emenda, o Senhor presidente mette em 

 votação, sendo approvada; em seguida, o socio Paraízo, faz ligeiras 

 censuras ao presidente, por não <ter> declarado o numero de socios com que 

 abriu a sessão, e termina pedindo desculpa, não só ao presidente, co- 

20 mo aos demais que compõem a meza, o Senhor presidente submette a 

 acta a votos, sendo approvada. 

 O Senhor presidente diz que vai nomear uma commissão, para 

 a leitura dos Estatutos, como lhe foi sollicitado na sessaõ pas- 

 sada, pede a palavra pela ordem, o socio Theodoro Gomes, mostrando- 

25 se em desaccordo com a nomeação d’esta commissão, trocão-se diver 

 -sos appartes, e termina dizendo, que é dispensavel esta com- 

 missão; pede a palavra o socio Vicente Torquato, também 

                                                 
1 Na margem esquerda da página, desta até a linha 4, está escrito: <Transcripta no | livro por Terêncio 
Aranha | Dantas>. Reconhece-se nesse trecho a caligrafia de Terêncio Aranhas Dantas. 
2 Caligrafia de Manoel Anastácio Cajueiro. 
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 em dezaccordo a nomeação de commissoe)s, trocão-se appartes 

  

 [p2] 

 entre os Socios Raymundo Erico, Vicente Torquato, e Hermenegil- 

30 do Martins; pede a palavra o Socio Terensio Dantas, dando uma 

 explicacão, terminando dizendo que, desde a ultima Assemblea3, 

 que elle pediu a palavra em nome da commissão, protestan- 

 do sobre a nomeação de semelhante commissão, pois que esta 

 nomeação, demonstrava falta de confiança a meza, e aos 

35 membros da commissaõ de Estatutos; trocão-se apartes. 

 Senhor presidente declara que vai mandar proceder a leitura dos Esta- 

 tutos, continuando a leitura, pede a palavra o socio Relactôr 

 Amancio Seixas, sobre o § 5º, do artigo 19º, que se accrescentas- 

 se, relatorio impresso, sendo submettido este accrescimo a vo- 

40 tos, foi approvado; pede a palavra o Senhor presidente do Conse- 

 lho, pedindo uma explicação a meza, se o relatorio impresso sof- 

 fria emenda, ou não, depois de dadas as explicaçoe)s pedida, o Senhor 

 presidente do Conselho conforma-se; continua a leitura dos 

 Estatutos, finda a mesma leitura; o Senhor presidente proclama a  

45 lei, dizendo. que, fica<va> o dia 1º de Dezembro, marcado para entrar 

 em vigôr os nossos Estatutos, pede a palavra o socio relator 

 Amancio Seixas, fasendo uma brilhante allocução, pe 

 dindo que, ao entrarmos no novo regimento de lei, que fi- 

 zecemos esquecer alguns odios, ou vinganças, que possa ha- 

50 ver no correr da discussão; requer verbalmente, que a Assem4

 blea, dê o praso de 6 meses, a contar de 1º de Dezembro, aos 

 socios que se achem em atraso, de mais de 12 mezes, <a>fim 

 de porem-se em dias, pois que acha o praso que foi approva- 

 do, para o praso da sua execução, é pequenino, e não deve 

55 socio algum, julgar-se sacrificado com os presentes Estatutos: 

 Pede a palavra o socio Theodoro Gomes como membro da commissão 

 occupando a tribuna por algum espaço de tempo congratulan 

 -do-se com os seus companheiros de commissão terminando 

 pede que seja inserido na acta um voto de louvor a 

60 todos que coadjuvaram para tão brilhante fim usa 

                                                 
3 <A> grafado sobre <as>. 
4 Escreveu primeiramente <a> minúsculo. 
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 da palavra o socio Francisco Paraízo louvando a todos que to 

  

 [p3] 

 maram parte na execução dos Estatutos pede algumas expli- 

 caçoe)s trocão-se apartes em continuação pede que se mande 

 fazer annuncios sobre as deliberaçoe)s tomadas afim de 

65 que os socios que não se apresentarem fiquem scientes; pede 

 a palavra o socio membro da commissão Professor Hermenegil- 

 do Martins comprimentando a Assemblea e congratulan 

 -do-se com os demais companheiros de commissão; pede a 

 palavra o 2º Secretario Florencio Friandes como um dos mem- 

70 -bros da commissão congratulando-se com a Assemblea e 

 com os demais companheiros de commissaõ, termina pe 

 -dindo que sejamos os fieis compridor da lei, pede a  

 palavra o socio Alvino do Bonfim como membro da con 

 -missão saudando a Assemblea, e aos demais companheiros; 

75 pede a palavra pela ordem, o socio Raymundo Erico, com 

 -gratulando-se com a Assemblea, e com os demais oradores; 

 usa da palavra o socio Vicente Torquato, saudando a 

 todos que cooperaram para este fim, termina pedindo que 

 se içasse a bandeira no dia seguinte: pede a palavra o so 

80 cio Aranha Dantas, que resumindo as suas palavras, pren 

 -de o auditorio, concluindo o seu discurso diz que a com- 

 missão deixava de apresentar o Regimento Interno, por 

 falta de tempo. O Senhor presidente diz que vai officiar 

 ao presidente do Conselho, para com toda urgencia mandar 

85 imprimir os Estatutos, e fazer annuncios para todos os 

 socios ficarem scientes das deliberaçoi)s tomadas; o socio Re- 

 lator da commissão em vista de um aparte que ouviu, 

 pediu a palavra explicando que até 31 de Maio de 1895, 

 em vez de se dizer eliminado, diga-se perde os direitos 

90 de socio; o socio Raymundo Erico, pede a palavra, pedin 

 -do que seja inserido na acta, um voto de louvor, ao 

 socio Amancio Seixas, pela lembrança; não havendo 

 mais nada a tractar-se, o Senhor presidente suspende a Ses 

 são as 10 horas e 45 minutos. 
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 [p4] 

95  Bahia Sala das Sessoe)s da Sociedade Protectora 

 dos Desvalidos 29 de Novembro de 1894. 

  

  O 2º Secretario. 

  Florencio da Silva Friandes
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3.2.6 João Teodoro da Soledade 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por João Teodoro da Soledade em 06 de junho de 1865. NEFS: 

 

 

 Illustríssimo Senhor Prezidente e Mas Sosio. 

 Da Sociedade Protectra dos Desvalido. 

  

 Envista do artigo 10º. dos Estatutos, § 3o  tenho 

 a leval ao Conhecimento de Vossa Senhoria para, 

5 de hora en diente, fiqar, micionado, numa Atta 

 o Socio que foi avizado para a Companha, us 

 Enterrios, bemintidido, dos Socio, Mãi, Mulher, 

 e filhos que chegar, nomeiodoqaminho, e vortar, 

 que fique, compredido, no Artigo 10o do Reji- 

10 mento interno. visto se tornal, pezado á 

 todo aquele que prienxe o a qompanhmento, 

 Do qadavel até u final.    Sousa. 

  

              De Vossa Senhoria 

 Socio. a Tençiozo 

  

15 João Theodorio da Sulidade

  

 Bahia 6 de Junho. de 1865 

  

 Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Prizidente da 

 Sociedade Protectora dus Desvalidos. 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por João Teodoro da Soledade em 28 de fevereiro de 1869.  

 

 

 Lançada1

  

 Acta da Secção do dia 28 de Fevereiro de 1869 

 Reunio-se o Conselho, e mais Socios, abrio o Senhor Presi- 

 dente a Secção ao meio dia, feita achamada acharaõ-se 

5 presente dez dos Senhores Socio, e com o Senhor Presidente 

 onze Senhores, faltando sem cauza os Senhores Narcizo Do- 

 mingos de Santa Izabel, José Pedro do Sacramento, 

 Pantaleaõ Lopes, Manoel Salustiano, Antonio José 

 Brassete, Justino Fernandes de Santa Anna. 

10 Mandou o Senhor Presidente lêr o artigo 27 dos Estatutos 

 que em vista do mesmo artigo continuava com os traba- 

 lhos. Mandou o Senhor Presidente que o Senhor Thesoureiro 

 fosse acumular os connhecimentos de Número 6862, no valor de  

 1:132$510, e outro de Número 6851, no valor de 1:101$710, 

15 já vencido, e o outro a vencer-se a sete de Março vindôro 

 o Senhor Presidente nomio uma commiçcão dos seguintes 

 Senhores Cosme das Virgens, João Theadorio da Trindade, 

 e Amancio Benedito do Passos; para hirem saber 

 do Senhor Thesoureiro da Irmandade do Santíssimo Sacramento do 

20 Curato da Sé saberem das resposta da carta, e do of- 

 ficio que foi enviado ao mesmo Thesoureiro perguntando 

 -se quaes eraõ os fundos pertensente a casa que perten 

 seo a referida Irmandade e que hoje perten-se a Sociedade 

 Protectora dos Desvalidos; visto que se acha-se occupado 

25 por outros moradores. Foi escrito aos Socios Geraldo Jose 

 da Conceiçaõ, e Francio das chagas Asciz2. Mandou o Senhor 

 Presidente lançar as contas do anno de 1868 e pres- 

 tar conta a Thesouraria <Provincial> dos rendimentos das Lotarias 

 [Pe] uma outra commiçaõ ao Senhor Socio Proctetor Ma- 

30 noel José de Figueredo Lete para saber o tempo em 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
2 <c> escrito sobre um <s>. 
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 que elle tem de requerer ao Governo loterias para 

 Santa Casa; que é para nos tambem requerer ao 

 memo tempo. E por esta conforme mandou o 

 Senhor Presidente lavar a competente acta com 

35 os nome abaixo escrito. Bahia 28 de Fevereiro de 1869 

 Manoel Francisco dos Santos  Presidente 

 Manoel Lionardo      1º Secretario 

 Amancio Rodrigues Seixas  2º Dito Interino 

 Joaõ Theadorio Thesoureiro 

40 Francisco Anselmo  Visitador. 

   

 [p2]  

 André Xavier de Araugo  Cobrador 

 Amancio Benedito dos Passo  Porteiro 

 Cosme das Virgens  

 Ricardo José Ignacio  

45 Siveriano Pedro da Silva  

 Eloi Rodriguez Seixas  
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3.2.7 José Pedro da Silva Paraguassu 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por José Pedro da Silva Paraguassu em 03 de março de 1844.  

 

 

 Ao tres dia do mes de Março de 1844 com paricer 

 o Irmaõ Provedor e mas Mezario fes çe o tra balho 

 da de vo çaõ na forma do cus tume e fim 

 do o thra ba lho tra toçe de se fazer a comic

5 çaõ para que ficou a thorizado o noço Irmão Pro 

 ve dor para a pren sen tar a lu mia çaõ dos Irmão 

 que esteja no ceu a can çe en virtude do Capítulo  

 tres Artigo 11 parago 5 que o a thoriza ha de 

 a prenzen tar na 1o. do Dominga de Abril 

10 e por esta con for me mandou o Irmão Prove 

 dor <fazer> es te que todo a si ma mo e Eu que este fis 

 e a çi nei  Bahia era e supra 

                                                                    Joze Pedro da Silva Paraasu

 Nota que de de ora en dien                                  1o Cecretário 

15 te todo Irmão que querere En trar 

 ha de dar quatro mil res de Cla rando 

 menos os que ja requereiro 

                                                                                Paraçu

                                                                                          1o Secretário 

20           Joze Rumaõ Gadelha                                 Manoel Gonçalves da Silva 

                                                                                          Provedor 

           Bernardo JoseNasçimento                        Jozé Francisco de Jesus 

           Jozé Fernandes do Ó                                          Vice Provedor 

                                                                                Jacinto Pereira da Silva 

25           Francisco Borges eSilva                                      Thezoureiro 

           Manuel Caudi                                             Manoel Caetano 

           Agostinho Antônio da Cunha                             1o Fical 

           Marcos Joze) do Rozário                                      1o Solicitador 

                     1844                                                   Juvencio Rodriguez Pinheiro1

30           Arogo de Henrique de  

                     oLiveira Marcos Jose do Rozário    Feliciano Jose de Andade 

                               1844                                         Geraldo Jose da Concescaõ 

                                                 
1 Juvêncio Rodrigues Pinheiro primeiro escreveu o seu cargo dentro da SPD, depois assinou. 
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           Albino Francisco Borges                           Joaõ deDeos deSanta Roza 

                     1844                                                   Feliciano Primo Ferreira 

  

 [p2] 

35           Manoel Amaro 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por José Pedro da Silva Paraguassu em 04 de agosto de 1844.  

 

 

 Ao qua tro dias do mes de Agosto de mi 

 l e outo, sentos, e quaren ta e qua 

 tro es tando o veçe Pro ve dor e mas 

 mezario fes çe o thra balho na ordem 

5 do Co tume ficou odiado para se tratar 

 dos trabalho e treceira Dominga d[a] 

 dita e por esta conforme pasei es te co 

 mo se Cre tário que fis e acinei 

                                                            Jose Pedro da Silva Paraasu

10           Jozé Francisco de Jesus                   1o secretário 

                     Vice Provedor               Jacinto Pereira daSilva 

                                                            Manuel Caetano 

                                                                      1a. Fical 

                                                            Juvencio Rodriguez Pinheiro 

15                                                                      1o Sollicitador 

                                                            Bernardo Joze do Nascimento 

                                                            Geraldo Jose da Conciscaõ 

                                                            Roberto Tavares França 

                                                            Antônio Faria do Carmo 

20                                                            Henrique de Oliveira 

                                                            Felicianno Jose deAndrade 
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3.2.8 Júlio Capitolino da Boa Morte 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 10 de janeiro de 1894.  

 

 

 Acta da seisaõ da susieda de Proteitoura dos Desvali<dos>1

 em 10 di Janeiro di approvada na sessão 1894 

    de 21 de Fevereiro 

    Faustiniano Oliveira2

  

5 Prizidensia do Senhor Faustino Juaquim di Santana Sirni 

 1º Secretario Terensio Arannha Dantas 

  

 As 8 horas da noiti prezeti <senhor> visi Prizidenti Faustinian<no> 

 Fernandis di oliveira, i Teresio Aranha Dantas- 

 1º. se Cretario, Julio Capitulino da Boa Morte 2º se3

10 Cretario, thizoureiro Jasinto Fransisco di Andradi 

 Jozé Antonio da Cruz Arquivista Alfonso João Freitas visitador 

 osmenbros da ex Commiçaõ di contas <senhor> Amansio 

 sexas4 Senhor A Daõ Costa Senhor Sinnhorinho di Vas Con- 

 sello Senhores Prizidentii Filipi Benísio ex thizoureiro 

15 Sivirianno Pedro Senhor Caietanno5 di Campos Visenti 

 Torquarto dos Santos Frans sisco Amaro Paraizo o Senhor 

 Amanso aprezentou6 um candidato para ser sosio ifez 

 o Riquirimento mais nã foi aprovado na ocaziaõ 

 A 8½ danoiti Compariceu o Senhor Prizidenti Faustin<o> 

20 Juaquim di Santana Sirni7 istava na Cadeira o visi 

 Prizidenti Faustinniano Fernadis8 di O Liveira 

 ipasou a Cadeira ao Prizidenti de Clarou aberta A 

 seiçaõ i çhamou o Senhor Filipi Benisio i disi que a 

 chava uma diferensia de duzentos isinquenta – 

25 milres sendo tambem trezimilres no aluger da Caza 

                                                 
1 Desta até a linha 17, na margem esquerda da página, escrita por Júlio Capitolino, encontra-se: <o visitador 
Alfonso Joaa Mari Freita>. 
Califrafia de Faustiniano Oliveira 
3 Havia uma palavra que foi apagada e, no mesmo lugar, escrever <2º se>. 
4 <s> grafado sobre outro <s>. 
5 <i> grafado sobre um <e>. 
6 Nesta palavra, o <n> foi escrito sobre outro grafema. 
7 <r> grafado sobre um <n>. 
8 <r> grafado sobre um <n>. 
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 O Senhor Filipi Benisio disi que o Senhor Prizidenti naõ tin- 

 nha na<da> com as Contas di 30 di setembro pois si a Commiçã<o> 

 di Contas jatinnha dado o pariser afavor i jáis- 

 tava aprovada o Senhor Amansio disi que aquellis lhi 

30 livros O9 Senhor Benisio naõ ti<nha>dado para Çer10 virifi- 

 cado o Senhor Felipi Benisi disi que tinha dado daí11    

 [?] o Senhor Felipi Benisio com insultois o Senhor Fili-     

 pi Benisio disi que eraimfamia o Dereitorio procura- 

 Trezzimil res i continuou Com os insultos A chegou 

  

 [p2] 

35 a dizer que o Senhor A masi éra o primeiro Ladraõ 

 destaSusiedade i que nunca vio tantas Contas 

 Commo12 istou vendo neste direitorio i depois13  

 ritirousi14 o Senhor Teresio <1º SeCretario> reclama ao ex thi zoureiro 

 Senhor Sivirianno Pedro 3 mezis di mencalidadi di- 

40 sua sinhoura que elli pagou inaõ foi dis caregado no- 

 livro o exthi zoureiro disi por que o Senhor naõ mi lembro- 

 mi ivoçei não lembrumi di [man nhzo] o Senhor Teres- 

 sio disi aos vinti douis milres das entradas dos dois- 

 sosio João lionsio i Saturninno15 vosei fez isto- 

45 por que mipidio cem milres imprestado commo 

 eu não lidei vosei so dezeja mi fazel mal ivocei 

 é muito infamio o Senhor Teresio 1º Secretario dis- 

 Protesto comtra similhante insultos o Senhor 

 Alfonso vizit[a]dor Reclama os Risibos di ceu hir- 

50 maõ ao Senhor ex thizoreiro Sivirianno Pedro i 

 elle disi que tinnha is quisidosi ahi volta o Senhor 

 ex thizoureiro Sivirianno Pedro a Senhor Terensio 

 1ª SeCretario i disi que Senhor Terensio era um 

 traidor o Senhor Prizidenti chama atensaõ- 

55 pelo grandi tumurtu i naõ podendo o Biter 

                                                 
9 <O> grafado sobre <na>. 
10 Palavra grafada sobre outra. 
11 Última palavra nesta linha foi apagada. 
12 <C> grafado sobre <no>. 
13 Nesta linha, ao final, o autor escreveu <riti>; depois apagou-o. 
14 <s> grafado sobre um <u>. 
15 Inicialmente, grafou <s> minúsculo. 
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 osilensio sus pendeu a çeiçaõ 

 As 10 horas danoiti naõ tendo mais atrata 

 O Prezidente sus pendeu a seiçaõ 

  

  

Eu 2º. Secretario Fiz i a Singno esta Acta 

60 Julio Capitulino da Boa Morte
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 21 de fevereiro de 1894.  

 

 

 Acta da seisaõ dasusiedade Proteitoura dos disva 

 lidos em 21 di Feiveireiro di 1894 

  

 VisiPrizidenti1 Faustinnianno Fernandis di oliveira 

 1ª. Secretario Terensio Arannha Dantas 

  

5   Approvada em sessaõ de 21 de Fevereiro 

   1894 Faustiniano Oliveira2

  

 As 8½ horas danoiti prezenti o Senhor Faustinnianno 

 Fernandis di oliveira Terensio Arannha Dantas 1º. 

 Secretario Julio Captulino da Boa Morte 2º. Secretario 

10 Jasinto Fransisco di Andradi3 thizoureiro 

 Alfonso Joaõ Mari di Freitas vizitador 

 José Antoni da Cruz Arquivista ovisi Prizidenti 

 declarou a berta a seisaõ i prosedeusi a leitura da 

 Acta da çeiçaõ anterior naõ tendo quem pidisi apala 

15 vra foi aprovada aprezentousi dois Riquirimento sendo 

 um do Senhor Manuel Izidro do Reiss Piris i outro do 

 Senhor Idalino Jose Dias todos douis foraõ aprovados 

 o Senhor Idalino Jose Dias pagou a entrada di Dez mil 

 res i ummilres di di Ploma i depois visi Prizidenti man 

20 doulei os dois o fisi que si achavasi na meza sendo um da- 

 Susiedade Binifisenti is panhola i outro do Lisçeu 

 di Artis i o Fisio nos com monicando os novos fonsio- 

 nario depois o Conseilho Auturizo a 1ª. Secretario para fazer- 

 Auturizaçaõ Asinada por toudos fonsionarios para 

25 o thezoureiro poder Reseber aprestaçaõ da subiven 

 çaõ do governo 

 Auturizado o thizoureiro para depois do Risibimento 

                                                 
1 Na palavra <Visi>, o primeiro <i> foi escrito sobre outro grafema. 
2 Caligrafia de Faustiniano Oliveira. 
3 <A> grafado sobre um <O>. 
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 amultizar o imposto predial que esta Susiedade 

 achasi devendo desdi 1892 

30       O thizoureiro tendo lumiado o Senhor Paulo Alvis 

 Intirinamenti Combrador das mensalidades dos sosio foi confir<mado> 

 pidio ao Conseilho a Comfir maçaõ do mesmo isen- 

 do esti obrigado apresta Contas no fim di cada mez- 

 Ao Conseilho 

  

 [p2] 

35 as 10 horas danoiti naõ tendo mais atratar o visi 

 Prizidenti deu por sus pensa a seisaõ 

  

 Eu 2º. Secretario Fiz i asinngno esta Acta 

 Julio Capitulino da Boa Morte
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 1º. de março de 1894.  

 

 

 Acta da çeição dasusiedade Proteitoura dos Disvalidos 

 em 1º di Março di 1894 

  

   approvada em sessão de 7 de Março 

   de 1894 

5   Faustiniano Oliveira1

  

 Visi Prizidenti Faustinnianno Fernandis di oliveir<a> 

 1º Secreta TerensiArannha Dantas 

  

 As 8 horas da noiti prezenti o senhor Faustinnianno Fernandis 

 oliveira o Senhor Terensio Arannha Dantas 1º. Secretari 

10 Julio Captulino da Boa Morte 2º. Secretario 

 Jasintto Fransisco di Andradi thizoureiro 

 ovisi Prizidenti declara aberta a çeição iprosedisce 

 leitura da Açta da çeiçaõ anterior i foi 

  aprezentarãosi quatro riquirimento sen 

15 do o 1º o Senhor Camillo da Costa Cardouzo 

 o 2º. Senhor Siprianno Noberto do Espirito santo 

 3º. Senhor Jenezio Nonato di Santanna, 

 4º. Senhor João Ponpilio Ferreira Lopes 

 todos quatro fouraõ apro vados o senhor Jenezi<o> 

20 Nonato di santana pagou Dez milres di sua entra- 

 da i um milres di Diploma / compariçeu o senhorvi2

 Vizitador Alfonso Joa Maria di Freitas o visi Pri- 

 zidenti pergutoupelas contas ao 1º. secretari elli- 

 dissi que istavaõ prontas fartava pasa em limpo i - 

25 entonsi ficou para prochima quarta feira 

 compariçeu Senhor José Antonio da Cruz Arquivis<ta> 

 foi a prezentado pelo 1º Secretari o Riquirimento 

  

                                                 
1 Caligrafia de Faustiniano Olivera. 
2 <v> grafado sobre o <r> da abreviatura de <senhor>. 
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 bocalmenti in [?] mandosi o senhor Manuel Cos3

 mi4 da Persincula tinnha entrado5 com os quin 

30 zimilres do perdaõ Considido pela semblea Jera<l> 

 no anno di 1891 visto ista sendo projidica do 

 pro não figura o çeu nomi no numero dos sosio é- 

  

 [p2] 

 efitivo foillida Acta di 11 di Feiveireiro di 1891 

 ivirificousi uma informação favoravel  

35 açeu Riquirimento para com esta quantia 

 dileberando o Conseilho a tratar disto na- 

 prochima çeiçaõ    O thizoureiro com mu 

 nicou que ista di posi da Auturizaçaõ espe- 

 rando o dia 6 que é quando o thizoreiro faz- 

40 pagamento o visi Prizidenti marcou para 

 no domingo prochimo o Conseilho fazer a- 

 vistoria 2º. Andar da Susiedade afim  

 diver os reparos prisizos 

  

 As 10 horas da Noiti o Visi Prizidenti Sus pendeu 

45 açeição 

  

 Eu 2º. Secretario Fizi a Singno esta Acta 

 Julio Capitulino da Boa Morte
 

 

                                                 
3 Uma palavra foi apagada pelo autor e, no novo espaço, escreveu esta sílaba. 
4 Sílaba escrita sobre outros grafemas. 
5 Alguns grafemas foram apagados pelo autor e, no lugar, escreveu a primeira sílaba desta palavra. 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 07 de março de 1894.  

 

 

 Acta da çeição da susiedade Prcteitoura dos Dis- 

 validos em 7 di Marco di  1894 

  

  Approvada. Bahia 28 de Março de 1894. 

  Faustino Joaquim Santa Anna Trindade Cirne Presidente1

  

5 O Visi Prizidenti Faustinnianno Fernandis di o<liveira> 

 1º. Secretario Terensio Arannha Dantas 

  

 As 8½ horas da noiti prezenti o Senhor Faustinnianno Fer- 

 nandis di oliveira o 1º. Secretario Terensi Arannha Dantas 

 2º Secretario Julio Capitulino da Boa Morte 

10 thizoureiro Jasinto Fransisco di Andradi 

 Vizitador Alfonso Joaõ Maria di Freitas 

 Arquivista José Antoni da Cruz 

 oVisi Prizidenti declarou aberta a çeição iproçeideisi 

 aleitura da Acta da çeição anterior não avendo quem- 

15 [p]idisi apalavra foi a provada 

 aprezentaraõ oito Riquirimentos fourão aprovados seti 

 os sigintis Galdino Andre Barboza pagou Dez milres 

 di joia i ummilres di Diploma 

 Salustianno Guilermi dos Santos pagou Dez mil- 

20 res di joia iummilres di Diploma 

 Fransisco Juaquim Lopis pagou Dezmilres di joia 

 i ummilres di Diploma 

 Antonio Manuel di Algollo 

 Flavianno Manuel da Purificação 

25 Atthu Manoel dos Passos 

 Flavio Dias da Silva 

 Julio Alvis da Palma o 1º. Secretario pidio a  

 palavra para ser adiado o Riquirimento do Senhor Julio 

 Alvis da Palma para proçhima çeicão 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
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30 O Senhor Manuel Izidro do Reiis Pires pagou Dez 

 milres di joia i um milres di Diploma 

  

 [p2] 

 pagou o Senhor João Ponpillio Ferreira Lopis Dez mil 

 res di joia i um milres di Diploma 

 o thizoureiro declarou que tinha Risibido dois mezis da su- 

35 bivenção do governo sendo estis janeiro i Feiveireiro 

 findo ficando Dezenbro por reseber o visi Prizidenti 

 ordenou ao Vizitador vizitar as pensi onistas no domin 

 go prochimo aprezentousi dois o fisio cendo um da 

 Bolça dos chapeileiros i outro do Gremmio Artistico 

40 toudos douis em agradisimento ao Conseilho / o 1º 

 Secretario comunicou ao Conseilho que tem o fisia do as- 

 outras susiaçãois o visi Prizidenti louvou alembran[ça] 

 o thizoureiro communicou visi Prizidente que o Senhor 

 Paulo Alvis ainda istá muito embarasado com as cobra- 

45 nsas As 9½ horas da Nouti compariçei Prizidenti Senhor 

 Faustinno Juaquim di Santana Sirni o visi Pri- 

 Zidenti Auturizou ao thizoreiro que izigisi2 uma fi- 

 ansa da Senhora Maria çerafina da Caza em que ellamora 

 asim commo ella pasasi uma Letra do debito atraza 

50 do o Conseilho combinou, Aprezentousi o orcamento 

 do Senhor Damazi dos reparos que tem disi fazer 2º andar da 

 susiedade Reparos di Carapina 500$ milres di Peidrei[ro] 

 80$00 milres di Pintura 280$ milres o visi Prizidenti 

 subimeteu os orsamento ameza o Conseilho diliberoupara 

55 prochima çeição emvista di acha os orcamentos alterado 

 ficando othizoureiro diver outro o Perario para tira outro 

 orcamento para ser joulgados 

  

 As 10 horas da Noiti Naõ tendo mais atratar ovisi Prizidenti 

 Sus Pendeu a ceicaõ 

  

60 Eu 2º. Secretario Fizi a Singno esta Acta 

 2º. Secretario Julio Capitulino da Boa Morte

                                                 
2 <g> grafado sobre um <z>. 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 9 de março de 1894.  

 

 

 Acta da ceccão do Conseilho da susiedade Proteitora dos 

 Disvalidos em 9 di Marco di 1894 

  

  Approvada. Bahia 30 Maio de1894 - Faustino Trindade Sirne1

  

 Prizedensia do Senhor Faustino Joaquim di Santana Sirni. 

  

5 As 8 horas da Noiti prezenti o <Senhor> Prizidenti 1º.  Secretario 

 2º. dito thizoureiro Vizitador Alquivista 

 O Prizidenti declara a berta a çeçção iprosedisialeitur<a> 

 da Açta da çeçção anterior não avendo quem uzasi da 

 palavra soubri ella oPresidente deiu por aprovada á Commição do   

10 nomiada para o Sentro O Perario dizinpenho açua in 

 combensia i o Direitorio agradeseu a dita Commição por 

 mais esti serviso prestado foinomiada uma Commição 

 di Sindicanaça para os Riquirimentos dos Candidatos i 

 outros misterios tendenti asusiedade em vista do § 4º. do Artigo 

15 25 das o Brigaçaõ dos membros do Conseilho; Composta dos 

 Senhor Fransisco Amaro Paraizo Prizidenti; Amas<i>o Ro- 

 drigis seixasi Secretario; Menbros Antonio Jermanno- 

 Alvis di Campos; Thiotonio2 Simião Procopio i José- 

 Joaquim di Santana SiSizimbra. para sirvirem Reveza 

20 damenti soubri çeiu pariçer; Foi lido os Riquirimentos 

 Senhor Liandro Barboza Suaris; Balbino Pedro da Silva 

 Manoel José da Cunha. Luiz Gonzaga3 di seixasi 

 i Juvino Cosmi di Jezus. Fabianno Pedro da Silva 

 Izidorio Domingos Bahia. Fransisco Romão di Jézus- 

25 Cujo Riquirimentos fourão Rimitidos para dita Commi<ção> 

 disindicança o Senhor Prizidenti marcou a çeçção para o dia 

 di quartafeira 24 do Correnti visto istamos nas Férias do Espiri<to> 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
2 Nesta palavra, a primeira sílaba <Thi> foi escrita sobre grafemas antes apagados. 
3 <n> escrito sobre outro grafema. 
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 Santo aprezentousio um o Fisio da susiedade Monti Pio dos 

 Artistas com alista dos nomi dos novos fonsionarios nos par- 

30 tisipando Não avendo mais atratar o Senhor Prizidenti 

 levantou a cecção as 10½ danoiti Eu 2º Secretario que fiz ia [?] 

 <eta> Acta Julio Captulino da Boa Morte
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 14 de março de 1894.  

 

 

 Acta da ceccaõ da Susiedade Proteitoura dos disvalidos 

 em 14 di Março di 1894 

  

      Approvado Bahia 28 di Março de1894. Faustino Cirne Presidente1

  

 Prezidensia <Senhor> Faustinno Joaquim <Santana> Trindade2 Sirni 

5 1º. Secretario Terensi Arannha Dantas 

  

 As 8½ horas da Noiti prezenti o Senhor Faustinno Joaquim di Sirn 

 o visi Prizidenti Faustinianno Fernandis de o Liveira 

 Terensio Arannha Dantas (Julio Captolino da Bo Mor<te> 2º 

 Secretario) Jasintho Fransisco di Andradi Thizoureiro 

10 Alfonso João Maria di Freitas Vizitador 

 José Antonio da Cruz Alquivista 

 o Prizidenti declarou aberta a çeiçaõ iprosedeusi a leitura 

 da Açta da seiçaõ anterior naõ avendo quem pidisi- 

 apalavra foiaprovada. depois leusi aproposta 

15 do Senhor Matias Joaquim do Nassimento dos reparos que tem- 

 disi fazer no 2º. Andar ondi fonsionna asusiedade 

 trabalho di Carapina i Peidriro      i Pintura 

 orsando em o Prizidenti propoz os orsamentos 

 em votasaõ i foi açeito por maioria do Senhor Matias 

20 o Visi Prizidenti3 Requeireiu au Priziden para lersi a  

 1º. proposta do Senhor Damazio o Vizitador pedi para 

 lersi dinovo a 2ª. proposta do Senhor Matias ipor final foi a- 

 ceita a proposta4 do Senhor Matias por maioria 

 o thizoureiro aprezentou o documento da Risibidoria do 

25 Estado da Bahia no Ezersisio di 1894 Número 688 do 

 pagamento da desima predial que si achavasi deven- 

 do esta susiedade desdi o anno de 1892 até 1894 pago- 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
2 <n> grafado sobre um <d>. 
3 <O Visi Prizi> foi escrito sobre palavra antes apagada pelo autor. 
4 <r> grafado sobre um <o>. 
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 si um simestri  Aprezentousi o Riquirimento do 

 Senhor Mateus Agustinho dos Santos foi aprovado Leusi 

30 o Riquirimento do Senhor Julio Alvis da Palma 

 o Visi Prizidenti pidio apalavra dando a disquiriçaõ 

  

 [p2] 

 porque achavasi o Riquirimento adiado que em vista do A 

 Votava contra o Prizidenti Subimeteu o Riqurimento emvota 

 cão o 1º. Secretario pidi apalavra dando algumas5 ispli 

35 caçaõ soubri o Riquirimento do Senhor Julio Alvis que em vista do 

 Artigo 5º. votava contra ios mais mebros votaraõ contra esti  

 Riquirimento  pagou o Senhor Manuel Per 

 silianno Camillo da Costa Cardouzo vintimilresdi 

 joia i um milres di Diploma o Prizidenti mandou 

40 lei o titulu 5º. que trata das obrigacãois dos menbros doConsei 

 lho o Visi Prizidenti mandou lei o Artigo 21 

 O Prizidenti propoz ameza para nomarsi uma 

 comiçaõ 5 menbro para sindicanca dos candi datos que 

 quizerem entra para esta Susiedade sendo os Senhor6 Frans- 

45 co Amaro Paraizo Senhor Sizimbra Senhor Americo di Vas- 

 [conçello] Senhor Amasio Seixas  pidiap<alava> o 1º. Secretari 

 o mostrosi Contraaesta i deia que em vista do paragra 

 fo 3º. ordena que os Candidatos seijaõ julgado pelo 

 Conseilho i por is Crutino secreto <votava Contra>, aprezentousi um- 

50 ofisio da SusiedadeUniaõ i Amparo em agradisi 

 mento ao Conseilho, o Senhor Prizident ordenou que as- 

 seiçaõis çeijaõ abertas as 8 horas emponto. 

  

 As 10 horas da Noiti naõtendo mais atratar o Pri- 

 zidenti suspendeu a ceiçaõ 

  

55 Eu 2º. Secretario fiz i a singno esta Acta 

 Julio Capitulino da BoaMorte

 

                                                 
5 <g> escrito sobre outro grafema. 
6 <S> grafado sobre um <n>. 

 764



DOCUMENTO 07 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 28 de março de 1894.  

 

 

 Acta da çecção dasusiedade Proteitura dos 

 Desvalidos - em 28 di Março di 1894 

  

  Approvado Bahia 4 de Abril di 1894 

  Faustino Joaquim di SantAnna Trindade Cirne. Presidente1

  

5 Prizidensia do Senhor Faustinno Joaquim Santana Sirne 

  

 As 8 horas da Noiti prezenti Senhor Faustinno 

 Joaquim di Santana Trindade Sirni2

 Visi Prezidenti Faustinnianno Fernandes 

 di oliveira 1º. Secretario Terensio Arranha 

10 Dantas Julio Capitulino3 da Boa Mor<te> 2º. 

 dito Jasintho Fransisco di andradi thizourer<o> 

 Alfonso João Maria de Freitas Vizitador 

 Jose Antonio da Cruz Alquivista 

 O Prizidenti4 declarou aberta a çeição iprosedeu 

15 si aleitura da Acta da çeiçaõ anterior não- 

 vendo quempidisi apalavra foi aprovada 

 aprezentousi trez riquirimentos sendo umdo senhor - 

 Julio theadorio da Ressureção pagou Dezmil 

 res di joia i um milers di Diploma 

20 outro do Senhor Manoel Elõi da Paichão foi açeito 

 outro do Senhor Manoel Grigorio da Paiçhão foiaçeito 

 o do Sennhor Manoel griori da Pachão i Senhor Manoel Eloi- 

 da Paicha fourão aprovado i a diado 

 o Visiprezidente pidio apalavra para os dois riquiri 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
2 <r> grafado sobre um <n>. 
3 <l> grafado sobre um <n>. 
4 Grafou, primeiramente, <p> minúsculo. 
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25 metos dosSenhor Manoel Eloii da Paiçhao e Senhor Man<o> 

 -el Gregorio da Paichão serem aprovado iadiado 

 visto elles não teirem feito as entrada na ocazião 

  

 Eu 

 As 10 horas da noiti naõ tendo mais a trata OPresidente suspen <acei> 

30 Eu 2º. Secretario fiz e a singno esta Acta 

 Julio Capitulino da Boa Morte
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 04 de abril de 1894.  

 

 

 Acta da çesção da Susiedade Proteictoura dos 

 Desvalidos em 4 di Abril di 1894 

  

 Prisidensia do Senhor Faustino de Santana Sini 

  

  Approvada. Bahia Abril di1894. 

5  Faustino Cirne Presidente1

  

 As 8 horas prezentis Senhores Faustino Joaquim de 

 Santana Sirni Visi Prizidenti Faustinnianno 

 Fernanadis di O Liveira 1º. Secretario Teren- 

 Sio Aranha Dantas  2º. dito Julio Captulino 

10 da Boa Morti thizoreiro Jasintho Fransis- 

 co di Andradi Vizitador Alfonso João Maria 

 di Freitas Alquivista José Antonio da Cruz 

 o Prizidenti declara aberta a seccão iprose 

 dusi aleitura da A<c>ta da çesçãõ Anterior o Prizi- 

15 denti poz em disçulção não avendo quen pidisi 

 apalavra o Prizidenti deu por discutida 

 isteivi prezenti a Comição di Contas o Senhor 

 Manoel do Nassimento di Jezus i Senhor Sivi 

 rianno Carros Ferreira vierão afim di viri 

20 fica as contas do 1º. Trimestri i deichar divirifica 

 porque arelação que o thizoreiro resebeu não istava 

 isplicada pelo que o Senhor theizoureiro vai pasar 

 emlimpo pagou o Senhor Manoel Grigorio da Pai 

 chão onzimiles sendo dezmilres di joia i um mil 

25 res di Diploma No dia 30 di Março 

 aprezentousi um o fisio da Susiedade Monti 

 Pio dos Artistas Convidando o Direitorio desta Su 

 Su Siedade a fim di asistir o seu aniversario 

 no domingo prochimo o Prizidenti nomiou 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
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30 uma Comicão de menbros para sastis fazer a 

 o ofisio damesma sendo os singitis o Senhor Alfon 

 João Maria di Freitas o Senhor Julio Capitolino Boa Morte 

  

 [p2] 

 O Senhor Caiétano di Matos Relator 

 o Visiprizidenti propoz a meza para si ilu 

35 minar afrente da Susieda de no domingo da 

 Festa di São Binidito emvista dipassar a 

 prosisão iter mais pessouas 

 o 1º Secretario pidio a palavra dizendo 

 que votava afavor o Vizitador pidio apala 

40 vra dizendo que votava a favor io os mais 

  

 As 10 horas daNoiti não tendo mais o quetra 

 tar o Prizidenti levantou asecção 

  

 Eusigudo Secretario fiz ia Signo esta 

 Acta Julio Captulino daBoa Morti
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 11 de abril de 1894.  

 

 

 Acta da sescao <do Conseilho> da Susiedade Proctetoura dos Dis 

 Validos em     11 di Abril di     1894 

  

 Prizidensia do Senhor Faustino Joaquim de Santana Sirni 

  

  Approvada. Bahia 25 di Abril de1894 

5  Faustino Cirne Presidente1

  

 As 8 horas danoiti prezenti Senhor Faustino Joaquin 

 Santana Sirni Visiprizidente Faustinianno Fernandis 

 di oLiveira 1º. Secretario Terensio Aranha Dantas 

 2º. dito Julio Capitulino da Boa Morte 

10 thizoureiro Jasintho Fransisco di Andradi 

 Alquivista José Antonio da Cruz 

 o Prizidenti declarou aberta a çeççaõ i foi lida- 

 Acta dasessão anterior i foi a di ada 

 a Commisaõ d nomiada para o aniversario 

15 da Susiedade Montipio dos Artistas deicho 

 di compariser o Relator o Senhor Caiétano di Ma 

 tos o 1º. Secretario istando a [?] suprio a 

 falta desti isteivi prezeti 7 Riquirimentos 

 os sigintis Senhor Antonio Raimundo di Araujo a- 

20 çeito Senhor Petronillo amario Luiz Gomis pa- 

 gou onzimil res di joia idi Ploma2 Senhor Domingos 

 Joaquim Manteiro pagou onzi milres sen dez 

 milres di joia um milres di Diploma Senhor Ilias 

 Joaquim do Sacramento açeito Senhor Silves- 

25 ti dos Santos Lima pagou onzimilres di Joia 

 Senhor Bibianno Suaris Capim açeito 

 Senhor Sivirino Alvis di Abreu aseito 

 aprezentousi um o fisio dasusiedade Abrigo 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
2 Grafou primeiramente <p> minúsculo. 
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 dos Veterannos Convidando3 estasusiedade 

30 para o seu aniversario no domingo 15 do corenti 

 o Prizidenti nomiou uma Commisaõ di 3 men 

 bros p<a>ra aprezenta esta Susiedade sendo os 

  

 [p2] 

 os sigitis Senhor Americo Cardouzo di Vascon 

 sello i Senhor Julio Alvis di Biten Cur 

35 Senhor Julio theodorio da Ressurresaõ 

 Relator  o thizoureiro de declarou ao 

 Direitorio que tinha Risibido duas subvensaõ 

 do governo sendo Dezembro4 i Novembro 

  

 As 10 horas da Noiti não tendo mais atratar o 

40 Prizidenti levantou asessaõ 

  

 Eu 2º Secretario fiz i a Signo esta Arta 

 Julio Capitulino da Boa Morte

 

                                                 
3 O segundo <n> foi escrito sobre um <d>. 
4 Grafou primeiramente <d> minúsculo. 
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 25 de abril de 1894.  

 

 

 Acta da çecçaõ do Conçeilho da susiedade Proctetor<a> 

 dos Disvalidos em 25 di Abril di 1894 

  

 Approvada. Bahia 30 di Maio de 1894. Faustino Cirne Presidente1

  

 Prizidensia do Senhor Faustino Joaquim di 

5 Santana Sirni 

  

 As 8 horas da Noiti prezenti o Senhor Prizidente 

 Visi Prizidenti, 1º. Secretario; 2º. dito; 

 thizoureiro; Vizitador, Alquivista, 

 o Prizidenti declara a berta a çecçaõ iprosedisi a 

10 leitura da Acta da çecçaõ anterior naõ avendo qu- 

 uzasi da palavra subriella foi aprovada 

 isteivi prezenti 6 Riqurimentos sendo os sigintes Senhor 

 1 Eminigido Tertulianno Martinz onzimilres joia 

 i Diploma; 2º. Joaõ Rodrigis Peireira pagou onzimi 

15 res disua Joia i Diploma, 3º. Zifirino Manoel 

 Martinz pagou sua joia i Diploma; 4º Marcos José do 

 Rozario pagou sua joia i Diploma; o Visi Prizide 

 pidio a palavra2 soubri o Riquirimento do <Senhor> Marcos 

 Jose do Rozario dando Alguma espilcaçaõ o 1º. 

20 Secretario uza dapalavra tambem soubri o Riqui- 

 mento do Senhor Eminijido Tertulianno dando 

 esplicaçaõis; Binidito Joaquim Constantino 

 pagou dua joia i Diploma; 6º. Antonio João- 

 di Naponiçenna pagou sua joia i Diploma; 

25 Foi aprezentada um o fisio da susieda de 8 di dezembro 

 Communicando alista dos nomis dos Novos fonsio 

 narios iacompanhado o Relatorio. o Prizidenti nomi- 

 ou uma Commiçaõ para o aniversario da susieda- 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
2 <v> grafado sobre um <l>. 
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 de Binifisenti Caiçheral sendo os singinti Senhor Ame 

30 rico Cardouzo di Vasconçello. Antonio Jermano 

  

 [p2] 

 1º. Secretario sendo Relator; 1º. Secretario de 

 clara que a Commiçaõ nomiada para o ani 

 versario da Susiedade Abrigo dos veterannos com- 

 prio o mandado.  O Conseilho a gradesi ao 1º. 

35 Secretario os3 sirviso prestado as Commiçaõ- 

 o sosio Joaõ da Cruz Brandaõ Requireiu ao 

 Direitorio pençaõ por si a cha doenti i foi attin 

 dido. o Vizitador partisipou que a o Direitorio que  

 foi vizitar as pensionistas no domingo 22 Corrente 

40 As 10½ da Noiti naõ tendo mais atratarsi o Prizidenti 

 levantou a çecçaõ 

 Eu 2º. Secretario que fiz esta Acta i asingno 

 Julio Capitulino da Bôa Morte 

 

                                                 
3 <o> grafado sobre <q)>. 
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DOCUMENTO 11 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 02 de maio de 1894.  

 

 

 Acta da çeçção do Conseilho da Susiedade Proteçtora 

 dos Disvalidos em 2 di Maio di 1894 

  

 Approvado. Bahia 30 di Maio de1894. Faustino Trindade Cirne1

  

 Prizidensia do Senhor Faustino Joaquim di Santana Sirni 

  

5 As 8 horas da Noiti prezenti Senhor Prizidenti Senhor Visi Presidente 

 1º. Secretario 2º. dito thizoureiro Vizita dor 

 o Prizidenti declarou aberta açeççaõ o 2º Secretario pidio dis- 

 pensa da Açta da çeççaõ anterior aprezentousi 

 um o Fisio do Senhor o Lavo di Freitas Martinz pidin 

10 do Consensio ao Direitorio para fazer suas çeççcãois do- 

 Institu Istorico Jiographico Bahiano ifoi adia 

 do para çeçção da semblea Jeral,  o Senhor sosio Filipi 

 Benisio fez em trega ao Direitorio di 42 Riquirimen<tos> 

 di Número 117 a 158. ficando as ispliçação paraa2ª. çeçção o Pri- 

15 zidenti nomiou o Senhor Raimundo Erico di Miranda para- 

 Commicão do Sentro o Perario, sendo elli Relator i elli pidi<o> 

 dispensa desta Commicão o Prizidenti entaõsi Rezolveusi a- 

 nomiar outros sendo os sigintis Senhor Americo Cardouzo di- 

 Vas Consello Lorenso Bento Gomes. Julio Capitulino da Boa 

20 Jasintho Fransisco di Andradi     Terensio Aranha Dan- 

 tas Relator deichou di compariçer açeçção o Senhor thizourei 

 por motivo Justificado i deichou di comparicer a cecção o Senhor 

 Alquivista por Faliçimento ém pessoua di sua famílha 

 foiaprezentado o Riquirimento do Candidato Senhor Euclidis 

25 Fereira di o Liveira o qual foi aprovado por ista pre- 

 zenti pagou asua joia i Diploma foi a aprezentado- 

 diversos Riquirimentos os quis ficarão a diados emvista- 

 da hora istá, a diantada; inão avendo mais atratarsi 

 o Prizidenti levantou a çeçção, as 10½ da Noiti  Eu 2º Secr- 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
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30 tario que fiz i a singno esta Açta. 

 Julio Capitulino da Boa Morte
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DOCUMENTO 12 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 30 de maio de 1894.  

 

 

 Acta da çeccaõ do Conçeilho da Susiedade 

 Procteitoura dos Dis validos em 30 di Maio 94 

  

  Approvada. Bahia 6 di Junho de1894 

  Faustino Cirne. Presidente1

  

5 Prizidensia do Senhor Faustino Joaquim Santana <Sirni> 

  

 As 8 horas da Noiti prezenti Senhor Prizidenti 

 Visi Prizidenti 1º. Secretario 2º. dito thezo- 

 reiro Alquivista O Prizidenti declara aberta- 

 açeção i procedisi a leitura da Açta da çeçção 

10 anterior inão a vem quem. uzasi da palavra 

 ella o Prizidenti deu por aprovada, isteivi 

 prezenti um menbro da Commicão di Con 

 tas o Senhor Sivirianno Carros Fereira; isteivi 

 prezenti Senhor ex thizoreiro Sivirianno2 Pedro 

15 da Silva aufim di fazer entrega da quantia 

 di duzentos milres au Direitorio para fazer fasia di- 

 ferenca encontrada; nas contas io Direitorio não- 

 açeitou emvista di esta a féta a uma Commi- 

 ção ispisial nomiada pela . A Açembleia Jeral, 

20 fouraõ aprezentado os sigintes Riqirimentos 

 1º Manoel José da Cunha Aprovado 

 Izidorio Domingos Bahia pagou sua joia i Dip 

 3 Bento Luiz dos Santos Aprovado; 4 Bernadi- 

 João di Freitas pagou Sua joia i Diploma3

25 5 Ambrozio Freira di Santana aprovado; 6 Joaoã di 

 Deus Marquis di Carvalho 74 Jorgi Mano- 

 el Ivo; 8 Ambro Ricardo Americo Carduzo 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
2 O primeiro <i> foi grafado sobre um <n>. 
3 Inicialmente, o escriba grafou <d> minúsculo. 
4 Grafado sobre um <9>. 
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 9 Hipolito Joaõ di Almeida. 10 Bernar-

 dino João di Freitas. 10 Delfino di Alvellos5

30 Botas6 117 José Vitor das Douris 

 12 Domingos Alfonso Chavis. 14 Pantalião 

 Ferreira dos Santos 

  

 [p2] 

 14 João Marcos de Santa Cruz 

 16 Fransisco di Sallis 

35 17 Paulo Ferreira dos Santos 

 18 João Batista Ferreira dos Santos 

 19 Antonio di Nicanor de Alcanta[ra] 

 Bispo 20 Dionizio dos Santos Ferreira 

 21 Rodolfo Jovensio Fiel 

40 22 H[o]rmindo Candido da Silva 

 23 Matheus Paulino Castro 

 24 Francisco Ro Maõ di Jezuz 

 25 Manoel Alfonso Tavaris 

 26 Izidorio Domingos Bahia 

45 27 Fautinno8 Fructuouzo da Silva 

 28 Berndino Pinto da Fonçeica 

 29 Eujenio Fernandis di Castro 

 itodos estis Aprovado 

  

 Eu 2º Secretario fizi i Singno esta 

50 Acta Julio Capitulino da Boa

 Morti
 

                                                 
5 <di Alvellos> grafado sobre palavra antes apagada. 
6 Grafado sobre palavra antes apagada. 
7 Segundo <1> grafado sobre <2>. 
8 Grafado sobre outra palavra. 
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DOCUMENTO 13 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 06 de junho de 1894.  

 

 

 Acta da çeccaã do Conceilho da Susi 

 dade Procteitoura dos Dis validos1 em 6 

 di Junho 

  

  Approvada. Bahia 1º. de Agosto de 1894. 

5  Faustino Cirne. Presidente2

  

 Prizedensia do Senhor Faustinno Juquin Santana <Sirni> 

  

 As 8 da Noiti prezenti Senhor Prizidenti 

 Visi Prizidenti      1º. Secretario 2º. dito  

 thizoureiro Vizitador Alquivista o 

10 Prizidente declara a berta a çeçção 2º. 

 Secretario pedi dis pensa da Açta o 1º. 

 Secretario declara ao Conseilho que tem Re- 

 prezentado as outras susiacãois ifoi a- 

 aprezenta um o fisio do Sentro O Perario 

15 a a Companhdo <o é zemplo> a sua Constituição e ou- 

 tro o Fisio da susiedade Abrigo dos Veteran 

 nos a Companha Com a lista dos novos 

 fonsionarios, o Prizidenti nomiou 33

 Com mição para reprezenta estasusieda 

20 des Au Aniversario da susiedadi 1º. Maio sendo 

 o Senhor Terenensio Aranha Dantas <Relator> Senhor Americo 

 Cardouzo di Vasconsello Senhor Presianno 

 Praxedis4 Lopis, i outra Comição para 

 Bolça di Caridadi Senhor Terensio Aranha 

25 Dantas Relator Senhor Americo Cardouz[o] 

 di Vasconsello Senhor Alfonso João Mari<a> 

 di Freitas; i outra Commicão da susieda 

                                                 
1 <Dis> grafado sobre um <D>. 
2 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
3 No final desta linha, uma palavra foi apagada pelo autor. 
4 <x> grafado sobre <de>. 
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 de Philantropica Dos Artistas Senhor 

 Julio Vieira di Bitemcurti Relator 

30 Presianno Prachedis Lopis i Pedro Fi- 

 Lizberto do Espiritosanto isteivi prezen- 

 ti o Senhor Prizidente Relatou da Commição 

 Ispisial 

  

 [p2] 

 nomiada pela cembleia Jeral que veu a 

35 prezenta o pariçer 

  Fouraõ aprezenta do 

 7 Riquirimentos sendo o 1º. Bernardinno 

 Pinto da Fonseica a Diado 

 2º. Jose Sirillo do Sacramento adiado 

40 3 Migell Alcanjo Lopis Aprovado 

 4 Tibursio Luiz Souto a diado 

 5 Antonio Luiz Alpinianno di Mello 

 6 Migel Ançelmo da Cruz 

 7º Manoel José da Cunha Aprovado 

45 pagou o Senhor Hormindo Candido da Silva 

 sua joia i o Diploma <o Prizidente> Hordenou que o 

 O Pizidenti Hordenou que o 

 Vizitador fosivizitar o Sosio João da 

 Cruz Brandao que si acha doente 

  

50 As 10½ horas da Noiti não tendo mais a 

 tratarsi o Prizidente inserou a ceccão 

  

 Eu 2º. Secretario Fiz i singno esta Acta 

 Julio Captulino da Boa Morte
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DOCUMENTO 14 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 25 de julho de 1894.  

 

 

 Acta da ceçção do Conseilho da Susie dadi 

 Proteitora dos Disvaldos em 25 di julho94 

  

  Approvada. 1º d’ Agosto de1894 

  Faustino Cirne Presidente1

  

5 Prizidensia do Senhor Faustino Joaquim diSantana Sir[ne] 

  

 As 8 horas da Noiti prezenti Senhor Prizidenti 

 Visi Prizidenti 1º. Secretario 2º. dito thizou 

 reiro Alquivista o Prizidenti declara aberta 

 acecçaõ iprosedisi aleitura da Acta daceccão an- 

10 anterior i foi adiada foiaprezentado um o Fisio 

 dasusiedade 1º. di Maio acompanhado a lista dos 

 dos novos fonsionario i o Estatutos outro o Fisio da  

 susiedade Abrigo dos Veterannos ia lista dos novos 

 fonsionario i o Estatutu outro o Fisio dasusi 

15 edade Philantropica dos Artistas i alista- 

 dos novos fonsionario outro dasusiedade Binifi 

 centi Mutua da Frigizia di Brotas Comvi- 

 dando esta susie dade para o seu aniversario 

 inão foi nomiada Comicão alguma para esti ani- 

20 versario em vista di esta o Direitorio di féras. 

 foi aprezentado 5 Riquirimentos sendo os siginti 

 1º Senhor José Sirillo do Sacramento Aprovado 

 2 Estevaõ Filizberto do Espirito Santo Adia<do> 

 3 Fransisco chavier di Sá Ribeiro 

25 4 Senhor Saturninno di Rodrigis da Silveira 

 5 Migel Ancelmo da Cruz Aprovado 

 Antonio Luiz Alpinnianno di Mello aprova<do> 

 Foi aprezentado o Nos a Baicho asingnado, pidindo 

 Ao Direitorio que aprovisi os sosio di treze di 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
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30 dezembro o Senhor Filipi Benisio Senhor Sivirianno 

 Pedro da Silva Senhor Caietano Porfiro di Campos 

  

 [p2] 

 O Prizidenti mando que o 1º. Secretario Infor 

 masi da Acta de Trezi di dezembro;  

 Foi aprezentado o O Fisio do Senhor Thiodorio 

35 Instannislau2 Marqis Gomes pidin 

 dimicão di sosio O Prizi denti [?] 

  O Senhor Thizoureiro declara que 

 Resebeu duas Subvencão di Maio i 

 Junho 

  

40 As 10½ daNoiti não tendo mais atratar O Priziden[te] 

 Inserrou a Sencão 

  

 Eu 2º Secretario fiz i a Singno esta Acta 

 Julio Captulino da Boa Morte
 

 

                                                 
2 <Ins> foi grafado sobre grafemas antes apagados. 
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DOCUMENTO 15 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 1º. de agosto de 1894.  

 

 

 Acta da ceccão do Conceilho dasusiedade 

 Prtectora dos Disvalidos em 1º. di Agosto 94 

  

  Approvada. Bahia 22 de Agosto de 1894 

  Faustino Cirne Presidente1

  

5 Prizidensia do Faustino Joaquim di Santana Sirn[e] 

  

 As 8 horas da Noiti prezenti Senhor Prizidenti 

 1º. Secretario 2º. dito Vizitador Alquivista 

 O Prizidenti declara aberta a çeçção ipro 

 sedisi a leitura da Açta da çéçção anterio[r] 

10 inão a vendo quem uzasi dapalavra 

 soubriella o Prizidenti deu por aprovada 

 O Senhor Thizoureiro partisipou que por mo 

 tivo 

 O Senhor Vizitador informou que o <sosio> Senhor João 

15 da Cruz Brandão2 a inda continua 

 a esta doenti o 1º Secretario declara que o 

 Thizoureiro mandou o Balanceiti di- 

 Abril i Maio Comtoudos do Cumentos 

 que pedem aelle 

  

20 As 10½ horas da Noiti Não tendo mais atratarsi 

 O Senhor Prizi denti deu por inserada a çeçção 

 Eu 2º Secretario fiz i asigno esta Acta 

 Julio Captulino da Boa Morte
 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
2 <n> grafado sobre um <d>. 
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DOCUMENTO 16 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 22 de agosto de 1894.  

 

 

 Acta da çeççaõ do Conceilho da Susieda 

 de Protectoura1 dos Disvalidos em 22 

 di Agosto di 1894 

  

  Approvada. Bahia 5 di Setembro de1894 

5  Faustino Trindade Cirne Presidente2

  

 Prizidensia do Senhor Faustinno Joaquimdi Santana 

 Trindadi Sirni 

  

 As 8 horas da Noiti prezenti o Senhor Prizidenti 

 Visi Prizidenti 1º. Secretario 2º. dito thizourei 

10 ro Vizitador Alquivista o Prizidenti declar<a> 

 aberta a çecção i procedisi a leitura da Acta da 

 çecção anterior inão a vendo quem uzasi da- 

 palavra soubri ella o Prizidenti deu por apr[o] 

 vada; o Senhor José Vitor das Douris pagou onz[e] 

15 milres di joia i Diploma o Senhor Antonio 

 Luiz Alpinianno di Melo pagou onzimi- 

 res di Joia i Diploma foi aprezentado um 

 o Fisio do Instituto Jiographico Bahianno i alis- 

 ta dos Novos Fonsionario      i foi a prezentado 

20 o Nos a Baicho acinado do Senhor Raimundo Erico di 

 Miranda pidindo Ritirada3 dos 5 Riquirimentos- 

  o 1º. Secretario Uza dapalavra dizen 

 do que a chava comvinienti que o Conceilho o fisi- 

 asi a Commição di Sindincansa pidindo 

25 os Riquirimento que si achava nopoder della 

 foi a prezentado o Riquirimento do Senhor  

 Annanias Antonio di Souza i foi aprovado 

                                                 
1 Primeiro <o> grafado sobre o <t>. 
2 Letra de Faustino Santana Cisne. 
3 Primeiramente, grafou o primeiro <r> minúsculo. 
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 sendo discontado da quantia di Duzenetos mi 

 res que o ex thizoureiro entrou para fazer fasi as difer 

30 rensa encontrada nas contas o qualsi acha di 

 pozitado no Banco Inglez i entaõsi o Direito 

 rio, Rezolveusi auturiza au atual thizou- 

  

 [p2] 

 reiro que desta quantia fosi dis contada sim 

 quenta i trezmilres sendo Vinti milres do 

35 Senhor Annanias Antonio di Souza i trita i 

 trez milres dos 3 sosio sendo o Senhores Pantalião João 

 Freitas o Senhor Saturnino Calleto di O Li 

 veira i Senhor João Lionsio da Rocha Pita 

 i Cuja4 quantia ainda não tinha entrado 

40 para o Cofri po Culpa do ex thizoureiro Siviri- 

 anno Pedro da Silva; 

  

 As 10½ da Noiti não tendo mais a tratasi o Prizidenti 

 inserro a çecção 

  

 Eu 2º Secretario que fiz esta i a singno 

45 Julio Capitulino da Boa Morte
 

                                                 
4 <C> grafado sobre um <z>. 
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DOCUMENTO 17 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 05 de setembro de 1894.  

 

 

 Acta da ceccão do Conceilho da susie dade 

 Protectora dos Disvalidos em 5 di Setembro <94> 

  

               Approvada. Bahia 30 de Outubro de 1894 

  Faustino Cirne Presidente1

  

5 Prizidensia do Senhor Faustino Joaquim di 

 Santana Trindadi Sirni2

  

 As 8 horas da Noiti prezemti o Senhor Prizident[e] 

  1º. Secretario 2º dito thizoureiro 

 Vizitador Alquivista o Prizidenti declara 

10 aberta a ceccão procedisi aleitura da Acta da 

 çeçção do Conceil Anterior inão avendo quem 

 uzasi da palavra soubriella o Prizidenti deu 

 por aprrovada   i foi aprezentado o Riquirim[ento] 

 do Senhor Viturino José do Reis foiaprovado sendo 

15 discontado da quantia di duzentos milres que a 

 chasi emdepozito por conta do ex thizoureiro 

 Senhor Sivirianno Pedro da Silva 

 foi aprezentado o Riquirimento do Senhor Sirillo Mar 

 quis di O Liveira aprovado foi aprezentado 

20 o Riqmento do Senhor Contatino José Alvis foi a 

 provado. 

 O Prizidenti nomiou uma commição para 

 o a niversario da3 asusieda di Bolca dos chapel 

 leiros  Americo Cardouzo di Vasconcello; i Antoni<o> 

25 Jermanno Alvis di Campos Relator Terensio 

 Arannha Dantas; 

 Delpino di Alvello Botas pagou onzimilres 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
2 <r> grafado sobre um <n>. 
3 Escrito sobre o vocábulo <para>. 
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 di Joia i Diploma em 22 di Agosto 

           O Senhor thizoureiro aprezentou o Banlançeiti- 

  

 [p2] 

30 i Reiseita i dispezas do Mezi di Abril i- 

 Maio i Junho io Direitorio não comcor 

 dou com os debitos dos inquilino i ordenando 

 a Senhor thizoureiro para ativa as Cobranças 

 com amaior atividade posivel i ao 1º. 

35 Secretario para o fisial a estis inquilino 

 pidindo o ceu pronto pagamento  

 O thizourero dactara que pagou <245$520> o exersisio 

 di 18934 do imposto PrediAll sento i dezoito 

 em 29 di Agosto pagou o exersisio 

  

40 As 10½ <da> Noiti o Senhor Prizidenti inserou a çeç 

 ção  Eu 2º Secretario fizi i asigno esta Acta 

 Julio Capitolino da Boa Morti
 

 

                                                 
4 <3> grafado sobre um <4>. 
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DOCUMENTO 18 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 12 de setembro de 1894.  

 

 

 Acta da çecção do Conseilho da susiedade 

 Proteictoura dos Disvalidos em 12 di Setembro 

 di 1894 

  

  Aprovada em 5 di Outubro de 1894. 

5  Faustino trindade Cirne. Presidente1

  

 Prizidensia do Senhor Faustinno Joaquim di Santana 

  Trindadi Sirni 

  

 As 8 horas da Noiti prezenti o Senhor Prezident[e] 

 Visi prizidenti 1º. Secretario 2º dito Vizitador 

10 Alquivista, fourão aprezenta do 3 Riquirim 

 tos sen os sigint[e]s 1 Senhor Jose do Bomfim di Jiz<zus> 

 aprovado o Senhor Camillo do Espirito Santo 

 aprovado paracer disconta do da quantia 

 do 200$00 que si acha em depozito no Banco im 

15 glez por conta do ex thizoureiro Siviriano 

 Pereira da Silva outro Senhor Clau do Alichadri 

 di Andra<di> foi aprovado di Conformidade com 

 o Senhor Manuel Grigorio da Paicha i Senhor Annias An

 toni di Souza; o Conseilho rezolveu que 

20 o Senhor thizoureiro prezentasi o Balanseitidi 

 Julho i Agosto a o fim di formula um 

 Severo istudo soubri os Atrazos dos Aluger das 

 Cazas,   por motivo justificado 

 deicho di Comparicer a ceccã o Senhor thizoure 

  

25 As 10½ hora da Noiti o <Senhor> Prizidenti inserrou a ceccão 

 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
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DOCUMENTO 19 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 12 de setembro de 1894.  
 

 

 Ilustríssimo Senhor Prizidenti i mais menbro do 

 Conseilho da susiedadi Proteçtoura 

 dos Disvalidos 

  

 Deferido nos termos di Ananias Antonio di Sousa 

5 é outros. Bahia 12 de Agosto de1894. 

   Faustino Cirne Presidente1

  

 Diz Clado Alichandri 

 sidadão Brazilleiro di cor preita 

 com 29 Annos di idadi solteiro com 

10 o fisio di Peidriro rizidenti no Tôrorô2

 Frigizia di Santana que dezeijando fazer par- 

 ti nesta Illustri sosiedade commo sosi<o> 

 e fitivo Vem requeirer3 ao illustrado 

 Conseilho para o que vem dispor ao fim di 

15 ser attendido na çua sabia Direção; 

 O suplicanti foi proposto a Candidato 

 novembro d dezembro do Anno findo pelo Senhor Visi 

 Prizidenti do Direitorio passado o Senhor 

 Caietano porfiro di Campos o qual Rese- 

20 beu do peticionario a quantia di 11$000 

 ientregou ao thizoureiro do dicto Direi- 

 torio o Senhor Sivirianno Pedro da Silva 

 commo a té a prezenti data não tinnha 

 tido sulução Alguma do dicto Riquiri 

25 mento imuito menos a çitada quantia 

 vem mui Respeitozamenti pidir a Vossas Senhorias 

 que lhi difira i lhi levando em conta asi- 

 ctada quantia dos 200$00 que siacha ricolhi 

 do em depozito por conta do Senhor Sivi 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
2 Na margem esquerda, o número 189. 
3 O <r> final foi grafado sobre um <i>. 
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30 rianno Pedro da Silva ex thizoureiro da 

 quelle Direitorio para pagamento dos 

 Vinti Candidatos4 que ainda não fourão 

  

 [p2] 

 riconnhicido por esti tão is clari 

 Sido Dirreitorio 

  

35  Nestis termos 

  

  Pedi Vossas Senhorias 

  dizigini attender por cer di 

  Justisa 

  

  Esperando Receber Mercê 

  

40               Bahia 12 di Setembro di 1894 

  

  Clado Alichandri5
 

                                                 
4 <Can> escrito sobre a palavra <sosio>. 
5 É Júlio Capitolino da Boa Morte quem assina o nome de Cláudio Alexandre. 
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DOCUMENTO 20 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 10 de outubro de 1894.  

 

 

 Acta da seiccão do Comseilho da susiedade Pro 

 teictoua dos Disvalidos em 10 di Oitubro di 1894 

 Prizidensia Senhor Faustino Joaquim di Santana Trindade 

  

      Foi approvada em 17 de Outubro de 1894 Faustino Cirne1

  

5 As 8 horas da Noitiprezente Senhor Prizidente2

 Visi Prizidente 1º Secretario 2º dito thizoureiro 

 Alquivista o Prizidente declara aberta a cecão iprosedi 

 si aleitura da Açta da ceccão anterior  o poz avo 

 to não tendo quem uzasi dapalavra soubrieela 

10 deu por aprovada; foi aprezentada uma par 

 tisipacão intir da Intendensia intimando 

 para sifazer os paseio enfrenti a propiedade do 

 [?] a Rua do Bispo i o Conceilho auturizou ao 

 thizoureiro para fazer foi aprezentado o Ri 

15 quirimento do Senhor Saturninno <Rodrigis> Fransisco da 

 Silveira i foi aprovado foi a prezenta o Riquirim 

 to do Senhor Antonio Apolinario Dias; <Foi a comicaõ di sindincaça> e foi aprezen 

 tada uma partisipacao < dasusiedadi Bolça chapellero> nos Communicado a 

 lista dos Novos fonsionario foi aprezenda ofisio da 

20 susiedade Umanitaria di Sinnhoras Convi 

 da para o çeu aniversario i o Prizidenti numio[u] 

 uma Comição di 4 Menbros sendo Senhor Americo 

 Cardouzo di Vascomçelo Jasinto Fransisco di 

 Andradi Julio Capitulino da Boa Morte 

25 Relator Terensio Arannha Dantas 

 i o Direitorio a gradesi por mais esta vez esti 

 sirviso prestado A dita Commicão 

  

  

                                                 

i
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
2 Entre as linhas 4 e 5, na margem direita, escreveu Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne: <Pres dente>. 
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 o Direitorio or denou a Senhor thizoureiro que dos 

 Candidatos Contasi a da quantia dos Duzen 

30 tos milres que siacha dipozitado no Banco 

 Inglez por conta do exthizoureiro Sivi 

 rianno Pedro da Silva a quantia de 

 75$0003 das entradas dos Candida[tos] 

        que fouraõ aprovados sendo Senhor 

35 SenhorCamilo José Espirito santo 

 SenhorVictorino Jozedo Reis 

 SenhorConstantinno José Alvis 

 SenhorClaudo Alichadri di Andradi 

 Senhor Annanias Antonio di Souza 

40 Senhor Filipi Jose di Jezus Gomis 

 ificando o atual thizoureiro auturi[za] 

 do aentrega au ex thizoureiro Sivi[ri] 

 Anno Pedro da Silva a quantia di 125$0 

 SenhorO thizoriro declara que pagou Ezersi[sio] 

45 di Número 4193 a quantia di 11:8$ 290 

  

 Eu 2º Secretario que fiz i asingno esta Acta 

        Julio Captulino Boa Morte
 

 

                                                 
3 <75> escrito sobre outros grafemas. 
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DOCUMENTO 21 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 17 de outubro de 1894.  

 

 

 Acta da çeççaõ do Conseilho dasusie 

 dade Procteitoura dos Disvalidos em 17 

 di oitubro     di     1894 

  

 Approvada. Bahia Salla das Sessões 31 di Ou 

5 tubro di 1894.   Trindade Cisne.1

  

 Prizidensia do Senhor Faustinno Joaquim 

 Trindade Sirni 

  

 As 8 hora da Noiti prezenti Senhor Preziden 

 1º. Secretario 2º. dito      thizoureiro Vizitador 

10 Alquivista o Prizidenti declara aberta 

 a çecçaõ iprosedesi aleitura da Acta da cec- 

 çaõ anterio inaõ avendo quem uzasi da 

 dapalavra deu por aprovada foi apr 

 zentado partiçipacaõ do Liçeiu di Artis 

15 i o Fisio Convidando esta susiedade 

 para o aniversario no Domingo 22 do Corrente 

 foi aprezentado o Riquirimento do Senhor 

 Pedro Nolasço hernandis i foi aprovado 

 foi aprezentado o Horcamento dos Paçeio 

20 do Senhor Migel dos Anjos pelo preso di 80$ 

 io Direitoro aprovou io o Direitorio Autu 

 rizou ao Senhor thizoureiro que fizese a Ô 

 bra 

 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
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DOCUMENTO 22 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 21 de outubro de 1894.  

 

 

 Acta da [çeçaço] do Conseilho da Sosiedade Proteito 

 ra dos Dis validos em 21 di outubro di 1894 

  

 Approvada. Bahia. 12 de Dezembro de 1894. 

  Faustino Cirne. Presidente1

  

5 Prizidensia do Senhor Faustino Joaquim di Santana Trindade Sirni 

  

 As 8 horas da Noiti prezenti Senhor Prizidenti Visi 

 Prizidenti 1º. Secretario 2º dito thizoureiro Vizita<dor> 

 Alquivista o Prizidenti declara aberta açeçção i- 

 procedisi aleitura da Açta da ceccão anterior ina

10 Prizidenti poz avotos não avendo quem uzasi 

 dapalvra soubri ella deu po aprovada 

 esteivi prezenti a Senhora Dona Enriqueita Tavaris 

 Mestra da Menor Thereza Sollidade que veiu aesta 

 susiedade emvista do Direitorio ter o fisiado ari 

15 firida Senhora ao fim di da um<ma> formação a o Direi 

 torio em vista di ter esti Direitorio <ter> uma queicha 

 por escrita contra a rifirida Senhora Dona Enriqueita 

 Tavaris Mestra da Menor Tereza Sollidade iesta 

 queicha da da pello Senhor Brazillianno Sollida 

20 dade Hirmão damenor informando a Senhora Dona 

 Enriqueita Tavari que era falça a dita queicha dad[a] 

 pelo Senhor Brazillianno Sollidade pois ella<i>ginorava- 

 a Ritirada da Rifirida menor Thereza Sollidade 

 ate aquella prezenti data iginorava os mo 

25 tivos 

  

 [p2] 

 Julio Capitulino 2º. Secretario fiz 

 iasingno esta Acta 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
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 As 10 horas da Noiti não tendo mais o que 

 tratar o Prizidenti suspendeu a cecão 
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DOCUMENTO 23 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 07 de novembro de 1894.  

 

 

 Acta da çeccão do Conseilho da Susiedade Proctei 

 toura dos Disvalidos em 7 de Novenbro di 1894 

  

 Approvada. Bahia 14 de Novembro de 1894 

  Faustino Cirne Presidente1

  

5 Prizedensia do Senhor Faustinno Joaquim di Santana Trindade Sirn[e] 

  

 As 8 horas da Noiti prezente Senhor Prizidente Visi Prizi 

 1º Secretario 2º. dito thizoureiro Vizitador Alq[ui] 

 Vista o Prizidente declara aberta açeçção iprosed 

 aleitura da Acta da ceccão anterior o priziden 

10 poz a voto i foi aprovado; fourão aprezentado 

 7 Riquirimentos sendo 6 aprovado i um para Com 

 mição di Sindicança 1º. Senhor João Antonio di o 

 Liveira 2º. Massimianno José do Sacramento 

 3º. Alichadri Migel di Araujo 4 Fransisco Xa 

15 vier di Sá Ribeiro 5º. Paulino Antonio Batista 

 6º. Antonio Apolinario Dias foi Rimitido para sindicancia 

 7º Ricardo Martinz [?] 

 isteivi prezenti a menor thereza Sollidadi i o Senhor 

 Brazillianno Sollidade Hirmão damenor çen<do> 

20 estis chamado pelo Direitorio ao fim di da disquiri- 

 ção da queicha dada pelo proprio contra amestra 

 da sua Hirman io Direitorio ouvindo a insquiri 

 ção dada por Ambos Rezolveu que <ella> ficasi emcom 

 panhia di çeu Hirmão, soubri as vista da susiedade 

25 Foi aprezentada uma partisipaçaõ da susieda 

 de Umanitaria di Senhora partisipando alista dos 

 novos fonsionario, foilido uma piticão contendo 

 sinco assinatura Juli Capitulino da BoaMorti 

 Paulino Rodrigis da Silva Terensio Arannha Dan 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
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30 Amanso Rodrigis cei[x]as Americo Cardouzo di 

 Vasconcello; pindindo ao Conseilho para consedera- 

  

 [p2] 

 os Candidatos que dei charão di cer aprovado nomez di 

 outubro por2 culpa do Direitorio passado i consedalhi 

 a graca di pagar as suas Mensalidadis desdi o tempo 

35 em que os seus dinheiros achava dipozitado em 

 mão do ex thizoureiro visto ceirem elles iludidos 

 em sua Boa fé Rezolvendo o Conseilho em sua 

 sabiduria que fousi Considerado a Contarem o tempo. 

 desdi 1º. di Feiveireiro i em cujos mezes cendo cha 

40 mados o es es thizoureiro io Prizidenti ielles nega 

 rão a divida das entradas destis sosio i em preju 

 izo delles i entregando no final nos fims di junho 

 Au Atual thizoureiro a quantia di Duzentos 

 milres para çer distribuidos a os candidatos que não fourã  

45 aprovados ios quais ja Requeireirão 6 i fourão apro 

 vado [?]      o Senhor thizoureiro propoz para o 2º 

 Cobrador ao Direitorio o Senhor Visente Torquarto dos 

 dos Santos em vistas das difilculdades nas Cobransas 

 io Direitorio Conseiderando estas a provouNúmero5 

50 foilido o Riquirimento do Senhor Sivirianno Carros 

 Frereira pidindo a sua Rimição a contar os 

 tempo i ella fazendo a entrada com oresto 

  

 Eu 2º Secretario fiz i a singno esta Acta 

 Julio Capitulino da Boa Mort[e]

 

 

                                                 
2 <r> grafado sobre um <t>. 
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DOCUMENTO 24 

Escrito por Júlio Capitolino da Boa Morte em 14 de novembro de 1894.  

 

 

 Acta da çeçção do Conseilho dasusie 

 dade Procteitora dos Disvalidos em 

 14 di Novembro di 1894 

  

  Approvada. Bahia 28 de Novembro de 1894. 

5   Faustino Cirne. Presidente1

  

 Prezidensia do Senhor Faustino Joaquim de Santana <Sirni> 

  

 As 8 horas da Noiti prezenti Senhor Prizidente 

 Visi Prizidenti 1º. Secretario 2º. dito Vizita 

 dor Alquivista o Prizidenti declara a ber 

10 ta a çecção i prosedisi a leitura da Acta da- 

 çeção anterior inão quen uzasi da pala 

 vra soubri ella o Prizidenti deupor apro 

 aprovada por motivo Jostificado deiçho 

 di compariçer a çeçção o Senhor thizourei- 

15 ro foi adiada Acta di 7 di Novembro 

 foi aprezentado o Riquirimento do Senhor Plasido 

 da Conseicão Costa i foi aprovado sendo 

 discontado da quantia di duzento milres que siacha 

 va dipuzita do noBanco Inglez porconta do ex 

20 thizoureiro Senhor Sivirianno Pedro da Silva 

 o 1º Secretario declara que o fisiando ao Senhor Visente 

 Torquarto dos Santos anomiacão delle pelo § 

 para2º.cobrador das Mensalidades i elle não a 

 çeitando  foisuspenso o socorro do [sosi] 

25 João da Cruz Brandão emvista do artigo 

 22 § 2º que Risibia os <so Corro> desdi o Mez di Abril2

 Foi suspenso <pelo Direitorio> apenção do Menor Asterio Angelo 

 Pasifíco por julgalsi ja ter si manisipado 

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
2 Entre as palavras <os> e <desdi>, foi escrita uma outra, apagada depois pelo autor. 
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 [p2] 

 Eu 2º Secretario que fiz i a singno esta 

30 Acta Julio Capitolino da Boa Morti
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DOCUMENTO 25 

Escrito por Júlio Capitulino da Boa Morte em 28 de novembro de 1894.  

 

 

 Acta da ceccão do Conseilho da Susiedade 

 Proteçtoura dos Disvalidos em 28 de novembro 

  di 1894 

  

 Approvada. Bahia 12 de Novembro de1894 

5  Faustino Cirne Presidente1

  

 Prezidensia do Senhor Faustino Joaquim Santana Trindade Sirne 

  

 As 8 horas da Noiti prezenti o Senhor Prizidente 

 1º. Secretario 2º dito Vizitador Alquivista 

 o Prizidenti declara aberta a çeçção i prosedi<si> 

10 leitura da Acta da çeçção anterior o Prizidente 

 poz avoto não a vendo quem uzasi da palavr<a> 

 o Prizidenti deu por approvada 

 foilida uma partisipacão do Senhor thizourei[ro] 

 que por motivo im periozos deichava di compare 

15 çer a çeçção     foilido o Riquirimento do Senhor Luiz 

 da Fransa Lopes approvado i Senhor Diunizio  

 Alvis Bispo da Costa approvado i Siprianno 

 Migel da Silva approvado para cerdiscontado 

 da quantia di duzentos milres e zistenti em depo 

20 sito no Banco Inglez porconta do ex thizourei 

 ro Senhor Sivirianno Pedro da Silva 

 Bruno Estaquio do Sacramento approvado sendo <a joia> disconta 

 do da mesma quantia depozitada 

 foilido o Riquirimento do Senhor Fransisco di 

25 Paula da Silva Approvado 

  

 As 10½ da Noiti não tendo mais o que 

 trata o Prizidente suspendeuaçeçcão 

  

                                                 
1 Caligrafia de Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne. 
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 Eu 2º. Secretario que fiz i a Singno esta  

 Acta Julio Capitolino da Boa Morte
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3.2.9 Manoel Anastácio Cajueiro 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Manuel Anastácio Cajueiro em 06 de outubro de 1867. 

 

 

 Secaõ do dia 6 de outubro de 18671

  

   lançada      Seccaõ 6 outubro 18672

  

 Prizidencia Senhor Manoel Salustiano. Abrio 

 a secaõ ameio dia feita a xhamada na- 

5 forma do custume estava prizente 17 Senhor 

 Socio lida atta enterior foi aprovada Senhor Pri- 

 zidente mandou lei peilo 1 Secretario usis-3

 tatuto de pois de lido Senhor Prizidente levo- 

 u ocuisimento da Sembreia um riqui- 

10 rimento do Senhor Manoel Leonardo. Depois4

 de lido o dito riquirimento Senhor Prizidente 

 dissé está idiscuçaõ. Pidio aparavra idis-

 Socio5 Andre6 xhavier idisse enquanto 

 amim eu axho bom sifazer ascaneiras 

15 Pidio aparavra o Socio Francisco Ancielmo 

 idisse enquanto eu axho bom sifazer 

 mas com que dinhairo sifazer ellas. quero 

 que vosa Senhoria diga com udinheiro da- 

 Lotaria eu naõ axho bom sifazer com- 

20 elle pos u dinheiro hé para a caza de 

 azilho não hé para outra coza. Pidio 

 aparavra o Socio Manoel Leonardo i dis- 

 sé com udinheiro da Lotaria que si pode sifa- 

 zer que está vencendo poco júro isifazendo 

25 acaneira si rendes más. Pidio apara- 

  

                                                 
1 Tinta em cor azul 
2 Caligrafia de Benedito Amâncio dos Passos. 
3 <i> grafado sobre o <s>. 
4 Entre as linhas 9 e 10 e 10 e 11, escreve Manuel Leonardo Fernandes: <progetando para si fazer | as 
corneira>. 
5 <S> grafado sobre um <c>. 
6 <n> grafado sobre um <l>. 
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 vra Socio Narcizo idisse7 eu axho bom 

 sefazer priziza tomar uma midi- 

 da para entaõ sifazer por que udinhei- 

 ro he para a caza de a zilho. por 

30 que en outras suedade tem sifeito por 

 Cotas do Socios então eu naõ axho 

  

 [p2] 

 bom sibulir

 bem si bolinerte

 bom boulir <nelle> Deve [iscujitar] outro meo [?] 

35 Pidio a paravra o Socio Joaõ Theio 

 dorio idisse encuanto eu axho bom 

 sifazer acaneira porque dár mas 

 força us socios entra porque tenho 

 endagado por quanto sifez as- 

40 do ruzario gastaro 2 contos de 

 res i aqui naõ sipode gastar m 

 as do que isto. Pidio aparava o 

 Socio Manoel Leonardo idisse 

 Senhores eu aprezenter este pro 

45 jeto naõ hé para mim só he 

 para todos. hé por que o dinheiro 

 da Lotaria pococo rende <nozitabalicimento>8 Porque u- 

 dinheiro da Lotaria uguverno pode 

 lancal amaõ nelle diz elles naõ 

50 faz acaza de azilho por tanto de 

 cá elle nos perdemos elle inos 

 requeremos ugoverno atte ater 

 que nos vamos fazer acaneira 

 com u dinheiro da Lotaria que 

55 he para render mas para uadigi 

 torio da caza de azilho. tenho 

 fallado Disse Senhor Prizidente 

 naõ tem mas Senhor que diga mas- 

                                                 
7 Segundo <s> grafado sobre um <c>. 
8 Caligrafia de Manoel Leonardo Fernandes. 
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 nada Disse Senhor Prizidente vou 

60 mandar por ivo tacaõ Pidio apa- 

 ravra o Socio Manoel Francisco 

 idisse envista do Artigo 45 que adia 

 sé Disse Senhor Prizidente que ficava 

 adiado para 1 Secaõ que fica dis 

65 sidido. Senhor Sococio Thezoreiro deio 

 por conto do dinheiro que elle tom- 

 or inpretado de 5$000 res. 

 Por está conforme Senhor Priziden- 

 te mandou lavra acompete- 

70 nte atta que todos asinarao 

 Prizidente Manoel Saustiano 

 Manoel Leonardo /. Manoel

 Anastacio./ Joaõ Theodorio/. 

 Manoel Francisco/. Andre Xhavier. 

75 Francisco Ancelmo. Narcizo Dom- 

 ingos. Pantaleaõ Lopes./ Grabiel/. 

 Sutunino Antonio Rudrigo 

 Amancio Benedito9

 

                                                 
9 Os nomes de Saturnino Antônio Rodrigues e Amâncio Benedito foram escritos com tinta azul, 
diferentemente da que foi utilizada ao longo do documento. 
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3.2.10 Marcos José do Rosário 
 
 
 

 

 804



DOCUMENTO 01 

Escrito por Marcos José do Rosário em 20 de setembro de 1840. NEFS: 
 

 

 Aos Vinte dias domes de Setembro do anno do Naçimento deNosso 

 Senhor Jesus Cristo de 1840 endia damissa solene da nossa 

 Padrueira finda esta, comesou os trabalhos da nossa devo- 

 Çaõ em Vertude do Capítulo 4o. Artigo 19 donosso Compromisio, e se pro 

5 sedendo aeLeiçaõ sahiraõ Eleitos os Irmãos seguintes, para Provedor 

 o Irmão Ex Vis Provedor Capitam Joze ) Fernandez do Ó, para Vis Provedor o Irmão Ex 

 Secretário Agostinho Antonio da Cunha, Para 1o. Secretário o Irmão 

 ex Vis Provedor Manoel da Comceicam, para 2o. Secretário o Irmão Ex Suli 

 çitador Marcos Joze ) doRozario, para Thezoureiro o Irmão Thomais Luis 

10 Theixeira, para 1o. Fiscal o Irmão Manoel Claudo, para 2o. Fiscal o 

 Irmão Henriques deoliveira, para 1o. Soliçitador, o Irmão ex Vizitador 

 Joze ) Rumaõ Gadelha para 2o. dito o Irmão ExThezoureiro Daniel Correia 

 para Vizitador o Irmão Ex Provedor Pedro Martires, para Mem 

 bros da Comiçaõ, o Irmão Ex Thezoureiro Bernadino deSena e Souza 

15 o Irmão Ex Fiscal Joze ) Joaquim Franco, o Irmão Callos Manoel Ro 

 zena, o Irmão Manoel Henriques Barata, o Irmão Francisco Bor 

 ges daSilva, para Suplente o Irmão Ex Thezoureiro Francisco Borges Xa 

 vier, o Irmão Andre Alvelino, o Irmão Ruberto Tavares, o Irmão 

 Martiniano daCrus aSipreste, ficando adiada apose 

20 para 3a. Domingas de outubro einVentario, epor asim está [con] 

 forme mandou onos Irmão Provedor o Irmão Pedro Martires 

 Lavar oprezente termo emque todos da Reuniaõ seasi 

 nar<a> eeu eu Secretario Ex que noimpidimento 

 do Atual Subriscrivi e aSignei1

25         Pedro Martriz                                     Agostinho Antônio da Cunha 

                   Porvedor                                   Francisco Borges Xavier 

                                                                                thezoureiro 

                                                                      Danil Correia 

                                                                               1a. 

30                                                                                Fical 

   

   

                                                 
1 Caligrafia de Agostinho Antônio da Cunha. 
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                                                                     Joze [Joaquim] Franca 

  Ex Thezoureiro Bernardino de Sen[a] 

  

 [p2] 

           Carlos Manuel Rozena 

           Roberto Tauaris França 

35           Jozé Fernandes do Ó 

           Joze Rumaõ Soarez Gadelha 

           Marcos Joze) doRozário

                     1840 

           Thomais Luis thezoureiro 

40                     1840 

           Manoel da Comceicam 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Marcos José do Rosário em 18 de outubro de 1840.  
 

 

 Aos dezoito dias domes deoitubro do anno de 1840 Estando 

 o Irmão Provedor emais Irmão daDevoçaõ de Nossa Senhora daSolidade dos 

 Desvalidos tomaraõ Posse eInventaraõ a Nova Meza 

 ea Comiçaõ na forma do §§ 2o. do Capítulo 3o. do nosso Com 

5 promisio e reseberaõ todos os Pinhoris pertençente a  

 Devoçaõ, eendinheiro dois patacoens, em Cobre Oito 

 çentos eoitentaréis e em papel mil réis doque detudo to 

 mou conta anova Meza aSim Como Livros etodos 

 mais otiçilios pertencente adevoçaõ sendo os ditos 

10 pinhores outra vez Remo vido para o Comvento daSoli 

 dade aSim como dinheiros eomais Rendimentos por Ser lugar 

 mais Seguro e ter estado athe) oprezente, ficando a 

 diado o Se tomar aConta do thezoureiro para seareçeber aConta 

 do Ex Thezoureiro emais papeis aVulso, aSim Como <foi> a prezen 

15 tada aConta da 2a. Pinhora que procedeo o Irmão Ex Suliçita 

 dor Marcos Joze) do Rozário contra Luis Theixeira Gomes e 

 ficou o ditoSuliçitadaõ de Contas Justa para comaDevoçaõ 

 e por aSim estar comforme mandou o nosso Irmão 

 Provedor Joze) Fernandez do Ó Lavrá oprezente termo em 

20 que an bas as Mezas seasinaraõ com os Mais Irmão e 

 Nota Bene as tres moedas de coatro milréis emoiro he 

 per tencente ao Cofre damesma Devoçaõ, e Eu 

 que Subscrevir e aSiner1                        Manoel da Comceiçam 

                                                                                      1o Sercatario 

25                                                                            Jozé Fernandes do Ó 

                                                                                      Provedor 

           Thomâs Luiz Theixeira                        Pedro Martriz 

                     Thezoureiro                                            Es Porvedor 

           Francisco Borges Xauier                        Marcos Joze ) doRozário

30                     Eis thezoureiro                      2o. Secretário  1840 

   

   

                                                 
1 Caligrafia de Manuel da Conceição. 
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           ManolClaodio                                         Joaquim do Nascimento de Jesus 

           Joze Rumaõ Soares Gadelha                     Ex secretario 

           Bernardino deSena Ex Thezoureiro  

  

 [p2] 

           Herrique de OLiveira 

35           Jozé Joaquim Franco 

           Francisco de Borges eSilva 

           Cipriano Serafim dosanjos 

           Carlos Manuel Rozena 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Marcos José do Rosário em 08 de novembro de 1840.  
 

 

 Aos oito dias domes de novembro demil oito cento e qu 

 arenta, estando oIrmão Provedor emais Irmãos que foram a 

 Cortados naõ compariçindo amaior parte deuse Com 

 primento aoque tinha aporpor o Nosso Irmão Provedor e ficou 

5 asentado por maioria devotos a todos Irmãos para darem to 

 dos omezes ou Como milhor lhe comvier, a quantia de quatro 

 milréis empalçelas the) oprazo deoito mezes para sefa 

 zer o Foro emais prepatorios donosso San tuario 

 Comarestrita obrigacaõ do §§o 7 do Capítulo 2 donosso Com 

10 promissio ficando Recolhido the 1a. riuniaõ domes 

 deMaio do Vindoro anno, ficando naIntiligençia do 

 Irmão 1o. Secretário a Comonicar estes feitos por Carta aCom 

 panhado Com o §§o 9 do Capítulo 2 do Compromisio as Mur 

 tas dos Irmãos que faltaõ seos deveres, epara oque na 1a. Re 

15 uniaõ naõ fique Compreendido nadita multa 

 pois que he) da mesma Lei ficando adiado a sereceber o 

 Cortado Ex Thezoureiro o Irmão Francisco de Borgem Xavier que 

 a aPrezen tando-a foi Rifugado por naõ estar 

 Comforme, edenovo seobservar otermo que atalres 

20 peito ja foi discutido de as 9 horas inpetirivelmente 

 prinçipial os trabalhos danossa Devoçaõ nos dias 

 que nos marca alei epor aSim está Comforme ma 

 ndou onosso Irmão Provedor o Irmão Capitam Joze ) Fernandez do Ó 

 Lavrar oprezente termo conos Mais Irmãos da Meza 

25 que todos seaSignaraõ eu que sobre escriuer e asine1

           Jozé Fernandes do Ó                         Manoel da Comceica[m] 

                     Provedor                                1o Sarcatário 

  

 [p2] 

           Agostinho Antônio da Cunha 

                     Vis          

 

                                                 
1 Ca;igrafia de Manuel da Conceição. 
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30          Marcos Joze ) doRozário

                                1840 

                     2o. Secretário 

           Thomais Luis Theixeira 

                     Thezoureiro 

35           Henriques deOliveira 

                     2o. Fiscar 

           Pedro Martriz 

                     Vizitador 

           Joze) Joaquim Franco 

40           Andre Avellino 

           Simplicio Mamedio 

           Roberto Tavares Franca 

           Francisco Borges Xauier 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Marcos José do Rosário em 06 de dezembro de 1840.  
 

 

 Aos 6 dias do mes de Dezembro do anno de1840 

 Em acto de Meza deuse comprimento atudo quanto fico 

 u aguiado nariuniaõ de 8 de novembro e fica adiado 

 afalta dos Irmãos que tem continuado a fazer fal 

5 tas enaõ Comprirem con seus deveres, para na 

 1a. Riuniaõ se discutir nas faltas e Serem es 

 tremados os ditos Irmãos em Vertude do ARtigo 49 

 dadispozicaõ geral, tendo feito aduaçaõ a 

 esta deVoçaõ de huma Imagem de Santo Cris 

10 to o Irmão Vizitador o Irmão Pedro Martires e jun 

 tamente hu ) diadema de prata para mesma Ima 

 gem, com o pezo de seis oitavas epor aSim 

 está comforme mandou o Irmão Provedor 

 emais Irmãos Lavra oprezente termo emque todos  

15 se a Sinaraõ. Eeu 2o Secretário que fis e aSig 

 nei 

           Jozé Fernandes do Ó                          Marcos Jose doRozário

                     Provedor                                               1840 

                                                                         Manoel daComceicam 

20           Manoel da Paxaõ eSilva                                1o Sarcatário 

                                                                         Thomais Luis Theixeira 

           Cipriano Serafim dos anias                           Thezoureiro 

                                                                         Emriques de oliveira 

                                                                                   2o Fiscal 

25                                                                         Daniel Correia 

           Pedro Martriz                                                Solisitador 

                     Vizitador  

                                                                         Bernardino de Sena 

                                                                         Francisco Borges Xauier 

30                                                                                   Eis thezoureiro 

                                                                         Francisco de Borges eSiva 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Marcos José do Rosário em 07 de março de 1841.  

 

 

 Aos Sete dias do mes de Março do anno do Naçimento 

 de Nosso Senhor Jesus Cristo demil eóito sentos equare 

 nta e hu ) estando o Irmão 1o. Secretario fazendo Vezes 

 de Provedor por mulestia do atual comOs mais Irmãos 

5 abaxo a Sinado naõ sedeu cumprimento ao que 

 ficouadiado dese estremar os Irmão que estaõ com 

 preendidos nalei por aSim ordenar amaio 

 ria dos Irmãos, ficandoaestremaçaõ aguiada para 

 a 1a. Riuniaõ empe[r]terivelmente etombem se  

10 descutir seos Irmãos que naõ pagos suas Cotas sedar 

 mençaes sepodem des contar e por aSim estar  

 Comforme mandou o Irmão Provedor intirino 

 lavrar o prezente termo emque todos seasinaraõ 

 e eu 2o. Secretário que este fis easinei 

15           Manoel da Comceicam                              Marcos Joze ) do Rozário

                     1 Sarcatário Intirino Prvedor                     1841 

           Thomais Luis Theixeira  

                     Thezoureiro                                      Francisco de Borges Silva 

           Henriques deOliveiro  

20                     2o. Fiscar                                           Ruberto Tavares França 

           Joze Rumaõ Soarez Gadelha  

                     Primeiro SoLicitadou  

           Daniel Correia  

                     2 Solisitador  

25           Pedro Martriz  

                     Vizitador  

           Carlos Manuel Rozena  

           Bernardino de Sena  

           Martiniano da Crus a Sipreste  

30           Francisco Borges Xauier  
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Marcos José do Rosário em 04 de abril de 1841.  

 

 

              TErmo de Rozuluçaõ que to 

              mou a Meza da Devoçaõ de Nossa Senhora 

              da Solidade dos Desvalido Ereta na 

              Capella de Nossa Senhora do Rozário dos 15 

5              Misterio 

  

 Aos quatro dias do mes deA 

 bril do anno do Naçimento de Nosso Senhor 

 Jesus Cristo de mil oito sentos equaren 

 ta e hum estando o Irmão Provedor emais 

10 Irmãos abaxo aSignado poise e descuçaõ o que 

 ficou ag[u]iado sobre as Cotas e multas que o[s] 

 Irmãos devem pagar epondo-se por votaçaõ por 

 es curtino secreto foi aprovado o Seguin 

 te que todos os Irmãos que deve ou que deora en dia 

15 nte dever qualquer Cota ou multa por falta de 

 deveres que naõ tiver pago en tempo conpe 

 tente dos seus mençaes se discontará athe) 

 que fique sastifeita taes quantia a fim de se o bser 

 vá restri tamente como manda o §§o 9 do Capítulo 2 e §§ 

20 7 do mesmo Comprimisio e ficar por esta forma 

 vedados os prejuizos que a Devocaõ1 temSofri 

  

 [p2] 

 Sofrido aSim Como foraõ Estremado os Irmãos 

 seguintes por naõ pagarem Seos mençaes Como 

 manda o Artigo 49 da Despuziçaõ geral etc. 

25 Manoel Claudio, Joaquim do Naçimento deJe 

 sus, Simplicio Mamedio Manoel Antonio 

 Vellozo, Manoel Henriques Barata, Miguel 

 Rodriguez de Deus Sirqueira, Domingos Gomes - fi- 

  

                                                 
1 Nesta palavra, os dois grafemas iniciais estão grafados sobre outros. 
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 cando aguiado para2 Sedescutir o acresimo 

30 deçincoenta réis defimta Sobre os Mencaes, e se 

 dar balanço no Cofre ), epor aSim estar con for 

 me mandou o Irmão Provedor emais Irmão lavrá o Pre 

 zente termo emque todos seaSignaraõ e Eu 2o. Se 

 cretário que por ordem da Meza Escrivir eaSignei 

35           Jozé Fernandes do Ó                               Marcos Joze) doRozário

                     Provedor                                                        1841 

           Agostinho Antônio da Cunha 

                     Vis Prouedor 

           Manoel da Comceicam Comvi[.]do 

40                     1o Sarcatário 

           Thomais Luis Theixeira 

                     Thezoureiro 

           Henriques de Oliveira 

                     1o. Fiscal 

45           Joze Rumaõ Soarez Gadelha 

           Ruberto Tavares Franca 

           Filepe Jorje Moureira 

           Manoel RiBero 

 

                                                 
2 Palavra escrita sobre outra. 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Marcos José do Rosário em 02 de maio de 1841.  

 

 

              Contra prostes que fez a Meza1 atual 

              contra a Comisaõ e alguns Irmaos 

  

 Aos dous dias do Mes de Maio demil 

 e oito sentos e quarenta e hum, Contra 

5 protesta o Irmão Provedor emais Mezarios 

 em que o Secretário daComisaõ a Prezentou 

 a Meza atual contra a lei do Estatuto hua 

 Reprezentaçaõ quando o Cappítulo dois §§o sete em 

 dis Concorer com a cota que lhe tocar da dis 

10 pezas extarordinarias que a devoçaõ fizer 

 ou pertender fazer no dezemvolvimento dos 

 seus actos meritorios e juntamente o Artigo 

 oito do Capítulo treçeiro emque dis que a Meza se 

 rá composta de hu) Provedor, hu Viçe Pro 

15 vedor hu ) 1o. Secretário, hu ) Sigundo hum- 

 Thezoureiro, dois Fiscaes dois Soliçitador e hu 

 m Vizitador, e Será Renovada Cada anno 

 edipois que a Devoçaõ Comesar os seus Traba 

 lhos so corer aos Irmãos des validos fica da Par 

20 te da Meza nomiar hua Comisaõ para 

 tomar conheçimento nos delexo da Meza ea 

 Comisaõ, auturizada para suspender a Meza 

 quando conheçer dis lexo no seu andamento, logo - 

 naõ tem aComisaõ jus prezentemente para 

25 empedir os feitos que a Meza prezente tem 

 ex zecutado naõ estando emSeo Inteiro Vi 

 gor para reprimir os feitos da prezente Meza a- 

 cresendo, que dito Requerimento aprezentado pello 

 Secretário da Comisaõ, naõ se compoem se naõ da 

  

  

                                                 
1 <M> escrito sobre <fu>. 
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 [p2] 

30 da asinatura de nove Irmãos que só seaçhaõ asig 

 nados e estes, devendo amesma devoçaõ Mençaes 

 eFintas, Vendo que o Artigo deis do Capítulo 3o. §§o 1o. 

 manda a Meza meditar, ventilar, Rezolver, 

 orden ar tudo quanto for abem daDevoçaõ eda   

35 fiel exzecuçaõ e Suas Instituiçaens de Cujo 

 fim asentou aprezente Meza pello dislexo 

 de alguns Irmãos que imcorer entaes penas naRe 

 uniaõ de 4 de Abril do corrente mandou o Irmão Pro 

 vedor emais Irmãos Corer o escortino depois devotado 

40 pella Meza e foi aprovado por maioria devotos 

 em que deveria-se Cobrar ataes Cotas emultas de qual 

 quer hu ) Irmão que estivese no debito; em Vindo pagar 

 seus mençaes ser emcontrado napróxima Cota ou m 

 ulta que estivese adever aDevoçaõ pois que de outro 

45 modo, naõ nos tem sido posivel obter dos ditos Irmãos 

 eque por isso naõ sejulga a Meza Responsavel aos pri 

 juizos que oCorer atal respeito; que puderar ser 

 Provini[e]nte demal indispuziçoens emque a[lg] 

 ns dos aSinados datal reprezentaçaõ possa 

50 admitir no espirito de alguns Irmãos que naõ, este 

 je bem o facto do grande zello que a Meza toma 

 a respeito damesma Devoçaõ e que por isso amesma Comi 

 saõ eos asinados naReprezentaçaõ he) que ficaõ 

 Responçaves por todos os Prejuizos que oCorer Contra 

55 adevoçaõ, pois que aComisaõ, meramente naõ tem 

 Vigor senaõ em qualificar os nossos Irmãos que per 

 tenderem entrarem nadita devoçaõ athe) o tem 

 po prefixo emque marca o Artigo 8 que asima temos 

 exposto, tombem acrese que sobre o Protesto feito 

60 contra aMeza naõ concordou o Prizidente damesma Co 

  

 [p3] 

 Comisaõ, epor estar Comforme mandou o Pro 

 vedor emais Irmãos abaxo aSignados Lavrar o Pre 

 zente contra protesto emque todos seasinaraõ 
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 e eu 2o. Secretário que Escrevi easignei, 

65                                                                                 Marcos Joze) do Rozário

           Jozé Fernandes do Ó                                               1841 

                     Porvedor 

           Joze Rumaõ Soares Gadelha 

                     primeiro Solicitadou 

70           Pedro Martriz 

                     Vizitador 

           Filipe Jorge Moureira 

                     Irmão 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Marcos José do Rosário em 03 de outubro de 1841.  

 

 

 Aos tres dias domes deOitubro do anno do Naçimento de 

 Nosso Senhor Jezus Cristo de 1841 Estando o Irmão Provedor emais 

 Vogaes deuse Posse a Nova Meza, e ImVentario a sa 

 ber para Provedor o Irmão Vice Agostinho Antônio da Cunha 

5 para Vis Provedor o Irmão Carlos Manuel Rozena, para 1o. Secretário 

 o Irmão Manuel do Espírito Santo para 2o. dito o Irmão Francisco Borge Silva 

 Para Thezoureiro o Irmão Ruberto Tavares Franca para 1o. Fiscar 

 o Irmão Joze) Joaquim Franco para 2o. dito o Irmão Ignaçio deJesus 

 para Soliçitador 1o. o Irmão Bernardino de Sena eSouza para 

10 2o. dito o Irmão Francisco Borges Xavier para Vizitador o Irmão Fra 

 nçisco Antônio Geraldo e por estar conforme Lavremos es 

 te termo emque todos asinamos e eu 2o. Secretário que aCabo 

 que Subcrevi ea Signei                                      Marcos Jose doRozário

                                                                                   1841 

15           Agostinho Antônio da Cunha             Jozé Fernandes doÓ 

                     Prouedor                                              Ex Provedor 

                                                                        Manoel da Comceicam 

           Carlos Manuel Rozena                                  Ex1o Sercatário 

                     Vice Poruedor                            Thomas Luis Theixeira 

20           Manoel do Espirito Santo                             Ex Thezoureiro 

                     1o. Secratario                              Henriques deOliveir[a] 

                                                                                   Ex 1o. Fiscal 

                                                                         Daniel Correia 

                                                                                   1a Solisitador 

25           Roberto Tavares 

                     Thezoureiro 

           Joze Joaquim Franco 

                     1o. Fical 

           Ignaçio deJesus e Souza 

30        2 Fiçal 

           Francisco Borges Xauier 

        2 Sullicitador 

           Francisco Antônio Geraldo Vigitador 
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Marcos José do Rosário em 11 de setembro de 1842.  
 

 

 As onze) dias domes de setembro do anno do Nacimento de Nosso Senhor Jesus 

 Cristo de mil eoito sentos e quaren ta e dois por hu ) extarordi 

 nario deuse Comprimento da Eleiçaõ o que foi deliberado 

 pella Meza de quatro de Setembro esahiraõ Eleito o 

5 seguinte Para Provedor o Irmão Daniel Correia para Vis o Irmão Manoel 

 da Comceicam para 1o. secretário o Irmão Manoel da Paixaõ eSilva para 2o. 

 dito o Irmão Joze) Fernandez do Ó, para Thezoureiro o Irmão Joze) Rumaõ Suares Ga 

 delha para 1o. Fiscal o Irmão Leorpurdino Sergio para 2o. dito o Irmão 

 Izidio da Penha para 1o. Sulicitador o Irmão Thomais Luis Theixeira para 

10 2o. dito o Irmão Militaõ Alberto Petuba para Vizitador o Irmão Joze) Pe 

 reira dos Passos,    Para Comisaõ o Irmão Pedro Martires dito Agosti 

 nho Antonio da Cunha dito Carros Manoel Rozena dito Francisco 

 Borges da Silva dito Ruberto Tavares Franca, para Suplente 

 o Irmão Padre Joze) Faus tino da Costa Gomes dito Joze) Joaquim Franco dito Fran 

15 çisco de Borge Xavier dito Françisco Antonio Giraldo, ficando a  

 adiado o Comvidase a todos os nossos Irmãos estremados para que queren 

 do elles Virem se reunir anos, con nova emtrada é ser aseitos 

 para om<l>ento danossa Devoçaõ e por estar comforme mandou o Irmão 

 Provedor Lavrar oprezente termo emque todos se asignaraõ e eu 

20 secretario atual que este subricrivir e Asinei1

                                                             Manuel do Espirito Santo de Carvalho 

                                                                       1o Secretário 

           Agostinho Antônio da Cunha 

                     Prouedor 

25           Carlos Manuel Rozena 

                     Uice Prouedor 

           Francisco de Borges eSilva 

           Jozé Fernandes do Ó 

           Jozé Joaquim Franco 

30           Roberto Tavares 

           Joze Rumaõ Soares Gadelha 

           Henriques deOliveira 

                                                 
1 Caligrafia de Manuel do Espírito Santo de Carvalho 

 819



           Marcos Joze) do Rozário Vençido domes o Convite dos Irmãos Estremado 

           Thomas Lus Thexera 

35           Izidio da Penha 

           Daniel Correia 
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Marcos José do Rosário em 25 de fevereiro de 1844.  
 

 

 Aos Vinte Cincodo mes de Fevereiro do Anno do Naçi1

 mento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e oito sento equ 

 arenta e quãtro2, es tando o Irmão Provedor emais Irmãos 

 que por hu ) estaordinario foraõ aCordado, despois 

5 dos mais trabalhos dadevoçaõ posse empratica 

 o termo de quatro de Abril de 1841 emandose 

 que ficase corendo deste dia endiante Como nelle 

 se contem edeclara en Virtude do §§º 9 do Capítulo 2 

 e §§º 7 do mesmo Comprisio para setirar dos Mencaes 

10 condo os Irmão vier pagar as fintas ou multas que 

 qualquer Irmão estiver devendo, eo Irmãos Secretarios – 

 naõ discaregará cader no algum sem naõ 

 Ver na Lista que deverá ter, apença no mesmo 

 Livro, dos Irmãos que deverem devendo tombem 

15 esta Lista compariçer entodas as Mezas, epara 

 cons tar mandou o Irmão Provedor emas Irmãos 

 Lavar oprezente termo emque todos seasigna 

 raõ, ficando aguiado para se fazer aCo 

 misaõ para aprovar a nova Reforma e eu 

20 que este <fis> çubriEscrever3

                                                      Joze Pedro daSilva Paraa[su] 

                                                                1o. Secretário 

                                                      Manoel Gonçalves da Silva 

                                                                Provedor 

25                                                      Jozé Francisco de Jesus 

                                                                Viçe Provedor 

                                                      Jacinto Pereira daSilva 

                                                                Thezoureiro 

                                                      Jozé Fernandes do Ó 

30                                                      Henrique de Oliveira 

                                                      Roberto Tavares F[ran]ça 

                                                 
1 Nesta linha, <Vinte Cinco> e <Fevereiro> foram reescritas com tinta mais forte. 
2 Palavra escrita sobre outra. 
3 Caligrafia de José Pedro da Silva Paraguassu. 
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                                                      Mamidio da Costa 

                                                      Juvencio Rodriguez Pinheiro 

                                                      Bernardo Jose do Nasçimento 

35                                                      Feliciano Primo Ferreira 

                                                      Françisço das Chagas de Assis 

  

 [p2] 

           Agostinho Antônio da Cunha 

           Francisco Borges eSilva 

           Lourenço Jose dos Santos Passos 

40           Felicianno Joze de Andrade 

           Marcos Joze) doRozário

   1844 
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DOCUMENTO 11 

Escrito por Marcos José do Rosário em 12 de outubro de 1845.  
 

 

 Aos 12 dias domes de outubro do anno do Naçimento de Nosso Senhor 

 Jesus Christo de 1845, estando o Irmão Provedor emas Irmãos 

 em Meza Estaordinaria deu se comprimento arespei 

 to da carta que remeteu a Meza do anno de 1845, fin 

5 da em setembro o Irmão Pedro Martires, o que foi de çedida para 

 semandar chamar, o dito Irmão Pedro Martires pa 

 ra ofim de dar maos de Irmão ao Irmão ex Provedor 

 Manoel da Comceiçaõ e ficarem em Pas eboa a 

 mizade, pois aSim julgou comviniente aMaio 

10 ria, sem que apareçe ja mas apareça nesta Devo 

 çaõ Cartas deigual natureza; Foi ordenado mas 

 em Vertude daLei que os Irmãos que tiver dis cu tindo 

 outro qualquer Irmão naõ lhe tomará a palavra Sem que 

 aquelle aCabe, compena do Capítulo 2 §§  9 do nosso- 

15 comprimisio aSim Como, Prençipiará de ora 

 en diante os trabalhos da Devoçaõ as 10 horas do 

 dia impeterivel mente as ordinarias em Vertude 

 dehum termo que ja foi deLiberado, 2o. que os Irmãos 

 que estando a Meza aberta seretirar sem Liçença 

20 da Meza, por huma argente Çircuns tançia que 

 tenha depreçizaõ, incorerá na mesma pena, 3o. 

 o Irmão que pedi secoro a esta Devoçaõ que estiver de 

 vendo ao Cofre multas e Mençaes, e a Devoçaõ 

 Cotas do Secorro que lhe for consedido se irá tira 

25 ndo gradualmente o que estiver devendo athe a 

 data do seu requerimento, naõ sedendo do valor 

 dehum mes a dois em Vertude damesma Lei, efica 

 aguiado a tratase sobre1 a Reprezentaçaõ do Irmão 

 Marcos Joze ) do Rozário, outro Sim fica para se entre 

30 gar o dinheiro que por conta deu o Ex Irmão Manoel Cladio 

 Vis to naõ puder mas ser Irmão desta Devoçaõ 

                                           
1 <b> grafado sobre um <f>. 
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 e tombem fica aguiado para serever Contas, epor asi 

 m estar comforme man dou o Irmão Provedor E 

 mas Irmãos Lavrar oprezente termo emque todos 

35 Se aSignaraõ e eu Primeiro Secretario que 

  

 [p2] 

 que este Subscrevi e assine2

                           Felicianno Primo Ferreira 

 Nota Bene 

 Reçebeuse o Imventario na forma do Cus tu 

40 me, e o balanço que fica para ser izaminado 

 na Meza seguinte por naõ haver tempo 

                         Primo Ferreira 

                         Jozé Francisco de Jesus 

                                   Provedor 

45                         Marcilino dos Santos Lima 

                                   Viçe Provedor 

                         Juvencio Rodriguez Pinheiro 

                                   2ª Sacretário 

                         Grigorio Moreira 

50                                   Thezoureiro 

                         Manoel Leonardo 

                                   1o Fical 

                         Mamedio da Costa 

                                   2o. Fiscal 

55                         Maçelino Rodrige Gomes 

                                   1o Sulutador 

                         Henrique Cardoso da Costa 

                         Marcos Joze) doRozário

                         Henriques de Oliveira 

60                         Cristovaõ Barboza 

                         ManoelJosé d’Etre 

                         Izidio da Penha 

                         Joze Maria da Silveira 

                         Bernardo Jose do Nascimento 

                                           
2 Caligrafia de Feliciano Primo Ferreira. 
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65                         Manoel da Comceicam 

                         Manoel de Carvalho Santarem 

                         Felix Fernandez de Santa Anna 

                         Manoel Caetano 

                         Agostinho Antônio da Cunha 

70                         Antônio Faria do Carmo 

  

 [p3] 

                          Carlos Manuel Rozena 

                          Joaquim Rodregue deSanta Anna 

                          Sarafim dos Anjos 

                          Jose do Nacimento 

75                          Victor de Santa Ana 

                          Fernando Ferreira Manços   
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DOCUMENTO 12 

Escrito por Marcos José do Rosário em 16 de agosto de 1846.  
 

 

 Aos 16 dias domes de Agosto do anno do Naçimento de Nosso Senhor Jesus Cris 

 to de 1846, a çhando-se o Irmão Provedor emas Irmão em Meza 

 estaordinaria deuse Comprimento o que ficou aguiado, Sobre a Re 

 prezentaçaõ do Irmão Serafim dos Anjos contra aComissaõ da 

5 Imenda da reforma do Prezente comprimisio por esta se açhar 

 de posse deste dever atres annos enaõ ter dado Compri 

 mento aos seus deveres, e por mahioria devotos foi deLibe 

 rado para adita Comisaõ dá Comprimento ao que está inCa 

 regada da data deste a tres mezes que seade Vençer em 

10 16 de novembro do corrente compena deSerem suspenços emul 

 tados na forma da Lei Artigo 39 das dispuziçoens Geraes 

 Tombem foi ordenado trocase Vinte quatro mue 

 das papel dedois mil réis com perca de dois Tustoens 

 em Cada dois mil réis contra o Cofre da devoçaõ, por naõ 

15 tro carem naCaza da Fazenda por outra Igual quantia os 

 [dinheiros] papeis que [naõ] tem seria firma eNúmero que por isso foi 

 [i]ndo trocaraoCambista Cujos dinheiros foraõ Reçebidos na 

 Devoçaõ no Tempo que elle estava emboa Fe) tombem 

 Na trocase quatro papeis de Vinte mil réis Tombem foi 

20 deLiberado ser deRogado o termo folhas 59 Verço e Ser- 

 Nullo contra a lei do nosso Comprimissio na parte da 

 chamada dos Irmãos estremados, para entrarem Como- 

 Irmãos Novos. Cujos Mezarios que asim opraticaraõ 

 foraõ per duados da Multa que lhe hera Com 

25 petivel pella mahioria devotos por Similhante a  

 Buzo que queriaõ introduzir no sagrado Ar 

 tigo 48; e 49 das mesmas dispuzicoens geraes esó ti 

 veraõ çinco Votos contra nesta parte, tendo si 

 do reprezentado a tal Respeito pello Irmão Mar 

30 cos Joze) do Rozario, e seaçhando o seu Requeri 

  

 [p2] 

 mento desde aMeza Pasada nesta devocaõ, 
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 tom bem foi deli berado por mahioria aex Ce- 

 çaõ de dois Irmãos sobre o Pinhor de Francisco Joze Pe 

 pino de ser aVa luado pello contraste e Vendi 

35 do na forma do Estilo por seachar omesmo pi 

 nhor aoito an nos e sete Mezes na devoçaõ; en 

 aõ estar mas no Cazo de pagar os Juros quanto 

 mas oprinçipal e por asim estar Com forme 

 mandou o Irmão Provedor Lavrar a prezente acta- 

40 e que todos Irmãos se a sig naraõ e eu assinei1

 Nota Bene só hove de deferença 3$200 que foi do troco contra o cofre 

           Jozé Francisco de Jesus                           Felicianno Primo 

                     Provedor                                                   1o. secretário 

                                                                              Juvençio Rodriguez Pinheiro 

45                                                                                        2o secretário 

                                                                              Gregorio Moureira 

                                                                                        Thezoreiro 

           a Rogo de Henriques deOLiveira          Manedio da Cos[ta] 

                     1846                                                           2o Fiscal 

50           Marcos Jose doRozário  

                     1846                                                 Francisco Antônio Gerald[o] 

           Francisco Borges da Silva                                 1o. Sulicitadro 

                     1846                                                 Marcelino Rodriguez 

           Bernardo Joze) do Nacimento                      2o Sulicitador 

55                     1846  

           Paulo do Bomfin                                      Balthazar dos Reis 

           Thomaz Luis Teixeira                                      Vizitador 

           Marcellino de Souza Tellis                      Henrique Cardoso da Costa 

           Serafim dos Anjelos                                 Manoel daConceiçaõ 

60                                                                             Francisco Gomes 

                                                                              Benedito de Lima 

                                                                             Manoel de Jsus 

                                                                              Manoel de Carvalho Santaren 

  Victo de Santa Anna 

 

                                           
1 Caligrafia de Feliciano Primo Ferreira. 
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DOCUMENTO 13 

Escrito por Marcos José do Rosário em 30 de agosto de 1846.  
 

 

 Aos Trinta dias domes de Agosto do anno de 1846, Estan 

 do o Irmão Provedor emas Mezarios em Meza estaordina 

 ria deuse Comprimento ao que ficou Aguiado, eja se açhar re 

 colhida ao cofre aquantia  sahida para o troco desde o dia 17 do corrente 

5 eForaõ estremados em Vertude do Artigo 49 das despuziço 

 ens Geraes, os Seguintes o Irmão Cris tovaõ Barboza dito Francisco Zacari 

 as das Çhagas dito Joaquim de Santa Anna Brigela dito Joze 

 Perreira dos Passos dito Mano el Euzebio Pimentel, sendo Es 

 te estremado para sempre por ter Cahido na pena 2a. ves eos 

10 outros asima dito he ) 1a. estremaçaõ, e fica aguiado para no 

 Domingo 1o. do mes setembro setratar naVenda dos Pinhores e por esta 

 Comforme mandou o Irmão Provedor Lavrar aprezente acta em 

 que todos seasignaraõ; e Eu que assinei1    Feliciano Primo Fereira 

                                                                                 1o. Secretário 

15           Jozé Francisco de Jesus  

                     Provedor                                         Juvencio Rodriguez Pinheiro 

 Nota Bene venderaõ se os Pinhores                           2o Secretário 

 Seguinte de Francisco Jose Pipino                   Gregorio Moureira 

 pela qantia de 77860 réis                                             Thezoreiro 

20 do Senhor Joaquim Manoel de Santa Anna  

 vendido por 34420 réis                                      Mamedio da Costa 

 do Senhor Felipe Botelho                                            2o. Fiscar 

 vendido por 32400 réis                                       Francisco Antonio Geraldo 

 do Irmaõ Thomaz Luis Teixeira                      Marcos Jose doRozário

25 vendido por 28800 réis2                                   1846 

          Feliciano Primo Ferreira  

                     1o. Secretario                                  Bernardo Jose dos Nascimento 

                                                                              Francisco Borges eSilva 

 

                                           
1 Caligrafia de Feliciano Primo Ferreira. 
2 Trecho escrito por Feliciano Primo Ferreira. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.11 Saturnino Francisco da Rocha 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Saturnino Francisco da Rocha  em 20 de outubro de 1873. 

 

 

 As Actas dos Traodinario da noite, de 20 de outubro 73 

 Prezidencia do Senhor Saturnino Rodriguez da Silveira a- 

 chandos prezente o ditto Senhor, uprimeiro Secretario Sat- 

 urnino Francisco da Rocha, 2º. ditto Cezario Ferraes, Tezoureiro- 

5 Manuel Anatacio Cajoeiro, eu Vizitador Francisco Ancel<mo> da Ress 

 urreicao, euporteiro Simião Estelista Cizimbra, eu Cobrador 

 Antônio Gomes, ditto enterino Balbino de Arugo, Caetano de 

 Mattos, Severiano, I Narcizo Domingos, I Eloj Pinheiro, Faustino 

 Joaquim, I Jozé Joaquim, I Daniel Tavares, Manuel Salustiano, João- 

10 Manuel Jezus, Manuel Ivó daRocha, Jermano Pereira, Militão- 

 Alberto, Manuel Tubias, Manuel Leonardo, abri-se A ceição uSenhor 

 Prezidente de Clarou, que tinha covacado uns Es traodina 

 rio, para si Tratar da missa, da Nossa Padoeira, que uSenho<r> 

 Socio de leberasse, como quiria, Visto u dinheiro que u Senhor- 

15 Tezoreiro tinha não xegar, para as despeizas que já 

 estava Carculada então de Clarou, uSenhor Tezoreiro que 

 tinha em seo puder 42$000. que adespeiza andava em 

 secentasico1 mil réis pedio apalavra u socio Narcizo e disse 

 que u Senhor Prezidente, lhe-dissese quanto socio tinha pronto 

20 Respondeo u Senhor Prezidente que tinha 39. disse uSocio 

 Narcizo que neste Cazo, que com o dinheiro do Coffre eas fintas 

 dos socio que se fizesse esta, despeiza sendo todos festeijos 

 A nossa Padoeira, que enquanto a Caza arangasse como 

 pudesse, Pedio apalavra usocio Severiano e disse em 

25 Vista da Sociedade, não teve a Félicidade, do Senhor Tezorei 

 ro prestar conta como sua Senhoria manifesta e por isso 

 e que eu Fallo que sedeve Fazer u Festeijo com o dinheiro que 

 Exgite, deu um aparte u socio Manuel Leonardo pergu 

 ntando au Tezoreiro SiuRestrato de Sua Magestade 

30 se Ficava assim mesmo Respondeo usocio Tezoreiro que 

 não sabia que usocios i quem sabi, que u anno passado Gasta 

 rão 80 mil réis pedio apalavra u socio Caetano e disse au 

                                                 
1 Escreveu primeiramente <secentasete>. Depois, com tinta preta, grafou <ico> sobre <ete>. 
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 Senhor Prezidente, que uSenhor Tezoreiro quizesse Fallar 

 que puzesse outro em seo Lugar para não ser huma 

35 Anarquia para não se dizerem que usocio Vem- 

 desmoralizar A Prezidencia e bom chamar 

  

 [p2] 

 Abem da Ordem para poder. Fazer o Trabalho, u Senhor2

 Prezidente lhe vou au conhesimento da Semblea que tinha 

 em pregados meios de a diquirir algumas Loterias a 

40 qual não apode obiter que hindo o dispois em commissaõ 

 ao Excelentíssimo Senhor Prezidente da Provincia que elle Respondeo que 

 por principio, ne hum nos pudia servir avista de inuito 

 pedidos, deu um aparte u socio Faustino dizendo que gaera 

 custume do Senhor Prezidente da Provincia uSenhor Prezidente 

45 derigio au Socio Severiano pedindo-lhe que lhe-Fizesse entrega 

 dospapeis da reforma do Estatutos, pedio A palavra usocio 

 Severiano perguntou, au Senhor Prezidente se elle só que erá da 

 comissão para Responder, que uSenhor Prezidente deveria ter, 

 u oficiado a commissão para ella Responder, deu um 

50 aparte u socio Leonardo que de sua parte que despensava 

 que lhe cartiase pois a commissão não acabou de enpre 

 enxer a sua obrigação, Pedio apalavra uSocio Severiano 

 disse que uSenhor Prezidente tinha Lumiado uma commissão 

 para Fazer este Trabalho que ella ahinda não tinha 

55 concluido este Trabalho que deixa-se para u outro conselho 

 Finallizar Pedio apalavra u socio Leonardo que Lesse 

 u Artigo 57 e disse que esta erá a obrigação da commissão 

 u Socio Caetano pedio apalavra e disse uSenhor Prezidente 

 em uma ocazião pelo socio Manuel Francisco para diliberar 

60 conhecendo em fim deixemos de parte, uRelatorio de 

 Vossa Senhoria pode deClarar usfeito da commissão não ponho 

 duvida pela sua religião que nós juramos pois o direito 

 que não hé bem ser eleito que uvento que esta a qui hoge depois 

 amanhan, elle não asoutara de que serve este papeis que nos 

65 Fizemos que si u Prizidente que entrar Foi da nossa Feiçaõ 

                                                 
2 Acima desta linha, no início da página 2 do documento está escrito: <Esta A Provada>. Reconhece-se nesse 
trecho a caligrafia de Manoel Anastácio Cajueiro. 
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 Continuaremos com u Trabalho se não Foi emmediata 

 mente nos entregamos, deu um aparte usocio Leonardo 

 e disse que quando sahia desua caza sahia só e acom 

 panhado Com Estatutos I Rigimento para Fallar en- 

70 Regra com u Artigo delle, foj, dando um aparte uSenhor 

 Thezoreiro enterronpido pelo uSenhor Socio Severiano 

 Pedindo uma Iclarissimento das Actas que não estava 

  

 [p3] 

 Prezente Respondeo uSenhor Prezidente que esta namão do socio 

 Faustino disse usocio Caetano porque uSenhor Prezidente 

75 não manda Ler, Respondeo uSenhor Prezidente que Ficava 

 adiado para outro Conselho deu um aparte usocio 

 Caetano que nemhum Prezidente quereria ter este 

 Trabalho, Respondeo usocio Severiano Senhores sóu, 

 encapaz de Trapasar as Ideas deVossa Senhoria naminha 

80 O pinião esta Actas erá para compor uRelatorio, disse 

 u socio Faustino Senhores xegando eu a qui nesta caza 

 Vendo eu. usegundo secretario empossado no lugar 

 que Vossa Senhoria mandou que tomasse conta do lugar sem que 

 micomunicase u o corrido pois eu tinha Visto o ditto 

85 Senhor naporcisão intendia que ahinda não estava 

 pronpto pois eu nada sabia nem aviso nenhum 

 tinha tido orá uSenhor Prezidente este procedime 

 nto de Vossa Senhoria não memandar cartilhar como um- 

 Imidiato do segundo secretario já qui tem as 

90 Actas mandou uSenhor Prezidente ler as actas Forão 

 aprovada Foi mas deliberado que si fizesse aniver- 

 sario na Fórma do custume por não haver nada 

 mas a tratar uSenhor Prezidente emserrou asessão 

 as 11 horas da noite 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Saturnino Francisco da Rocha  em 09 de novembro de 1873. 

 

 

 Acta da Sessaõ do dia 9 de Novembro de 1873 

  

                                Aprovado   Lançada1

  

 Prezidencia do Senhor Saturnino Rodrigues da Silveira 

  

 As 11 horas emea da manhã Estando prezentes o- 

5 Senhores 1º. Secretario, Vizitador, Thezoureiro, e cobradores, 

 e porteiro, Faltando, e 2º. Secretario com cauza, e prezente 

 os Socios Manuel Francisco do Santo e Leonardo, e Rodrigues chanxes 

 Manuel Tobias, o Senhor Prezidente a Brio a seisaõ Fourão Lidas  

 As Actas do Estraordinario de 26, de outubro o Senhor Prezi- 

10 dente e poz2 aprovaçaõ pedio A palavra OSocio Manuel 

 Leonardo e disse que Fazendo parte da commissão da- 

 Reforma do Estatuttos e que elle em memoria não podia 

 nada Fazer com seo Collega Manuel Francisco mas que elle 

 entende que emvista do Artigo 57, que reges a caza Acom- 

15 missão deixou, de compri, com seo deveres e que em vista 

 da Leitura da Acta de via a mesma commissão man- 

 dar, dar ou dar ospapeis da reforma e não dizer que 

 podia os Trabalhos, Ficar sem efeito si o Prezidente 

 não Foise da sua Feição que elle Entregaria ospapeis 

20 e se Foise contennuaria que Fallava Franco, e Leu-se 

 mas Actas da sessão do dia do Aniversario eposta em- 

 discrusão Foirão Aprovada, sendo A do dia 26, emvista 

 da Leitura só. Freio uma em menda e assim, Foi 

 Aprovada, pedindo uma Esplicação o Socio Manuel Francisco 

25 e disse que tendo o Vido Ler-se deigeijava saber por quem 

 Foi, o Socio Severiano Replelido se Foi por elle Manuel 

 Francisco ou, por outro sendo Dada A esplicação, Ficou 

 aprovada ser pello o Senhor Manuel Francisco e Leu-se o De- 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
2 <z> grafado sobre um <r>. 
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 creto da provação da Elleição em que não Ademite 

30 mas aprovação pello o Prezidente da Provincia e disse 

 [o Senhor Prezidente que] em vista do dito decreto deveria 

  

 [p2] 

 dar, possa ao novo Eleito que herá o Senhor Manuel Leonardo 

 que tinha çido mas Votados para Prezidente e dis-se que em 

 vista do Artigo 18, § 1º. não dei posse no dia marcado 

35 por encomodo do 1º. Secretario mas que deixou para 

 houje 9 do corente que então Comvidava3 o dito Senhor 

 asima para tomar possa Leu-se a pauta da 

 Elleição e Lei-se o Demonstractivo da Receita e Dispeiza 

 noperiodo, de Corrido de 28 de outubro de 1872 a 26, 

40 de outubro de 1873 Leu-se um Requirimento de um can 

 didato o Senhor Ignaçio Jozé Teixeira, I posse em dis- 

 cução, Ficou a diado para 1º. sessão Thomou, possa o Senhor 

 Manuel Leonardo e disse o Dito Senhor que o Prezidente deveria 

 dar A pauta os Entencilio por ella Foi Feita a chamada 

45 do Dito Entecilho Ficou assim prehencido o seu dever 

 o Senhor Prezidente Leonardo Fez um, discurcio4 deregin 

 do-se a todos Senhores socio e qual hé o seguinte Senhor  

 Deos dis-se que aquelle que Foise Izattado na terra siria 

 abatido no Ceo I a quelle que abatido seria Izattado eu- 

50 não mi orgulho de me acentar na cadeira chamada 

 da Prezidencia porque cada hum de vós hé hum 

 Prezidende mesmo porque o Prezidente nada hé Senão 

 huma Simples sintinella Vigilante da Lei, restamdo 

 agora Senhores o sagrado dever de agradecemos, anossa 

55 Agusta Padroeira, e pedirmos que nu furtaleiça na 

 União porque só della hé que nasse aforsa porque 

 unidos seremos forte para o Futuro, dizuinidos 

 ocaretaremos a morte des salutar istituisão 

 Findo dis-se que Fazia Deide já, uma obcrevação 

60 sobre o Livro de mensalidade que seacha aRuinado 

 Visto já saber dito que Ficou tudo bem arrumadinho 

                                                 
3 <d> grafado sobre um <s>. 
4 <ur> escrito sobre outros grafemas. 
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 e empossado o 1º. secretario na cadeira que jáocupava 

 aprezetou o seo emtencilho o socio Manuel [?] 

  

 [p3] 

 Fez siente ao Excelentíssimo Senhor, Es-x Prezidente que não 

65 podia mas chamar o Socio para empossar, o novo  

 concelho só sim o Prezidente empossado como de Faito 

 assim continuou em seguida chamou o Socio Alleluia 

 e tomou possa dos Utencilios do seu cargo e assim Ficou 

 empossado, chamou o Senhor Thezoreiro Manuel Anatacio 

70 aprezentou o Desmonstractivo da Receita e Receita e- 

 despezas e depois os conhecimentos do Banco da Bahia 

 1º. 4:128$300 outro de 1:119$980 réis no Banco Mercan 

 til, 100$000 réis na Caicha Hepothecaria 100$000 réis na-   

 economia 566$0005 réis economica 297$000 réis dinheiro 

75 em Coffre 55$000 em Leitra 20$000 réis um sobrado 

 no Valor 2:69$280 réis pretencente A Ditta sociedade 

 Fazendo esta quantia de Oito contos quatro 

 centos e cincoenta e cino mil quinhentos e sessenta 

 Reis os quaes a 8:455$560 réis abatendo as despezas 

80 anuais 336$680 réis saldo 8:205$080 réis uma 

 Escriptura da compra da caza, seguro da mesma 

 Fiancas da Loja conhecimentos de Dessima dois 

 Castiçaes de prata uma Escrevania galvanizadas 

 e assim Ficou empossado de novo na cadeira que 

85 oCupava Leu-se o artigo 31 dos Estatutos e 32 

 dos mesmo e pedio o socio Manuel Francisco uma Esplicação 

 sobre os socios que ainda não pagarão as Fintas 

 da missa que he precizo cobrar-se para o coffre 

 não sofrer e o Prezidente disse que havia de se- 

90 cobrar eo Thezoreiro quiz de clarar os qual que 

 ainda não tinho pago e Foi chamado o Senhor 

 para tomar possa como Vizitador e os Senhores 

 Francisco Ancelmo I Rodrigues sanches como cobrador 

 e como porteiro o Senhor Victor Jozé Mathias 

  

                                                 
5 Segundo <6> grafado sobre um <5>. 
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 [p4] 

95 e assim Ficou todo o Concelho emposado Ficando 

 todos os Utencilios ao Cargo do mesmo em seguida I por 

 não aver nada mas atratar o Senhor Prezidente 

 Manuel Leonardo emserrou a sesão mandando em 

 premir no correio da Bahia a Formalidade 

100 da poscia, As 3 horas datrade emcerrou o Trabalho 

 esta eu Fiz assinei 2º. secretario 
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3.2.12 Saturnino Rodrigues da Silveira 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Saturnino Rodrigues da Silveira em 06 de maio de 1868.  

 

 

                                    Lançada1

  

 Atta do Dia 6 de Maio de 1868 

  

 Reuniso o Soçio Prisidente é mais José Pedro do Sacramento 

 é mais membro que Parençeio o Concelho. 

5 o Senhor Prisidente mandou ler2 o Riguirimento é 

 des passo do Senhor Excelentíssimo Prisidente da Provincia 

 no Qual Constava a sua Demição pedida por elle, 

 a Vista do Despasio o Senhor Prisidente Sinjio a or 

 artigo 48 do Estatutos Chamando o Senhor Sosio 

10 Pantaliaõ Lopes Vilas Boas para o luga de 

 de Prisidente; porem ó Dito Senhor Recusou di- 

 Zendo que naõ hera o midiato em voto. que a Vis- 

 ta do Despacho3 Chamase4 ó midiato em Voto o qual 

 Prosedeo a é leicão de 27 de outubro de 1867. O Senhor 

15 Prisidente José Pedro do Sacramento: 

 a Prezentou mais que Tinha a Lumiado uma Comiçaõ 

 Conpreta de 5 menbros para Trata da Luminação 

 que Tem de Proçede Quando Urtima a Guera. 

 Cusos hé o Senhores heis Prisidente José Pedro do Sacramento 

20 Joaõ Theodorio da Sulidade  Amansio Benedito dos- 

 Passos Manoel Leonardo Fenande: 

 Continuou ó Senhor Presidente ho Trabalho da Eleiçaõ 

 Chamou para Luga de Prisidente ó Senhor Soscio 

 Manoel Francisco do Santos Por Sei ho midiato em 

25 Voto. Foi a Seito pello Dito Senhor: Samou logo 

 heis Prisidente para ledar Posia: pedio a palavra 

 o Senhor Sosio Pantalaõ Lopes Vislas Boa: que o Berçevaçe 

 ho artigo 57: depois de lido ó artigo pois Ençecucaõ. 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
2 <r> grafado sobre um <i>. 
3 <c> grafado sobre um <s>. 
4 <C> grafado sobre um <s>. 
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 neste Entre Vale a Presentou Senhor Sosio Thezoreiro 

30 Joaõ Theodorio da Sulidade: que hindo na caxa Seguinte 

 Puthecaras 

  

 [p2] 

                       Caxas Seguinte 

              Ditas Putecara       2$000 2$300 

                        Dita [reseva] mercantia  2$000 

35                        Dita Economia   11$000 

                        Dita [?]            10$000 

                              25$300 

  

 Depois Trabalho a Presentou Senhor Prisidente 

 um Ralatorio Sercunstançial do Erzesiço dos seu 

40 Trabalho: Tomou Posia Senhor Prisidente Manoel 

 Francisco dos Santos: Resebeio hotençilho Seguintes 

 Huma horas Marianas huma fotinha do anno segunte 

 huma Capa duas xave uma do Cofre é outra da 

 Gaveita é mais Papeis pertencente a mesma  

45 Sosiedade Ficando Faltando no Balanço 

 do Cofre: Foi pago ho Escretuaro da Mesma 

 Senhores Conçosios Foi Prosedido Este Trabalho 

 Tançomente com ho Conselho é por orgençia da 

 do Prisidente Ficando para Leva ao Consimento 

50 da Sembelha: 

  Lomiou uma Comiçaõ Senhor Prisidente 

 para é zaminal as Contas do anno de 1867 

 hordenou Tambem ao Thezoreiro para 

 Lemvantar Ó Dividendo do Consimento 

55 do Banco da Bahia da Quantia de 2:752$728 

 he outro dito de 1:77$340 

 Pertençente a mesma Sosiedade: 

  Por Estar Comforme mandei 

 palsal- 
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DOCUMENTO 02 

Escrito e assinado por Saturnino Rodrigues da Silveira em 29 de novembro de 1868.  

 

 

 Actha da Seçaõ Magin[.] do Niverçaro 

 No dia 29 de novembro de 1868 

  

 Abril a Ceçaõ O Senhor Soçio Prisidente 

 ho meio Dia Estava Prezente 11 Senhor 

5 Sosios: Lidas Açtha1 anteçedente foi a Provado 

 Senhor Prisidente mandou ler artigo 272 e 343

 a Sesaõ poderaõ o numero de 25 Sosios 

 e no Cazo de Urgencia Fara com os que 

 Tivel4 ó Senhor Sosio Thozoreiro Ler o Seu 

10 Relatorio5 da Dispezas Feitas no anno 

 de 1868: Pedio a palavra o Sosio Godinho 

 que Está Bom ho Relatoro poren Faltou 

 Ler a dispeza do Predeiro:     Foi Lido 

 Des mons trativo de Dispeza é Reseitas  

15 do mesmo anno: Foi Lido o Relatorio 

 do Prisidente dos Seu Trabalho Foi 

 Lido um a nunçio Feito no Jonal 

 que Comvidava Todos o Sosios para a misa 

 Foi feita a Leicaõ Na forma dos Costume 

20 Foi Lido o Artig 9 do Estatutos da o Brigação 

 do Sosios Pedi a Palavra o Sosio Tizorero 

 a que o Sosio es tando a Trazado naõ Esta no g- 

 ozo de Votal: Pedio a Palavra o Sosio  

  

 [p2] 

 Manoel a Anselmo Dizendo Qeria que 

25 [Desa] em Ler que Todos o Sosios Atraza 

 do Tiria o Gozo de Votar: Prizidente a 

                                                 
1 Grafou inicialmente <a> minúsculo. 
2 <7> grafado sobre um <4>. 
3 <4> grafado sobre um <5>. 
4 <v> grafado sobre um <l>. 
5 <R> escrito sobre outro grafema. 
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 Prezentou que ho Sosio Estando Garantid 

 o Pele Rigimento o que Faria elle 

 Pedio a palavra pela 2 o Sosio Manuel 

30 Leonardo que Ledese huma Espelica 

 caõ o que Segnifica es palavra que Sosio 

 neum de pois de Ter a Sestido Qualque 

 Trabalho es tava noguozo de Votal: 

 Foi Samado a Tençaõ pello segunda 

35 Veis o Sosios Manoel Ançelmo 

 Prez entou e Prisidente que o anno enteced 

 nte es tando mais6 mais a Trazado Forem 

 Votado: <o Senhor Prisidente Mandou ler> Em Vista do artigo 44 dos 

 Estatutos Feis a Eleição  

  

 [p3] 

40 E de pois de A purados Deos Seguintes 

 Rezutados para Prisidente Manuel Francisco 

 do Santos para 1º. Secretaro Manoel 

 Leonarde para Theozoreiro Joaõ Theodorio 

 Para 2º SeCretaro Saturnino Rodriges 

45 para Cobradou André Xa viel 

 para Vizitador Francisco Ançelmo 

 Porteiro Amanco Benedito do Passos 

 para Cobradou Justino Fernandes 

 de Santana:   Por esta Comforme 

50 Mandou o Senhor Prisidente a Lavrai 

 a Competente Actha na Qual 

 Todos Seasinaros 

 Manoel Francisco do Santos Prizidente 

 Narsizo Domingos de Santa Ezabel 1º. Secretário 

55 Satornino Rodriguez da Silveira 2º. Secretário 

 Joaõ Theodorio Thezoreiro 

 Jultino7 Fernandes de Santana 

 Francisco Ancelmo da Recaõ 

 Manoel Leornado 

                                                 
6 <is> escrito sobre outros grafemas. 
7 <l> grafado sobre um <s> e <t> grafado sobre um <u>. 
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60 Amaco Bemedito do Passos 

 Manoel Alnastasto 

 Eloi Rodriguez Xeixa8

 Andre Xaviel 
 

                                                 
8 <X> escrito sobre outro grafema. 

 842



DOCUMENTO 03 

Escrito e assinado por Saturnino Rodrigues da Silveira em 03 de janeiro de 1869.  

 

 

  Lançada1

  

 Actha dia 3 de Janeiro de 1869 

  

 Reunice o Concelho o Senho Sosio Prisidente 

 a meio Dias es tava Prezente 11 Seho Senhor 

5 Sosios2 <Prizidente> a prezentou que Tinha Cartiado 

 Sosios para Virem res pondei Envista da 

 Cartas que Tinha Resebido: pedio a palavra 

 o Sosio Jerado que ja Tinha Respondido 

 a Prezentou o Prizide te Estando Doente he naõ 

10 Estava siente pedio a palavra o Sosio 

 Jerado que elle Estando pagando Seu3 atraza- 

 do Setinha grasa ou naõ. Res pondei o Sosios 

 Prisidente que Esta Caza Sempre consedei 

 graça es hé que o Sosios naõ Trave com 

15 o Seu Tratado Pedio4 a palavra o Sosio Francis- 

 co da Chagas5 a XiCiz que Se Referia a ho 

 Dizer do mesmo Sosios Jerado:    Leuse hum 

 Reguerimento de um Candidato. Fez a votaçaõ 

 Foi a pro vado. Pagou Sua entrada <10 000> Depromo Esta- 

20 tutos O Sosio Francisco Ançelmo mandou Palle 

 de Sua Falta Pela Segunda Veis ho Sosio Prisidente 

 Lomiou Duas Comiçaõ para Relatare no Aniverç- 

 alho da Sosiedade Montipio dos Altistas Sendo 

 ho Segintes Senhores Justino Fernandes de Santa 

25 Andri Xaviel de Araujo Francisco Ancelmo da 

 Recaõ é Para Em perial Joaõ Theodoro da Solid- 

 dade Amanso Rodriguez Chexo Severiano Pedro 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
2 Segundo <s> grafado sobre um <o>. 
3 Escreveu primeiramente <Sua>. 
4 <P> escrito sobre outro grafema. 
5 <Ch> grafado sobre um <X>. 
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 Senho Sosio Prisidente man dou que Tirase a Conta de 

 Jozé Faustinlo mais a do Sosio José a Tanaso que 

30 que pedio em Seçaõ mais o Sosio Jerado e mais 

 a do Sosio Francis co da Sagas e a Xis 

  

 é Por esta Conforme mandou ho Sosio Prizidente 

 Pasa naqual Todos Se asina ros 

 Prisidente Mano el Francisco do Santos 

35 1 Se cretaro Manoel Leonardo 2 Satornino Rodriguez  

 Joaõ Theodoro da Solidade Andrei Xaviel da a Raujo 

 Amancio Rodriguez Seixas Seviriano Pedro da Silva 

 Eloio Rodriguez Seixa. Amanço Benedito dos Passos 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Saturnino Rodrigues da Silveira em 14 de fevereiro de 1869.  

 

 

                      Lançada1

  

 Actha da Seção do 14 de Fevereiro de 1869 

  

 Reunio á Seção ha o meio dia esta 

 prezente 12 Senhor Sosios madou

5 ho prizidente mandou Lea ho <artigo> 1º do Re- 

 jimento para entiligença do Sosios. 

 Foi Lido hum Recririmento de hum 

 Candidado: Foi Lido mais ho Artigo 

 27 e 28 e 34 <e 35> para entiligença do Soçios Vir 

10 em Tarde: de Pois Sosio Prizidente man 

 dou Ler ó Sengulha que a Vizava ho 

 Socio para hodia2 14 do Seguinte 

 Fez a Votação Foi a Provado o [?]3 Sua

 Entrada 10$000 réis he naminamete ho 

15 Candidato por nome Ricardo Jozé Hinaçio 

 Pagou Sua Entra da 10$000 hé Depromo- 

 Se, a ho mesmo Tempo: 

 Ó Senhor prisidente mandou Ler o Artigo 

 9 dos Estatutos é mais o Artigo4 37 do mes<mo> 

20 a Prezentou ho5 Prizidente que ho Sosio 

 Jerado é Senho Xaga e Axiz Queria 

 Continual a pa<ga> Seu6 de vo porem 

 he com a Condiçaõ de Ter Direito  

  

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
2 <h> grafado sobre um <d>. 
3 Por ter sido riscada pelo autor do documento, não se conseguiu ler esta palavra. 
4 <i> grafado sobre um <o>. 
5 <h> grafado sobre um <q>. 
6 Escreveu primeiramente <Sua>. 
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 ho Sosio prezidente poz7 em Secução do 

25 Sosios o Sosio Pedro Foi Desidido 

 pela maioria que o Sosio Tiria Dereito 

 Pagando Todo Seu de vos é neste Sent 

 ido hordenou o Senhor prisidente que 

 Se Escrevece a ho Ditos Senhos: Foi Lido 

30 hum Reguirimento do Escrituraro Pedindo 

 ho mento de Sua mensalidade: ho 

 Senhor prisidente Poz em Secuçaõ8 dos 

 Sosios he como nada Disero o Sosio Prizidente 

 Sensiçe ao Artigo 45 dos Estatusto que Trata do 

35 ne gosio de Horgenca naõ des pasça na premeira 

 Seçaõ Ficara para a Seguinte 

 ho Senhor prisidente: por Esta Conforme 

 mandou Lavra 
 

                                                 
7 <z> grafado sobre um <r>. 
8 <S> grafado sobre um <Z>. 
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3.3 GRUPO 03 – PROVÁVEL AFRICANO 
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3.3.1 Joaquim do Nascimento de Jesus 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Joaquim do Nascimento de Jesus em 07 de julho de 1839. 

 

 

 Aos sete dias do mez de Julho demil eoito 

 centos etrinta enove estando o Irmaõ Viçe- 

 Provedor emais Irmãos afim a Meza nafor 

 ma do Costume para andamento damesma 

5 Devocao amfim de se areçeber os Mensais 

 epor naõ Compareçerem disso mesmo 

 mandou OViçe Provedor lavrai opre 

 zente termo emque se Asignou 

 Comos ditos Irmaos e Eu que este fiz 

10 e Assignei  

                                                             Joaquim do Nasçimento de JEsus

                                                                     2o. Secretário 

           Thomé Manoel de JESUS 

                     Viçe Provedor 

15           Pedro Matriz 

                     es Porvedor 

           Francisco Borges 

                     es thezoureiro 

           Joze Franco 

20           Roberto Tavares França 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Joaquim do Nascimento de Jesus em 01 de novembro de 1839.  

 

 

 Aos primeiro dias do mez de Novem bro- 

 demil e oito centos etrinta enove estando 

 oSenhor Irmãm Ex Provedor eMais Men- 

 zarios da Devoçaõ de Nossa Senhora da So- 

5 lidade dos Desvali do foi proposto em Me- 

 za que por, falta de naõ sepo der dar anda- 

 mento aostrabalhos da mesma Devoçaõ- 

 foi pro pos to pello o mesmo Ex Povedor 

 Digo que por falta do Provedor e Mais 

10 Menzario naõ Compare ceraõ sendo estes 

 Cor tiados como mar ço Os Artigos 19 20 e 21 do 

 Nosso Comprimisso passou aprezidir ames- 

 ma Meza de Eleiçaõ o Ex Provedor- 

 Pedro Martire e esse Comjunto Com Mais- 

15 Irmans. Ex-po-çe a lumiaraõ hum a Com 

 missaõ Canoni camente Com Isco tilho Com Çinco 

 Nebros de que foraõ aprovados para- 

 Prezidirem o Anno prezente por- naõ ser 

 pocivel se a çhar o Compito de Vinte hum 

20 Irmaõ Como marca omesmo Artigo 4 do Nos 

 so Comprimisso / e Nesta mesma Commissaõ 

 se Acentoce com majoria de Vottos serem per 

 do a dos Os mencais Vencidos em des do mes de 

 Novembro Digo de se tembro do anno de 1837 

25 athe setembro di 1839 - epor que assim foi de 

 treminado por majoria absuluto de vottos 

 ficando a ditta Commissaõ sugeita a susten 

 tar o Andamento da Devoçaõ e Por estar 

  

 [p2] 

 Por estar Com forme mandou aReuniaõ la- 

30 vra oprezente termo em que nós nos Asignamos 

 e Eu que este fis easignei outro sim fi 

 850



 cando adiato para a Com misaõ tomar Conta 

 dos Averes da Devocaõ eEu que este fis 

 eas signei 

35                                                         Joaquim do Nascimento de JEsus

                                                                   2o Secretário 

           Pedro Martriz                      Daniel Correia 

                     Es Porvedor                         Es Thozoureiro Enterino 

           Jozé Fernandes do Ó          Francisco Borges Xauier 

40                     Ex Secretário              Eis thezoureiro 

           Marcos Joze) doRozário      Bernardino de Sena 

                     1939                                      Ex 1oThezoureiro 

                     Ex Sulicitador   

                                                         Jozê Joaquim Franco 

45                                                         Roberto Tavares Franca 
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3.4 GRUPO 04 – PROVÁVEIS BRASILEIROS 
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3.4.1 Antônio Agostinho da Cunha 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Agostinho Antônio da Cunha em 18 de junho de 1837.  
 

 

                                Termo 

  

 Aos osdizoito dimas domes de Junho demil eoito sen- 

 tos etrinta e seto estando oProuedor emais meza- 

 rios danossa de Vocaõ leu-se otermo doque ficou ag- 

5 uiado esiguise aizecuçaõ della inaõ sefes o imuen- 

 tario por impidimento insto ficando adiada 

 para aprimeira reuniaõ outro sim ficando 

 asistremacons dedodos Irmaõ eIrmã que tiuerem 

 emcurido no Artigo 49 naprimeira reuniaõ des- 

10 pois dafesta danossa Padrueira por asim há- 

 ver detriminado ameza por maioria abusu- 

 luta deuotos edispois deserem istremados naõ 

 serem adimitidos sem que naõ Contribua de- 

 huma so ues Comque deuer enunca empar- 

15 cela epor esta asim Comforme mandou ono 

 sso Imaõ Prouedor fazer este termo emque eu 

 Joaquim Malaquias de Santa Anna aSignei como Secre 

 tario1

                                                                      Joaquim Malaquias de Santa Anna 

20           Pedro Matriz                                               Secretario Actual 

                     Porvedor                                           Vizitador2

                                                                      Thomé Manoel de JESUS 

           Jozé Fernandes do Ó                       Marcos Joze) do Rozario 

                     Viz                                                     Solicitador 1837 

25           Agostinho Antônio da Cunha             Manoel da Comceicam 

                     2o. Sacretario                            Bathezar do Reis 

          Bernardino de Sena                           Jozé Ventura 

                     Thezoureiro                            Joze Rumao Gadelha 

           Manoel Victo Serra                          Manoel Martinz Grangeiro 

30                     1o. Fical                                   Joze Gabriel 

   

                                                 
1 Letra de Joaquim Malaquias de Santana. 
2 Tomé Manuel de Jesus primeiro escreve o seu cargo, depois assina. 
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           Daniel Correia                                  Ignacio deJesus e Souza 

                     2o Fical  

 

 855



DOCUMENTO 02 

Escrito por Agostinho Antônio da Cunha em 06 de agosto de 1837.  
 

 

                                Termo 

  

 Aos seis dias domes de Agosto dimil eoito sentos etr- 

 inta e sete estando oProuedor imais Mezarios 

 leuse otermo emque ficou aguiado onosso Irmão Tizo- 

5 zeiro tem dado Comprimento nopreparato- 

 rio doaltar etambem esta recebendo as fintas 

 dos nossos Irmão enaõ se findou o Inuentario por 

 naõ Comparicer o Irmão Ex Tizoreiro Francisco deBo 

 rgis Xauier Fica onosso Irmão Secretariro para 

10 Iscrever at[od]os os Irmãos e Irmãs Como manda o Ar 

 tigo 21 do nosso Comprimico epor estar Comfo 

 rme mandou o nosso Irmão Prouedor laura este 

 termo emque eu Como Secretario Sobre escriuo 

 eaSignei 

15                                                           Joaquim Malaquias de Santa Anna 

                                                                      Secretário da Meza Atual 

           Pedro Martriz                         Agostinho Antônio da Cunha

                     Porvedor                                  2o Secretario 

           Bernardino de Sena  

20                     Thezoureiro                  Francisco dePaula 

           Daniel Correia                        Amador Martins 

                     2a. Fial  

  

 [p2] 

           Joze do Nacimento de São Boaventuras 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Agostinho Antônio da Cunha em 17 de dezembro de 1837.  

 

 

                     Termo dePosse einuentario 

  

 Aos dezassete dias do mes de Dezembro demil 

 eoito sentos etrinta esete estando ambas 

 asmezas sedeu Poss[e] einuentario nafo- 

5 rma do Costume epor esta Comforme ma 

 ndou o Irmão Prouedor fazer este termo em que 

 eu Como Secretario escrivi e asignei 

                                                                         Agostinho Antônio da Cunha

                                                                                   Secretario Atual 

10                                                                         Joaquim Malaquias deSanta Anna 

                                                                                   Ex Secretário 

                                                                         Ignaçio de Jesus e Souza 

           Pedro Martriz                                               Porvedor 

                     es Porvedor                                Bernardino de Sena 

15                                                                                   Ex Thezoureiro 

           Joaquim do Nascimento de JEsus     Daniel Correa 

          2o Secretário  

                                                                         Amador Martins 

                                                                                  Tezoreiro Atual 

20                                                                         Manoel Antônio Velozo 

                                                                                   2o Sulicitado 

                                                                         Cipriano Serafim dos Anjos 

                                                                         Manoel Joze do Nascimento 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Agostinho Antônio da Cunha em 07 de abril de 1839.  

 

 

 Aos sete dias demes de Abril demil e oito 

 sento etrinta enoue estando oVis Pro- 

 uedor emais mezaris da Deuocaõ Comp- 

 iu ameza na forma do Costume para 

5 o andamento dam[es]ma Deuocaõ etam- 

 bem Sobre ospinhoris que iziste no Cofre 

 desta Deuocaõ adonde Compariceu oIrmão 

 Tizoreiro Intirino da Irmandade de Nossa Senhora do- 

 Rozario dos 15 Misterio com o deuito  

10 dequarenta mil réis pertencente ames- 

 ma Deuocaõ Recebemos a quantia de- 

 Sis mil equatro Sintos deiros dos qu- 

 arenta mil réis recebemos mais a qu- 

 ntia deueinte mil réis por Conta 

15 athe adata de hoie ficando a Dita Ir- 

 mandade responcalve pelo resto [iuros] 

 Digo nomesmo atto Pagou dafalicida 

 Prouedora Luiza Paxece a quantia de- 

 dois mil Sento e quarenta réis tambem 

20 dofalecido Jose deSão Boauentura mil 

 sento e oitenta réis tambem pelo conce- 

 rto doSirco para amesma Senhora mil 

 reis mais para huma xaue doninxo 

 damesma Senhora tudo isto prefas 

25 a conta aSima recebida epara Costar 

 fis oprezente termo Bahia 7 de Abril 

 de1839   Agostinho Antônio da Cunha

                          1o Secretario 

           Thome Manoel de JESUS 

30                     Viz Provedor 

                                                         Joaquim do Nascimento de JEsus 

                                                                   2o Secretário 
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Daniel Corria 

                                                                   Sem efeito 

  

 [p2] 

35           Bernardino de Sena Souza 

                     Ex Therzoureiro 

           Cipriano Serafim dos Anjos 

           Manoel Antônio Vellozo 

           Francisco de Borges eSilva 

40           Arogo dosenhor Roberto Tavares 

           Joaquim do Nasçimento de JEsus 
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3.4.2 Félix Fernandes de Santana 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Félix Fernandes de Santana em 01 de novembro de 1846.  

 

 

 AoPrimeiro dia do mes de novembro de 1846 

 Estando o Provedor e os mais Irmaoe )ns em acto de Meza 

 feiçe os Trabalhos na forma da Ley do nosso Ista- 

 tuto ficando adiado para aprimeira reuniaõ responder- 

5 se as duas Cartas de Luis Thexeira Gomes e hum pro- 

 jetto do nosso Irmaõ Manoel da Conceicam e outros reque- 

 rimentos que ficaõ no Alquivo istando Concluido os nos- 

 ços trabalhos mandou o Provedor passar este termo 

 emque todos assignamos e Eu que Sobre Escrevy 

10                                                                   Felix Fernandez de Santa Anna

           Joaõ deDeos deSanta Roza                     1o Secretário 

                     Provedor                               Claudio Joze Gounes 

           Manoel deCarvalho Santarem  

                     2o Secretário                         Feliciano Primo Ferreira 

15           como tezoureiro 

           Sarafin dos Anjos 

                     Thezoureiro 

           Joaõ deDeos Pires Ferreira 

                     2o Fiscál 

20           Albino Francisco Borgem 

                     1o. Sollicitador 

           Juvençio Rodriguez Pinheiro 

           Angelo Viricimo Pinhero 

           Hemrique deOliveira 

25           Victor de Santa Ana 

           [Henrique] Cardozo da Costa 

           [Manoel] da Comceicam 

           [Joze] Maria daSilveira 

           Marcos Joze) do Rozário 

30           Antonio Faria do Carmo 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Félix Fernandes de Santana em 06 de dezembro de 1846.  

 

 

 Aos Seiz1 dia do mes de Dezembro de 1846 

 Estando emacto demeza feiçe ostrabalhos na forma 

 do Costume epor passar de Ora ficaraõ adiadas asrepre 

 zentaçoe )ns a Saber huma do Irmão Manoel da Conceicam 

5 e outra do Ex Irmão Luiz Thexeira para ter o Competente 

 provimento na1a Dominga do mes de Fevereiro do an 

 no Proximo vindouro epara Constar mandou o 

 Visse Provedor Lavrar oprezente Termo onde todos 

 nos assignamos e eu 1o Secretario que fis eaSignei 

10                                                             Felix Fernandez de Santa Anna

           Manoel José d’Etre 

                     vice Provedor 

           Sarafim dos Anjos 

                     tezoureiro 

15           Joaõ de Deos Pires Ferreira 

                     2o Fiscál 

           Marcos Joze) doRozário 

           Lepoldino Sergio 

           Bernardo Joze do Nasçimento 

20           Paulo do Bomfim Pereira 

           Manoel Angelo de Santa Anna 

           Fernando Ferreira Manço 

           Claudio Joze Goumes 

           Manoel Caetano 

25           Joze Francisco de Jesuz 

           Gregorio Moreira 

 

                                           
1 <Seiz> foi escrito sobre <primeiro>. 
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  DOCUMENTO 03 

Escrito por Félix Fernandes de Santana em 07 de março de 1847. 

 

 

 Aos Sete dias do mes de Março de 1847 estan- 

 do em reuniaõ de Meza O Provedor e mais Mezari- 

 os fesçe os trabalhos na forma da Lei e foi aprezenta 

 do as Contas do Thezoreiro do socorro que deu aos Irmãos 

5 Duentes etaõ bem das Missas que mandou dizer pelo 

 Falecido Irmão Bernardino de Sena e Souza 

 Deuse taõ bem oito mil e trezentos [e]Vinte 

 a Irmâ Zeladeira a Senhora Dona Damianna 

 para os Ornattos danossa Senhora da Solidade dos  

10 Desvalido tirados por finta dos Irmãos desta de 

 Voçaõ e ficou adiado para o dia 14 do Corrente mes 

 em Seçaõ Estraordinaria setratar do forro 

 do Altar da mesma Senhora e por istar comfor 

 me mandou o Provedor passar este termo 

15 em que todos assignamos e eu que o fis e Sobre 

 Escrevi                                                       Felix Fernandez de Santa Anna

           Joaõ deDeos deSanta Roza                     1o Seçretário 

                     Provedor                               Ignacio de Jesus e Souza 

           Manoel deCarvalho Santarem      Manoel Angelo de Santa Anna 

20                     2o Secretário 

           Sarafim dos Anjos 

                     tezoureiro 

           Geraldo Jose da Comciscao 

                     1o Fiscal 

25           Joaõ de Deos Pires Ferreira 

                     2o. Fiscal 

           Bazelio Gomes 

           Claudio Joze Gounes 

           Paulo do Bomfim Pereira  

30           Jose Joaquim Franco 

           Juvençio Rodriguez Pinheiro 

           Bernardo Jose do Nascimento 

           Jozé Francisco de Jesuz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3 Francisco Zacarias das Chagas 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Francisco Zacarias das Chagas em 05 de novembro de 1843.   
 

 

 Aos dias Sinco do mes, deNovembro de 1843 estando O Visse 

 Provedor eMais Mezarios em Acto deMeza fes-se os 

 trabalhos, emActo DeMeza da forma do estilo eficou 

 aguiado para o dia dezanove do corrente mes, Reunir huma 

5 Meza estraordinaria para aCabarmos, Com os trabalhos 

 da Reforma dos nossos artigos epor estar Comforme 

 mandou O Visse Provedor, paçar este termo e nos 

 todos asSinamos, eEu que este fis easSinei, Bahia 5 

 denovembro de1843 

10           Jozé Francisco de Jesus                             Joze Pedro da Silva Paraasu 

                     Vice Provedor                                             1o. Secretrario 

                                                                                Marcelino dos Santos Limo 

           Francisco Zacarias das Chagas                      Thomas Luis Teixeira 

                     2o. Sacretario  

15           Jacinto Pereira daSilva  

           Carlos Manuel Rozena                              Marcelino Rodriguez gomes 

           Manoel do Espirito Santo de Carvalho  

                                                                                Feliciano Joze de An 

           OPadreJozé1 Faustino da Costa Gomes            drade 

20           Athanazio da Crux Lacerda                      Mamedio da 

                                                                                         Costa 

           Agostinho Antônio da Cunha             Pero Pedro  

           Izidio da Penha                                                   Cardozo 

  

 [p2] 

           Christovaõ Ba<r>boza 

 

                                                 
1 A abreviatura <Pe> - Padre - está escrita sobre o <J> da palavra <Jozé>. 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Francisco Zacarias das Chagas em 03 de dezembro de 1843.  
 

 

 Aos tres dias domes deDezembro de1843 estando o Provedor, 

 emais Mezarios, em Acto demeza fes-se os trabalhos, em 

 Acto deMeza da forma do estilo e ficou aguiado para 

 o dia deZasete do Corrente mes, tratar-se daComiçaõ. so- 

5 bre a Reforma da lei, e por estar Comforme o Provedor, 

 mandou lavra este termo enos, todos asSinar-mos 

 e Eu que este fis, easSinei      Bahia 3 deDezembro de1843 

           Manoel Goncalves daSilva                           Joze Pedro da Silva Paraascu 

                     Provedor                                                       1o. Cecretario 

10           Jozé Francisco de Jesus 

                     Vice Provedor 

           Francisco Zacarias das Chagas

           Jacinto Pereira da Silva 

                     Thezoureiro 

15           Manoel Caetano 

                     1o Fical 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

                           1o

                     Solisictador 

20           Feliciano Jose de Andredi 

                     2o Colilador 

           Francisco das Chagas deAssis 

           Joaõ deDeos deSanta Roza 

           Francisco Telles demenes 

25           Marcelino Telles de [?] 

           Bernardo Jose do Nasçimento 

           Manel de Jeus 

           Geraldo Jose da Conçisçaõ 

           Manoel Euzebio de Jesus 

  

 [p2] 

30           Jozé Ramos 

           João Chrizostomo Souza 
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           Agostinho Antônio da Cunha 

           Mamedio daCosta 

           Feliciano Primo Ferreira 

35           Jozé do Nacimento 

           Malaquia do Espirito Santo 

           Carlos Manuel Rozena 

           Henrique deOliveira 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Francisco Zacarias das Chagas em 14 de abril de 1844.  
 

 

 Aos Catorze dias do mes deAbril de1844 estando oPro- 

 vedor, eMais Mezarios fesse o trabalho naordem 

 do Costume aprezentou o Irmão Provedor, alistra 

 dos Irmaons que devem Servir para aComiçaõ danossa 

5 Re forma de lei, foraõ os Seguintes o Irmão 

 Daniel Correia o Irmão Padre Mestre Joze Faustino 

 da Costa o Irmão Pedro Marques o Irmão Joze Fernandez do O. 

 o Irmão Agostinho Antônio da Cunha Suprentes, o Irmão  

 Joze do Nacimento o Irmão Joze Pereira dos Passos o Irmão 

10 Joaõ deDeos deSanta Roza o Irmão Carlos Manoel Roze- 

 na o Irmão Manoel da Conceiçaõ o que fica para Se 

 Reunirem na próxima Dominga deMayo e por estar 

 Comforme o Irmão Provedor, mandou paçar, este 

 emque todos Seasinaraõ. Eu que este su bri es crivi 

15 r1       Joze Pedro da Silva Paraasu 

      1o Secretário 

           Manoel Gonçalves da Silva 

                     Provedor 

           Francisco Zacarias das Chagas

20                     2a. Sacretario 

           Jacinto Pereira da Silva 

                     Thezoureiro 

           Manoel Caetano 

                     1o. Fiqual 

25           Anijo Visrismo Pinheiro 

                     2 Viscal 

  

 [p2] 

                     1o

                     Solicitador 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro2

                                                 
1 Caligrafia de José Pedro da Silva Paraguassu. 
2 Juvêncio Rodrigues Pinheiro primeiro escreve seu cargo dentro da SPD, depois assina. 
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30           Ficianno Jose de Andrade 

                     2 Solicitador 

           Feliciano Primo Ferreira 

           Henriques de Oliveira 

           Benardo Joze do Nascimento 

35           Francisco Telles demenes 

           Jozé Fernandes do Ó 

           Francisco das Chagas de Assis 

           Antônio Faria do Carmo 

           Malaquia do Espirito Santo 

40           Geraldo Joze da Concisçaõ 

           Agostinho Antônio da Cunha 

           OPadreJozé3 Faustino da Costa Gomes 

           Roberto Tavares 

           Joaquim Joze de Santa Anna 

 

                                                 
3 <P> escrito sobre o <J>. 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Francisco Zacarias das Chagas em 05 de maio de 1844.  
 

 

 Aos cinco dias domes, deMayo demil oito Sentos, e quarenta1

 ecoatro estando o Provedor, emais Mezarios fesse os 

 trabalhos, naordem do Costume Sahio aProvada a Comiçaõ 

 o Irmão Daniel, Correia o Padre Mestre Joze Faustino daCosta 

5 Gomes o Irmão Joze Fernandez do O.   O Irmão Agostinho Antônio 

 daCunha o Irmão Joze do Nacimento Passo aSuprente2

 por impedimento do Irmão Padre Mestre Joze Faustino Gomes 

 o Suplente Joaõ de Deos Santa Roza epelo Irmão 

 Joze Fernandez do O, o Suplente Manoel da Conçeicam 

10 foy alumiado para Suplente o Irmão Francisco Borges 

 daSilva nafalta do 1o. Suplente que pasou a fetivo 

 por Regeito do Irmão Pedro Marques epor estar Comforme 

 mandou o Irmão Provedor, Lavrar este termo 

 por mim asSinado    Joze Pedro da Silva Paraasu 

15                                            1o. Secretario 

           Manoel Gonçalves da Silva 

                     Provedor  

           Jozé Francisco de Jesuz                            Benedito Ciriaco 

                     Viçe Provedor                                  Francisco Borges 

20           Francisco Zacarias das Chagas                              eSilva 

                     2o Sacretario  

           Jacinto Pereira da Silva                             Manoel de Jezus 

                     1o Sollicitador                                   Feliciano Primo 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro                   Agostinho Antônio 

25           Manoel do Espirito Santo de Carvalho   Henriques de Oliveira 

                                                                               Henrique Cardozo da Costa 

           Bernardo Joze do Nasçimento                 Joaõ deDeos deSanta Roza 

           Carlos Manuel Rozena                             Jozé do Nacimento  

  

 

                                                 
1 Escreveu inicialmente <trinta>. Depois, sobrepôs <qua> a <trinta>. 
2 Escreve <Suplente>; depois sobre o <l> pôs o <r>. 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Francisco Zacarias das Chagas em 02 de junho de 1844.  

 

 

 Aos dous dias domes deJunho demil oito Sentos equarenta e[qua] 

 tro estando em Meza o Provedor, emais Mezarios fesse 

 ostrabalhos, naordem do Costume Segundo aordem donosso 

 Compromicio, emque foraõ multados pelas faltas, todos 

5 os Irmaons que naõ Compareseraõ. emdes, tustons. 

 Segundo o artigo trinta enove epor estar, ficando a- 

 Guiado pela primeira Dominga deJulho Serem punidos 

 as faltas dos Irmaõns que estiverem devendo os mençais 

 Segundo o artigo 49 emque marca o nosso Compromicio 

10 e por estar Comforme mandou o Provedor lavrar, este 

 termo emque todos asSinamos e Eu que Sobcrevi 

           Francisco Zacarias das Chagas 2o. Sacretario 

           Manoel Goncalves daSilva 

                     Provedor 

15           Jozé Francisco de Jesuz 

                     Viçe Provedor 

           Jacinto Pereira daSilva 

                     Thezoureiro 

           Feliciano Primo Ferreira 

20           Francisço das Chagas de Assis 

           Malaquia do Esprito Santo 

           Antônio Faria do Carmo 

           Victor de Santa Ana 

           Bazelio Gomes do Santos 

25           Antonio Pereira 

           Carlos Manuel Rozena 

           Joaquim Rodregui deSanta Anna 

           Henreque do Liuera 

           Manoel da Comceiçam 

  

 [p2] 

30           Manoel do Espirito Santo de Carvalho 
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Francisco Zacarias das Chagas em 07 de julho de 1844.  
 

 

 Aos Sete dias domes, deJulho demil eoitos <Sentos> equarenta eCoatro 

 estando o Provedor, emais Mezarios todos Juntos em Meza 

 fesse os trabalhos, naordem do Costume Segundo aordem 

 do nosso Compromicio epor naõ se puder Comcluir fica 

5 para aprimeira Dominga deAgosto e per estar, Com 

 forme mandou o Provedor lavrar, este termo 

 emque todos Seasinaraõ e Eu que este fiz, e sabre 

 Eu cri vir1                                                   Joze Pedroda Silva Parasu 

                                                                              1o. Secretário 

10           Manoel Goncalves da Silva             Francisco Zacarias das Chagas

                     Provedor                                           2o. Sacretário 

           Joze Francisco de Jesuz                  Jacinto Pereira daSilva 

                     Vice Provedor                                  Thezoureiro 

           Manoel Caetano                              Juvencio Rodriguez Pinheiro 

15                     Fical                                                  1o sollicitador 

           Leriques de Olivera  

           Manoel daComceicam                    Benedito Ciriaco de Lima 

           Lourenço Joze dos Santos Passos  

 

                                                 
1 Caligrafia de José Pedro da Silva Paraguassu. 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Francisco Zacarias das Chagas em 01 de setembro de 1844.  
 

 

 Ao primeiro dia do Mes, deSetembro de mil oito Sentos e Quarenta 

 eCoatro estando emMeza o Provedor, emais Mezarios fesse os tra 

 balhos naordem do Costume apareseu deMais que dehoie em- 

 diente que todos os Irmaõns que tiverem os Seus Pinhores 

5 poderã esta devoçaõ dar, digo Receber ahum por Sento 

 ao mês, epara isto mandou o Provedor, pôr, emvotaçaõ 

 Sahio Com trinta e Sinco favas Branças eSinco pretas 

 fica odiado para Segunda Dominga oito do Corrente Compare- 

 cerem aCordado para aVotaçaõ entrando todos os Irmaõns 

10 Com mais Sem Reis, para dispezas dos atos Meritorios e por estar 

 Comforme mandou o Provedor, lavrar este emque todos 

 asSinamos digo foy esta deliberaçaõ feita por Rogo deto 

 do digo aRogo dos Irmaõns damesma devoçaõ e Euque este Subre 

 cre vir1  Joze Pedro da Silva Paraasçu 

15                         1o Secretário 

           Manoel Gonçalves da Silva   

                     Provedor                                           o [?] de [?] 

           Joze Francisco de Jesus                             ser que este term 

                     Viçe Provedor                                   o tem só he para 

20                                                                                esta meza fazer 

           Francisco Zacarias das Chaga                        o seu atos meri 

                     2o Sacretário                                       torio que ja se de 

           Jacinto Pereira daSilva                               treminou Ba 

                     Thezoureiro                                      hia hera e sup 

25           Juvencio Rodriguez Pinheiro                   ra 1o secretário 

                     1o                                                                                              Parasu1

                     Sollicitador 

           Feliciano Primo Ferreira 

           Benedito Ciriaco Lima de Sillquera 

30           Roberto Tavares França 

           Francisco Telles demenes 

  

                                                 
1 Caligrafia de José Pedro da Silva Paraguassu. 
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[p2] 

           Manoel Leonardo                                       Marcelino dos Santos Lima 

           Antonio Pereira                                         Lenriques Pereira 

           Geraldo Joze da Conçisçaõ                       Daniel Correia 

35           Manoel Aamro                                           Joaõ deDeos deSanta Roza 

           Henrique Cardozo da Costa                     Francisco Antônio Geraldo 

           Antonio Faria do Carmo 

           Victor de Santa Ana 

           Francisco Borges dia Silav 

40           Albino Francio Borges 

           Bazilio Gomes do Santos 

           Manoel da Comceicam 

           Bathezizar do Riis 

           Ruberto Tauares Franca 

45           Maraquira do Espirito Santo 

           Joaquim Rodrigui de Santa Anna 

           Manoel Jose d’Etre 

           Manoel de Carvalho Santarem 

           Jozé Fernandes do Ó 

50           Angilo Viriçimo Pinheiro 

                     2o. Fiçal 

           José Joaquim Franço 

           Felicianno José de Andrade 

                     2o sulicitador 

55           Manoel do Espirito Santo do Carvalho 

           Joze do Nacimento 

           Agostinho Antônio da Cunha 

           Carlos Manuel Rozena 
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3.4.4 João de Deus de Santa Rosa 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por João de Deus de Santa Rosa em 15 de dezembro de 1844. 
 

 

 Aos quinze dias do mes deDezembro demil oito centos equa 

 renta e quatro, estando oProvedor emais Mezari[os] [em] 

 acto de Meza e Reuniaõ fes-se os trabalhos na Ordem do 

 Custume segundo a Ordem do nosso Com prisso, ficando 

5 de hora em diante os mençaes dos nossos Irmaos em1

 duzentos e quarenta reis os quaes teraõ prinçipio de Janeiro 

 de 1845 atte Janeiro de1846 Continuando sempre os nosso 

 Irmaos Com a mesma finta para oSocorro dos doentes atte 

 se Com pletar o tempo prazado, ficando, adiado anome 

10 açaõ dos Suplentes para Comissçaõ da Reforma donosso estatu 

 to epor es ta Comforme mandou oProvedor Lavra este 

 termo emque eu Sobescrevi e aSignei. Joaõ deDeos deSanta Roza

           Manoel da Comceicam                         2o. Sacretário 

                     Provedor 

15           Francisco Borges eSilva 

                     Vis Porvedor                               Bernardo Joze do Nascimento 

                                                                                    Thezoureiro 

           Henrique Cardoso da Costa  1o. Fiscal 

           Manoel de Carvalho Santarem 2o Fiscal 

20           Jozé Francisco de Jesus vice 

           Benedito Ciriaco Lina de Selqiera 

           Juvençio Rodriguez Pinheiro 

           Manuel Caetano 

           Feliciano Primo Ferreira 

25           Anjelo Rodriguez Pinheiro 

           Francisco Borges Xauier 

           Agostinho Antônio da Cunha 

           Henriques deOliueira 

           Carlos Manuel Rozena 

  

  

                                           
1 Nesta linha, na margem esquerda da página, encontra-se um sinal em forma de cruz. 
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30           Bazilio Gomes do Santos 

           Lourenço Joze dos Santos Passos 

           Malaquias do Espirito Santos 

           Roberto Tavares Franca 

           Daniel Correia 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por João de Deus de Santa Rosa em 15 de janeiro de 1845.  

 

 

 Aos quinze dias domes de Janeiro demil oito Centos equarenta eCinco 

 es tando oprovedor emais mezarios emacto demeza e Reuniaõ ex 

 traodinario Leuçe oRequerimento donosso Irmão Fillipe Jorge Moureira 

 pedindonos socorro por Cauza de Em fermidade que padeçe oqual 

5 se fes publico a Reuniaõ, e o nosso Provedor Lavra es te ter 

 mo em que todos asignaraõ e eu Sacretario que este fiz  ea 

 signei   Joaõ deDeos deSanta Roza

           Manoel da Comceicam 

                     Prouedor                                  Bernardo Jose do Nascimento 

10                                                                                Thezoureiro 

           Francisco Borges da Silva 

                     Vis Porvedor 

           Manoel de Carvalho Santarem 

                     2o. Fiscal 

15           Victor de Santo Ana 

                     Solicitador 

           Henrriqes deOLiveira 

                     Vizitador 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

20           Izido da Penha 

           Francisco Zacarias das Chagas 

           Man[oel] Amaro 

           Jozé do Nacimento 

           Roberto Tauares 

25           Jose Joaquim FranCo 

           Manoel Gonçalves da Silva 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.5 Joaquim Malaquias de Santana 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 12 de fevereiro de 1837.  
 

 

                                           Termo 

  

 Aos doze dias do mez de Fevereiro de mil oito çentos e trinta 

 esete Estando o Irmão Provedor emais Mezarios detirminou 

 eficou tratado para aLumiar anossa Padroeira todas as 

5 noites com murtas dos Mezarios de çeçenta reis cada mez fi- 

 cando todos os mezarios obrigado apagar a dita murta men- 

 calmente entregando aonosso Irmaõ Ex Thezoureiro Daniel 

 Correia como emcarregado de Alumiar. 

  Outro sim que ficou no Cofre vinte nove mil ceis- 

10 centos reis pertencente ao pinhor que tem oSenhor Serafim dos 

 Anjos no nosso Cofre. ena messa oCaziaõ fica emtregue ao 

 ditto Senhor oseu pinhor ficando arestar odito Senhor mil sete sentos 

 e quarenta reis epor está com forme mandou lavra Termo 

 em que eu Joaquim Malaquias de Santa Anna sobescrevi e aSignei 

15           Pedro Martriz                                   Joaquim Malaquias de Santa Anna

                     Porvedor                                           Secretário Atual 

           Jozé Fernandes do Ó                       Bernardino de Sena 

           Jozé Rumaõ Soarez Gadelha                     Thezoreiro 

                                                                      Manoel Victo Serra 

20                                                                                1o. Fiscal 

                                                                      Daniel Correia 

                                                                                2 Fical 

                                                                      Marcos Joze) do Rozário 

                                                                                1837 

25                                                                                Soliçitador 

                                                                      Francisco dePaula deSanta Maria 

                                                                      2o. Sacretario Agostinho Antônio 

                                                                     Vizitador Thomé Manoel de JESUS 

                                                                      Manoel da Comceicam 

30                                                                     Bathezar do Reis 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 05 de março de 1837.  

 

 

                               Termo 

  

 Aaos Cinco dias do més de Março de mil oito centos 

 e trinta e sete estando o Irmão Provedor e mais meZarios 

 leu-se otermo doque ficou aguiado enaõ se deu o inventário 

5 por falta de naõ compareçer o Ex Thezoureiro e Secretário 

       Outro que pello impedimento de molestia do Thezoureiro 

 atual evendo-nos na neçecidade de fazermos o troco da 

 sedulas antigas por seir aproximando o prazo do dito troco 

 a Meza dignou-se aem carregar por maioria de votos a- 

10 o Irmão Fiscal Manoel Victto Serra para trocar hum 

 papel de cem mil reis que tro cou onosso Irmão Ignacio de 

 Jesus Souza com Número de 1056 

      Tambem ficou onosso Irmão Secretário atual responçalvel para 

 escrever aonossos Irmãos avivando para virem comprir com os 

15 seus deveres no tempo em que lhe forem determinado pela 

 meza com pena da Ley do nosso Compromisso. - Ficando 

 aguiado para aReuniaõ o Inventario e por está comforme 

 mandou lavrar esse termo emque eu Joaquim Malaquias de 

 Santa Anna oso[b]screvi e aSignei 

20                                                                      Joaquim Malaquias de Santa Anna

           Pedro Martri                                               Secretário Actual 

                     Porvedor                                 Es thezoureiro Francisco Borges 

                                                                      Agostinho Antônio da Cunha 

           Amador Martim                                          2o Sacretario 

25           Robeto Thavares França                 Manoel Victo Serra 

                                                                               1o Fiçal 

           Francisco de Paula Santa Maria  

                                                                      Daniel Correia 

                               2a Fical 

30                                                                      Gregorio Manuel Bahia 

                                                                      Manoel Escolastico 

                                                                      Joze Rumaõ Soarez Gadelha 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 02 de abril de 1837.  

 

 

                                      Termo 

  

 Aos dous dias do mez de Abril de 1837 estando oProve- 

 dor emais Irmãos da mesma Devoçaõ em Meza extraordinária leu-se o 

 termo do que ficou adiado e se prencipiou oinventário e naõ se con- 

5 cluio por amaioria devotos asim odeterminar, ficando a se fin- 

 dar na meza vindora 

       Eficou o Irmão Provedor authorizado pois que assim deter- 

 minou aMeza para puder hir ao Cofre com outros chaven- 

 tularios tirar quantias de oi tenta mil reis sem dependen- 

10 cia da meza pois que ella aothoriza1 para assim ofazer 

 sendo para emprestar aqual quer Irmão ou particular observando 

 todavia o Artigo 52, e 53, e 16 digo observando o- 

 Artigo 53 e 55 do nosso Compromisso, 

       Eficou authorizado onosso Secretário para escrever anossa 

15 Irmam Fiscal para essa Receber das Irmãs os seus mençaés, 

       E por está comforme mandou o Provedor fazer este termo 

 emque eu Secretário escrevi e aSignei 

                                                                     Joaquim Malaquias deSanta Anna

           Pedro Martriz                                            Secretário Atual 

20                     Porvedor                                 Bernardino de Sena 

           Amador Mathins               Thezoureiro 

           Joze) desão Baaventura  

                                                                     Manoel Victo Sera 

           Joze Rumaõ Gadelha                                1o Fical 

25           Manuel Martinz Grangeiro  

           Ignacio deJesus                               Daniel Correia 

           Francisco dePaula                                     2a Fical 

                                                                     Marcos Jozê do Rozario 

                                                                               1837 

30                                                                     Carlos Manuel Rozena 

   

                                                 
1 Primeiro <o> grafado sobre um <u>. 
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                                                                     Manoel da Comceicam 

                                                                    Bathezar do Reis 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 07 de maio de 1837.  

 

 

                                      Termo 

  

 Aaos sete dias do mes de Maio de 1837 - Estando o Provedor 

 emais mezario damossa Devoçaõ leu-se o termo do que ficou agui- 

 ado e naõ se deu comprimento ao Invêtário por haver serviço de mais Cir- 

5 constancias 

        Outro sim o Irmão Secretário que escrevesse as Irmãs todas em vertude 

 da resposta da Irmã Fiscal para estas contribuirem com suas obrigaçoes 

 eonaõ fazendo serem extremada na forma do Artigo 49 do nosso Con 

 promisso. 

10         Tambem ficou tratado com oSenhor Manuel Joze do Nacimento a 

 fazer a ferragem do nosso Cofre pello preço de cincoenta mil réis 

 que será pago a custa do mesmo Cofre, e deu-se ao dito Senhor por conta da 

 mesma obra aquantia de vinte mil reis pella primeira véz, ficando o res- 

 to para quando entregar aobra pronta pois que asim há tratado com o 

15 ditto Irmão como consta do seu recibo. E eu Joaquim Malaquias 

 deSanta Anna como Secretário escrevi e aSignei 

                                                                             Joaquim Malaquias deSanta Anna

           Jozé Fernandes do Ó                                           Secretário Actual 

                     2o. Provedor 

20           Agostinho Antônio da Cunha 

                     2o Sacretario 

           Bernardino de Sena 

                     Thezoureiro 

           Manoel Victo Serra 

25           Daniel Correia 

           Joze Rumaõ Soarez Gadelha 

           Marcos Joze) doRozário 

                     Soliçitador 

           Manoel Martinz Grangeiro 

30           Joze do Nasimento São Boa Ventura 

           Manoel da Comceiçam 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 04 de junho de 1837.  

 

 

                                          Termo 

  

 Aos quatro dias do méz de Junho de mil oito sentos e trin- 

 ta esete annos, Estando o Vis Provedor emais mezarios da nos- 

 sa Devoçaõ, leu-se otermo do que ficou aguiado enaõ se deu con- 

5 primento ao inventário por naõ haver os neceçarios prontos. 

      Eem quanto as Cartas das Irmãs por falta do Sinete naõ es- 

 ta prontos 

      A meza detreminou a onosso Irmão Thezoureiro a- 

 tual para comprar hum Livro para os trabalhos da Commi- 

10 saõ que ellamesma reque reraõ - efica aguiado para areuni- 

 aõ seguinte se dar fim ao Inventario. epor cauza da nossa 

 missa fica tam bem avizados os que se achaõ prezentes para  

 Meza estraordinarias no Domingo 18 de Junho do prezente eos 

 fiscaes para avizarem oresto dos Irmãos epor esta asim com- 

15 forme mandou o Viz Provedor fazer este termo em que eu 

 Joaquim Malaquias de Santa Anna escrevi ea Signei 

                                                           Joaquim Malaquias de Santa Anna

           Jozé Fernandes do Ó                       Secretário Atual 

                     Viz Provedor       Manoel V[ic]to Serra 

20                                                                      1o. Fical 

           Bernardino de Sena       Daniel Correia 

                     Thezoureiro                            2a. Fical 

                                                            Manoel da Comceicam 

                                                            Francisco Borges 

25                                                            Bartizar do Reis 

                                                            Amador Marthens daCota 

                                                            Joze) deSão Boa Ventura 

                                                            Joze Rumaõ Soares Gadelha 

                                                            Ignacio de Jesus e Souza 

30                                                            Joze Gabriel 

 

 885



DOCUMENTO 06 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 16 de julho de 1837.  

 

 

                                Termo 

  

 Aos dezaseis dias do méz de Julho de mil oito sentos 

 etrinta e sete Estando o Irmão Provedor e mais Mezarios leu- 

 se otermo em que ficou a guiado enaõ se deu Cuprimento 

5 ao Inventario por faltar o nosso Irmão Ex Thezoureiro Francisco 

 de Borges Xavier epor essa falta fica murtado como manda 

 o Artigo 38 e 39, e o Termo da meza de 18 de Junho 

 do mesmo anno. 

           Em vertude do Termo de 12 de Fevereiro de1837 deu 

10 parte que se achava emcomodado, por esse Respeito ficou 

 aliviado de asender a Lampida da nossa Padroeira o 

 nosso Irmão Senhor Daniel Correia e ficou em seu lugar oSenhor Irmão 

 Jozé do Nacimento de São Boaventura por tempo de dous 

 mezes. 

15           Ficou aguiado para a Reuniaõ seguinte o tratamento do pre- 

 paratorio do Altar da nossa Padroeira e que essa 

 dispeza sera feita a custa de todos os Irmãos e Irmãs da De- 

 voçaõ. etambem para se findar o Inventario epor es tá asim 

 conforme mandou o Provedor lavrar este termo em que 

20 eu Joaquim Malaquias de Santa Anna como Secre- 

 tario Escrevi e a Signei 

                                                                      Joaquim Malaquias deSanta Anna

           Pedro Martriz                                             Secretario Atual 

                     Porvedor                                 Agostinho Antônio da Cunha 

25           Joze de São Boaventura                            2o. Sacretario 

                     Vizitador  

           Thome Manoel de JESUS  

                                                                      Manoel Victo Serra 

                                                                                1o Fisçal 

30           Joze Rumao Gadalha                       Marcos Joze) do Rozário 

           Manoel Joze do Nacimento                      Solicitador 1837 
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           Francisco Borgis da Sielua 

           Francisco de Paula deSanta Maria 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 03 de setembro de 1837.  
 

 

                                          Termo 

  

 Aos tres dias do mes de Setembro de mil oito sentos e trinta 

 e sete annos estando o Irmão Provedor e mais Mezarios, leu-se oter- 

 mo do que ficou aguiado e naõ findou o Inventário por naõ compa- 

5 reçer o dito Ex Thezoureiro Francisco de Borges Xavier, o Provedor 

 espondo a cauza da falta do Ex Thezoureiro a maioria absolu- 

 ta de votos determinou que se findasse o INventário como 

 fosse possivel enaõ se esperase pelo Ex Thezoureiro, e passou-se 

 a executar eo Irmão Thezoureiro Atual tomou conta do que havia 

10 como consta do Livro de Inventario a folha 1a. eaSinou 

 do que se fes este termo. 

           Outro sim que por apareçer hum oficio da prezente Com- 

 missaõ que na Subre escrita pedia hum estraordinaria 

 ameza determinou aos Irmãos Fiscaes para avizar a toda De- 

15 voçaõ digo aos Irmãos todos para compareçerem no dia 8 de Se- 

 tembro pelas 8 horas da manhaâ e ser aberto o dito Oficio 

 da Commissão Permanente, 

           Assim como fica aguiado para adita Reuniaõ sepassar 

 aportaria ao Irmão Thezoureiro para aprontar os pertence da Missa 

20 Solene danossa Padroeira como marca o Artigo 19, 20, e e 21 

 do nosso Compromisso, e por está Comforme mandou o Pro- 

 vedor fazer este termo emque eu Joaquim Malaquias de Santa 

 Anna como Secretário atual escrevi eaSignei 

                                                                         Joaquim Malaquias deSanta Anna

25           Pedro Martriz                                                Secretário Atual 

                     Porvedor                                     Bernardino de Sena 

                                                                                   Thezoureiro 

           Francisco dePaula Santa Maria          Manoel Victo Serra 

                                                                         Thomé Manoel de JESUS 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 08 de setembro de 1837.  

 

 

                                                 Termo 

  

 Aos oito dias do mez de Setembro de mil oito sentos e trinta e sete, estando 

 o Irmão Provedor, emais mezarios, leu-se o termo emque ficou aguiado enaõ 

 deu-se comprimento ao Oficio que a Commisaõ Enviou para ser aberto 

5 em Junta e Extraordinario, naõ foi odito Oficio aberto por faltar os Ir- 

 maõs e essa falta motivada por falta dos avizos emque ficou o Irmão 

 Fiscal Daniel Correia multado em 2$000 réis como marca o Artigo 61 

 do nosso Compromisso. eficou para outra Reuniaõ depois da nossa Missa 

           Assim como foi multado o Irmão Fiscal Manoel Vitto Serra no 

10 Artigo 39 por dezo bedecer oProvedor em Meza aberta    Etam bem 

 Pascou-se aportaria que aponta no termo passado de tres de setembro 

 prezente.  Ficou Ordenado para onosso Thezoureiro preparar os nesesario 

 para ofuneral da finada nossa Irmã Simoa Gomes de Brito tudo 

 por ser determinado por maioria absuluta de votos eessa missa se 

15 rá feita como marca o Artigo 61, e como adita finada faleçeu fora 

 deste dominio aDevoçaõ tomou esse acordo, passo a de clarar que 

 a multa do Irmão Fiscal Daniel Correia foi por ser avizado para avizar 

 aos Irmãos que lhe p[er]tencia e naõ Compareçeraõ, sendo acordado 

 pello Irmão Thezoureiro atual Bernardino de Sena eSouza, epor a 

20 sim está Comforme madou oProvedor1 fazer este termo emque 

 asinamos eeu Joaquim Malaquias de Santa Anna escrevi e aSignei 

                                                                            Joaquim Malaquias de Santa Anna

           Pedro Martriz                                                    Secretário da Meza Atual 

                     Porvedor                                        Agostinho Antônio da Cunha 

25                                                                                      2o Secretario 

           Henriques de Oliueira                          Bernardino de Sena 

           Amador Martins                                                Thezoureiro 

           Francisco deBorgis da Silva   

           Manoel Martins Grangeiro  

30           Ignaçio deJesus e Souza                        Marcos Joze) do Rozário 

           Bapthazal do Reis                                             Soliçitador 1837 

                                                 
1 Escreve, primeiramente, <p> minúsculo. 
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           Thomé Manoel de JESUS  

  

 [p2] 

           Francisco deSanta Barbara 

           Joze do Naçimento deSão Boa Ventura 
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 17 de setembro de 1837.  

 

 

 Aos dezasete dias do mes de Setembro de mil oito sentos e trinta 

 esete estando o Irmão Provedor emais Irmaos damesma Devoçaõ, disse 

 a Missa Solene da nossa Padroeira como manda o Artigo 19, 20 e 

 21 do nosso Compromisso fesse as Illeiçaõ dos novos Emprega- 

5 dos eforaõ Nomiados epublicados todos, menos a Commi- 

 saõ por naõ haver os Irmãos para preencher epor está Comforme 

 mandou o Provedor fazer este termo em que eu Joaquim 

 Malaquias de Santa Anna escrevi e aSignei Como Secretário 

 da Meza 

10                                                                            Joaquim Malaquias de Santa Anna

                                                                                     Secretário da Meza Atual 

                                                                            Agostinho Antônio da Cunha 

                                                                                     2o Secretario 

           Pedro Martriz                                          Bernardino de Sena 

15                     Porvedor                                                  Thezoureiro 

           Jozé Fernandes do Ó  

                     Vis  

           Alexandre Caetano desouza  

           Manoel H[e]nriqes Barata                     Marcos Joze) doRozário 

20           Manoel Martinz Grangeiro                             1837 

           Amador Martinz daCosta                                 Soliçitador 

           Martilianno da Crus E Asipreste  

           Domigos do Eepirito Sancto                 Thome Manoel de JESUS 

           Marcos do Sacramento                                     Vizitador 

25           Manoel Antonio Velouzo                       Manoel da Comceicam 

           Joze Francisco [?]                                    Ignacio deJesus eSouza 

                  Aleluia                                               Joze Rodriguez Vianna 

  Francisco de Borges e Silva 

           Anrique de Oliveira                                Ciprianno Antônio deAndrade 

30           Francisco Borges                                    Thomas Luis Thexera 

                                                                            Joaquim do Nasçimento de JEzus 
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 15 de outubro de 1837.  
 

 

                                    Termo 

  

 Aos quinze dias do mez de Outubro de mil oito sentos 

 e trinta e sete estando o Irmão Visce Provedor e mais Meza- 

 rios e Irmãos da Devocaõ, em Meza Extraordinaria leu-se 

5 o termo de que ficou aguiado e deusecomprimento aoprepa- 

 ratorio do Altar da nossa Padroeira por maioria absolu- 

 ta de vottos que determinou na mesma finta em que havia 

 marcado de 2$réis cada Irmão e Irmã 

 Outro sim que em vertude do Artigo 49 do nosso Com- 

10 promisso foraõ estremado os Irmãos e Irmãs seguintes por estarem 

 devendo seus mensaes o Irmão Carllos Manuel Rezende, Fran- 

 cisco Jose Pipino, Gregorio Manoel Bahia, Theotonio de 

 Souza, Viçente Rodrigues Pacheco, a Irmã Custodia 

 de Moura, Catharina de Sena, Constancia dos Pas- 

15 sos, Feleciana de Tal, Jeronima Garvona, Maria 

 Ignes, Maria Lucinda, Maria Felippa do Sacra- 

 mento, Maria do Espirito Santo, Maria Paulina da 

 Lús, Roza Maria de Lima Aleluia// e os Senhores que foraõ 

 Emformado da Commissaõ e que naõ Pagaraõ asuas Em- 

20 tradas como manda o Artigo 49, den tro dos trez mezes; 

 OSenhor Manoel da Paixaõ e Silva, Joze de Santa Anna, 

 Joaõ Gomes Roza, Manoel Siprianno Cra vei ro, 

 Christovaõ Barboza, e Manoel Liocadio, 

 E por apareçer huma Reprezentaçaõ do nosso Irmão Pro- 

25 vedor atual Pedro Martis pedindo que fosse derro- 

 gado o termo que a Meza de 1835 lavrou em dezano- 

 ve de Julho de mil oito sentos e trinta e sinco; Foi apro- 

 vado por maioria absoluta de votos que se derrogase o dito 

 termo pois nos Cauzava prejuizo nas nossa Votaçaõ 

30 esó se executasse mui Relegiozamente o Artigo 49 do Com- 
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 [p2] 

 Compromisso ficando o dito termo sem vallidade; 

       Assim como tam bem apareçeo huma reprezentaçaõ 

 Assignadas pelo Irmãos Daniel Correia, Francisco de Paula de Santa 

 Maria, Joze do Nacimento de São Boaventura, Mano- 

35 el Joze do Nacimento e Roberto Tavares Franca, Apre- 

 zentando que naõ foi asei to asua Sedula no dia da vo- 

 taçaõ dos Novos Administradores de1837 para 1838 

       A meza eos Irmãos em maioria absoluta devotos deter- 

 minaraõ que ficava de nenhum efei to os votos fei tos 

40 no dia dezasete de Setembro do mesmo anno; mais sim fazen 

 do-se novos com vi tes por cartas a todos os Irmãos para nodia 

 vinte nove de outubro deste prezente anno fazer-se nova Meza 

       Tambem Aprezentouse a conta do nosso Irmão 1o. Solicitador 

 Marcos Joze do Rozário sobre a Dispeza feita com acauza 

45 do Credito do Irmão Luis Teixeira Gomes, e a Meza eos Irmãos deter- 

 minaraõ que se pagasem adita Conta que emportava em 

 doze mil sete sem tos e dezasete reis como Consta a Conta 

 Número 1o. asignada pelo mesmo Irmão Solicitador: e por está Comfor- 

 mandou o Irmão Visse Provedor e mais Irmãos que se fizes-se esse 

50 termo em que eu Como Secretário Atual escrevi e a Signei1

           Joze Fernandes do Ó 

                     Viz Provedor                                     Joaquim Malaquias de Santa Anna

                                                                                          Secretário da Meza Atual 

           Bernardino de Sena 

55                     Thezoureiro                                       Agostinho Antônio da Cunha 

           Manoel Victo Serra                                               2o. Secretario 

                     vencido nameza nova 1o. Fical 

           Daniel Correia 

                     Fical 

  

 [p3] 

60           Marcos Joze) doRozário 

                     1o. Solicitador 1837 

  

                                                 
1 Há, desta até a linhas 56, um traçado em forma de chave, em cor preta, na margem esquerda da página. 
Também em cor preta, junto a esse traçado, encontra-se <Manuel Victor Serra>. 
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           Francisco Borges Xauiel 

                     Sengundo Sultador 

           Joze de Saõ Bouaventura 

65           Joze Rumaõ Soarez Gadelha 

           Ignaçio deJesus e Souza 

           Francisco de Borges eSilva 

           Herique de Oliverra 

           Roberto Thavares 

70           Manoel Claudio 

           Manoel Henriques Baratta 

           Manoel Martinz Grangeiro Vensido 

           Manoel Antônio Velozo 

           Amador Martin 

75           Cipriano Serafim dos Anjos 
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DOCUMENTO 11 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 09 de outubro de 1837.  

 

 

                           Termo 

  

 Aos vinte nove dias do mez de Outubro demil oito 

 sentos e trinta e sete es tando o Irmão Visse Provedor 

 e mais Mezarios e Irmãos da Devoçaõ em Meza 

5 Extraordinaria leu-se o termo de que ficou a 

 guiado edeu-se Comprimento atudo quanto fi- 

 cou determinado; e a Respei to da Meza fesse os 

 novos Administradores na forma do Artigo 

 20 e 21 do nosso Compromisso e tam bem a Com- 

10 missaõ 

       Tambem a Meza e os Irmãos da Devoçaõ em ma- 

 ioria absoluta de votos determinaraõ que se 

 desse de Esmola a Irmandade de Nossa Senhora 

 do Rozário dos quinze Misterios onde esta- 

15 mos conjuntos aquantia de quinze mil e 

 nove çentos reis de premeio que Rendeo do Lu- 

 cro do Imprestimo que a Devoçaõ fez amesma 

 Irmandade; e fica aguiada para primeira Reuniaõ se 

 determinar a posse, 

20       Asim como o nosso Irmão Carllos Manuel Rezen 

 de que sendo Estremado na passada Meza 

 naforma do Artigo 49 veio omesmo Irmão Satis 

 fazer oque se achava devendo epara Cons tar 

 mandou o Irmão Visse Provedor fazer este ter- 

25 mo em que eu Joaquim Malaquias de Santa Anna es 

 crevi e a signei 

                                                                        Joaquim Malaquias deSanta Anna

           Jozé Fernandes do Ó                                     Secretário da Meza Atual 

                     Viz 

30           Pedro Martriz 
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           Felippe Jorge Moureira 

           Agostinho Antonio da Cunha 

                     2 Secretario 

           Bernardino de Sena 

35                     Thezoreiro 

           Manoel Victo 

                     1o Fical 

           Daniel Correia 

                     2a. Fecal 

40           Marcos Joze) do Rozário 

                     1837 

                     1o Solicitador 

           Francisco Borges Xauiel 

           Thome Manoel de JESUS 

45                     Vizitador 

           Batizar do Reis 

           Manoel da Comceicam 

           Joze Rumaõ Soares Gadelha 

           Ignacio deJesus e Souza 

50           Carlos Manuel Rozena 

           Cipriano Serafim dos Anjos 

           Amador Mathins da Cota 

           Domingos do Espirto Santo 

           Francisco deSanta Barbara 

55           Joze Joaquim Franco 

           Marcos do Sacramento 

           Thomas Luis Thexera 

  

 [p3] 

           Manoel Antônio Vellozo 

           Henriques de Oliveira 

60           Manoel Claudio 

           Roberto Tavares França 

           Francisco de Borges eSilva 

           Joze do Nacimento de São Boaventura 

           [Monel] Joze do Nacimeto 
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65           Francisco de Paula deSanta Maria Igciaca 
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DOCUMENTO 12 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 12 de novembro de 1837.  
 

 

                                       Termo 

  

 Aos doze dias do méz de Novembro de mil oito sentos e trinta 

 e sete annos, Estando o Irmão Provedor emais mezarios e Irmãos da mesma 

 Devoçaõ, leu-se otermo que ficou aguiado e deu-se cumpri- 

5 mento; edetirmunou-se a Posse dos novos Administradores para 

 odia Domingo 26 domesmo Outubro e anno, com correndo ambas 

 mezas com fintas para a Missa de Posse. 

       Asim como a Missa atual eos Irmãos que se reuniraõ na mesma 

 ocaziaõ de terminaraõ todos em Huma1 só voz, sem que houve- 

10 se outro acordo que se desse excuçaõ ao termo do Estraordi-2

 nario de vinte quatro do méz de Novembro de mil oito 

 sento e trinta e cinco em que determinava que fosse conçer- 

 vado na nossa Devoção o Irmão Luis Teixeira Gomes atheque 

 fosse Salvo e solto da prizaõ em que seachava, e como odito Irmão 

15 foi solto logo elogo damesma prizaõ a Meza atual eos di- 

 tos Irmão como a baixo se achaõ asignados determinado que 

 fosse espulso para sempre da Devoçaõ, sem que emtempo 

 al gum naõ poderia3 Meza nem Commissaõ dar entrada  

 ao ditto Senhor Luis Teixeira Gomes visto que o dito Senhor Pre- 

20 viricou como nos ordena o §§o. 4 do Artigo 4 - e 44 E o 

 Artigo 39 do nosso Compromisso que de prezente nos Rege, e por 

 está Com forme mandou o Provedor e mais Irmãos que se fisse- 

 se este termo em que eu Joaquim Malaquias deSanta Anna 

 como Secretário atual escrevi e a signei 

25                                                  Joaquim Malaquias deSanta Anna

           Pedro Martriz                          Secretário Atual 

                     Porvedor              Jozé Fernandes do Ó 

                         Viz 

   

                                                 
1 <H> foi grafado, inicialmente, em letra minúscula. 
2 Há, desta até a linha 17, um traçado em forma de chave em cor preta na margem esquerda da página. Também 
da mesma cor, há um outro traço sob a linha 14, de <salvo> até <se>. 
3 <i> escrito sobre outro grafema. 
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                                                  Agostinho Antônio da Cunha 

30                                                            2o Secretario 

  

 [p2] 

           Bernardino de Sena 

                     Thezoureiro 

           Daniel Correia 

                     2a. Fical 

35           Ignacio deJesus e Souza 

           Joze do Nasimento de Saõ Bouaventura 

           Amador Martim da Costa 

           Joaõ Bofacio 

           Thomé Manoel de JESUS 

40                     Vizitador 

           Joze Rumaõ Soares Gadelha 

           Francisco dePaula de Santa María 

                     Secretário da Comicao 

           Roberto Tavares França 
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DOCUMENTO 13 

Escrito por Joaquim Malaquias de Santana em 10 de dezembro de 1837.  

 

 

                                          Termo 

  

 Aos dez dias do mez de Dezembro de mil oito sentos e trinta e sete 

 es tando o Irmão Provedor e mais Irmãos da Devoçaõ leu-se o termo de que 

 ficou aguiado arespeito da posse dos novos Administradora 

5 e ficou nomiado para o dia Domingo 17 de Dezembro do mesmo anno na 

 mesma forma que ficou determinado no termo daReuniaõ de do- 

 ze do proximo Novembro. efesse os mais Serviço da Ordem 

 epor esta Comforme mandou o Irmão Provedor fazer este termo em 

 que eu Joaquim Malaquias deSanta Anna como Secretário Escrevi easignei 

10         Nota Bene                                                               Joaquim Malaquias de Santa Anna

 E naõ sedeu Cumprimento aPosse no dia                                 Secretário Atual 

 marcado de 26 de novembro pelo acontici-                      Agostinho Antônio da Cunha 

 mento do dia 7 de novembro 1837 oque se faz                           2o Secretario 

 agora em 17 de Dezembro  

15                                                                                      Daniel Corria 

           Pedro Martriz                                                             FEcal 2a. 

                     Porvedor                                                  Manoel Antônio Velozo 

                                                                                     Ignaçio deJesus eSouza 

           Cipriano Serafim dos Anjos 

20           Manoel Joze do Nascimento 

           Francisco Borges Xauiel 

           Francisco dePaula deSanta Maria 

                     Cecretário da Comicaõ 

           Henrique deOliverra  
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3.4.6 Luciano da Silva Serra 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 03 de janeiro de 1884.  

 

 

 Acta da Secaõ do Concelho da noite de 

 3 de Janeiro de  1884 

  

 Aprovada 

 Rodrigues Seixas1

  

5 As 8 hora da noite estando presente os Segunt[es] 

 Senhoris O Senhor Presidente abrio aseçaõ deste 

 Concelho.     Presidente Amancio Rodrigues Sexas 

 Visce Prisidente Francisco Dio go Ribeiro 

 2 Segretario Luciano da Silva Serra 

10 Thezoreiro Joaõ Theodorio da Soledade 

 Vizitador <Digo Cobrador> Caitano Cuelho 

 Arquivista Olavo Serafim 

 Foi apresentado aeste Concelho dois Officios 

 um do Socio Grigorio de Aguiar Leite, agrade 

15 sendo. o Sorcorro recebido desta Sociedade pois 

 se achava ja restabelecido do Seu encomodo 

 um Outro do Sénhor Sopriano do Bomfim 

 Grilho. participando a este Concélho qu tendo 

 de ritira fora da Sidade para tratarse da Sua 

20 Saude deixa como Seu pucurador O Sinhor 

 Joze Vital na qualidade de Seu pocurador 

 O Senhor Prisidente apresentu a este Concelho 

 as despezas da Caza qu ésta Sociedade, 

 pertente Compra, e as despezas qu tinh<a> de- 

25 fazer pello qu foi aprovada pello Concelho 

 a compra da Caza, por mada mais ter 

 a se tratar O Senhor Prisidente lenvantu 

 a Seçaõ deste Comcelho a 9 hora da noite 

 Eu Segundo Segretario qu a fiz e acineme 

30 Luciano da Silva Serra

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 12 de março de 1884.  

 

 

 Acta da Sesscão do Concelho da noite 

 de 12 de Marco de 1884 

  

 Aprovada por hunanimidade 

 Sêssaõ de 29 de Abril de 1884 

5  RodriguesSeixas1

  

 As 8 hora da noite de 12 de Marco, achando 

 prezente O Senhor Prizidente Amancio Rodrigue 

 Visce Prisidente Francisco Diogo Ribeiro 

 1º Segretario Filippi Binicio 

10 2º // Luciano da Silva Serra 

 Thizoreiro João Thiodorio da Solidade 

 2º Cobrador Caitano Cuelho 

 Arguivista Olavo Serafim. 

 O Senhor Prizidente aprezentu as Contas das 

15 despezas feita com a Caza qu esta Sociedade 

 Comprou, i foui enputecada a Caza qu fou 

 Comprada por esta Sociedade pello Valor de 

 dois Contos de res au Senhor Luiz de- 

 Oliveira de Vasconcellos. O Senhor Prizide 

20 te aprensentu a este Concelho Um Officio 

 do Senhor Manuel Lionardo pedindo 

 Sorcorro pois achava duente. pidindo a 

 palavra O Senhor João Thiodorio fazendo 

 alguma Consideração au mesmo riquirimento 

25 do Socio Manuel Lionardo O Senhor 1º Segreta<[rio]> 

 pedio a palavra e também fez algumas Conside 

 raçaõ au mesmo fim havendo diverso apartes 

 do Concelho 2º Cobrador O Senhor Caitano Cuelho 

 pedio a palavra dezendo deste modo qu o homem 

30 estava duente em um Estado indicatente. 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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 hove diverca Opiniaõ do Concelho. Pedindo

 hozando d<a> apalavra O Senhor Prizitente dizendo que, 

  

 [p2] 

 Os Estatudos naõ marcava qu os Socio fosce2 Séja 

 picionista para que amanhã naõ Venha Sobre este 

35 Concelho a Sensura. Sim actos da Senbrea Jeral que 

 pudia descidir O Senhor Prizidente Vez uma Votacao nomina<l> 

 O qual ficu impatada. para uma Sembrea Jeral 

 descidir, O Senhor Prizidente mandu qu O Senhor thizorero 

 desce o Sorcorro do Socio Manuel Lionardo atte aregula 

40 saõ da Asembrea. i si por Ventura Sobece qu elle 

 esteija trabalhando Seria Suspenco o Socorros3 o qual 

 foi a provado pello Concelho 

 por nada mais ter asitratar O Senho Prizidente  

 Lenvantu a Sessão deste Concelho as 9 hora da 

45 noite Eu Segundo Segretario qu a fiz iacineme 

 Luciano da Silva Serra Bahia 12 de Marco de 1884 

 

 

                                                 
2 Escrito sobre palavra antes apagada pelo autor. 
3 <c> grafado sobre <rr>. 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 26 de março de 1884. No final do documento, no corpo do 
texto, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite 26 de 

 Marco de 1884 

  

 Aprovada por hunanimidade. Sessaõ de 23 de Abril 

  RodriguesSeixas1

  

5 As 8 hora da noite achandosi prezente O Senhor 

 Prizitente Amancio Rodrigues Seixas 

 Visce Prizitente Francisco Diogo Ribeiro 

 1º Segretario Filipe Benicio 

 2 Segretario Luciano da Silva Serra 

10 Thizoreiro João Thiodorio da Solidade 

 Archivista Olavo Serafim 

 O Senhor Thizoreiro João thodorio aprezentu <a cardeneta> provan 

 do ter recolhido a quantia de Siqunta mil res 

 em dez e novi do Corrente O Senhor Prizitente 

15 Ordenor au Senhor Thizoreiro recolhese mais 

 Siguenta mil res mu mesmo estabelecimento do 

 Monte Sorcorro. O Senhor Prizitente Consultu 

 a este Concelho Sobre a Caza a Onde temos de 

 funcional pertencente a esta Sociedade para 

20 fazér a caiacão da Caza i mais reparos qu Seija 

 precizo. por nada mais terce a tratase O Senhor Prezidente 

 Lenvantou a Sessão deste Concelho as 9 hora da 

 noite Eu Segundo Segretario qu a fiz iacineme 

 Luciano da Silva Serra Bahia 26 de Marco de 84 

 

 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 29 de abril de 1884. No corpo do texto, da linha 5 à 31, a letra 
L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite de 

 29 de Abril de 1884 

  

 Aprovada 

 Rodrigues Seixas1

  

5 As 8 hora da noite de 29 de Abril achando 

 presente os Seguntes SinhorisO Senhor 

 Prezitente abril a Sessão deste Concelho 

 Prizitente Amancio Rodirigues Seixas 

 Visce Prizitente Francisco Diogo Ribeiro 

10 2 Segretario Luciano da Silva Serra 

 Cobrador Joze Augusto Triguero 

 Arguivista Olavo Serafin 

 O Senhor Prizitente mandu que convidace 

 os Senhores Socio Carapina i pedreiro para 

15 a Segunda Sessaõ deste Concelho para cada um 

 deste Socio. ver alista da Obra qu temos de fazer 

 nu novo predio pertencente a esta Sociedade e par<a> 

 fazerem as Suas proposta. O Senhor thizoreiro 

 Joaõ Thiodorio. mandu um Officio a este Concelho 

20 participando o seu encomodo de Saude pedindo 

 Sorcorro. o qual O Senhor Prizidente mandu que 

 o Vizitador Jnformace o estado do Socio. o qual 

 Jnformor o Senhor Vizitado qu o Socio João Theodorio 

 achava Bastante duente em Vista da lei dos 

25 nosco Estatudos O Senhor Prizitente mandu que 

 O Senhor Visida<dor> Prizidente desce o Sorcorro atte que 

 rionice o Concelho para Se numiar um 

 Emidiado pella Votacão o qual O Senhor  

 Prizitente mandu pello 1º Segretario qu- 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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30 Officiace o emidiado para Ser inpocado do 

 lugar atte o retabilicimendo do Senho Thezorero 

  

 [p2] 

 Pormada mais ter asi tratar O Senhor Prizidente lenvatu 

 deste Concelho as 8½ da noite Eu Segundo Secretario 

 qu a fiz i acineme Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 07 de maio de 1884. No corpo do texto, da linha 3 à 28, a letra 
L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Concelho da moite de 

 7 maio de 1884 

  

 Aprovada. 

 RodriguesSeixas1

  

5 As 8 hora da noite estando prezentis os Seguintes 

 Senhoris O Senhor Prizidente abrio a Sessaõ deste 

 Concelho Prizidente Amancio Rodrigues Seixas 

 1 Segretario Filippe Benicio 

 2 SegretarioLuciano da Silva Serra 

10 1º Cobrador Joze Augusto triguero 

 Thizoreiro Caitano Culho dos Pascos 

 Arguivista Olavo Serafin Thixeira 

 O Senhor Prizidente mandu qu 1 Secretario 

 e O Thizoreiro abrice o Cofré i procedeu a 

15 Con tajem do dinhero essitente nu Cofre 

 en controce a quantia de duzentos e Sigue 

 nta Oito mil e Secenta res. a fim de 

 empoçal o novo Thizoreiro Jnterino Caita 

 no Cuelho dos Passos. Dinhero esistente nu Cofre 

20 nu Jnpidimento do Thizoreiro i do Seu jmi- 

 diato. O Senhor Prizidente mandu ritira desta 

 quantia Siguenta mil res para o Momte 

 Socorro. Siguenta para o Thizoreiro faze<r> 

 divercas dispezas por mada mais ter ce 

25 atrata ce O Senhor Prizidente lenvandu 

 aSessaõ do Comcelho as 9 hora Eu Segun<do> 

 Segretario qu fiz i a cineme 

 Luciano da Silva Serra
 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 15 de junho de 1884.  

 

 

 Orcamento Para Obra 

 do movo predio pertencente a Socied 

 ade protectora dos desvalidos 

  

  Visto 

5  RodriguesSeixas1

  

 Fazer touda Caiacaõ da Caza 

 Com as duas frente mudar as Bicas 

 qu estiver podre. fazer um encama 

 mento dos Esgotos com tubos de ferro 

10 para o Cano rial fazer a divizaõ 

 da Caza de uma para Outra 

 abri uma loja mu pavimento 

 terro do lado da rua do Bispo 

 Com certar as loja da frente da Caza 

15 Concertar os a Soalho qu estiver em 

 Comdição mal, pregar toudas fexa 

 dura qu faltar mas portas. Obrigan 

 do au enpreteiro mas comdicaõ qui 

 aSociedade premitir pella quan 

20 tia de quatrocento e Noventa eOito2 mil 

 Seite cemto e Segunta res Obrigando 

 as fiscalicacão dos nomiado para 

 esta Obra 

  

 Bahia 15 junho de 1884 

  

25 Luciano da Silva Serra

 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
2 <eOito> escrito sobre outra palavra. 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 15 de junho de 1884. No corpo do texto, da linha 5 à 25, a letra 
L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Concelho do dia 

 15 de Junho de 1884 

  

 Aprovada 

 RodriguesSeixas1

  

5 As 12 hora da tarde estando prezente os Seguintis 

 Senhoris O Senhor Prisidente abrio a Sessaõ do Concelho 

 Prisidente Amancu Rodrigues Seixas 

 Visce Prisidente Francisco Diogo Ribeiro 

 2º Secretario Luciano da Silva Serra 

10 1º Cobrador Joze Augusto Triguero 

 Arguivista Olavo Serafim 

 Faltando 1º Secretario por si acha duente naõ 

 tendo o Concelho recebido resposta do thizorero 

 jnmidiato en Voto O Senhor Prisidente julguo nece 

15 sario nomiar O Senhor Joze Augusto Triguero deLima 

 Jntirinamente. en data de 1º do Corrente 

 atte a resposta do jmidiato en Voctos Ordenu 

 au Senhor 1º Secretario qu Officiace os jmidiatos 

 dos dois Cobradores afim da 1º Sessaõ tomar 

20 posce, em Seguida foi apresentada as propos<ta> 

 dos Senhores Socio Sendo uma do Senhor 

 Manuel Friandis na jmportancia de 

 Séte Cento i Siguenta e dois mil duzento 

 Outra do Senhor Francisco Amaro Paraizo 

25 na jmportancia de Seite Centro e Siguenta m[il] 

 res atercera do Senhor Joze Augusto de Lima 

 fazendo a referida Obra por menos Seite 

 por Cento da menor proposta Outra do Senhor 

 Damiaõ Aberto na jmportancia de 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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30 Seicento e Oitenta e Sinco mil e Nove cento i 

 Secenta re Outra do Senhor Luciano da 

  

 [p2] 

 Silva Serra na jmportancia de quatro Centro  

 e Noventa e Oito Seite Centro e Siguenta res 

 O Senhor Prisidente mandu que adiase Segunda 

35 as disposicaõ dos noscos estatudos athe asegunda 

 Sessaõ, O Concelho julgou lancar na acta 

 Um Voto de pezamo pela morte de noscos 

 Segundo Cobrador Caitano Cuelho dos 

 Pascos, por mada mais ter ce atratace 

40 O Senhor Presidente Lenvatu a Sessaõ deste 

 Concelho as duas hora da tarde 

 Eu Segundo Secretario que a fiziacime 

 me Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 20 de junho de 1884. No corpo do texto, da linha 3 à 29, a letra 
L.  

 

 

       Acta da Sessaõ do Concelho da 

 moite de 20 de Junho de 1884 

  

 Aprovado 

 Rodrigues Seixas1

  

5 As 8 hora da noite estando presentes os 

 Seguntis Senhoris O Senhor Prisidente abrio 

 asessão do Concelho 

 Presidente Amancio Rodrigues Seixas 

 Visce Presidente Francisco diogo Ribeiro 

10 1º Secretario Filippe Binicio 

 2º Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thizoreiro jntirino Joze Augusto Triguero 

 Arguivista Olavo Serafin 

 Foi apresentado a este Concelho pelo Senhor 

15 Prisidente Um Officio do Sinhor Manuel 

 Friandes jmidiato en Vocto de thizoreiro Como- 

 nicando naõ puder aceitar por hora o Cargo 

 pelo Seos afazeres, O Sinhor Prisidente de acordo 

 Com o Concelho detriminou para fazer a caiacaõ 

20 e o encanamento Visto naõ ter dinhero para as 

 mais Obras presiza. O Sinhor Prisidente Convidu 

 au Sinhor Joze Augusto de Lima para intiri 

 namente Ocupa este Cargo de thezoreiro 

 O Concelho deliberou qu fisece as Obras por parte, 

25 de Comformidade Com o dinhero qu fosse 

 recebendo, por mada mas ter a tratace 

 O Senhor Prisidente levatu asessa deste Concelho 

 as 9 hora Eu Segundo Secretario qu a fiz 

 e aSinene Luciano da Silva Serra
 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 02 de outubro de 1884. No corpo do texto, da linha 3 à 23, a 
letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Concelho da 

 noite de 2 de outubro de 1884 

  

 Aprovada 

 RodriguesSeixas1

  

5 As 8 hora da noite estando prezentes 

 os Seguntes Senhoris. O Senhor Prisidente 

 abrio a Sessaõ deste Concelho. 

 Presidente Amancio Rodrigues Seixas 

 Visce Prisidente Francisco Diogo Ribero 

10 1º Secretario Felipe Binicio 

 2º Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thizoreiro jntirino Joze Augusto Triguero 

 Arguivista Olavo serafin 

 Foi apresentado a este Concelho um regui 

15 rimento do Senhor Goncallo Manuel de 

 Jezus para fazer parte Como Socio 

 desta Sociedade O Senhor Prisidente pois 

 em Votacaõ o qual foi a provado 

 por hunaminidade de Votos. 

20 por nada mais ter asci tratace O Senhor Presidente 

 lenvantu aSessaõ deste Concelho as 8 imei 

 da moiti eu Segundo Secretari qu afiz 

 e acineme Luciano da Silva Serra
 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 14 de outubro de 1884. No corpo do texto, da linha 4 à 26, a 
letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da moite 

 de 14 de outubro de 1884 

  

 Approvada em 15 de Abril de 1885 

 Francisco Diogo Ribeiro. Vice Presidente1

  

5 As 8 hora da noite estando presentes os Segun<te> 

 Senhores O Senhor Presitente abrio a Sessaõ deste 

 Concelho Presidente Amancio Rodrigues Seixas 

 Visce Presidente Francisco Diogo Ribeiro 

 1º Secretario Filippe Binicio 

10 2// Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thizoriro Jnterino Joze Augusto Triguero 

 Arguivista Olavo Serafim 

 Foi apresentado a este Concelho pello 1 Secretario 

 um riguirimento de uma Comisão Composta 

15 dos Senhoris Socio Thomaz Copaiba. Francisco- 

 Amaro Paraizo e Americo Cardozo de Vascocello2

 pedindo a este Concelho a Concecão para Colocar 

 na3 Salla desta Sociedade o retrato do nosco atual 

 Prisidente Amancio Rodrigues Seixas pelo que 

20 despois de lido O Senhor Presidente pascor a Prisidencia ao Senhor 

 Visce Presidente afim deste riquirimento entra em 

 discusaõ. posto en discucaõ este riquirimento 

 foi aprovado por hunamidade ficando para 

 Ser aprovado na primeira reuniaõ da Senbrea  

25 Jeral. foi offerecido pelo 1º Secretario 2 Livro 

 em branco para Socorro dos Socio un Outro para 

 pencão. pelo que este Concelho Com grande satis 

 facão agradeceu a Oferta por nada mais ter  

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Diogo Ribeiro. 
2 Primeiro <o> escrito sobre outro grafema. 
3 Palavra escrita sobre outra. 
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 atratar O Senhor Presidente lenvantu aSessaõ desteConcelho 

30 as 9 hora da noite Eu Segundo Secretario que 

 a fiz e a cineme Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 11 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 16 de abril de 1885. No corpo do texto, da linha 6 ao final, a 
letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite 

 de 16 de Abril de 1885 

  

 Aprovada 

 RodriguesSeixas1

  

5 As 8 hora da noite estando presentes os Sigun<te> 

 Sinhoris. O Senhor Prisidente abrio a Sessão des Concelho 

 Prisidente Amancio Rodrigus Seixas 

 Visce Prisidente Francisco Diogo Ribero 

 1º Secretario Filippe Benicio 

10 2º Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thizoreiro jnterino Joze Augusto Triguero 

 Arguivista Olavo Serafim 

 O Senhor Prisidente Amancio Rodrigue Seixas 

 Pascó a Prisidencia au Sinhor Visce Prisidente 

15 para por en discusaõ acta da Sessão anterior pelo 

 qual posto en discusão foi aprovada por hunani 

 midade de Votos, por nada mais ter atractase 

 O Senhor Visce prisidente lenvantoce a sessão de- 

 ce Concelho i diliberando para o dumingo Vindo 

20 ro Vinte Seis do Corrente Eu Segundo Secreta 

 rio qu a fiz i acineme Luciano da Silva Serra
 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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DOCUMENTO 12 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 07 de junho de 1885.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Concelho do dia 

 de 7 de Junho de 1885 

  

 Aprovado1

  

 As 12 hora do noi dia Comparicendo os 

5 Sigintes Sinhore O Senhor Presidente abrio 

 a Sessaõ d’este Concelho. Prisidente 

 Amancio Rodrigues Seixas 

 Visce Prisidenti Francisco Diogo Ribero 

 1º Secretario Filippe Benicio 

10 2º Secretari Luciano da Silva Serra 

 jntirino Thezorero Joze Augusto Triguero de Lima 

 Arguivista Olavo Serafim 

 O Sinhor Prisidente Abrio a Sessaõ de Concelho 

 mandou ler acta da Sessaõ anterior 

15 o qual foi posto en descusaõ i aprovado 

 por hunamidade de Votos, Foi a prova 

 do um riquirimento do Senhor Guilher 

 me maciel de S[o]uza, o qual foi apr 

 ovado pello Concelho,, Foi apresentado

20 pelo Senhor Joze Antoni Pineri <apresentou-se> pedi 

 ndo a este Concelho que Seja modificado 

 os alugueis da Caza a Onde mora pete 

 cente a esta Sociedade a Onde mora a ru<a>

 da Valla pelo que este Concelho atendeu a re- 

25 cramacaõ fezendo abatimendo 2$00 fican<do> 

 de <1º> Julho endiante a pagar 29 réis foi aprezentado 

 aeste Concelho um riquirimento da Senhora 

 Sicondina Maria da Solidade, Pedindo que a 

 Pencaõ qi sidava a Bermira2 a Vó da 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
2 <B> grafado sobre um <V>. 
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30 menor Thereza da Solidade que Seja 

 dada a ella Vesto a dita menor 

  

 [p2] 

 Esta nu Seu puder  O Concelho deliberu 

 qu procurase Sindicar o tratamento da 

 menor Thereza por nada mais ter a tratace 

35 O Senhor Prisidente lenvantu aSessaõ deste Concelho 

 as 2 hora da tarde Eu Segundo Secretario que afiz 

 iacineme Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 13 

Escrito e assinado por Luciano da Silva Serra em 07 de junho de 1885. No corpo do texto, do início ao 
final da 1ª. página, a letra L. Este documento é uma réplica, com modificações, do anterior.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Concelho do dia 7 de Junho 

 de 1885 

  

 As 12 hora do dia Compariceran os Seguntes 

 Senhores O Senhor Presidente Abrio a Sessão deste 

5 Concelho. Presidente Amancio Rodrigues Seixas 

 Vesce Prisidenti Francisco Diogo Ribeiro 

 1º Secretario Felippe Benicio 

 2 Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thizoreiro jnterino Joze Augusto Triguero 

10 Arquivista Olavo Serafim 

 O Senhor Prisidenti Abrio a Sessão do Concelho 

 mandu ler a acta da Sessão anterior a qual foi 

 posto en discucão e aprovada por hunanidade deVoto 

 foi aprovado um requirimento do Senhor Gui- 

15 lherme Maciel de Souza o qual foi aprovado 

 pelo Concelho. O Sinhor Joze Antonio Pinério 

 apresentu a este Concelho, um riguirimento ped 

 indo que seja modificado os alugueis da Caza a 

 Onde mora pertencente a esta Sociedade a rua 

20 da Valla pelo qu O Concelho atendendo a recra 

 macaõ fez abatimento de dois mil res fican<do> 

 de 1 de Junho en diante a pagar Vinti itrez 

 mil res. foi apresentado a este Concelho um 

 riquirimento da Senhora Sencodina, 

25 Maria da Solidade Pedindo a pencaõ qu 

 Si dava a Bermira Vó da menor Thereza 

 da Solidade qu Seja dada a ella Visto a di- 

 ta menor esta nu Seu puder O Concelho 

 deliberou que precurase Sindicar o tratamen<to> 

  

 [p2] 

30 da menor Thereza, por nada mais ter a tratace O Senhor 
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 Prisidente lenvantu a Sessaõ des te Concelho as 2 hora 

 da tarde   Eu Sigundo Secretario qu a fiz acinene 

 Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 14 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 03 de agosto de 1885. No corpo do texto, do início ao final, em 
cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Concelho da noite de 3 de 

 Augosto de 1885 

  

 Aprovada 

    Rodrigues Seixas1

  

5 As 8 e mea hora da noite estando Presentes os 

 Seguntes Sinhores O Senhor Prisidente Abrio 

 asessão de Concelho Prisitenti Amancio Rodrigues 

 Visce Prisidenti Francisco Diogo Ribiro 

 1º Secretari Filippe Benicio 

10 2 Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thezorero jnterino Joze Augusto Triguero Lima 

 Foi apresentado pelo 1º Secretario un reguiri- 

 mento do Senhor Joaõ Luiz de Santa Luzia 

 pedindo a este Concelho para fazer parti- 

15 Como Socio efeitivo da Sociedade. Foi tanbem  

 apresentado pelo 1º Secretario um estatudo 

 da Sociedade Beneficiencia Caixeral o qual 

 O Senhor Prisidente mandu agrade cer 

 Por nada mais ter a trata ce O Sinho 

20 Prisidente lenvantu a Sessão deste Con celho 

 as 9 hora da noite Eu Segundo Secretario 

 que a fiz e a cinene Luciano da Silva Serra
 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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DOCUMENTO 15 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 18 de setembro de 1885. No corpo do texto, da linha 3 à 23, em 
cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Concelho da noite 

 de 18 de Septembro de 1885 

  

      Aprovada 

      Rodrigues Seixas1

  

5 As 8 hora da noite estando presentes os 

 Seguintes Sinhoris. O Sinhor Prisidente 

 abrio a sesaõ deste Concelho e mandu ler 

 a acta da Sessão anterior. Prisidente 

 Amancio Rodrigues Seixas 

10 Vesce Prisidente Francisco Diogo Ribeiro 

 1º Secretario Felippe Binicio 

 2º Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thezoreiro Joze Augusto Triguero de Lima. 

 foi apresentada pelo 1º Secretario uma 

15 létra do Sinhor Marciano. da Boa Morte 

 a esti Concélho, nu Valor de Centro e Onze mil 

 e duzento jmportancia dus alugueis. de Nove 

 mez e Vinte <Ouito> dias da Sobre loja qu oCupava 

 a Contar de Septembo de 84 a 15 de junho 

20 de 85 Sendo este alugueis de doze mil res 

 mencal,. foi apresentado a este Concelho 

 um Officio do Senhor Arguivista pidindo, a - 

 Sua demicão. O Senhor Prisidente mandu qu 

 Officiace o jmidiato en Voto, por nada 

  

 [p2] 

25 mais ter atratace O Senhor Presidente Lenvantu  

 a Sessão deste Concelho as 8 hora da noite E eu 

 Segundo Secretario qu afiz iacineme 

 Luciano da Silva Serra

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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DOCUMENTO 16 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 18 de agosto de 1886. No corpo do texto, da linha 1 à 30, em 
cor vermelha, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da 

 noite de 18 de Augosto de 1886 

  

 Aprovada em 2 de setembro 1886 

           FranciscoRibeiro1

  

5 As outo hora da noite achando pre 

 sentes os Seguntes Senhoris O Senhor 

 Prizidente abrio a sessaõ deste Concelho 

 Prisidente Amancio Rodrigues Sexa 

 Vesce Prisidente Francisco Diogo 

10 1º Secretario Filippe Benicio 

 2º Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto Triguero 

 Vizitador Francisco Amaro Paraizo 

 Cobrador Fastiniano Olivera 

15 Foi lida a acta da Sessão anterior 

 o qual O Senhor Prisidente pascou a 

 Cadera da Prizidencia au Vesce 

 Prisidente por quinze dias pelo que 

 foi a ceito pelo Concelho, En Vista 

20 do Estado do Segundo andar Onde 

 funciona esta Sociedade Segundo  

 arecramacão do Senhor Thizorero 

 O Senhor Vesce Prisidente Concultan<do> 

 Com o Concelho elle diliberou que O Senhor 

25 Vesce Prisidente numiace uma 

 Comisão para Ver as Obras Precizas 

 pelo que O Sinhor Vesce prisidente mandu 

 que o Senhor Secretari Officiace os Seguntes 

 Senhores para dumingo 22 do Corente 

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Diogo Ribeiro. 

 923



30 Comparicer na Caza da Sociedade 

 as 10 hora do dia 

  

 [p2] 

 Sendo estes Os Seguntes Senhores 

 Manuel Friandes 

 Luciano da Silva Serra 

35 Olavo Thexera Sarafim 

 Manuel Francisco 

 Francisco Amaro Paraizo 

 O Senhor Thizorero Para espricar as 

 Obra precizas 

  

40 Por nada mais ter a tratace O Sen 

 Vesce Prizidente Lenvantu aSessao deste 

 Concelho a 9 hora 

 Eu Segundo Secretário que fiz a cineme 

 Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 17 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 02 de setembro de 1886. No corpo do texto, da linha 3 à 26, em 
cor vermelha, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da moite 

 2 de setembro de 1886 

  

 Aprovada em 9 de setembro 1886 

           FranciscoRibeiro1

  

5 As 8 hora da noite achando presentes 

 O. Senhor Viscece Presidendes e mais membros 

 do Concelho O Senhor Visce Presidente Ario a Sessaõ 

 deste Concelho Visce Presidente Francisco Diogo Ribero 

 1º Segretario Felippe Benicio 

10 2º Segretario Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto 

 Cobrador Faustiniano 

 Arguivista Manuel Ferrera 

 Foi apresentado a este Concelho um 

15 Riguirimento do Senhor Luiz da Silva 

 Lopis para fazer parte Como Socio desta 

 Sociedade. demostrando elle ter 46 anos de 

 jdade. pelo que O Senho Vesce Prisidenti pos 

 en Votasão sendo quatro a favor 2 Pidi- 

20 ndo qu adiace para Sigunda Sessão 

 Foi apresentado um riquirimento do Senhor 

 Arguivista au Concelho para mandar 

 Concertar as Bicas do Caz para Sevir 

 nu dia 7 de setembro o qual O Senhor Vesce Presidente 

25 mando qu O Senhor Thizorero. man- 

 dace fazer os tidos Concertos 

  

 [p2] 

 Por mada mais ter a setratace O Senhor Vesce 

                                                 
1 Letra de Francisco Diogo Ribeiro. 
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 Prisidente lenvantu a sessaõ do Concelho as 9 hora 

 Eu Segundo Segretario que fiz ea cineme 

30 Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 18 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 14 de outubro de 1886. No corpo do texto, da linha 1 à 29, em 
cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite 

 de 14 de Outubro de 1886 

  

 Aprovada 

      Bahia 21 de outubro de 1886 

5      Rodrigues Seixas1

  

 As Oito hora da noite achandose presente 

 O Senhor Prisidente e mais membros do Conce<lho> 

 O Senhor Prisidente abrio a Sessão deste Conce<lho> 

 Prisidente Amancio Rodrigues Seixas 

10 Visce Prisidente Francisco Diogo Ribero 

 1º Segretario Felippe Benicio 

 2º Segretario Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto Triguero 

 Vizitador Francisco Amaro Paraizo 

15 Cobrador Faustiniano de Olivera 

 Arquivista Manuel Ferrera 

 Foi apresentado a este Concelho um rigui 

 rimento do Senhor Sebastião Antomio do 

 Nacimento para fazer parte Como Socio 

20 desta Sociedade. O Senhor Visce prisidente 

 pois en Votacão o dito riguirimento fique 

 adiado para Segunda discusão foi apre- 

 sentado a este Concelho um riguirimento 

 do Senhor Francisco Arcermo da Resure<caõ> 

25 na forma da le dos moscos Estatudos 

 numero 46 para a Sua remisão Como 

 Socio efectivo desta Sociedade o qual 

 O Senhor Vesce Prisidente pois em Votasão 

 o riguirimento i foi aprovado por ma- 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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30 ioria de Voctos, Foi apresentado a este 

  

 [p2] 

 Concelho um riguirimento do Senhor 

 Seviriano Pedro da Silva para si reabilitar 

 Como Socio desta Sociedade pelo que O Senhor 

 Vesce Prisidente pois em Votacão o qual foi 

35 aprovado pelo Concelho, foi apresentado  

 a este Comcelho uma participação do Senhor 

 João Manuel participando ter elle Cazado  

 pelo Seu estado quazem enfermo o qual O Senhor 

 Vesce Prisidente aqudando para Ocaziao mais 

40 Orputuna para tratace desta Participacão 

 foi apresentado a este Concelho para prestar 

 Juramento Como Socio desta Sociedade O senho 

 Clarimundo de Araujo Ferrea o qual este 

 Concelho a Ceitor Como Socio i 

45 Por nada mais ter a si tratar O Senhor Vesce Prisite 

 Lenvantu a Sessaõ deste Concelho as 9 hora i 

 mei. Eu Segundo Secretari que a fiz i acime<me> 

          Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 19 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 21 de outubro de 1886. No corpo do texto, da linha 3 à 21, em 
cor azul, a letra L.  

 

 

      Acta da Sessão do Concelho da 

 noite de 21 de Outubro de 1886 

  

 As Oito hora da noite achandose Presente 

 O Senhor Prisidente e mais menbros do Con 

5 selho O Senhor Prisidente abrio a Sessaõ deste 

 Conselho, Prisidente Amancio Rodrigues Sexas 

 Visce Prisidente Francisco Diogo Ribero 

 1º Segretario Filippe Benicio 

 2º Segretario Luciano da Silva Serra 

10 Thizorero Joze Augusto, Arguivista Manuel Ferreira 

 Cobrador Faustiniano de Olivera 

 Foi aprovado um reguirimento do Senhor 

 Sebastião Antonio do Nacimento o qual 

 O Senhor Prisidente pois en votacão Sendo 

15 Seis a favor um Contra O Senhor Presidente 

 mandu que O Senhor 1º Secretario Officiace 

 au Sinhor Faustino da Trindade Sirne 

 para aprensendar as Contas visto ter si di 

 se dar O Onivércario nu dia trinta do Corrente 

20 por nada mais ter a se tratar O Senhor 

 Prisidente Lenvantu asecão deste Concelho 

  

 [p2] 

 as 9 hora Eu Segundo Secretario que a fez i 

 acineme Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 20 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 02 de dezembro de 1886. No corpo do texto, da linha 5 à 30, em 
cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho  

 da noite 2 de Dezembro de 1886 

  

 Aprovada ém 11 de Março Bahia 1887 

 FranciscoRibeiro.1

  

5 As 8 hora da noite achando prezente 

 Os Siguntis Senhoris o qual O Senhor Prisidente 

 abrio a ssecão deste Comcelho mandou ler 

 a acta da Sessão anterior. o qual foi apro- 

 vada pelo Concelho. Prisidente Francisco Diogo 

10 Vesce Presidente Capitão Marcolino Dias 

 1º Secretario Felippe Benicio 

 2º Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto Triguero deLima 

 Vizitador Francisco Paraizo 

15 Cobrador Fastiniano Olivera 

 Foi apresentado a este Concelho pelo Senhor 

 Prisidente para setratar da mica do 

 noco Socio Guilherme Contatino, Xavi<er> 

 o qual foi marcado para dia 23 de dezembro de 86 

20 pedio palavra O Senhor Capitão Marcoli<no> 

 Vesce prisidente desta Sociedade, fazendo 

 alguma <concideracaõ> Sobre o nosco Socio Guilherme 

 Visto elle não ter nececitado de Socoros 

 qu a sua devia ter algum aparatos 

25 que tamben Convidace os Socio para a- 

 mica, O Senhor Prisidente Consulta 

 do Com o Concelho. e tanbem pois em 

 votacão Sendo aprovado Com o Concelho 

 maioria de Vottos,. Foi aprezentado um 

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Diogo Ribeiro. 
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30 riguirimento do Senhor João de Cam 

 pos  

  

 [p2] 

 para fazer parte como Socio desta Sociedade 

 O qual O Senhor Presidente pois en votacaõ 

 o riguirimento Visto o Suplicante nu seu 

35 riguirimento alegar der elle Cigunte anos de 

 idade en Vista da le dos nosco Estatudos 

 O Senhor Prisidende adiou o riguirimento 

 Foi apresentado um ruguirimento do Senhor 

 Vizitador Francisco Paraizo a este Concelho 

40 para que as Sessão fosce mudada para as 6ª. 

 fera Visto elle fazer parte do Concelho não 

 puder fuciona nas mesmas noite o qual 

 O Senhor Prezidente Concultando Con o Concelho 

 Combinoce que fosce mudadas 

  

45 Eu Segundo Secretario Luciano

 da Silva Serra qu a fiz a i a cineme 
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DOCUMENTO 21 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 11 de março de 1887. No corpo do texto, da linha 5 à 32, em 
cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho danoite 

 de 11 de Marco de 1887 

  

 Aprovada em 18 de Malço 1887 

 FranciscoRibeiro1

  

5 As 8 hora da noite achando presentes 

 Os Siguintes Sinhoris O Senhor Prisidente abrio 

 a secão do Concelho i foi lida a acta da 

 Sessaõ anterior. Prisidente Francisco Diogo 

 Vesce Prisidente Gapitaõ Marcolino Dias 

10 1º Secretario Filippe Benicio 

 2º Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto Triguero 

 Cobrador Faustiniano Olivera 

 Arguivista Manuel Ferrera 

15 Foi lida a acta da Sessão do dia 25 de 

 Feferero qu O Senhor Prisidente eConce[<lho>] 

 Tertiminor uma Asembrea Geral para o dia 

 13 de Marco. Foi apresentado um 

 Riquirimento do Senhor Batholomeu Cor 

20 ria, para fazer parte Como Socio desta 

 Sociedade Sendo aprovado por maioria 

 de Votos. Foi apresentado um riquiri 

 mento do Senhor Afoncio Maria de 

 Freita para fazer parte como Socio 

25 O Senhor Prizidente pois en votacã o riquirimento 

 e fico adiado para Sigunda discucão 

 Foi apresentado a este Concelho um 

 Riquirimento do Senhor Pedro Carcia 

 de Salle Official de Pedrero Cazado Com 

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Diogo Ribeiro. 
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30 trez Filho O Senhor Prisidente pois envotacã[o] 

 Fiqu adiado para segunda descucão 

 Foi apresentado a este Concelho Um 

 requirimento do senhor Grigorio - 

  

 [p2] 

 Thexera Barboza O Sinhor Prisidente pois 

35 en Votacão fique adiado para Segunda dis 

 Cucaõ, Foi apresentado a este Concelho Um 

 Riquimento do Senhor Manoel Lionar<do> 

 Pedindo a este Concelho. para Ser Cobrador 

 Esterno. para as Cobrancia desta Sociedade 

40 para melhor andamento desta Sociedade 

 Foi apresentado Um Riquirimen digo um 

 Officio do Liceos de Artes <dos novos fuci> e Officio e relatorio 

 Pelo que O Senhor Prisidende mandu que 

 O Sinhor Primeiro Secretario agradecece 

45 Por nada mais ter atratace O Senhor 

 Prisidente lenvantou a sessão deste Concelho 

 as 9 h hora da noite, Eu Segundo Secretario 

 qu a fiz e a Sineme Luciano da Silva Serra

  

 Sala da Sessão deste Comcelho Bahia 

50 11 de Marco de 1887 
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DOCUMENTO 22 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 13 de março de 1887.  
 

 

 Acta da Sessaõ da Sembrea Geral 

 do dia 13 de Março de 1887 

  

 Aprovada Bahia 12 de junho de 1887 

 Francisco Diogo Ribero1

  

5 A 12 hora da tarde achando presentes 

 Os Seguntes Senhoris O Senhor Presiden<te> 

 mando ler a acta da Sessão da Sembrea do 

 dia 28 novembro. Sendo este os presentes Sinhor 

 Presidente Francisco Diogo Ribero2

10 Vesce Prisidente Capitaõ Marcolino JozeDi[as] 

 1º Secretario Felippe Benicio 

 2º Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto Triguero 

 Cobrador Faustiniano Olivera 

15 Arquivista Manuel Ferrera 

 Siviriano Carros 

 Manuel do Nacimento 

 Manuel Leonardo Fernando 

 Jovencio Emidio 

20 Seviriano Pedro da Silva 

 Jacintho Francisco de Andrades 

 Raimundo Espindola 

 Foi apresenta do a esta Sembrea um 

 riquirimento do Senhor Vesce Presidente 

25 Capitão Marcolino Joze Dias Sobimeten<do> 

 este para um Azilio. e para os Socios que 

 esteja em digencia. despois de lido o dito riqui 

 rimento pelo 1º Secretari. pidio a palavra 

 o Socio Manuel do Nacimento que fez 

30 algumas Concideracaõ au dito riquirimento 

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Diogo Ribeiro. 
2 Entre as linhas 8 e 9, na margem esquerda da página, a palavra <Sembrea>, escrita por Luciano da Silva Serra. 
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 Sim dizendo que não era Contra o Azilio 

  

 [p2] 

 qu devia tomar se triminacão para naõ podijicar 

 o sigundo Andar Visto esta Sociedade naõ ter forca 

 Soficiente para empatar os alugues do 2º Andar 

35 que sim devia tomarse alguma medida para 

 o Comos<dos> do 1º Andar Visto elle ter porpur cão para 

 isto, pedio a palavra o Socio Joze Augusto que 

 Opinava para a fundacão do Azili e fez algumas 

 Concideracão, au mesmo, pidio a palavra Socio 

40 Amancio Rodrigues Sexas que Opinava que foce 

 nu <1º> andar. Visto o 1º Andar ter Comodos soficiente 

 pidio a palavra o Soci Capitao Marcolino autor 

 do riquirimento Espondo O Comprimento 

 para o Coverno, pidio apalavra o Socio Seviriano 

45 da Silva fazendo Algumas Concidera cão, ames<ma> 

 pidio apalavra o Socio Manuel Leonardo  

 e havendo diverco arpartes. pidio apalavra 

 o Socio Manuel do Nacimento Sobre a mesma 

 Azilio e mandu un riquirimento para alug[ar] 

50 2º Andar endepedente do Azilio. pidio a palav[ra] 

 Socio Seviriano fazendo obistar o riquirimen<to> 

 do Socio Nacimento pidio apalavra Socio  

 Amancio qu fez Alguma Comcideracão 

 pidio apalavra o Socio Nacimento dizendo que 

55 O Seu Riquirimento não Vinha derogar o riqu 

 irimento do Socio Marcolino. pidio apalavra 

 o Soco Marcolino fazendo alguma Concide[racaõ] 

 au mesmo riquirimento pidio apalavra o Soci[o] 

 Raimundo Espindolo qu tanbem [du] algun pa 

60 ricer au mesmo, requero qu seja adiado para 2 

 2 Sessaõ Amancio Sexas Foi apresentado um 

 riquirimento do Socio Cajueiro para 

 por en discucaõ o relatori e demostrati 

 vro, Sala da Senbrea Geral de 13 de Mar[co] 

65 Segundo Secretario Luciano da Silva

       Serra
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DOCUMENTO 23 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 18 de março de 1887. No corpo do texto, da linha 1 à 34, em 
cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Concelho da 

 noite de 18 de Marco de 1887 

  

 Aprovado com a [?] da falta 

 do Senhor Thezorireiro. Bahia 18 de Abril 1887 

5 FranciscoRibeiro 

         Presidente1

  

 As 8 hora da noite de 18 de Marco 

 achando se prezentes os Senhores membros do 

 Concelho O Senhor Presidente abrio a sessão 

10 deste Concelho Prisidente Francisco Diogo Ribeiro 

 Vesce prisidente Marcolino Joze Dias 

 1 Segretario Felippe Benicio 

 2º Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augus to 

15 Vizitador Francisco Amaro Paraizo 

 Cobrador Fastiniano Olivera 

 Arguivista Manuel Ferrera 

 O Senhor Presidente declaro aberta assecão 

 Foi lida a acta da sessão anterior 

20 o qual foi aprovada pelo Concelho 

 O Senhor Vezita dor Francisco Paraizo 

 declaro a este Concelho as faltas por 

 elle Conetidas por encomodo de Saude 

 Foi apresentado a este Concelho um 

25 riquirimento do Senhor Joze atha 

 nazio pelo que O Senhor Prisidente, despa 

 xo qu naõ tinha lugar pela le dos 

 noscos estatudos. Foi aprovado um 

 Riquirimento do Senhor Afoncio 

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Diogo Ribeiro. 
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30 Maria de Freita por maioria de 

 Votos. foi aprovado o riquirimento 

 do Senhor Pedro Carcia de Salle e do 

 Senhor Grigorio Thexera Barboza 

 por maioria de Vottos 

  

 [p2] 

35 Foi apresentado Um riquirimento do 

 Senhor Visce Prizidente Capitao Marcolino 

 dando Uma relacão das Bazess en Su riqui 

 rimento Sobre a fundacaõ de Um a zilio na 

 Sociedade. pido a palavra 1º Secretaro qu 

40 fez algumas Concideracõ au mesnos riqui 

 rimento, pidindo apalavra O Sinhor Paraizo 

 qu tanben fez alguma Concideracão au 

 mesmo acunto. o qual O Senhor Prisiden 

 te Organizor Uma Comisão Composta 

45 dos Senhor Clarimundo relator 

 Raimundo Espindola, Francisco Paraizo, 

 Manuel Anastacio Gajueiro, O Senhor,  

 Manuel Francisco, o qual O Senhor 

 Prisidente mandu qu 1º Segetario 

50 Officiace os Seguintes Senhore pa dar 

 Os pariceris Sobre os Comodos para a funda<caõ> 

 do Azilio pelo que O Senhor Prisidente adi 

 ou o riquirimento para a Segunda 

 Sessão. Prestu Juramento o Sinhor 

55 Socio Afoncio Maria de Freita 

 por nada mais ter atratace O Senhor Presidente 

 lenvantu aSessão tes Concelho as 9 hora 

 da noite Eu Segundo Secretario qu 

 fez e a cineme Luciano da Silva 

60 Serra
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DOCUMENTO 24 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 28 de abril de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda a 
primeira página, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessao do Concelho da noite 

 de 28 de Abril de 1887 

  

 Aprovado em sessaõ 

 de 11 de Setembro de 18871

5       Marcolino JozeDias2

              Vece-Prezidemte em exercicio3

  

 As 8 hora da noite de 28 do Corrente achando 

 presentes os Seguntes Senhores na Salla 

 desta Sociedade O Senhor Presidente abrio a 

10 Sessão deste Comcelho e mandu ler a acta 

 da Sessão anterior o qual foi aprovada 

 pelo Comcelho Presidente Francisco Diogo Ribero 

 Visce Presidente Capitao Marcolino Joze Dias 

 1º Secretario Felippe Benicio 

15 2 Secretari Luciano da Silva Serra 

 Thezorero Joze Augusto 

 Arquivista Manuel Ferrera 

 Apresentose en Sessão de 28 do Corrente 

 a este Concelho O Senhor Liberato Manuel 

20 Paulino Olivera aprovado en Sessao de 

 19 de Outubro de 1886, o qual prestu juramento 

 Como Socio desta Sociedade en 28 de Abril 

 Foi apresentado a este Concelho um 

 riquirimento do Senhor Sartunino Fa 

25 cisco da rocha para fazer a Sua nova 

 entrada como Socio desta Sociedade 

 pelo qu O Senhor Prisidente pondo en 

 Votacão o lito riquirimento foi rep 

                                                 
1 Caligrafia de Felipe Benício. 
2 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
3 Caligrafia de Felipe Benício. 
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 rovado por maioria de Votos. Foi lida 

30 em Segunda discucão o esboco do Senhor 

 Vesce Prisidente Marcolino Joze Dias Sobre 

 o Azilio espomdo as Suas de Claracão 

 depois de lido o dito esboco 1º Secretario 

  

 [p2] 

 pidio apalavra qu fez algumas puderacão 

35 Sem qu Votava Com apencão Segundo o Artigo 10 

 § 2º dos estatudos, pidio apalavra O Senhor Thizorero 

 Joze Augusto qu Votava Contra a cutrocão do 

 Banhero.. e Contra aritirada da pencão do Artig<o> 

 do esboco apresentado pelo Visce Presidente O Se[nhor] 

40 Thizorero o qual espois que a chava melhor o en 

 camamento do chafaris sendo depozito deste 

 nu Segundo andar com encamamento par<a> 

 o primero Sendo o pagamento deste divid[en] 

 do en duas partes, O Sinho Presidente fez 

45 alguma puderacão en Vista do mesmo 

 esboco Sobre au mesmo Artigo por nada ma[is] 

 ter atratace O Senhor Presidente Por nada  

 mais ter atratar Lenvantu aSessaõ deste 

 Con celho as 9 hora da noite acinado por 

50 Segundo Secretario Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 25 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 05 de maio de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda a 
primeira página, em cor azul, a letra L. 

 

 

 Acta da Sessaõ do Concelho da noite  

 de 5 de Maio de 1887 

  

 Aprovada. Bahia 12 de Maio de 1887 

       Francisco Diogo Ribeiro1

  

5 As 8 hora da noite de sinco do Corrente 

 achandose presentes Os seguntes Senhor <Concelho> na 

 Salla desta Sociedade O Senhor Presidente mandu 

 Ler a acta da Sessão anterior o qual foi lida i 

 aprovada por maioria de Votos Presidente 

10 Francisco Diogo Ribero 

 Visce Presidente Capitao Marcolino Joze Dias 

 1º Secretario Felippe Benicio 

 2º Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto 

15 1º Cobrador Faustiniano Olivera 

 Arquivista Manuel Ferreira 

 Foi apresentado a este Concelho um riquiri 

 mento do Senhor Sartunino Francisco da 

 Rocha pela Segunda Vez dando arelacão 

20 dos Seus filho. em Seos riquirimento, qual<l> 

 O Senhor Presidente mandu ler i pois em Votacão o qual 

 foi arquivado pelo Concelho. foi apresen 

 tado um riquirimento do Senhor Qintiliano 

 Baptista Barboza para fazer parte Como 

25 Socio desta sociedade o qual o Concelho, Votu  

 que apresentace o Candilado. foi apresentado 

 um riquirimento do Senhor Capitão, 

 Marcolino requero que tomese providen<cia> 

 dos filho dos Socio qu achase a Cudados 

                                                 
1 Caligrafia de Francisco Diogo Ribeiro. 
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30 desta Sociedade afim de que os engaregados 

 a elle nu acto de 3 en 3 mezes apresente 

 au Concelho con atestados, de adientamento 

  

 [p2] 

 en qu se acha os menoris Sem isto O Thizorero não 

 pudera pagar os Socoros dos ditos mecionados 

35 acinado Capitao Marcolino Joze Dias Felippe Beni<cio> 

 pidio apalavra Senhor Thizorero dizendo que Com a 

 quantia de quatro mil res, não pudia se alimenta 

 estas Criancas Sin se esta Sociedade pudece  

 dar 16 au aliaes 15 mil res, pidio apalavra Senhor 

40 Marcolino qu fez algumas puderacão, Senhor 

 1º Secretario Comonico a este Concelho qu tendo 

 Jrformacão por pecoas que merece Confiancia 

 qu amenor Thereza andava matratada pela 

 Sua propria prima e tutora a dodica da 

45 menor Thereza por isto Comonico au Concelho 

 para tomar algumas providencias o qual jul 

 gar Comviniente. O Senhor Presidente mandu 

 que O Senhor 1º Secretario Officiace au Vizitador 

 para dar as Jrformacão e o estado da menor 

50 Thereza, por mada mais ter atratace O Senh[or] 

 Presidente Lenvantu a Sessaõ des Concelho 

 as 9 hora e mei Segundo Secretario que fiz 

 acineme Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 26 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 12 de maio de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda a 
primeira página, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite 

 12 de Maio de 1887 

  

 As 8 hora da noite achandose presentes Os 

 Seguntes Senhoris do Concelho O Senhor Presidente 

5 mandu ler a acta da Sessão anterior o qual foi 

 lida i aprovada pelo Concelho Prisidente 

 Francisco Diogo Ribiro 

 Visce Prisidente Capitao Marcolino 

 1º Secretario Felippe Benicio 

10 2º Luciano da Silva Serra 

 1º Cobrador Faustiniano Olivera 

 2 Cobrador Manuel Friandis 

 Arquivista Manuel Ferrera 

 pidio apalavra [O] Cobrador qu fez alguma  

15 puderacão sobre a acta. 1º Secretario pedio apala 

 vra e Comonico a este Concelho que não tinha 

 entregado o Officio au Senhor Vizitador por não 

 ter encontrado. O Senhor 1º Secretario apresentu 

 a este Concelho uma Comonicacão da Comp- 

20 anhia de Seguros Fransatatica para 

 pagar ate o dia quinze do Corrente, o Seguro 

 da Caza onde fonciona esta Sociedade. pidio a- 

 palavra O Senhor 1º Cobrador i pregunto se esta 

 Caza onde fuciona esta Sociedade se já estava 

25 en nome desta Sociedade então dicera que 

 não O Senhor Cobrador então dicera qu já devia 

 ter pacado para não haver algum embaraso 

 pidio apalavra Senho Capitao Marcolino 

 qu fez alguma puderacão Sobre a menor 

30 Thereza qu elle encaregava para fazer 

  

  

 942



[p2] 

 um riquirimento para ella entra para un 

 estabelecimento Pio. entao o Concelho delibero que 

 esta menina pudia ficar en Caza do Senhor 

 Capitão Visce Presidente desta Sociedade atte se dar alg 

35 uma providencia a respeito. O Senhor Presidente mandou 

 qu O Senho 1º Secretario Officiace a Senhora Sen 

 cudina Maria da Comcecaõ tutora a dotica da 

 menor Thereza para Se apresentar na na noite de 

 17 do Corrente na Salla desta Sociedade [ai] [greija] 

40 de São Francisco foi a presentado a este Concelho 

 um requirimento do Senhor Segundo Secretario 

 Luciano da Silva Serra Offerecendo para fazer 

 a Capella desta Sociedade dando este Concelho 

 as maderas preciza para a rifirida Capella 

45 nu fim da Obra pronta en Seu lugar O Concelho 

 Conforme acha comviniente. espero que mi grati 

 fice au menos omeu trabalho. pido apalavra 

 Senhor Friandes qu fez algumas puderacão. pidio 

 pidio apalavra Senho Capitão Marcolino e mais 

50 algun membros do Comcelho qu apresentace  

 uma planta e um Orcamento das madera 

 qu for nececaria, por mada mais ter ase 

 trata ce O Senhor Prisidente Lenvanto asesaõ 

 deste Concelho as 9 hora e meia do Segundo Segretário 

55 que fez a cinado Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 27 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 17 de maio de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda a 
primeira página, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite de 

 17 de Maio de 1887 

  

 As 8 hora da noite achandose presentes 

 Os Seguintes Senhoris do Concelho O Senhor 

5 Prisidente mandu ler a acta da Sessaõ an 

 terior o qual foi lida i a provada pelo 

 Concelho. Prisidente Francisco Diogo Ribero 

 Visce Presidente Capitao Marcolino Joze Dias 

 1º Secretario Felippi Benicio 

10 2º Luciano da Silva Serra 

 Thezorero Joze Augusto 

 1º Cobrador Faustiniano Olivera 

 Arquivista Manuel Ferrera 

 Foi apresentado a este Concelho um 

15 Officio da Senhora Sencundina que não 

 pudia Comparicer com a menor Therera 

 Visto ella Secundina esta en huzo de re 

 medio pidio apalavra 1º Secretario que 

 fez algumas puderacão au mesmo Offico 

20 pidio apalavra 1º Cobrador que tratava do 

 mesmo asundo pidio apalavra O Sinhor  

 Visce Presidente Marcolino Joze Dias qu tratava ta 

 nben do no mesmo asundo O Senho Presidente 

 mandu qu 1º Secretario de Novo a Senhora 

25 Segundina para qu ella se apresentace 

 Com amenor Thereza en Sessão de 26 do 

 Corrente a 7 hora da noite na Sala 

 desta Sociedade. En Sessão de 17 do Corrente 

 apresentoce O Senhor Quintiliano Baptis 

30 ta Barboza Conforme a deliberacão 

 tomada pelo Concelho en 5 do Corren<te> 
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 [p2] 

 O Senhor Presidente pois en dscucaõ o Riquirimento 

 do mesmo Senhor para Socio Efectivo desta 

 Sociedade. e foi aprovada por maioria de 

35 Votos. O Senhor Thizorero apresentu duas 

 propostas a este Comcelho para Obra de pin 

 tura do Segundo andar Onde ficiona esta 

 esta Sociedade. Sendo 1º do Senhor Cladimir 

 Colobiano do Santos nu Valor de Duzentos 

40 e trinta mil res. e o 2º do Sinhor Anacleto 

 Joze Soaris nu Valor de Duzentos e quarenta 

 e Nove mil res O Senhor Prisidente Consultan<to> 

 Con o Concelho elle diliberu, Visto qu O Senho 

 Thizorero. Orcace a Obra de Pntura. Porqu merice 

45 Conceito para este Concelho O Senhor Presidente 

 Mandu qu 1º Secretario mandace anucia 

 Convidando os Senhoris Socios para o dia 

 22 do Corrente afim de entra en Segunda 

 discusão o riquirimento do Senhor Visce ce

50 Prisidente Marcolino Joze Dias Sobre 

 o Azilio por mada mais ter a trata ce 

 O Senhor Presidente Lenvantu a Sessaõ deste Concelho 

 as 9 hora da mote Segundo Secretario 

 Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 28 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 22 de maio de 1887.  

 

 

 Acta da Sessão da Senbrea Jeral do dia 

 22 de Maio de 1887 

  

      Aprovado em sessao de 

      30 de Outubro 18871

5                Marcolino JozeDias2

  

 As 12½ hora do dia 22 de Maio de um mil Outo cen 

 e oitenta eSete na Salla desta Sociedade achando 

 presente Os Senhor da Senbrea Jeral O Senhor Presidente 

 Comvidu O Senhoris do Concelho e apresentu O Senhor 

10 Gimtiliano Baptista Barboza para prestar ju 

 ramento como socio desta sociedade e para tan 

 ben fazer parti da Senbrea, Prisidente Francisco 

 Vesce Prisidente Marcolino Joze Dias 

 1º Secretario Felippe Benico 

15 2º Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto 

 Vizitador Francisco Paraizo 

 Arquivista Manuel Ferrera 

 Manuel Cajueiro 

20 Manuel Leonardo 

 Jacintho 

 Juvencio Emigdio O Sinhor Presidente 

 mandu fazer a chamada dos nos Socio e não 

 hove numero para fucionar por nada 

25 mai ter atratar enceroce as 2½ hora da 

 tarde Salla da Sessão da Senbrea Jeral 

 2º Secretari qi fi[z] a cineme Luciano

 Silva Serra
 

                                                 
1 Caligrafia de Felipe Benício. 
2 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
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DOCUMENTO 29 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 26 de maio de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda a 
primeira página, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessaõ do Concelho da noite de 

 26 de Maio de 1887 

  

 Aprovada em sessaõ 

 de 11 de Setembro de 18871

5           Marcolino JoseDias2

           Vice-Prezidente em exercicio3

  

 As 8 hora da noite achandose presentes Os 

 Seguntes Senhori do Concelho O Senhor Presidente 

 mandu ler a acta da Sessão anterior o qual 

10 foi lida e aprovada pelo Concelho 

 Presidente Francisco Diogo Ribero 

 Vesce Presidente Capitao Marcolino Joze dias 

 2º Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto 

15 1º Cobrador Faustiniano Olivera 

 Foi apresentada a este Concelho a Senhora 

 Sencundina Com a menor Thereza o qual 

 foi ella Officiada para Conparicer Com 

 amenor Thereza en Sessão de 26 do Corrente 

20 en Vista da declaracão feitas a Senhora 

 Sengundina dicera qu a Sua prima não 

 estava matratada. porem havendo diversos 

 apartes pelo Concelho. O Senhor Presidente 

 mandou ler pelo 2º Secretario § 2º dos noscos 

25 estatutos en Vista da rezulucão tomadas 

 pelo Concelho O Senhor Presidente fez algumas 

 puderacão, a Senhora Sencudina tutora 

 adodica da menor Thereza. tendo ritirado 

                                                 
1 Caligrafia de Felipe Benício. 
2 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
3 Caligrafia de Felipe Benício. 
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 a Senhora Sencudina com a menor Thereza 

30 pidio apalavra O Senhor Capitao Marcolino 

 qu fez algumas puderacão que aguardace 

 para Segunda Sessão Vesto o Concelho não 

 esta Completo. pidio apalavra Senhor 

 1º Cobrador qu fez algumas Puderacão. 

  

 [p2] 

35 pidio apalavra O Senhor Thizorero Joze Augusto 

 qu fez tamben algumas puderacão au mesmo 

 por nada mais ter a se tratar O Senhor 

 Prisidente encero a Sessão deste Concelho 

 as 9 hora da noite Segundo Secretario 

40 Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 30 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 12 de junho de 1887.  

 

 

 Acta da Sessão da Sembrea Jeral do dia 

 12 de Junho de 1887 

  

 Aprovado em sessaõ de 

 30 de outubro de 18871

5        Marcolino Jose Dias2

  

 As 12½ hora do dia achandose presentes na 

 Sala desta Socieda os Senhores Socio desta Socieda 

 para Senbrea Jeral O Senhor Presidente mando 

 ler a acta da Sembrea Jeral do dia treze de Marco 

10 de mil Ouito cento e oitenta e seite o qual foi lida 

 e aprovada por maioria de Votos 

 Presidente Francisco Diogo Ribero 

 Vesce Presidente Capitao Marcolino Joze Dias 

 1º Secretario Felippe Benicio 

15 2º Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto 

 Vizitador Francisco Paraizo 

 2 Vizitador Manuel Friandes 

 Arquivista Manuel Ferrera 

20 Manuel Leonardo 

 Adão da Comcecão 

 Jacintho de Adrades 

 Afoncio Maria 

 Raimundo Lopes 

25 Liberato 

 Leocadio Contatino de Azevedo 

 Amancio Rodrigues Sexa 

 Seviriano da Silva 

 Severiano Carros 

                                                 
1 Caligrafia de Felipe Benício. 
2 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
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30 Manuel Cajueiro 

 Manuel do Nacimento de Jezus 

  

 [p2] 

 pidi a palavra O Senhor Amancio Rodrigues Sexas 

 Relatur da Comicão para da o paricer Sobre os Como<do> pa[ra] 

 o azilio qu acha qu [pudera] Ser nu primero anda Visto este 

35 ter Como para isto i na Sua espricacã a este fim dicera 

 que devia Ser Sim Caza de Abrico não Azilio porqu 

 ficava mais apropriado. hozando da palavra O Senhor Capitao 

 Marcolino Joze Dias qu tratu aumesmo por Ser auto 

 do Offici para a fundacão [do] Azilio, hozando da palavra  

40 O Senhor Thezorero Joze Augusto dizendo qu não pudia de 

 pronto apresenta as despezas da Sociedade Senão do dia 28 do 

 andante mez. despois qu der um Balancio hozando da 

 Palavra O Senhor Seviriano Carros qu era de paricer qu 

 Se ficece a inaguracão do Azilu nu dia do Onivesario 

45 hozando da palavra o Senhor Amancio Sexa qu fez algu 

 ma espricacão au mesno fim hozando da palavra o Socio 

 Severiano da Silva. algumas Puderacão. a este fim 

 havendo divercos arpates pelo Senhor da Senbrea hozando 

 da palavra O Senhor Manuel Anastacio Cajueiro qu dis 

50 pencace da Comicão, dos estatudo por motivos justo 

 Foi Nomiado pelo Senhor Prisidente nesta Senbre uma 

 Comicão para Organizar os novos Estatutos sendo 

 este nomiato Pelo Senhor Presiden da Senbrea 

 Amancio Rodrigues 

55 Manuel de Nacimento de Jezus 

 Felippe Benicio 

 Raimundo Espidola 

 Clarimundo de Araujo o qual O Senhor Presidente 

 de Claru para esta Comicao apresenta a te o dia 

60 30 de Julho de 1887 O Senhor Presitente por nada mais 

 ter atratar Lenvantu a Sessaõ desta Senbrea as 3½ hora 

 da tarde, Segundo Secretaro Luciano Silva Serra
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DOCUMENTO 31 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 04 de agosto de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda a 
primeira página, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite de 

 4 de Augosto de 1887 

  

 Aprovado em sessaõ 

 de 11 de Setembro de 18871

5      Marcolino Jose Dias2

      Vice-Prezidente Exercicio3

  

 As 8 hora da noite naSalla desta Sociedade 

 achandose presentes os Seguntis Senhor 

 O Senhor Presidente abrio a sessão deste 

10 Concelho e mandou ler a acta da Sessão 

 anterior o qual foi lida e aprovada 

 por maioria de Votos Presidente 

 Francisco Diogo Ribero 

 Vesce Prisidente Capita Marcolino Dias 

15 1º Secretario Felippe Benicio 

 2 Secretari Luciano da Silva Serra 

 Thezorero Joze Augusto 

 1 Cobrador Faustiniano Olivera 

 Arquivista Manuel Ferrera 

20 Foi hoje a quatro de Augosto entregui 

 un Officio au Senhor 1º Secretario da 

 Jmperial Sociedade monte Pio dos 

 Artistas dando o Seos relatorio dos novo 

 funcionario o qual o Senhor Presidente 

25 mandu que o Senhor 1º Secretario agradece<ce> 

 Foi apresentado un requirimento do 

 Senhor Andre Perera da Silva para 

 fazer parte Como Socio desta Sociedade 

                                                 
1 Caligrafia de Felipe Benício. 
2 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
3 Caligrafia de Felipe Benício. 
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 o qual O Senhor Presidente pois en Votacao 

30 o dito requirimento e foi aprovado 

 por maioria de Votos por nada 

 mais ter a tratace O Senhor Presidente 

 Lenvantu a sessaõ deste Concelho as 

 7 hora Segundo Segretario Luciano

35 da Silva Serra
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DOCUMENTO 32 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 06 de outubro de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda a 
primeira página, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite 

 de 6 de Outubro de 1887 

  

 Aprovado Por maioria de Votto 

 de 6 de outubro de 18871

5      MarcolinoJoseDias2

  

 As 8½ hora da noite achandose presentes 

 Os Senhoris membros do Concelho O Senhor Vesce 

 Presidente en escercizo mandu ler a acta da 

 Sessão anterior o qual foi aprovada por mai 

10 oria de Votos dexoce de le a acta da sessa amte 

 rior porque O Senhor 1º Secretario esquecece de 

 manda para ser lida e como dexe de apresenta na 

 Sessão deste Concelho como ja tinha participado 

 em Vista do encomodo de Sua familha qu estava en 

15 Jtapajibe en tratamento. Visce Prisidente em [Ercer<r>] 

 Capitao Marcolino Joze Dias 

 2º Segetario Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto 

 1º Cobrador Faustiniano Fernandes Olivera 

20 Arquivista Manuel Ferrera 

 Foi apresentado a este Concelho um Officio do Senhor 

 João Manuel pedindo a este Concelho Socorro 

 O Senhor Visce Presidente respondeu que requerece em 

 termo pois elle não era Presidente cim Visce Presidente acin Comun 

25 icase au Concelho para tomar algumas resulucão 

 a respeito O Senhor Visce Presidente pregunto au Concelho i 

 au Senhor Thizorero para dar um Balancio do Dinhero 

 esitente para fazer se as despeza qu foi Ordenado 

 pelo Concelho o resto e para Ser recolido na Caxa 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
2 Caligrafia de Marcolino José Dias. 

 953



30 do Monte Socorro O Sinhor Thizorero respondeu 

 em Vista de sida o Balancio nu fim do ano qu 

 ficava para este dia O Senhor Visce Prisidente 

  

 [p2] 

 dice se elle fez esta pregunta porque não lembrava do 

 Balaceite de 30 de setembro 87, estando demorando os Estatu[tos] 

35 O Senhor Vice Presidente mandu qu 1º Segretario Officiace au Senhor Presidente a 

 Comisaõ dos estatudos qu Com Brividade aprezentace a este 

 Concelho para e Ser na Sessão da Sesembrea Jeral desqutida 

 O Senhor <1º> Cobrador preguntu au Sinhor Thizorero que estava en  dias com 

 O Senhor Cobrador esterno, Respondu au3 Senhor Thezorero qu 

40 não tinha recebido nada O Senhor Visce Presidente mandu que O [?] 

 1º Secretario Officiace au mesmo Sinhor, para en Sessão de 

 quinta feira trezes do andante mez O Sinhor Vesce Presidente 

 pidio au Senhor Thizorero toda Brividade a cerca 

 das Providencia tomada, acimado pelo 2 Secretario 

45 que afez e acimado Luciano da Silva Serra

 

                                                 
3 Escrito sobre outra palavra. 

 954



DOCUMENTO 33 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 20 de outubro de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda a 
primeira página, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Conselho da noite 

 de 20 de outubro de 1887 

  

                          MarcolinoJoseDias1

       Aprovado por maioria de Votos2

  

5 As 7½ hora da noite de Vinte de outubro achando  

 presente Os Senhoris menbro do Concelho qu 

 abaxo Vai mecionado O Senhor Visce Presidente 

 en Ezercio mandu ler a acta da Sessão ante 

 rior o qual foi aprovado Salvo a enmenda 

10 Visce Prisidente Capitao Marcolino Dias 

 2º Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto de Lima 

 1º Cobrador Faustiniano Olivera 

 Arquivista Manuel Ferrera 

15 Foi apresentado a este Concelho um Officio do 

 Socio João Manuel participando qu achava 

 duente en Vista do Artigo 10 § 12 dos noscos esta- 

 tutos Vimha pidi o Socorro o qual ate li [jaceito] 

 O Senhor Visce Prisidente pois o tito riquirimento 

20 en Descucão huzando da palavra o Socio Joze 

 Augusto que fez algumas puderacão qu divia 

 da pois o homem achavasi duente, hozando 

 da palavra o Socio Manuel Ferrera qu fez 

 algumas puderarão au mesmo en Vista do 

25 estado do Socio João Manuel qu elle requerece 

 a cembrea en Vista dele Ser un picionista, pidio 

 e hozando da palavra o Socio 1º Cobrador qu fez 

 algumas puderacão au mesmo a cunto que 

 aguardace e foce dando a pencão o qual elle rici 

                                                 
1 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
2 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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30 bia ate qu daqui a mez quando Jnagurace 

 o nosco Azilio que o Concelho Convidava par<a> 

 elle recolece, se entao elle não querendo- 

  

 [p2] 

 O Concelho au aSembrea tomara alguma providencia 

 hozando da palavra O Senhor Sigundo Secretario que [?] 

35 de argardo de dar a pencão au Socio Visto o es tado qu 

 elle achava [desta des quando elle requeria] Sorcorro 

 pidio a palavra O Senhor Visce Prisidente e dicera 

 Se este Con celho tinha tirado apencão como 

 Vomos desfazer as atas feitas pelo Concelho que en 

40 un ato serro, então o Senhor Vesce Prisidente 

 mandu qu O Senhor 1 Secretario Officiace Com 

 brividade au Senhor Vizitador para Ver o estado 

 do Socio João Manuel. foi apresentado a este Concelho 

 um riquirimento do Senhor Felippe Joze da Costa 

45 e Soza <foi lido pelo 2 Secretario> para fazer parte Como Socio desta Socieda 

 de o qual O Senhor Visce Prisidente pois en Votacaõ 

 e foi a provado por maioria de Vottos O Senhor 

 Vesce Presidente mandu qu O Sinho 1º Secretario man 

 dace anunciar qu de hora endiantis o Concelho re 

50 zover qu nas quarta fera da 7 a te as 8½ achava 

 se aberta a Caza da Sociedade e nus Dumingos 

 das nove hora a te as 12 da tarde para algum 

 Socio qu quera pagar as Suas mensalidade 

 e mandu qu en Seguimento mandace anun 

55 ciar para o dia trinta do antante mez aSem 

 brea Jeral para a primera descucão dos novo 

 estatutos por3 ter Juramento Como Socio desta  

 Sociedade O Senhor Capitao paulo Emydio [de] 

 Jezus. e tanbem O Senhor Caitano Profirio da 

60 Silva Campo Como Socio desta Sociedade por 

 mada mais ter atrata ce O Senhor Visce Presidente 

 Lenvantu a Sessão deste Concelho as 9 hora 

 Segundo Secretaro Luciano da Silva Serra

 que afez e a cino 

                                                 
3 Os dois grafemas finais desta palavra foram escritos sobre outros. 
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DOCUMENTO 34 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 27 de outubro de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda a 
primeira página, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite de 

 27 de outubro de 1887 

  

 Aprovado Por maioria de Voto 

 de 3 de Novembro de 18871

5      MarcolinoJoseDias2

  

 As 8 hora da noite de Vente Sete do Corrente mês 

 achando presente os Siguntis Sinhor menbro do Concelho 

 O Senhor Visce Presidente en sizerco mandu ler acta 

 da Sessão anterior o qual foi lida i aprovada por 

10 maioria de Vottos Visce Presidente en Sercizo 

 Capita Marcolino Joze Dias 

 2 Secretari Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto 

 1º Cobrador Faustiniano Olivera 

15 Arquivesta Manuel Ferrera 

 O Senhor Visce Presidente mandu qu O Sinhor 1º Secreta 

 requerece jmidiatamente a Senbrea Provicial 

 a ensesão da decima da Caza pertecente a Socieda 

 de Proctetora dos Desvalidos. e Como para adienta- 

20 mento da Obra petecente a esta Sociedade a cim Como 

 para apresentar os moves pertecente au Azilio 

 Por mada mais ter atratar O Senho Visce Presidente 

 lenvantu a sessaõ deste Concelho as 9½ da 

 noite Segundo Secretari que a fiz a cineme 

25 Luciano da Silva Serra
 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
2 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
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DOCUMENTO 35 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 30 de outubro de 1887.  

 

 

 Acta da Sembrea Jeral do dia 30 de outubro de- 

 1887 

  

      Aprovado 

      Em 6 de Novembro 18871

5           MarcolinoJoseDias2

  

 As 12½ hora da tarde de trinta de Outubro de mil 

 e outo centro e Ouitenta e Seite a chandose presentis 

 os Illustríssimo Senhoris O Senhor Visce Presidente mandu faze 

 a chamada do Senhor Socio presente Vinte quatro Socio 

10 o qual o Sinhor Presidente Consultando a Caza si pudi 

 a [sazer] a Sénbrea respondero qu Sim Visto ter mecida 

 de. o qual O Senhor Presidente mandu le a acta da- 

 Sessão da Sembrea do dia treze de junho o qual foi 

 lida e aprovada por maioria de Vottos 

15 Senhores presente Visce Prisidente en ezecizo 

 Capitao Marcolino Joze Dias 

 1º Secretario Felippe Benicio 

 2º Secretari Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto 

20 1º Cobrador Faustiniano Olivera 

 2 Ditto Manuel Friandes 

 Arquivista Manuel Ferrera 

 Manuel do Nacimento de Jezus 

 Manuel Leonardo 

25 Amancio Rodrigues Seixa 

 Raimundo Espindola 

 Manuel Jão 

 Seviriano Carros 

 Caetano Profirio 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
2 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
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30 Clarimundo de Ferrera 

 FaustinoSirmé 

 Sebastiao 

  

 [p2] 

 Bertholomeu 

 Manuel Cajueiro 

35 Seviriano da Silva 

 O Sinhor Vesce Presidente despois de feita a chamada dos 

 Senhor Socio Convidu o Sinhor Relatur da Comicaõ dos- 

 estatutos para apresentar os estatutos e fazer a primera 

 letura o qual o Sinhor Relator pidio apalavra i fez al 

40 gumas puderacão. i mandu qu o Senhor Secretario dos 

 Comicaõ do estatutos ficece a letura do dito estatudos 

 <despois de> fez a letura do dito O Senhor Visce Prisitente en Ercecizo 

 mandu qu o Senhor Secretario da Comisão O Senhor Manuel 

 do Nacimento de Jezus lece artigo por atigo e Cada um 

45 deste foce Subimitido en des cucaõ. mu Segundo artigo O 

 Senhor Siviriano da Silva hozando da palavra Sobre o artigo 

 disce mandu3 uma imenda en Vez di divia puplica o Dinhero 

 desta Socieda qu Seja Provincial au en quarquer estabilici 

 mento qui melhor Vantajem Offerecer hozando da palavra O Senhor 

50 Joze Augusto qu dicera e Votava Comtra este dinhero Ser 

 apricado en compra de Caza qu era grande trabalho para 

 o Thezorero qu entao recolece em um estabilicimento qu 

 tamben offiricia Vantajen hovando4 da palava O Senhor 

 amancio Rodriges Sexa Relator da Comicaõ dos Estatutos 

55 qu deu alguma espricacaõ, Sobre aproposta apresenta 

 da pelo Thizorero qu não traz prejuizo a Sociedade Visto 

 o Dinhero empregado em predi a Sociedade Senpre <teve> tin-5

 ha para Sefaze pagamento as picionista i Socio qu 

 estiver duente pidio a palavra o Socio Seviriano Silva 

60 reforsando o requirimento do Sinhor Thizorero O Senhor 

 pois en discucão o artigo Segundo do qu Sitrata Sendo este 

 aprovado por maioria de Votos. O Sinho Presidente Subime 

                                                 
3 Escrito sobre outra palavra. 
4 <h> grafado sobre um <p>. 
5 <t> grafado sobre um <D>. 
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 te o riquirimento do Senho Joze Augusto em Votacao foi

 rejetado. O Senhor Visce Presiden mandu qu Continuace 

65 <ou maioria de votto> a letudo dos artigo o qual foi em Seguimento. Cada 

  

 [p3] 

 Artigo Sendo Cada um de prercir aprovado ate o Artigo 

 Vinte 22 por Maioria de Votos O Sinhor Visce Presiden 

 em vertude da hora esta muito Adientada Lenvantu a 

 Sessão <as 9 hora> da Sembrea Jeral ante Ser encerrada O Senhor 

70 Seviriano Carros Mandu enciri ma ata um Voto 

 de Lovor a Comisão engaregada de Organizar os 

 noscos Estatutos e recolece da Bolca de Caridade mil eduzento6

 Segundo Secretari Luciano da Silva Serra
 

                                                 
6 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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DOCUMENTO 36 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 03 de novembro de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda 
a primeira página, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite de 

 3 de novembro de 1887 

  

      MarcolinoJoseDias1

 Aprovado por Maioria de Vottos 

5 Com data de novembro de 18872

  

 As 7½ hora da noite de trez de Novembro de Um mi[l] 

 e Oito cemtro e Outenta e Sette achandose presentes 

 os Senhores menbros do Concelho O Senhor Visce Prezidente 

 mandu ler a acta da Sessão anterior o qual foi ap 

10 rovada por maio ria de Voto Visce Presidente 

 Capitão Marcolino Joze Dias 

 2 Secretari Luciano da Silva Serra 

 Thizorero Joze Augusto 

 1º Cobrador Faustinano Olivera 

15 Arguivista Manuel Ferrera 

 Foi apresentado a este Concelho O Senhor Jacin<tho> 

 Liodorio Triguero de Lima para presta ju- 

 ramento Como Socio desta Sociedade foi aprese 

 tado um riquirimento do Senhor Jnocencio 

20 Jzidro da Costa para fazer parte como Socio desta 

 Sociedade o qual O senhor Visce Presidente mandu 

 e o Concelho qu o Candidato apresentace O Senhor 

 Vesce Presidente hozando da palavra espois que 

 o Concelho tomace alguma providencia Sobre os 

25 alugues da Caza pertecente a esta Sociedade 

 equ O Senhor Thizorero dece arelacão das Cazas 

 e dos moradror qu estão atrazado. O Senhor Prezidente 

 apresentu um requirimento Verba dizendo qu 

 O Senhor João Manuel apresentu um Officio con 

                                                 
1 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
2 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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30 um atestado de Medico. qu então o Concelho 

 dicidice melhor. entao o Concelho dicera qu con 

 siderava Como picionista O Senhor Visce Presidente 

  

 [p2] 

 Concultando Com o Concelho Votaro afavor Sobre apem 

 Caõ I Visto3 o estado do Socio Joao Manuel e con os atesta 

35 do do Medico O Senhor Visce Presidente e Concelho Comcidero 

 Como picionista en Vista da Molestia apresenta, por 

 mada mais ter a Sitrata foi lenvantada assecaõ do 

 Comcelho as 9 hora Segundo Segretari Luciano da

 Silva Serra
 

                                                 
3 <I Visto> escrito sobre outra palavra. 
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DOCUMENTO 37 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 06 de novembro de 1887.  

 

 

 Acta da Sessão da Sembréa Jeral do dia 

 6 de Novembro de 1887 

  

 Aprovado em sessaõ de 

 9 de Novembro 18871

  

5 As 12½ hora do dia 6 de Novembro de mil Oito 

 Cento e Ouitenta e Sete achandose presentes 

 os Illustríssimo Senhoris Socio presente O. Senhor Visce 

 Presidente mandu fazer a achamada dos Socio 

 presentes achando o numero Vinte Socio O Senhor 

10 Prezidente mandu ler a acta da Sessão da Sembrea Jeral 

 de 30 novembro o qual foi lida i aprovada por maioria de- 

 Votos O Senhor Presitente ante de manda ler a acta  

 Convidu O Senhor Severiano da Silva para faze 

 parte da meza desta Senbrea como Segundo Secre- 

15 tario o Segundo Secretario fez parte de primero- 

 por ter faltado 1º Secreta por motivo apresenta 

 do - Vesce Presitente Capitão Marcolino Joze Dias 

 2 Secretario Luciano da Silva Serra 

 Thezorero Joze Augusto 

20 1º Cobrador Faustiniano Olivera 

 Vizitador Francisco Amaro Paraizo 

 Arquivista Manuel Ferrera 

 Manuel do Nacimento de Jezus 

 Amancio Rodrigues Sexa 

25 Manuel Lionardo 

 Seviriano Silva 

 Seviriano Carros 

 Narcizo de Santa Izabel 

 Raimundo Espindola 

30 Americo 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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 Clarimundo Ferrera 

 Manuel Cajuero 

  

 [p2] 

 Gaitano Profirio 

 Qintiliano Baptista Barboza 

35 Jovencio Diogo 

 Jovencio Emidio, despois de ter lido a acta O Senho 

 Visce Prisidente mandu ler pelo 2 Secretario Jnte- 

 rino o Artigo 13 do nosco estatutos despois de lido pidio 

 apalavra o Socio Manuel Cajuero dizendo qu Senhor 

40 Vesce Presidente naõ teve o menos a dilicadeza de 

 declara a esta Senbrea qual o motivo de Visce Prisidente 

 achace Sentado na cadera da Presidencia. qu elle 

 quiria Saber. O Senhor Visce Presidente pidi licencia a esta 

 Senbrea para esprica qual o motivo de achace Sen- 

45 ta ma Cadera Como Visce Presidente prorqu O Senho 

 Presidente Francisco Diogo Ribero tinha lhi Offici 

 ado a elle Vesce Presidente para a Sumir a Prisidencia 

 durante quinze dias pois elle achava duente e 

 pela questa delle com o Arquivista fora do recinto 

50 desta Sociedade. e mesmo elle na qualidade de Vesce 

 Prezidente e emidiado en Voto tinha direto esta Sentado na 

 Cadera da Presidencia esta foram as espricacão da 

 das pelo Senhor Visce Presidente a esta Sembrea e dando 

 algun arpartes o Senhor Manuel Leonardo mu- 

55 mesmo que não reconhecia como visce Prezidente cim como 

 Presidente. despois de ter huzado da palavra O Senhor 

 Manuel Anastaco Cajuero apresentu um Officio 

 do Senhor Sartunino Francisco da Rococha para 

 qu esta Sembrea em Sua maioria decelhi a graca 

60 da Sua remisão en reconpenca dos Beneficio feto 

 a esta Sociedade. havendo diverco aparte qu elle não 

 estava mais nu cazo e que a Sociedade os tinha ja 

 pago o Seu trabalho o O Senhor Visce Presidente aquar 

 do o dito Officio para Ser lido despois da Segunda 

65 letura dos novos Estatutos, sendo este despois 
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 lido pelo sigundo Sécretari O Senhor Visce Presiden 

 te pois en Votacao sendo dezoito Contra i Cimco 

 a favor 

  

 [p3] 

 O Senhor Vesce Presidente mandu qu O Senhor Secreta 

70 da Comisão dos Estatudos Continuace a leitura dos 

 estatudos desde do artigo Vinte e trez ate o Artigo trinta 

 e Sinco e Sendo cada um deste artigo tiscutido e bem 

 descutido e aprovado por maioria de Votos havendo 

 divercos apartes pelo Socio desta Sembrea, por nada mais 

75 ter a se trata lenvantoce a sesão des Sembrea as 3 hora 

 da tarde a Bolca de Caridade rendu oito centro e Sece 

 ta Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 38 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 10 de novembro de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda 
a primeira página, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite de 10 de 

 novembro de 1887 

  

      Aprovado por maioria de Vottos en Sessão de 10 de 

 novembro de 18871

5           MarcolinoJoseDias2

  

 As 7½ hora da noite de dez de Novembro de 1887 

 achandose presentes os Seguintes Senhoris menbro do 

 Concelho O Senhor Visce Presidente mandu ler a acta 

 da Sessaõ anterior o qual foi lida e aprovada 

10 por maioria de Votos Visce Presidente Capitaõ- 

 Marcolino Joze Dias 2º Secretario Luciano Silva 

 Thizorero Joze Augusto 1 Cobrador Faustiniano 

 Olivera Arquivista Manuel Ferrera, Foi a- 

 presentado a este Concelho pelo Senhor Thizorero 

15 os talão dos recibos dos equilinos qu mora na 

 propriedade pertecente a esta Sociedade e tam 

 bem dos enquilino qu se acha atrazado Sigundo 

 as treminacão tomada pelo Sinhor Visce Priziden<te> 

 en Sessão do Concelho de dez de Novembro do Corrente 

20 Sendo este os jnquilinos Olavo Thexera Sarafin 

 Com trez mez a contar de 7 de Augosto a 7 de novembro 

 Francisco Joze Jorge pago ate 25 de Outubro 

 Calorinda Maria de São Joze pago ate 2 de julho 

 Serafina Maria da Concecão pago 30 de 

25 Abril, Maria Jzabel do Espirito Santo pago 

 ate 5 de setembro, Heriques da Silva Paranhos pago 

 ate Vinte de Feferero em Vista desta declaracão 

 O Senhor Presidente Comvocu au Concelho 

 e mandu Officiar au 1º Secretario para Off 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
2 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
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30 iciace os fiadores dos inquilinos qu estao 

 atrazado mais de dois mez. para sentra com 

 este Dinhoru, acim Como as terra3 que se 

 acha - 

  

 [p2] 

 nu puder de VossaSenhoria dos jnquilinos qu acha atrazado o qual 

35 Seja apresentado ma primera Sessão deste Concelho 

 foi apresentado um riquirimento do Socio Manuel 

 Ferrera a este Com celho dizendo que de hora endiante 

 qu foce picionista o Socio Manuel Lionardo em 

 Vista do Seu mau estado de Saude [o] qual Comcelho  

40 tomace algumas Previdencia. O Senhor 2 Secretario 

 mandu un riquirimento dizendo qu Sedesce o Socorro        

 o Socio manuel Leomardo mais qu requerece en termo 

 O Senhor Visce Presidente pois endiscusão o requirimento 

 apresentado pelo Senhor Manuel Ferrera o qual ho 

45 zando da palavra Joze Augusto qu fez algumas 

 puderacao arespeito, O senho Visce Presidente pois en Votacao 

 o dito riquirimento o qual O Senhor Socio Faustinano 

 disce qu naõ Votava nen Comtra em afavor O Senhor 

 Visce Presidente mandu qu O Senho Thizorero desce mu 

50 dia imidiato o Socorro do Socio Manuel Leonardo 

 em Vista do Seu mau estado de Saude por mada 

 mais ter ase trataa O Senhor Visce Prisidente lenvatu 

 a Sessão deste Com celho a 9½ hora da noite 

55 Segundo Secretari Luciano da Silva Serra

 

                                                 
3 Primeiro <r> grafado sobre um <l>. 
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DOCUMENTO 39 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 17 de novembro de 1887. No corpo do texto, ao longo de toda 
a primeira página, em cor azul, a letra L.  

 

 

 Acta da Sessão do Concelho da noite de 17 de 

 novembro de 1887 

  

      Aprovado en Sessão de Concelho de 17 do 

 Corrente por maioria de Vottos1

5                     MarcolinoJoseDias2

  

 As 8 hora da noite de 17 do Corrente achandose 

 presentes os Senhores menbro do Concelho O Senhor 

 Vesce Presidente mandu ler a acta daSessão 

 anterior o qual foi lida e aprovada por maio 

10 ria de Votto Presidente Capitao Marcolino Dias 

 2º Secretario Luciano da Silva Serra  

 Thizorero Joze Augusto 

 1º Cobrador Faustiniano Olivera 

 Arguivista Manuel Ferrera 

15 pidio apalavra O Senhor Vizitador despois da letura 

 aata qu foi aprovada dizemdo qu fez algumas 

 puderacao dizendo qu O Senhor Visce Prezidente 

 não pudia manda dar o Socorros o Socio 

 manuel Leonardo qu elle ma qualidade 

20 de Vizitador não teve participacão arespeito 

 qu Votava Comtra porem O Senho Visce Presidente 

 apresentu o motivo porqu mandava dar os 

 Socorros o Socio Manuel Leonardo porqu 

 o home estava quazes amorte por falta de uma 

25 junda qu elle Manuel Leonardo tinha 

 mostrado o estado qu elle siachava por esta 

 razão qu tinha mandado dar para Salvar 

 quaquer responsabilidade qu pudia acomte 

 cer a Socio por falta de recurcio pidio apalava 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
2 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
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30 O Senhor Thezorero Joze Augusto oqual fez algumas 

 puderaca dizendo qu era de acordo quesedece 

  

 [p2] 

 Vesto o estado i tamben conhecia O Senhor Polyicapio 

 Augusto de Carvalho mandu Um Officio a este Concelho 

 para Ser adimidido Como Socio desta Sociedade 

35 pelo qu O Senhor Visce Presidemte pois en Votacão 

 o dito riquirimento Sendo Sinco a favor e um 

 Contra O Senhor Prisidente mamdu qu Senhor 1º 

 Secretario Officiace a Sembrea Jeral para odia 

 Vinte do Corrente por nada mais ter a se tratar 

40 O Senhor Presidente enceru a Sessão deste Concelho as 

 move hora da noite Luciano da Silva Serra 

 Segundo Secretario en a ditamento declaro qu Senhor3

 Thezorero Joze Augusto diz que não era contrario adar 

 o Socorro o Socio Manuel Leonardo mais que 

45 quiria qu o Socio riquerece a cin o Senhor 1º Cobrador 

 Perguntu4 au Senhor Visce Presidente si mandu 

 dar o Socorro au Socio Manuel Leonardo 

 por intiro O Senhor Vesce Presidente respondu qu 

 Sin poren pegundando au Senhor Thezorero 

50 elle respondu qu tinha dado a quantia de 

 quinzes mil res Conforme foi autorizado 

 pelo Senhor Visce Presidente, por mada  

 mais ter a contrar foi em cerada as 9½ hora 

 ra da noite eu Segundo Secretario qu fez 

55 e a cineme Luciano da Silva Serra

 

                                                 
3 A partir da palavra <en>, nesta linha, até o final do texto, a tinta de cor preta assume tonalidade mais forte. 
4 Escrito sobre outra palavra. 
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DOCUMENTO 40 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 20 de novembro de 1887.  

 

 

 Acta da Sembréa Geral da Sociedade 

 Protetora dos Desvalidos do dia 20 de 

 Novembro de 1887 

  

      Marcolino JoseDias1

5      Aprovado Por maioria de Votos 

 en Sessão de 27 de outubro de 18872

  

 As 12½ hora da tarde de Vinte de Novenbro de 

 mil e Oito cento e oitenta e Seite comforme foi 

 convocado comparicendo na Salla desta Socieda 

10 de Protetora dos Desvalidos os Illustríssimo Senhoris O Senhor 

 Visce Presidente ante de manda le a acta da Sessão 

 anterior en Vista do numero de Socio presente 

 consultu a Caza si pudia fazer a Sessão desta 

 Sembrea respondu o Socio joze Augusto qu não Visto 

15 o pecoal au numero de Socio era diminuto para 

 mais tarde os Senhoris Socio qu naõ se acho nesta 

 Sessão não dizer qu aprovetose o pesoal piquéno 

 qu pascu os artigo a nosco gosto. pedio apalavra 

 o Socio Amancio Sexas que dicera qu não trazia 

20 sisura alguma Visto ainda esta na Sigunda 

 discusão pidio apalavra o Socio Manuel do Nacim 

 ento qu t<r>atu do mesmo asunto i mais apartes 

 de algum Socio O Sinhor Visce Presitente pois en  

 Votasão O Senhores Socio da Sembrea Votaro afa 

25 vor para adientamento da 2 descucão do [?] 

 i pascu por maioria de vosto despois foi lida a- 

 cta da sessão antirior o qual O Senhor Visce Prezidente 

 pois en descusão i sendo aprovada por maioria 

 de Vottos. en Seguimento O Senhor Visce Presidente 

                                                 
1 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
2 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
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30 Convidu au Sinhor Secretario para a qutina 

 ssão do mesmo. o qual foi lida oartigo 3º - 4 - 5 

 6 - 7 - 8 - pidio apalavra O Senho Severiano 

  

 [p2] 

 Carros e mandu um requirimento a meza o qual foi 

 lida pelo 2 Secretario jnterino O Senhor Severiano [?] 

35 O Senhor Visce Prisidente dexo para Segunda Sessão 

 para Ser descutida pedio apalavra O Senhor Amancio 

 Sobre o artigo 13 e artigo 20 qu fez algumas Puderacão 

 foi apresenta un requirimento do Senhor Caitano  

 Profirio, pedindo a esta Senbrea para dexa Copiar por 

40 48 hora3 a reforma dos Estatutos para os Socio Ler pelo 

 que O Senhor Visce Presidente deu arazão de não pude 

 Conceder, O Senhor Visce Presidente por nada mais ter a 

 se tratar Convidu au Sinhor Socio presente para o dia 

 Vinte Sette do Corente e mandu qu O Sinhor 1 Secretario 

45 anuciace pa este dia Com Orgencia 

 Visce Presidente Capitao Marcolino Dia 

 1º Secretario jntirino Luciano da Silva Serra 

 2 Dito jmterino Seviriano Silva 

 Amancio Rodrigues Seixas 

50 Manuel do Nacimento de Jezus 

 Joze Augusto Triguero de Lima 

 Clarimundo Fereira 

 Caitano Profirio 

 Severiano Carros, Joo Luiz de Santa Luzia 

55 Prestu Juramento Como Socio desta Sociedade 

 O Senhor Policarpio Augusto de Carvalho o qual fez 

 parte nesca Senbrea 

  

 Segundo Secretario Luciano da Silva Serra

 

                                                 
3 <h> escrito sobre um <p>. 

 971



DOCUMENTO 41 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 23 de novembro de 1887.  

 

 

 Illustríssimo Sinhor Muito Digno 

 Primero Secretario da Sociedade 

 Proctetora dos Desvalidos 

  

 Di Ordem do Concelho sirva VossaSenhoria de no- 

5 vo manda anuciar para Dumingo Vint 

 Seite do andante mez para a Sembrea jeral 

 i com Urgencia a cim como nu mesmo anun- 

 cio sigundo as tertiminacão tomada pelo Conc 

 elho, qu a Sessão do mesmo sera nas terça fera 

10 para os Sinhores Socio qu estive atrazado Vi 

 m pagar as suas ménsalidade i como nos 

 dumingos achasi aberta das 9 hora a uma 

 hora da tarde para o mesmo fin 

  

                     Deus Guarde Vossa Senhoria 

  

15                     Bahia 23 de Novembro de 1887 

                Sigundo Secretario Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 42 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 27 de novembro de 1887.  

 

 

 Acta da Sembrea Geral do dia 27 de 

 Novembro de 1887 

  

 Aprovado en sessaõ do dia 4 de dezembro 871

                          MarcolinoJoseDias2

  

5 As 12½ hora do dia Vinte Sette de Novembro de 

 um mil Oito Cento e Oitenta e Sete Conforme foi 

 anuciado. Comparicero na Salla da Sessão desta 

 Sociedade Protectoria dos Desvalidos os Senhores 

 Vesce Prisidente Capitão Marcolino Joze Dias 

10 Segundo Secretario Luciano da Silva Serra 

 Seviriano Silva Amancio3 Rodrigues4 Sexas 

 Manuel do Nacimento de Jezus 

 Amancio Pacifico Caitano Profirio 

 Clarimundo Ferrera Raimundo Espindolo 

15 Manuel Friandes o Senhor Visce Presidente pois 

 en discusão a acta da Sessão da Sembrea anterior a 

 qual foi lida e a provada por maioria de votto 

 O Senhor Socio Caitano Profirio pidio apalavra qu 

 tratu Sobre a reforma dos novos Estatutos, de puder 

20 concidera au Socio os estatutos para si estudar 

 dando algum apartes au Senhor Amanci Sexa e mais 

 algun Socio despois O Senhor Visce Presidente deu 

 alguma esplicacão au Socio Caitano Profirio 

 despois desta esplicacão O Senhor Visce Presidente 

25 Convidu au Senhor Secretario da Comisao dos 

 estatutos para a continuacaõ da letura da Segunda  

 descusão dos estatutos o qual foi descutida deste do 

 artigo 31 a te o artigo 59 Sendo estes artigo descutido 

                                                 
1 Caligrafia de Felipe Benício. 
2 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
3 Escrito sobre a palavra <Thizorero>. 
4 Escrito sobre <Joze Au>. Essa última, a sílaba inicial da palavra <Augusto>.  
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 cada um de Suas Vez e a provado o qual hozando da 

30 palavra o Socio Manuel Friandes qu tratu de algun 

 asundo Sobre os Estatudos O Senhor Amancio Sexa 

 pidia a palavra au Senho Manuel do Nascimento 

 e dicera qu achava tanben Ser Comviniente os 

 amucio para Senbrea geral não ser uma so folha 

  

 [p2] 

35 qu tanben fosse nas Folha Official o qual O Senhor Vesce 

 Prisidente mandu qu O Senhor Vesce Primero Secretario 

 ficece os amucio en diver ca folha para o dia 4 de Dezembro 

 Por nada mais ter a tatar Lenvantu asessaõ des Sembrea 

 Geral a 3 hora Segundo Secretario Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 43 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 04 de dezembro de 1887.  

 

 

 Acta da Sessão da Sembrea Geral do dia 4 de 

 Dezembro de 1887 

  

                     Marcolino Jose Dias1

      Aprovado en sessão de 11 do corente por maioria 

5 de Votto2

  

 As 1 hora da tarde de quatro de Dezembro de mil 

 Oito Cemtro e Oitenta e Sette a chandose presentes 

 os Senhoris Socio para esta Asembréa O Senhor Visce 

 Prisidente3 mandu ler a acta da Sessão da Sembrea 

10 anterior o qual foi lida e aprovada por maioria 

 de Vottos Vesce Prisidente Capitao Marcolino Joze Dias 

 1º Secretario Filippe Benicio Segundo Luciano da 

 Silva Serra Joze Augusto Amancio Sexa Seviriano Silva 

 Clarimundo Ferrera Manuel Ferrera Seviriano Carros 

15 Caitano Profirio Quitiliano Baptista Liocadio Cai 

 tano de Azevedo Manuel Friandes Sebastiao do 

 Nacimento Liberato do Passos Jacintho Cuelho 

 Polycarpo Augusto de Carvalho Americo Ramundo 

 Lopes Raimundo Espindola. O Senhor Vesce presiden<te> 

20 pois a acta en descusão e não nada atrata deu por 

 aprovada com maioria de Votos O Senhor Visce presiden<te> 

 Convidu au Senhor Clarimundo Ferrera um da Comisão 

 dos novos Estatutus para ler en falta do Senhor Secreta 

 rio Manuel do Nacimento atercera litura dos novos 

25 estatutos. o qul lece do 1º artigo a tte o artigo 8º nuqual pidio 

 apalavra o Socio Manuel Ferrera e fez algumas puderacõ 

 Sobre o artigo 8º e qu votava contra aimenda e afavor do artigo 8º 

 e dicera como o Socio Seviriano Carro nas primera letura 

                                                 
1 Caligrafia de Marcolino José Dias. 
2 Caligrafia de Amâncio Rodrigues Seixas. 
3 Escreveu primeiramente <p> minúsculo. 
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 dos Estatudos mandu qu encerice nasacta um Voto de 

30 lovor a comisaõ dos Estatudos hoje mamda uma emen 

 da, pidio apalavra o Socio Siviriano Carros qu fez algu 

 mas puderacão as palavra referida au Senhor Manu<el> 

 Ferrera e tanbem, Sobre o artigo 8º qu Sitrata- 

  

 [p2] 

 pidio apalavra O Socio Siviriano Silva que reforcava aimen 

35 da do Senhor Seviriano Carros pidio apalavra O Senhor Am 

 amcio Sexa que fez algumas puderacaõ au fim au Socio 

 Cajueiro O Senhor Visce Presidente depois4 de5 bem descuti 

 do o artigo de qu se trata pois em Votacao o artigo, 8º sendo este 

 derotado pois em Votacao aimenda aprovado por maioria de 

40 Votos. Subistituindo o artigo pela imenda      O Senhor Visce 

 Prisdente hovindo as palavra do Senhor Joze Augusto em 

 algum pontos nesca asembrea. Sobre au Senhor Manuel  

 Leonardo elle Visce prisidente dicera qu arguardava por 

 demostra arazaõ em Sessaõ de aSembrea Jeral do nosco oniver 

45 sario mais qu era forcado a declara esta asembrea nesca oca 

 ziaõ por ser intepelado pelo Socio Joze Augusto qu arazão qu chegu 

 elle manda dar a pencão o Socorros o Socio Manuel Leonardo 

 foi um dos nosco Derector requere Visto o estado do Socio da 

 molestia qu elle achava qu elle mesmo Vi o Socio detado 

50 em um dos quartos desta Sociedade en un estado mal por 

 falta de uma jumda porqu elle não quiria a caretar desta 

 responsabilidade na quailidade de Visce Presidente, pidio 

 apalavra Socio Raimundo Espindola qu fez algumas Puderacaõ 

 au mesmo e o Socio Manuel Gajueiro despois des declaracão 

55 au espricacão apresentada a este Comcelho da Senbrea O Senhor 

 Vesce Presidente mandu qu O Senhor relator Comtinuace 

 a leitura dos novos Estatutos em tercera descucaõ o qual 

 ficu aprovado atte artigo 22 

 Foi lenvantada assecão desta asembrea as 4½ hora da tarde 

60 Segundo Secretari Luciano da Silva Serra

 

                                                 
4 Escrito sobre outra palavra. 
5 <d> grafado sobre um <v>. 
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DOCUMENTO 44 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 13 de dezembro de 1887.  

 

 

           Orcamento i Proposta 

 Para Obra da Sociedade dos Desvalidos 

  

 Eu Luciano da Silva Serra mi proponho a 

 fazer as escada Sendo estas emvinizada i de- 

5 Viatico com jrade i balausto de Viatico tanto, na 

 primera como na Segunda escada uma galaria 

 de balausto em roda do patama fazer um Soalho 

 novo de Louro do patama das escadas [enceretar] 

 um forro do mesmo com ropamtes Sendo estas 

10 madeira de Loro tira os drumentes podre qu 

 encontra compor um forro da entrada qu 

 esta com os cariter de cadeira concertar uma porta     

 qu entra para o amazem compor um pédireto qu 

 esta estragado com um guarnicimento pela quantia 

15 de trezento e Vinte sinco mil res pelo qu mi reponsabilizo 

 pela umeu trabalho qu faco e pericia como provo  

 pelo trabalho feito nesca Sidade, 

           $300$25 

 Bahia 13 de Dezembro de 1887 

20 Luciano da Silva Serra
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DOCUMENTO 45 

Escrito por Luciano da Silva Serra em 04 de março de 1888.  

 

 

 Acta da Reunião do Concelho da 

 noite de 4 de Marco de 1888 

  

 Aprovado com as emendas 

 Em 12 de Abril 88 

5           Benicio1

  

 As 7 hora da noite de 4 do Corente achando 

 presentes Os Senhores Membro do Concelho 

 este deliberu qu O Senhor 1 Secretario Felippe 

 Benicio a sumise a cadera da presidencia 

10 para derigir os trabalho deste Concelho o qual 

 foi acito. 1 Secretario Felippe Benico 2 Secretari[o] 

 Luciano da Silva Serra Thizorero Joze Augusto 

 1º Cobrador Faustiniano Olivera Vezitador 

 Francisco Amaro Paraizo Manuel Frian<des> 

15 Arquivista Manuel Ferrera O Senhor 1º 

 Secretario Comonico au Senhor Membros Prezentes 

 qu tendo officiado au Senhor Presidente Francis<co> 

 Diogo Ribelo en data de 21 do Mez proximo passado 

 para Vim a Sumir a Cadera da Prezidencia 

20 en Vista do falicimento do nosco prezado 

 Vesce Prisidente qu Ercicia enterenamente 

 O Senhor Capitao Marcolino Joze Dias em 

 Sodoza mimora aquele respondeu en Seu 

 Officio en data de 23 do Corente qu não 

25 acitava a Presidencia em vista do Espotos 

 O Concelho deliberu qu Officiace Senhor 

 Manuel Gajueiro Soplentes do Visce Presidente 

 a Vim asumir Jntirinamente a Vaga. 

 O Senhor 1º Secretaro tendo officiado i diriju 

30 a Caza da familha do falicido afim de 

                                                 
1 Caligrafia de Felipe Benício. 
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 Saber que dezejava Se esta Sociedade man- 

 dace Selebra a misa do Settemo dia do- 

  

 [p2] 

 nosco presado Socio O Senhor Capitao Marcolino 

 Joze Dias esta deliberu qu Se mandace 

35 dizer nu trijecimo dia do Su pasamento 

 O Concelho adiminitrativo desta Sociedade pella 

 Cuja perca do nosco Vesce Prisidente tomu luto por 

 Oito dias Segundo Secretario Luciano da Silva Serra

  

      1º Secretari Officiou au Senhor Vezitador Order2

40 mandolhi qu se derijice3 a Caza da familha 

 du fimado porqurando saber qu dezejano 

 qu este Comcelho ficece amisa do 7 dia 

 Ou du trijecimo dia au qu dando Conta do 

 Officio qu foi dirigido respondu este qu 

45 havia Cobimado Com afamilha para qu 

 amisca foce mandada rezar por este Com

 esta Sociedade nu trigecimo dia 
 

                                                 
2 A partir desta linha até o final do texto, a cor preta da tinta assume tonalidade mais forte. 
3 <c> grafado sobre um <j>. 
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3.4.8 Manuel do Espírito Santo de Carvalho 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Manuel do Espírito Santo de Carvalho em 07 de novembro de 1841.  

 

 

 Ao sete dias do Meis de Novembro de hum e outo cento 

 é quarenta e hum Estando o Irmaõ Vis Provedor 

 e mais Irmae)s se fei a Meza na orde do Custume 

 para an damento da mesma Devoçaõ a fim de se 

5 arece ber os mençais e por isso mesmo mandou 

 o Vis Provedor lavrar oprezente termo e ficou 

 o Irmaõ Secretario de escrever as pesoas dos Pinhores 

 para compareçer no dia 14 do corente e juntamente 

 os Irmaes para compareçer no dia 14 do corente pela 

10 nove horas do dia digo para no dia 14 se deli berar 

 huma Meza estradinaria a fim de compareçer 

 com o seus discurço para tra tarmos da remorna do 

 nosso estatuto e por estar conforme mandor 

 o Irmaõ Vis Provedor e eu que sube escrivir 

15 e fiz easine -                                        Manuel Espirito Santo Carvalho

                                                                      1o Secretario 

           Carlos Manuel Rozena          Francisco de Borge 

                     Uice Poruedor                        2o Secertario 

                                                            Roberto Tavares Fran[co] 

20                                                                      Thezoreiro 

                                                            Ignacio deJesus e So[uza] 

                                                                      2 Ficara 

                                                            Francisco Borges Xauier 

                                                                      2 Sultador 

25                                                            Francisco Antônio Geraldo 

                                                                      Vizitador 

                                                            Manoel da Comceicam 

                                                            Thomas Luis Teixeira 

                                                            Evriques de Oliuera 

30                                                            Pedro Martriz 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Manuel do Espírito Santo de Carvalho em 13 de fevereiro de 1842.  

 

 

 Aos trezes dias do meis de Fevereiro de hum 

 mil eouto cento e quarenta e dois, estando 

 o Irmaõ Provedor e mais mezario enato 

 de meza fese ameza na mesma forma do 

5 custume e passose a portaria ao Irmaõ 

 Susilitador, para chamar a consiliacaõ a 

 Senhora Maria da Piedade e tambem para 

 se escrever as Irmaes para no dia 20 do corente 

 se acharem para hum <meza> estradinario afim des- 

10 tes sem preteto algum aprezentarem suas 

 opinioens para reforma da Lei do nosso com 

 primiçio em vertude do mesmo com apena 

 de naõ ser mais admitido as apinioens) dos 

 Irmaen)s que fartarem ficando aberto outro 

15 odinario de todos os Domingos seguintes the 

 que se resforme amesma Lei epara contar 

 digo e foraõ murtado pela a falta de - 

 deverem os Irmae)s seguinte, Militaõ 

 Alberto Pituba Joaquim de Santa Anna 

20 Martiniano da Crus aSiprestes Manoel 

 da Paixaõ e Silva Thomas Luis Teixeira 

 e para constar mandor o Irmão Provedor e 

 mais Irmaens lavraL o prezente termo 

 em que tudo seasinaro             Manuel do Espirito Santo

25                                                            1o. Secretário 

                                                            1842 

           Agostinho Antônio da Cunha   

                     Provedor1                                Bernardino de 

                                                                                Sena Sousa 

30           Carlos Manuel Rozena                    Francisco Borges xauier 

                     Uice Prouedor                                  2o Sulitador 

   

                                                 
1 Escrito sobre outra palavra. 
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           Roberto Tavares França  

                     Thezoureiro                            Pedro Martriz 

           Joze Joaquim Franco 

35                     1o Fical 

  

 [p2] 

          Lopoldino Sergiu 

          Joze Rumaõ Soarez Gadelha 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Manuel do Espírito Santo de Carvalho em 06 de março de 1842. Documento não 
concluído.  

 

 

 Aos dias ceis de Marco de hum mil e outro centro 

 e Trinta1 e dois estando o Irmaõ Visce provedor e 

 mais Irmaes em atto de meza fece ameza 

 na forma do cus tume 

5           que Deve sé Seguir em 1o. que tudo em 

           Reuniaõ de2

 

                                                 
1 Palavra escrita sobre outra. Manuel do Espírito Santo de Carvalho, o autor deste documento, data-o como de 
1832, quando, por comparação com o anterior e o posterior, se situa este texto em 1842. 
2 Caligrafia de José Fernandes do Ó. 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Manuel do Espírito Santo de Carvalho em 04 de setembro de 1842.  

 

 

 Aos dias do meis de setembro de hum mil e outo 

 cento e quarenta e dois estando prezente o Visce prove- 

 dor emais Mezarios fe-se areuniaõ do Custume e 

 ficou adiado, o andamento da Eleiçaõ no Domingo 

5 seguinte é sahio do cofre 15$000 que estava depozitado 

 para oforro Bahia 4 de setembro 1842 e por estar Com for 

 me asinemos Manoel do Espirito Santo de Carvalho

                                1o. Secretário 

                                          Carlos Manuel Rozena 

10                                                    Uice Prouedor 

                                          Francisco de Borges eSiva 

                                          Roberto Tavares Franca 

                                                    Thezoureiro 

                                          José Joaquim Franco 

15                                                    Fical 

                                          Francisco Borges Xavier 

                                          Bernardino de Sena Souza 

                                          Joze Rumaõ Soarez Gadelha 

                                          Francisco Antônio Geraldo 

20                                          Manoel da Comceicam 

                                          Jozé Fernandes do Ó 

                                          Lepodlino Sergio 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Manuel do Espírito Santo de Carvalho em 05 de março de 1843.  
 

 

 Aos o cinco dias do mes de Março de hum mil e 

 outo cento e quarenta e tres, estando o Provedor 

 emais mesario preenxeu-se os deveres do tra- 

 ba lho de nossas obrigaçaõ eficando adiado 

5 o comprimento na primeira reuniaõ em 

 Abril para o novo comprimiçio epor acim 

 se ter perfixo mandou oprovedor Lavra este 

 termo para comprimento do nosso trabalho 

 e eu Escrivaõ Atual o Subre es Creveó1 - 

10     Jozé Fernandes do Ó 

           Correia 

                     Porurdor 

           Manoel da Comceicam 

                     Vis 

15           Francisco Borges Xauier 

                     1o. Sulitador 

           Thomas Luis Teixeira 

                     2o. Solicitador 

           Jozé Pereira dos Pascos 

20                     Uizitador 

           Carlos Manuel Rozena 

           Francisco Borges eSilva 

           Agostinho Antônio da Cunha 

           Manoel do Espirito Santo de Carvalho

25           Francisco Telles demenes 

           Marcelino deSousa Telles 

           Jacinto Pereira daSilva 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

  

 [p2] 

           Manoel Gonçalves daSilva 

30           Bartizar do Reis 

           Henrique de Oliveira 

                                                 
1 Caligrafia de José Fernandes do Ó. 
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           Jozé Rumos 

           José Joaquim Franco 

 



DOCUMENTO 06 

Escrito por Manuel do Espírito Santo de Carvalho em 02 de abril de 1843.   
 

 

 Aos dois dias do mes de Abril de mil e 

 oito centos e quarenta etreis tendo se acor- 

 dado unanimamente atoda a devoçaõ 

 para as horas marcada por hum termo de 

5 ser reunir-se enossos feitos das 9 horas em 

 diente e a ca baçe ao meidia e que por isso 

 mandou o Provedor comunicar atodos, 

 enaõ sendo pocivel sé Executar por falta 

 dos nossos Irmãos <naõ> chegarem atempo marca 

10 do do preceito Esposto Einserrou a mesa o 

 Provedor áreuninaõ ficando para na 1a.  

 Domingas do mes de Maio[.]hasé édarse 

 Comprimento dos só trabalho que ficou 

 adiado, desde a reuniaõ de Fevereiro e como 

15 nos pareçe Endicoroso - estes nosso atraso es- 

 pera oprovedor este comprimento nesta re- 

 uniaõ vindora e quando haja amesma 

 falta será feito este trabalho pela 

 mesa enaõ teraõ Vossa Senhoria reclamaçaõ 

20 pois tem faltado com os seus deverés e 

 por estar comforme mandou lavra es 

 te termos em que nos asinemos. todos que Se 

 achava prezente eeu Escrivaõ atual, Sobre es 

 crivi1   Jozé Fernandes do Ó 

25                                                      Daniel Correia 

                                                                Poruerdor 

                                                      Manoel da Comceicam 

                                                                Vis Provedor 

                                                      Jozé Rumaõ Soarez Gadelha 

30                                                      Leopoldino Sergio 

                                                      Izedo daPenha 

                                                      Carlos Manuel Rozena 

                                                 
1 Caligrafia de José Fernandes do Ó. 

 993



  

 [p2] 

           Francisco Borges Xauier 

           Francisco Zacarias das Chagas 

35           Roberto Tavares França 

           Henrique de Oliveira 

           Barthizar do Reis 

           Felipe Jorje Moreira 

           Manoel Leonardo 

40           Francisco José Tellis 

           Manoel do Espirito Santo

           Pedro Martriz 

           Jozé do Nacimento 

           Manoel Caetano 

45           Jozé Joaquim Franco 

           Jacinto Pereira daSilva 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

           Albino Pereira deSouza 

           Victor deSanta Ana 

50           Grigorio Moreira 

           Joze Pedro da Silva Paraasu 

           Manoel Gonçalves da Silva 

           Francisco Telles demenes 

           Marcelino desouza Telles 

55           Thomais Luis Teixeira 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Manuel do Espírito Santo de Carvalho em 07 de maio de 1843.  

 

 

 Aos sete dia do mes de Maio de hum mil 

 e outo cento equarenta e treis, estando o Prove 

 dor emais mesarios en atto de mesa, demos pri 

 cipio aos nosso trabalhos da remorma do nos- 

5 so comprimiçio ficou reformado des do 

 Capitto primeiro athe o Artigo cesto do capit 

 tulo dois é ficou adiado para os nosso Irmaens 

 comparecerem todos Domingos, sem faltarem 

 para adiantamento das nossa reforma do 

10 comprimiçio é por estar conformé mandou 

 o Provedor Lavra1 este termo e eu que o fei 

 o subre escrevir em empedimento do secretario 

       Manoel do Espirito Santo. 

                                                        Daniel Correia 

15                                                                  Poruedor 

                                                        Manoel da Comceicam 

                                                                  Vis Provedor 

                                                        Joze Rumaõ Soares Gadelha 

                                                        Militaõ Alberto Pituba 

20                                                                  Como Sulitador 

                                                        Carlos Manuel Remo 

                                                        Lepoldino Sergio 

                                                        Francisco Joze Tele 

                                                        Jacinto Pereira daSilva 

25                                                        Batizar do Reis 

                                                        Agostinho Antônio da Cunha 

                                                        Filipe Gorgis Moureira 

                                                        Jozé Francisco de Jesus 

                                                        Jozé Maria Vilella 

30                                                        Juvencio Rodriguez Pinheiro 

  

  

                                                 
1 <L> grafado sobre a palavra <este>. 
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           Joze Pedro da Silva Paraasu 

           Jozé do Nacimento 

           Henriques de OuLiueira 

           Roberto Tauares 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Manuel do Espírito Santo de Carvalho em 03 de agosto de 1843.  

 

 

 Aos dias tres do mes de Agosto de hum mil eouto cen- 

 to e quarenta e tres estando ovice Provedor emais 

 Irmae)ns em acto de mesa, acentoçe em maori- 

 a de votos asegurançia do nosso cofre pela a 

5 representaçaõ feita pelo o nosso Irmaõ Carlos 

 Manuel Rosena é esta Despesa sér feita a  

 custa do cofre, para se arecolhér dentro o pinho 

 res que se acha no convento da Solidade ase 

 gurança he de huma chapá milhor que 

10 nos convilhér é nesta ocasiaõ sera cha-a* 

 do o Irmão Secratario Jose Fernandes do Ó para deter- 

 minar aforma que se á dé faser achapá 

 e juntamente na maoria de voto abrice o-a 

 cento do nosso Irmão Manuel Claudo, e por estar 

15 conforme mandou o Irmão Viçe Provedor 

 paçar este termo por mi asinado que 

 fi e subicrevir                                               Manoel do Espirito Santo de Carvalho

           Manoel da Comceicam                                Es Secretario 

                     Vis Prouedor                             Jozé Fernandes do Ó 

20           Joze Rumaõ Soarez Gadelha                       Secretário 

                     Tezoriro 

           Carlos Manuel Rozena 

           Francisco Borges 

           Joze Pedro da Silva Paraasu 

25           Felippe Moreira 

           Manuel do Servo doNacimentos 

  

 [p2] 

           Bathesar do Reis 

           Felicianno Jose de Andrade 

           Manoel Caetano 

30           Jacinto Pereira daSilva 

           Herique de Liveira 
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           Manoel Lionardo 

           Felicianno Primo Ferreira  
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Manuel do Espírito Santo de Carvalho em 20 de agosto de 1843.  
 

 

 Aos vin tem dias do mes de Agosto de hum 

 mil eouto cento e quaren ta e tres estando 

 o provedor em áto reunido em Meza Es- 

 traordinaria revendo aimmenda do 

5 nosso estatutos dexou cotado ar duvidás 

 que se achava na emmenda do dito estatu 

 to para em reuniaõ gerál, se deçidir em 

 plena çeçaõ ejuntamente os mais averes 

 que adevoçaõ derigir ficando adiado o 

10 comcluir os pinhores que fiçaõ adeçedir 

 ficando areuniaõ naprimeira Domingas 

 de Setembro epor estar comformé 

 mandou oprovedor pasar este termo 

 para todo o tempo constar eu Secretário Autua 

15 tual of[is] ea Sinei - 

           Correia                                        Jozé Fernandes do Ó 

                     Porurdor                                     Secretário Atua[l] 

           Manoel da Comceicam             Thomas Luis Teixeira 

                     Ves  

20           Izidio da Penha  

                     2a. fiscal                            Victor de Santa Ana 

           Jozé Francisco de Jesus            Henrique de oliveira 

           Carlos Manuel Rozena              Manuel do Espirito Santo

                                                               Feliciano Primo Ferreira 

25           Francisco Borges eSilva  

           Ruberto Tauares França  

           Bathizar do Ries  
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Manuel do Espírito Santo de Carvalho em 01 de setembro de 1843.  
 

 

 Aos dias1o do mes de setembro de hum mil eouto cento 

 e quarenta e treis estando oProvedor em acto de 

 mesa e mais Irmaõ fes avotaçaõ na forma do 

 do custume da Lei sahio Eleito Provedor o Irmaõ 

5 Manoel Goncalves da Silva e para visçe o Irmaõ José 

 Francisco de Jesus para 1o. secretário o Irmão José Pedro da Silva 

 Peruasú e para 2o. secretário o Irmão Francisco Zacarias da 

 Chagas e para Fical digo Para Thesoureiro o Irmaõ Jacinto 

 Pereira da Silva e para 1o. Ficál o Irmaõ Manoel 

10 Caetano e para segundo Dito o Irmaõ Angilo Viri- 

 çimo e para1o.Solicitador o Irmão Jovencio Rodrigo Penheiro 

 e para segundo Dito o Irmaõ Feliciano) Jose de An 

 drades e para Visitador o Irmaõ Thomas Luis 

 Texeira e Para Comissaõ o Irmaõ Agustinho 

15 Antonio da Cunha. Carlos Manuel Rosena Pedro 

 dos Martires Francisco Tellis Marcellino do Santos 

 Lima suplente José do Nacimentos Benardino 

 de Sena José Fernandez do Ó Manoel do Espirito Santo 

 de Carvalho Daniel Coreia é por estar conforme 

20 mandou o Irmaõ1 Provedor Lavra este termo e por  

 nos asinado e eu que fis e asinei 

                                                         Jozé Fernandes do Ó 

           Daniel Correia                               Secretário 

                     Porurdor                               Como Tizoreiro 

25           Manoel daComceicam        Joze Rumaõ Soares Gadelha2

                     Vis  

                                                         Agostinho Antônio da Cunha 

                                                         Carlos Manuel Rozena 

                                                         Izedo da Penha 

  

  

                                                 
1 <I> escrito sobre um <P>. 
2 José Romão Soares Gadelha primeiro escreve a sua função, depois assina. 
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30           Joze Francisco de Jesus 

           Joze Pedro da Silva Paraasu 

           Felicianno Joze de Andrade 

           Jozé do Nacimento 

           Manoel do Espirito Santo de Carvalho

35           Feliciano Primo Ferreira 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

           Bernardino de Sena Souza 

           Henriques de Ouliveira 

           Felipe Mureira 

40           Victor de Santa Ana 

           Manoel Gonçalves da Silva 
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DOCUMENTO 11 

Escrito por Manuel do Espírito Santo de Carvalho em 01 de outubro de 1843.  
 

 

 Aos 1o. dia do mes de ou tubro Estan do o Provedor 

 presente para presistir o inventario desta devoçaõ 

 anova Mesa e juntamente Onovo Viçe provedor 

 em falta do auctual, por se achár em comodado 

5 prostou-sé todos os deveres do Custume por huma 

 rotina moda digo da joias empinhor que seaxava 

 no cofre da Solida de Cuja quantia Cresce em 

 tresentos e trinta etres mil e quatro centos reis efi- 

 cando em moeda papel no Cofre 318 $ 470//  

10 e todos os mais U-temcilho, em ser na forma do Custu 

 mé e por estar com forme mandou passar este 

 na forma do Custume ficando adiado para 1a. 

 Domingas de Novembro Continuar os seus traba 

 lho como he do Dever em 1o. de outubro di 1843. 

15 Eu que subre Escrevir e a sinei1

           Jozé Francisco de Jesus                         Jozé Pedro da Silva Paraasu 

                     Vice Provedor                                         1o. Cecretario 

                                                                           Jacinto Pereira da Silva 

           Jozé Fernandes do Ó                                        Thezoureiro 

20                                                                           Manoel Caetano 

           Daniel Correia                                                   1o Ficar 

           Lourenço Jose dos Santos Passos         Juvencio Rodriguez Pinheiro 

           Francisço das Chagas daAsis                     1o Solicitador 

           Jozé Joaquim Francó                                        2o

25           Manoel da Comceicam                          Feliciano Joze de Adade2

                                                                           Thoumas Luis Teixeira 

           Ruberto Tauares                                               Vizitador 

                                                                           Carlos Manuel Rozena 

           Francisco Borges  

30           Feliciano Primo Ferreira 

  

 

                                                                           Joze Rumaõ Soares Gadelha 

                                                 
1 Caligrafia de José Pedro da Silva Paraguassu. 
2 Feliciano José de Andrade escreve, primeiro, <2º>, que se refere à sua função dentro da SPD - 2º. solicitador, 
depois, na linha abaixo, assina. 



 1003

                                                                           Manoel do Espirito Santo de Carvalho

           Bernardo Jose do Nasçimento 

  

 [p2] 

           Geraldo Joze da Concisçaõ 

35           Manoel Euzebio de Jesus 

           Leopldino Sergio 

           Victor de Santo Ana 

           Henriques de oliveiras 

           Mamedio da Costa 

           Francisco Joze Tele 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.9 Manuel José d’Etre 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Manuel José d’Etre em 08 de setembro de 1844.  
 

 

 Aos oito dias do mez de Setembro de hum mil 

 oito sentes quarenta equatro1 estando prezente 

 o nosso Irmão Provedor e mais Irmãos em acto de 

 meza completa fez-se a votaçaõ na forma 

5 da Ley do nosso Compromisso, foraõ Eleitos ea 

 provados os Irmaos seguintes Para o lugar de 

 Provedor Manoel da Conceiçaõ com quarenta 

 eseis votos - Vice Provedor Francisco Borges da 

 Silva com Vinte etres votos - 1o. Secretario 

10 Manoel Jose d’ Etre com vinte e oito votos - 2o.  

 Dito Joaõ deDeos deSanta Rosa com vinte e Sete 

 votos - Thezoureiro Bernardo Joze do Na[s]cimento 

 com vinte e dois votos - 1o. Fiscal Henri 

 que Cardoso da Costa trinta eoito votos 

15 2o. Dito Manoel de Carvalho Santarem trin- 

 ta e quatro votos - 1o. Solicitador Victor 

 de Santa Anna com dezenove votos - 2o. 

 Dito Francisco das Chagas Assis com dezesete 

 votos - Vizitador Henrique de Oliveira com 

20 vinte enove votos.     E por estar confor- 

 me mandou o Irmão Provedor lavrá este ter 

 mo em que nós todos nos asignamos Eu que es 

 te fis e so bre Escrever2  Joze Pedro daSilva Paraasçu 

                                                     1o secretário 

25           Manoel Gonçalvez da Silva 

                     Provedor 

           Jozé Francisco de Jesus 

                     Vice Provedor 

  

  

  

                                                 
1 Nesta palavra, os grafemas <q> e <u> foram sobrepostos a outros. 
2 Caligrafia de José Pedro da Silva Paraguassu. 
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                     Tezoreiro 

30           Jacinto Pereira da Silva3

                     1o Sollicitador 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro4

           Henrique Cardozo da Costa 

           Geraldo Jozé da Conçiscaõ 

35           ManoelJosé d’ Etre

           Feliciano Primo Ferreira 

           Manoel Amaro 

           Antonio Faria do Carmo 

           Manoel de JESUS 

40           Francisco das Chagas de Assis 

           Agostinho Antônio da Cunha 

           Bazilio Gomes do Santos 

           Bernardo Jozedo Nasçimento 

           Manoel Euzebio de Jesus Pimentel 

45           Feliciano Joze de Andrade 

           Victor de Santa Ana 

           Manoel de Carvalho Santarem 

           Manoel da Comceicam 

           Henriques de Oliveira 

50           Marcellino dos Santos Lima 

           Manoel do Espirito Santa de Carvalho 

           Jozé do Nacimento 

           Carlos Manuel Rozena 

           Joaquim de Santa Anna Rodregue 

  

 [p3] 

55           Jozé Fernandes do Ó 

           Manoel Leornado 

           Baterzar do Res 

 

                                                 
3 Jacinto Pereira da Silva primeiro escreve seu cargo, depois assina. 
4 Juvêncio Rodrigues Pinheiro primeiro escreve seu cargo, depois assina. 
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Manuel José d’Etre em 23 de outubro de 1844.  
 

 

 Aos vinte tres dias domes de Outubro di- 

 hum mil Oito sentos quarenta e quatro 

 estando prezente o nosso Irmão Provedor e mais 

 Irmãos em reuniaõ extraordinario o Requerimento 

5 do nosso Irmão Feliciano Jose deAndrade em que pe 

 dio socorro a nossa Devoçaõ de Nossa Senhora da 

 Solidade dos Desvalidos, por se achar infermo, en 

 virtude d’isso o mesmo Senhor ordenou segundo aLey 

 do nosso Compromisso que se suprisse o dito [Irmão] 

10 com-correndo todos nós com acota de qua- 

 renta réis semanariamente durante a enfer- 

 midade do mencionado Irmão o que foi feito e appr[o] 

 vado por maioria de voto.    Eu Secretario 

 fiz e asignei                          ManoelJoze d’Etre

15           Manoel da Comceicam 

                     Prouedor 

           Francisco Borgis da Silva 

                     Vis Provedor 

           Joaõ deDeos deSanta Roza 

20                     2o Sacretário 

           Bernardo Jose do Nasçimento Thezoureiro 

  

 [p2] 

           Manoel de Jesus 

           Manoel deCarvalho Santarem 

           Henriques de Oliveira 

25           Francisço das Chagas de Assis 

           Batezar do Rei 

           Joaquim Rodregui deSanta Anna 

           Carlos Manuel Rozena 

           Albino Francisco 

30           Agostinho Antônio daCunha 

           Jacinto Pereira da Silva 

           Roberto Tavares 
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           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

           Macalino Rodriguez Gomes 

35           Joze Maria da Silveira 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Manuel José d’Etre em 03 de novembro de 1844.  

 

 

 Aos tres dias do mez de Novembro de hum 

 mil oito sentos quarenta e quatro, estando 

 o Provedor i mais Mezarios todo junto em me- 

 za fez-se os trabalhos na Ordem do Costu- 

5 me segundo a ordem do nosso Compromisso 

 e por não se puder comcluir fica adiada 

 para a 1a. Dominga de Dezembro epor es 

 tar conforme mandou o mensionado Pro 

 vedor lavra este termo emque todos se a- 

10 signaraõ.     Eu que este fiz e subscrevi 

 e assignei.                       ManuelJosé d’Etre

           Nota Bene                      1o. Secretario 

 Fica adiada avotaçaõ dos Irmaõs para os mensaes, 

 assim bem para avotaçaõ da entrada da nova 

15 Irman        O 1o. Secretrario 

                            Etre 

           Manoel da Comceicam 

                     Prouedor 

           Francisco Borges da Silva 

20                     Vis Provdor 

           Joaõ de Deos deSan a Roza t

                     2ª Sacretário 

           Bernardo Jose doNasçismento Thezoureiro 

           Manuel de Carvalho Santarem 

25                     2 Fiscal 

           Francisço das Chagas de Assis 

                     2 Sulicitador 

  

 [p2] 

           Daniel Correia 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

30           Francisco de Bogem 

           R[o]berto Tavares 
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           Macalino Rodriguez Gomes 

           Manoel de Jezus 

           Agostinho Antonio da Cunha 

35           Jacinto Pereira daSilva 

           Joze1 Maria da Silveira 

           Bartizar do Res 

           Joaquim Rodregui deSanta Anna 

           Carlos Manuel Rozena 

 

 
1 Escrito sobre outra palavra. 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Manuel José d’Etre em 23 de fevereiro de 1845.  

 

 

 Aos vinte etres dias do mez de Fevereiro de 

 hum mil oito sentos e quarenta e sin- 

 co estando o Provedor e mais Mezarios 

 em acto de Meza ereuniaõ fei se ostraba 

5 lhos na forma do Costume e ficou adia- 

 da a Conta do Thezoureiro, ejuntamente o acento 

 da nossa Irmã digo da nova Irmã, e tambem 

 ficou nomeados os Suplentes da reforma, 

 e Comissaõ permanente epor estar con 

10 forme mandou o dito Provedor lavrar o- 

 prezente termo. E eu 1o. Secretario que 

 este fiz e asignei        ManoelJose d’Etre

           Manoel da Comceicam 

                     Provedor 

15           Joaõ de Deos deSanta Roza 

                     2o Sacretário 

           Bernardo Joze do Nasçimento 

                     Thezoureiro 

           Henrique Cardozo da Costa 

20                     1o. Fiscal 

           Manoel de Carvalho Santarem  

                     2o  

                     Fiscal 

           Victo deSanta Anna 

25                     1o. Suliçitador 

           Francisço das Chagas de Asis 

                     2o. Sulicitador 

           Henriquis de Oliuaira 

                     Vizitador 

30           Agostinho Antonio da Cunha 

           Feliciano Primo Ferreira 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

           Jacinto Pereira dasilva 
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 [p2] 

           Francisco Zacarias das Chagas 

35           Jozé Francisco de Jesus 

           Jozé Fernandes do Ó 

           Jozé Maria da Silveira 

           Carlos Manuel Rozena 

           Bazelio Gomes 

40           Antonio Faria do Carmo 

           Batizar do Reis 

           Albino Pereira de Souza 
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DOCUMENTO 05 

Escrito por Manuel José d’Etre em 09 de março de 1845.  
 

 

 Aos nove dias do mes de Março d[i] úm 

 mil oito sentos quarenta e sinco estando 

 ó Provedor e mais mezarios em acto de 

 meza ereuniaõ procedei-se os trabalhos na 

5 forma do costume que manda o nosso Com 

 promisso e foraõ nomeados para suplentes 

 da reforma os Irmãos Feliciano Primo Ferreira 

 Manoel do Espirito Santo, Francisco Te 

 lis, e para a Comissaõ permanente os 

10 Irmãos Roberto Tavares França, Benedicto 

 Cyriaco, Lourenco Jose dos Santos Passos 

 Gregorio Moureira, Antonio Faria do Car 

 mo; e para suplentes Bernardino de Se 

 na e Souza, Manoel Leornardo, Ma 

15 laquias do Espirito Santo, FranciscoJo 

 se Telis.    Para soccorro1 do Irmão Jose Romaõ 

 Soares Gadeia mais duas Semanas 

  

 [p2] 

 Semanas que foi descutida pela maioria 

 de votos em Cedulas ficando adiada aex- 

20 tremaçaõ dos Irmãos e Irmãs que naõ estaõ na- 

 forma da Ley, eprara constar mandou o 

 dito Provedor lavrar o prezenteTermo e 

 Eu primeiro Secretario fiz e a Signei 

           Manoelda Comceicam                ManoelJosé d’Etre

25                     Poruedor 

           Francisco Borge e Silva 

                     Vice Pordror 

           Joaõ deDeos deSanta Roza 

                     2o Sacretário 

                                           
1 Os dois grafemas iniciais desta palavra estão sobre outros. 
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30           Bernardo Joze do Nacimento 

                     Thezoureiro 

           Manoel de Carvalho Santarem 

                     2o. Fiscal 

           Manoel do Espirito Santo de Carvalho 

35           Angilo Viriçimo Pinheiro 

           Bazelio Gomes do Santos 

           Benedito Ciriaco de Lima 

           Batheza do Reis 

           Roberto Tauares França 

40           Jozé do Nacimento 

           Juvençio Rodriguez Pinheiro 

           Antonio Faria do Carmo 
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DOCUMENTO 06 

Escrito por Manuel José d’Etre em 06 de abril de 1845. 

 

 

 Aos seis dias domez de Abril de úm mil e 

 oito sentos quarenta e sinco estando ó Provedor 

 e mais Mezarios em acto de meza e reuniaõ fei- 

 se ostrabalhos do costume e rezolveo o Seguinte - que 

5 a extremaçaõ que se tinha tratado para nesta dacta 

 ser realizado ficava de memhum effeito por hoje, dan 

 dose espera athe a primeira Dominga do mez 

 de Maio para os nossos Irmãos comprehendidos no 

 Artigo 49 da Despozicoens geraes do nosso Com 

10 promisso, virem acudir os seos debitos e para cons- 

 tar mandou o dito Provedor lavra o prezente ter 

 mo.            Eu  1o. Secretário fiz ea signei. 

           Manoel da Comceicam        ManoelJosé d’Etre

                     Provedor 

15           Francisco Borges eSilva 

                     Vis Porvedor 

           Joaõ de Deos deSanta Roza 

                     2o Sacretário 

           Bernardo Joze do Naçimento 

20                     Thezoreiro 

           Henrique Cardozo da Costa 

                     1o. Fiscal 

           Manoel de Carvalho Santarem 

                     2o Fiscal 

25           Benedito Ciriaco Lina de Silquera 

           Manoel Claudo 

           Albino Francisco Borges 

           Mamedio da Costa 

           Joze Maria da Silveira 

30           Feliciano Primo Ferreira 

  

 [p2] 

           Junvencio Rodriguez Pinheiro 
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           FranciscoJose Tele 

           Jozé Francisco de Jesus 

           Manoel Euzebio de Jesus Pimentel 

35           Henrriques de Oliveira 

           Daniel Correia 

           Joze) do Nacimento 

           Malaquia do Espirito Santo 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Manuel José d’Etre em 04 de maio de 1845.  
 

 

 Aos quatro dias do mes de Maio de 1845 

 estando o Vice Provedor <Francisco Borges eSilva> e mais mezario em acto 

 de meza ereuniaõ do costume rezolveo o seguinte 

 que d’ora emdiante se continuase com o so- 

5 corro do nosso Irmão Jose Romaõ Soares Gadelha 

 que se havia suspendido assim como fica a  

 diado aextremaçaõ para a primeira Reuniaõ, para 

 constar mandou o dito Vice Provedor lavrar 

 o prezente termo.    Eu 1o. Secretário fiz e asignei 

10                                 ManoelJose d’Etre

           Francisco Borges eSilva1

                     Vis Provedor 

           Joaõ deDeos deSanta Roza 

                     2o Sacretário 

15           Bernardo Jose do Nasçimento 

                     Thezoreiro 

           Henrique Cardozo da Costa 

                      1o. Fiscal 

           FranciscoJose Telles 

20           Manoel Euzebio de Jesus Pimentel 

  

 [p2] 

           Ruberto Tavares França 

           Balthazar dos Reis 

           Juvençio Rodriguez Pinheiro 

           Manoel de Carvalho Santaren 

25                     2o Fiscal 

 

                                           
1 Sobre o <e> encontra-se um <P>. 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Manuel José d’Etre em 30 de maio de 1845.  
 

 

 Aos trinta dias domez de Maio de um 

 mil oito sentos quarenta e sinco estando 

 o Provedor e mais mezario em acto de mesa 

 e reuniaõ extraordinario naõ se fez os traba 

5 lhos para que foi chamados os Irmaõs por falta 

 ou empedimento do nosso Vice Provedor. 

           Deliberaraõ mais o nossos Irmaõs emtodo; os 

 que estavaõ prezentes acerca do uzo dos imblemas nos in- 

 terro assentaraõ que1 para evitar de duvidas e ques- 

10 toens, só se poderia uzar dentro, enaõ em acto nen- 

 úm fóra da Capella.     Acerca do nosso Irmão  

 Gadelha assentaraõ que por óra fosse con 

 servado na Casa em que nos informou onos- 

 so Irmão Vizitador, e quando essa falte ou apessôa 

15 que o tem em sua companhia naõ queira mais con 

 servar em sua Casa entaõ poderá ser reco- 

 lhido a o Hospital e pagas as despezas diarias 

 que se fizer a custa de todos os nossos Irmaos que 

 comcorrerá com as suas cotas que lhes cou 

20 berOutro sim dar Socorro ao nosso Irmão 

  

 [p2] 

 Jose Ramos dos Passos para constar mandou 

 odito Provedor lavrar o prezente termo    Eu 

 Secretario fiz e aSignei    Manoel Joze d’Etre

                                                                                  Manoel da Comceicam 

25           Bernardo Joze do Nasçimento                                 Provedor 

                     Thezoureiro2  

           Henrique Cardozo da Costa                          Jozé Maria Vilella 

                     1o. Fiscal  

   

                                           
1 Escrito sobre outra palavra. 
2 Os dois grafemas iniciais foram escritos sobre outros. 
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           Henrique de Oliveira                                     Jacinto Pereira da Silva 

30                     Vizitador  

           Benedito de Lima                                          Francisco Zacarias das Chagas 

           Izidio da Penha                                             Leopoldino Sergio 

           Francico Gome  

           Francisco Telles demenes  

35           Marcelino deCouza Telles  

           Jozé Francisco de Jesus  

           Tumais Luís Teixeira  

           Roberto Tavares  

           Manoel do Espirito Santo de Carvalho  

40           Bathezar do Reis  

           Marcellino Rodrigo Gomes  

           Seveino [Senoj]  

           Manoel Leonardo  

           Feliciano Primo Ferreira  

45           Juvençio Rodriguez Pinheiro  

           Lourenço Joze dos Santos Passos  

           Geraldo Jose da Concisçaõ  

           Francisco Jose Telle  

           Manoel de Jesus                                  Jozé Fernandes do Ó 

                                                                                 Antônio Faria do Carmo 

  

 [p3] 

50           Malaquia do Espirito Santo 

           Victor de Santo Ana 
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Manuel José d’Etre em 06 de julho de 1845.  
 

 

 Aos 6 dias do mez deJulho de 1845, estando pre 

 zente o Provedor e mais mezarios fei-se os trabalhos 

 do costume e nelle comprio-se com a extremaçaõ dos 

 Irmãos que por negligencia deixarão de cumprir com 

5 os deveres que manda o nosso Compromisso; epara 

 constar mandou o dito Provedor lavrar o prezente termo 

         Eu secretario fiz e assignei 

                                             Manoel Joze d’Etre

                                             Manoel da Conceicam 

10                                                       Provedor 

                                             Francisco Borges 

                                                      Vis Provedor 

                                             Bernardo Joze do Nascimento 

                                                       Thezoureiro 

15                                             Henrique Cardoso da Costa 

                                                       1o. Fiscal 

                                             Manoel deCarvalho Santarem 

                                                       2o. Fiscal 

                                             Jose do Nacimento 

20                                             Gregorio Moreira 

                                             Daniel Correia 

                                             Albino Francisco  

                                             Juvencio Rodriguez Pinheiro 

                                             Manoel de Jesus 

25                                             Manoel Leonardo 

                                             Bathaza do Reis 

                                             Roberto Tauares  
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Manuel José d’Etre em 14 de setembro de 1845.  

 

 

 Aos quatorze dias do mez de Setembro de 

 1845 estando prezente o nosso Vice Prove- 

 dor e mais Irmãos em acto de Meza comple- 

 ta fez-se á votaçaõ na forma daLey do- 

5 nosso Compromisso, tanto para á Meza 

 como para á Commissaõ, e foraõ Eleitos e a- 

 provados os Irmãos Seguintes - Para Provedor o- 

 Irmão Jose Francisco de Jesus com trinta e quatro vo- 

 tos - para Vice Provedor o Irmão Marcellino dos- 

10 Santos Lima com trinta edois votos - para 1o. 

 Secretario o Irmão Feliciano Primo Ferreira com 

 quinze votos - para Segundo Secretario o Irmão Bernar- 

 dino de Sena e Souza, com dose votos - para 

 Thezoureiro o Irmão Gregorio Moreira, com- 

15 trinta e hum votos, para 1o Fiscal o Irmão Ma- 

 noel Leonardo com Onze votos, para Segundo 

 Fiscal o Irmão Mamedio da Costa, com treze 

 votos, para 1o. Solicitador o Irmão Francisco An- 

 tonio Geraldo com vinte e seis votos, para Se- 

20 gundo Solicitador o Irmão Marcellino Rodriguez Go- 

 mes com trinta e dois votos, para Vizitador 

 o Irmão Balthasar dos Reis, com dezessete vo- 

 tos.     Membro para a Commissaõ O Se- 

 guintes - Marcellino de Souza Telis com 

  

 [p2] 

25 com vinte e seis votos, o Irmão Jose Mari- 

 a da Silveira com vinte votos, o Irmão 

 Manoel Servo do Nassimento com vin- 

 te votos, o Irmão Francisco Gomes com dezoi- 

 to votos, o Irmão Izidio da Penha com de- 

30 zoito votos.     E por estar conforme 

 mandou o Irmão Vice Provedor lavrar apre- 



 1022

 zente acta donde me assignei com 1o. Se- 

 cretario, e o mesmo Vice Provedor e todos os- 

 mais Irmãos.             ManoelJose d’Etre

35           Francisco Borges eSilva 

                     Vis Provedor 

           Joaõ deDeus deSanta Roza 

                     2o Sacretário 

           Bernardo Joze do Nascimento 

40                     Thezoreiro 

           Henrique Cardozo da Costa 

                     1o. Fiscal 

           Manoel de Carvalho Santarem 

                     2o. Fiscal 

45          Victor de Santa Ana 

                     SoLtador 

           Francisco das Chagas de Assis 

                     2 Solicitador 

           Juvencio Rodriguez Pinheiro 

50           Agostinho Antônio da Cunha 

           Henriques deOliuaira 

  

 [p3] 

           Manoel de Jesus 

           Jozé Francisco de Jesus 

           Claudio JoZe Goumes 

55           Felicianno Primo Ferreira 

           Felix Fernandez de Santa Anna 

           Albino Francisco Borges 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.10 Manuel Leonardo Fernandes 
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DOCUMENTO 01 

Escrito por Manuel Leonardo Fernandes em 28 de maio de 1865.  

 

 

 Illustríssimo Senhor 1º Secretario Pantali 

 aõ 

  

 Participo a Vossa Senhoria que mihaxo pronto 

 para fazer us trabalhos da nossa Su 

5 cihedade pois mihaxo milhor 

 da minha imfirmidade fican 

 do Vossa Senhoria sihente di mandar avizar 

 ao socios por hum sircular para 

 sihaxarem no domingo de 4 de Junho 

10 para Secaõ fazendo ver que he para si 

 tratar de negocio de orgencia fi 

 cando todos sugeto ao ar tigo 34; 

  

                      Nomais Sou de Vossa Senhoria  

                       Attento Criado 

15 Bahia 28 de Maio 

 de 1865 

  

 Manoel Leonardo Fernandez
 

 

 

 1024



DOCUMENTO 02 

Escrito por Manuel Leonardo Fernandes em 10 de dezembro de 1866.  

 

 

 Sircular para o dia de 16 de dezembro 

  

 A vista do artigo 15 do rigimento or denome 

 u Senhor socio prizidente que mandase avi 

 zar a Vossa Senhorias para nozaxamos riunido im 

5 secaõ para sitratar de negocio de orgencia 

 sobre amesma socihedade a que pertence 

 mos ficando Vossa Senhorias com vista no artigo 34 

 do nosço istatuto    Bahia 10 de dezembro de 1866 

 Como 1º Secretario Manoel Leonardo

10                Narciz Domingues 

                Joze Athanazo 

                Bracete 
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DOCUMENTO 03 

Escrito por Manuel Leonardo Fernandes em 06 de janeiro de 1867.  

 

 

 Sircular para o dia 13 do Corente 

  

 Invirtude do artigo 15 do rigimento di 

 libero u u Senhor socio prizidente que fize 

 se avizar a Vossa Senhorias para nurihunirmos 

5 insesaõ para si tra tar dos dinheros ri 

 culhidos nozi tabalicimento i ho 

 tros tra ba lhos di orgencia para oseo bom 

 an damento bem como entrarem 

 com u dinhero de sua mensa lidade 

10 ho tro sim o biservando uar tigo 34 do 

 ista tu to; Bahia 6 de Janeiro de 1867 

 Manoel Leonardo Fernandes 1º  

 Secre tario 

                     Narcizo Domingues de Santa Izabel 
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DOCUMENTO 04 

Escrito por Manuel Leonardo Fernandes em 21 de janeiro de 1867.  

 

 

 Sircular para o dia 27 do Corente 

  

 Invirtude do artigo 15 do rigimento dilibero<u> 

 unosso cocio prizidente que mandase avizar 

 a Vossa Senhorias para siriunirem im sesaõ para si tratar 

5 da suspensaõ do socios que sihaxa a trazados 

 para mais de 6 mezes como marca artigo 37 do 

 zitatuto asim como hotros trabalhos de orgen 

 cia itodos aquele que fartarem ficaraõ sugeito 

 o artigo 34 do istatuto1; 

10                          Manoel Leonardo Fernandes 1º  

                          Secretario 

 Bahia 21 de Janeiro                  Narcizo Dominguis 

 de 1867                                     Françisco Anselmo da Ressurrçiecaõ 

 

 

 

                                                 
1 <i> grafado sobre um <z>. 

 1027



DOCUMENTO 05 

Escrito por Manuel Leonardo Fernandes em 27 de outubro de 1867.  

 

 

 Acta da Sesaõ do dia 27 de outubro de 1867

  

           Lançada1

  

 Prizidencia do Senhor Manoel Salustian

 no Gomes a brio a sesaõ u dito, Senhor aomeio dia 

5 axavase prezente 15 Senhor Socio lida acta 

 antrior foi a prova da na mesma o cazi 

 aõ fesse a en tra da do Senhor Istevo Gomes de Bri 

 to por g[a] ista dipaxado pagou a sua entrada 

 na forma do istatuto i 1$000 de deploma esta 

10 tuto i pretou u guramento como como man 

 da a mesma lei na mesma ocaziaõ requereo umes 

 mo Senhor Istevo para ser socio conresponden 

 te <pagando 1$000> visto ser ocupado u Senhor Prizidente adi 

 ou este trabalho dipois disto foi lido u demo 

15 trativo de reseita i dispeza pelo socio Prezi 

 dente prosedeusi axamada do Senhor Socios pron 

 tos para a vo tasaõ sendo lido u artigo 44 du is 

 tatuto foi vo tado u siguinte Senhores para Prizi 

 dente u Senhor Pantaliaõ Lopes com 9 votos 

20 para 1º Secretario u Senhor Narcizio Dumingo de 

 Santa Izabel para [2º] Dito u Senhor Sartunino Ru 

 drigo da Sirveira com 6 voto para Thizoreiro u Senhor 

 Joaõ Theodorio da Sulidade com 9 votos para 

 Vizitador u Senhor Cosmio das Virgem com 7 voto 

25 para porteiro u Senhor Amancio Binidito 

 com 7 Voto para cobrador u [Senhor] Joze Pedro do 

 Sacramento com 10 voto para 2º dito u Senhor Antônio 

 Rudrige da Sirveira com 9 Votos [dito] Senhores 

 Suplentes para Preziden te u Senhor Manoel 

30 Francisco do Santos com 4 votos para 1º Secretario 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
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 Manoel Leonardo Fernandes 

 Lançada2

  

 [p2] 

 para 2º Dito u Senhor Joze Athanazio com 4 vo 

 tos para Thizoreiro u Senhor Francisco Asermo com 2 

35 votos para Vizitador u Grabier Francisco da Crus 

 com 1 voto para portero Senhor Manoel Clado 

 com 1 voto para co brador Justino Fernandes 

 de Santa Anna foi intrege a Senhor Socio Thizorei 

 ro dois cuhicimento do Banco da Bahia con 

40 tendo u siguinte hum di 2:712$020 ho 

 tro de 1:51$420 por ista con u Senhor Socio 

 Prizidente di liberou a 1º Secretario que ofi 

 sihase ao Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Prezidente da pru 

 vincia u rizurtado da i leisaõ por ista 

45 conforme mandou u Senhor Socio Prezidente [?] 

 a copentente Acta que a baxo todos a Sinaro 

 Manoel Salustianno Gome; Prizidente 

 Manoel Leonardo Fernandez; 1º Secretario 

 Narcizio Dumingo de Santa Iza bel 2º dito in 

50 tirino, 

 Joaõ Theodoro da Sulidade; Thizoreiro 

 Andre Xavier di Arahugo; vizitador 

 Pedro Ribeiro; Porteiro 

 Manoel Francisco do Santos Cobrador 

55 Grabier Francisco da Cruz; Cobrador3 interino 

 Francisco Asermo 

 Justino Fernandez de Santa Anna 

 Cosmio das Virgem 

 [??] 

 Istevo Gomes de Brito 

60 Panta liaõ Lopes 

 Sartunino Rudrige da Sirveira 

 Antonio Rudrige da Sirveira 

 
                                                 
2 Caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
3 <C> grafado sobre um <s>. 

 1029



DOCUMENTO 06 

Escrito por Manuel Leonardo Fernandes em 03 de março de 1868.  

 

 

 Sesaõ Istraurdinaria da Note de 3 de Marco de1868 

  

 Prizidencia do Senhor Joze Pedro do Sacramento 

 riunise u conselho pornaõ ter numero de Socio 

 a 7 hora danote u Senhor Prezidente levou o cunhi 

5 cimento do conselho hum riquirimento da 

 mulher do Senhor Socio Justino Fernande de Santa 

 Anna que siaxava [ao]zente inditino da guera 

 no qual pidia secoro que como marca u artigo 1º ipa 

 ragrafo 3 do istatuto de pois lido senhor prizidente 

10 pos i discusao a vista do ar tigo 18 paragrafo 9 do istatuto 

 pidio a palavra u Socio Binidito Amancio dos Pasco 

 i dise que si divia se corer porque u socio istava i dia i hera 

 da lei foi aprovado por todos du conselho a vista disto 

 u Senhor Prizidente marcou 4 minres para u secoro porse 

15 mana pidio a palavra u Senhor Leonardo i dise que não 

 pudia ser 4 minreis pois u secoro du Socio hera 3200 

 que devera ser umesmo foi aprovado por ista comforme 

 mandou u Senhor Prizidente lavra a copete[nte] Acta que 

 abaxo tod[os] a Sinaro 

  

 [p2] 

20 Jozé Pedro do Sacramento Prezidente 

 Narcizo Domingues de Santa Izabel 1º Secretário 

 Saturnino Rodriguez da Silveira 2º Dito 

 Francisco Ancelmo da Ressureiçam 

 Manoel Leonardo Fernandes

25 Amancio Benedicto dos Passos 

 Andre Xavier de Araujo 

 Cosmo das Virgens 
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DOCUMENTO 07 

Escrito por Manuel Leonardo Fernandes em 04 de maio de 1868.  

 

 

 Lan çada1

  

 Sesao do dia 4 de Maio de 1868 prezidencia do Senhor 

 Socio Manoel Francisco do Santos abrio a sesao 

 u dito Senhor aomeio dia feita axamada axava 

5 se prezente [18] senhores Socios lida acta antrior 

 foi aprova da mandou u Senhor prizidente 

 ler pe lo 1º Secretario u artigo 27 = i 28 da di 

 puzisaõ gera do istatu to foi lido hum ho 

 ficio da irmandade de Nossa Senhora do Ruzario 

10 onde is tamo riunido no qual pidia u salaõ 

 on de fucihonemos marcando u prazo de 60 dia 

 da data de 30 de Abri a the 30 de junho do co 

 rente anno u Senhor Prizidente levou o cuhi 

 cimento da Senblea i pois i discusaõ pidio 

15 a palavra u socio Francisco Asermo i dise que 

 u seo voto hera que a sucihedade a lugase hu 

 ma caza para seos trabalho a vita deste pari 

 ser di sero todos Senhores Socio que asim sidevera 

 praticar pidio a palavra u socio Manoel 

20 Leonardo i dise que munto istranhava u pru 

 sidimento da meza a vistas des contrato que 

 a sucihedade tea con airma[nda]de pidio 

 a pa lavra u socio Narcizio i disi que hera 

 milhor que si tomase huma caza afim de 

25 naõ si questihonar com ameza avita des 

 te pariser di li bero a senblea que si tomase 

 huma caza u Senhor Preziden te numior 

 huma cumisaõ para precura i tratar hu 

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
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 ma caza para a mesma sucihédade nesta

30 con po ta do siguintis senhores Joaõ Theodorio 

 Narcizio do Mingo; Comio das Virgem; 

 Francisco Asermo; Manoel Leonardo; nes 

 te entrivalo [che]gou u socio Joaõ Gudinho 

 pidindo consencio para tratar aserca deste pro 

  

 [p2] 

35 geto da Su cihedade com airmandade ifoi con 

 sidido dase u dito Senhor Joaõ Gudinho que pa 

 sando pela rua da priguisa foi xama 

 do pelo Senhor socio Joaquim de Santa Anna 

 Gomes Feraõ para sa ber em que tinha ficado 

40 a sahida da su cihedade responde lhe 

 u Senhor Joaõ Gudinho que disto naõ tia si 

 ensia dise entaõ u Senhor Gomes Feraõ que 

 u Senhor Joaõ Gudinho fose a sucihedade 

 i tomase u contrato i fose argum Socio 

45 protetor para tratar do bem ista da Suci 

 hedade afim deta naõ Sahir porque ameza 

 actual naõ ista hoturizada a dizalogar 

 entonse que hele Gudinho hoge tia hido 

 au dizibarga dor Luis Antonio i que li 

50 tia feito ver u pasado i que hele lirespon 

 deo que levase u contrato para he le ver avita 

 desta reprezentasaõ foi apohado pelos 

 socios que si dese us papeis. u Senhor Preziden 

 te guiho le que fose tratar com u Senhor Socio 

55 Bento [Ig]nacio por tambem ga ter pi 

 dido tambem us papeis para tratar dis 

 to que he les dois tratasem do andamento 

 para respondese a sucihedade sem que fose gu 

 disiar tambem foi lido hum riquirimen 

60 to du socio Antonio Rudrige da Sirveira 

 actual cobrador pidido secoro foi dado a[v]i 
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 ta du artigo 1º paragrafo 1º do istatuto foce 

 deliberado pelo Senhor Prizidente que u senhor 

 Thizoreiro levase aquantia de doze mil i oito 

65 sento para [?] u secoro dando [.]$200 semana 

 rio u Senhor Prezidente levou ao cuhici 

 mento da Senblea que hera tempo di si 

  

 [p3] 

 tratar du pidido da lutaria cugo papeis 

 estava fora que u Senhor Manoel Salutianno 

70 deo quando prizidio resebese u ditos pa 

 peis erequerese no dia 16 de Maio naõ

 teve lu gar porque u Senhor <[?] Senhor> Prizi dente da pru 

 vincia ga tia a [?] foi rimiti 

 do u deploma do Senhor socio protetor Ge 

75 ronimo Perei Sudre Pereira foi insera 

 da asesaõ resebeo o dipois u Senhor Priziden 

 te hum riquirimento do Senhor Manoel 

 Salustianno pidindo a quantia de 15$000 

 Foi a dihado por ista conforme mandou 

80 u Senhor Prizidente lavra a copetente acta 

 que a baxo todos a Sinaro 

 Manoel Francisco; Prizidente 

 Narcizio Dumingo; 1º Secretario 

 Sartunino Rudrigo 2º Dito 

85 Joaõ Theodorio; Thezoreiro 

 Cosmio das Virgem; Vezitador 

 Amancio Binidito; Porteiro 

 Manoel Salus tianno 

 Manoel Leonardo

90 Francisco Asermo 

 Andre Xavier 

 Grabier Francisco da Crus 

 Manoel Anastacio 
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DOCUMENTO 08 

Escrito por Manuel Leonardo Fernandes em 02 de maio de 1869.  

 

 

 Acta do dia 2 [de] Maio de 1869 

  

                             2 Maio 1869 

                             Lançada1

  

 Prizidencia do Senhor Socio Manoel Francisco do 

5 Santos riunise u conselho a 11 horas do dia 

 i fesse u trabalho siguinte por farta de 

 naõ si riunir a Senblea a vista do que conta 

 u avizo do dosircular <i u artigo 27 do istatuto>. i far tou u 2º Se cre ta 

 rio por mutivo u Senhor Thizoreiro levou ao 

10 cunhicimento du conselho que tinha pres 

 tado conta a tizoraria i ficou riculhido nu 

 cofre da Sucihedade us dois cunhicimento 

 que foro para presta conta u Senhor prizidente 

 manifestou que tia ricirido a senblea sobre 

15 o que tinha si tratado na secaõ antrior apre 

 zentou mais que meteo anosca propihedade 

 noseguro para fogo iaprezentou o dito deploma 

 com data de 28 de Abri do corente anno sahin 

 do du cofre a quantia de quinze minres para hes 

20 ta dis peza u Senhor prizidente levou ao cunhici 

 mento du conselho que tia numihado huma 

 cumiçaõ para sulicitar ao Senhor Visconde di Ita 

 parica u Senhor Argolo na sua xegada  aqual 

 conprrise este trabalho no dia 6 de Abri do 

25 corente anno aprezentou mos u Senhor prizi 

 dente u riquirimento com u dispaxo de Sua 

  

                                                 
1 Caligrafia de Amâncio Benedito dos Passos. 
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 Excelência que pidia que nos2 desese arguma luteria a qua<l> 

 naõ foi obitida por naõ ser propio u tempo da 

 guornizacaõ do quadro u Senhor prizidente a vis 

30 ta do ar tigo 37 do istatuto i 7 da dispuzicaõ ge 

 ra do rigimento mandou nota com [sunpi<n>saõ] 

 como diliberou a secaõ antarior u Senhores Socios 

  

 [p2] 

 siguintes; = 

 Gerado Joze da Conseicaõ 

35 Joaõ Joze Franco 

 Manoel Joze do Nacimento 

 Honorato Filipe Margabeira 

 Mar ti lianno da Silva Arahujo 

 Andre Fernandes Galiza 

40 Joaõ Pereira do Santos Gudio 

 Joaquim Francisco do Santos 

 Matias Joaquim do Nacimento 

 Guido do Santos Castro 

 Miquilino da Sunsaõ Bahia 

45 Narcizio Dumingo de Santa Izabel 

 Tihophe da Silva Ribeiro 

 Joze Athanazio 

 An tonio Joze Bracete 

 Antonio Rudriguez da Sirveira 

50 Pedro Ribeiro de Figueiredo  

 Por ista conforme mandou u Senhor Prizidente 

 lavra a copetente acta que omesmo conselho 

 a baxo a sinou Bahia sala da Seçaõ 2 de Maio 

 de 1869 Manoel Francisco do Santos; Prizidente 

55 Manoel Leonardo Fernandez; 1º Secretario 

 Amancio Rudriguez Xexas; 2º Secretário Intirino 

 Joaõ Theodorio; Thezoreiro 

                                                 
2 <n> grafado sobre um <h>. 
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 Francisco Ansermo da Resur<r>eicaõ; Vizitador 

 Amancio Binidito; Porteiro 

60 Andre Xavier de Arrahujo; Cobrador 

 Ricardo Joze Ignacio 
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DOCUMENTO 09 

Escrito por Manuel Leonardo Fernandes em 02 de maio de 1869.  

 

 

 Sesaõ do dia 2 de Maio de 1869    Foraõ suspensos u Senhores 

 socios siguinte por si haxarem conpriendidos no 

 artigo 37 do istatuto i gun tamente por terem 

 sidos car tihados para pagarem seos de bi tos ou si 

5 contra tarem para seos pagamento o que dexaro di 

 conpri ficando todos senhores notados como 

 manda o ar tigo 7 da dipuzisaõ gera do rigimen 

 to por is ta conforme mandou u Senhor Prizi 

 dente lavra heste termo com unomes do ditos 

10 Senhores eu que fis i a sinei como 1º Secretario Manoel

 Leonardo Fernandes notados Gerado Joze da Conse<cao> 

 Joaõ Joze Franco; Manoel Joze do Nacimento 

 Honorato Fi lipe Manga beira continua 

  

 [p2] 

 Mar ti lianno da Silva Ara hujo 

15 Andre Fernandes Galiza 

 Joaõ Pereira do Santos Gudinho 

 Joaquim Francisco do Santos 

 Matias Joaquim do Nacimento 

 Guido do Santos castro 

20 Miquilino da Sunsaõ Bahia 

 Narcizo Dumingo de Santa Izabel 

 Tihophos da Silva Ribeiro 

 Joze Athanazio       Falta com cauza1

 Antonio Joze Bracete 

25 Antonio Rudriguez da Sirveira 

 Pedro Ribeiro de Figueireido 
 

                                                 
1 Caligrafia de Saturnino Rodrigues da Silveira. 
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DOCUMENTO 10 

Escrito por Manoel Leonardo Fernandes em 22 de agosto de 1869.  

 

 

 Illustríssimo Senhor Prizidente emais socios des 

 te no bre conselho 

  

 Cumunico a Vossa Senhorias que mihaxo in comodado 

 de sahude ficando Vossa Senhorias sihente que naõ 

5 miizimo di pre tar conta da maneira 

 que Vossa Senhorias a sim intenderem mesmo por 

 que na da tenho immeu puder dires 

 ponsabilidade arguma porem toda 

 via conprirei azordem que por Vossa Senhorias forem 

10 dadas a fim di sarvar aminha riputa 

 saõ pois hesta he di qem comrespeito he 

 sudito de Vossa Senhorias. 

  

                                       Manoel Leonardo Fernandez

 Bahia 22 de Agosto                  Digo ficara para hotra ocazi 

15 de 1869                                     aõ 
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DOCUMENTO 11 

Escrito por Manoel Leonardo Fernandes na década de 1860. A parte complementar deste documento 
corresponde ao documento 33 escrito por Antônio José Bracete.  

 

 

                     Descurso Perferido depois dos 

                     vivas a e fige de Sua Majestade Imperial 

                     pello Prizidente da Sociedade 

  

 Nobres concocios irmaõ du concelho 

5 eguntamente da Senblea hesta 

 prizidencia inlevada pelos baõ 

 sintimentos ino breza de Vossa Senhorias hoge 

 Vem da huma Sinceria prova di 

 agradicimento a todos aqueles que sa 

10 bem Suntentar useo direto iu 

 cara te da lei sim meos nobres con 

 panheros dos trabalhos Vamos Va 

 mos lutar com aqueles que comno 

 co de Vera partilhar anoscas fi 

15 leiros sim lutemos que somos pru 

 tigidos pela nosca Padruheira 

 i pe lo nosco bem quirido Munal 

 ca, i pelas auturidades legais 

 brilai Senhores apezar disermos 

20 po co brilha que hoge he u dia du oni 

 vercario da nosca gloria deramai 

 en tres unoscos irmaõ auzen tes 

 unoscos loros i bradai por tas Vo 

 zes por todos ulugares da nosca 

25 pruvincia Viva a uniaõ i a pa 

 is para que pocamos concigui uprog<re> 

 co da nosca Suciesaõ. 
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3.4.11 Tomé Manuel de Jesus 
 
 

 

 1040



DOCUMENTO 01 

Escrito por Tomé Manuel de Jesus em 24 de novembro de 1835.  

 

 

 Termo de Consideraçaõ que touma o Provedor he mais 

 Irmaõ da devoçaõ de Nossa Senhora da Sulidade dos disvalidos Como 

 a baxo sedeclara. 

  

 Aos 24 dias do Meis de novembro de 1835 Estando em Meza 

5 es teordinaria o Provedor e mais 28 Irmaõ da mesma devo- 

 caõ tomando em Conssideraçaõ o aContiçimento do dia 20 do cor- 

 rente hentre o Irmaõ secratario da nossa devoçao hi o Irmão 

 Luiz Thexeira Gomes de dizaversi hi ficar o dito Çecratario 

 ferido Como por elle nos foi dito touma a devoçaõ acordo di 

10 ser securido he salvo o dito Texeira que sehaxa prezo pella 

 açaõ feita he tranziguir a lei do nosso Conprimiçio no 

 artigo 39 em que nos poribi falal mal dos nossos Conpa- 

 nheiro hi muito menos sacrificalo a que tomamos u acordo 

 di ser Conservado nanossa de voçaõ o nosso Irmaõ Luiz  

15 Thexeira Gomes a the que seja solto he livre da prizaõ 

 em que se hacha hi eu Thomé Manoel de JESUS 

 o fiz hi a sinei 

                                                    Thomé Manoel de JESUS

                                                              2o secratario 

20           Pedro Martris 

                     Porvedor 

           Joze Ventura 

                     Thizozoreiro Entirino 

           Gabriel 

25                     1 Fical 

           Simplicio Mamedio 

                     2 Fiscal 

           Manoel Victo Serra 

                     1o Solicitador 

30           Carlos Manuel Rozena 

           Joze Rumaõ Gadelha 

                     Como Vizitadou 
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           Manoel do Sacramento Conceican Roza 

  

 [p2] 

           Gregorio Manuel Bahia 

35           Manoel Martinz Grangeiro 

           Manoel Escolastico 

           Ricardo Lacos desampaio 

           Domingos Gomes 

           Manoel da Comceicam 

40           Francisco Joze Pipino 

           Theotonio de souza 

           Raimundo Nonato 

           Gregorio Ribeiro do Nasçimento 

           Manoel do Rozario Mercês 

45           Manoel Joaõ do Rozario 

           Bautizar do Reis 

           Joaquim Malaquias de Santa Anna 

           Manoel Clauodi 

           Roberto Tavares 

50           Francisco de Paullo  
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DOCUMENTO 02 

Escrito por Tomé Manuel de Jesus em 03 de janeiro de 1836.  

 

 

                           Ata 

  

 Aos treis dias do Meis Janeiro de1836 

 Estando o Provedor he Mais Mezarios da De- 

 voçaõ de Nossa Senhora da Sulidade dos Disvalidos Abr- 

5 ici a Meza fezsi chamada Flaltor o Irmaõ 

 vis Provedor Bernardino de Sena o Irmaõ 

 1o. Fis<cal> Joze Grabiel, 2o. Fisçal Sinpliçio 

 Mamedi fiçou Conprendido noaltigo 38 e 39 

 da dis puziçaõ Geral do Nosso Conprimiçio 

10 fiçou a diado a reprezentaçaõ do Irmaõ 

 Manoel da Conçeiçaõ digo a votaçaõ 

     Por Istar Conforme Asigmeme 

 a sim Como hentroçi nos trabalhos sobre 

 o artigo 29 do Capitulo 5 a hentrar em reteio 

15 a Cota que Cabe a Cada hum Irmaõ para o fale- 

 Cido Irmaõ1 Victorino Pereira de laserda 

 he feita as dividas Conferencia hove a ca- 

 da hum Irmaõ a quantia de sento he quarenta 

 réis A cabando he por Istar Conforme heu 

20 que fiz he subriquivi                   Thome Manoel de JESUS

                                                                Secratario Enterino 

           Pedro Martriz 

                     Porvedor 

           Francisco Borges 

25           Joze Rumaõ Soares Gadelha 

           Manoel Victo Sera 

                     1o. Solicitador 

           Joze de São Boaventura 

                     2o. Soliçitador 

  

  

                                                 
1 <i> escrito sobre outro grafema. 
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30           Manoel da Comceicam 

           Bartizar do Reis 

           Joaquim Malaquias deSanta Anna 

           Roberto Tavares 

           Francisco Jozê Pipino 

35           Francisco dePaula deSanta Maria 
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(Aprovado pelo governo da Província da Bahia em 26 de agosto de 1874) 

 

 

TÍTULO I 

Da Sociedade e seus fins. 

• Art. 1º. – Podem ser admittidos socios effectivos da Sociedade Protectora dos 

Desvalidos todos os cidadãos brazileiros de cor, que esteja no caso de o ser, que 

tenhão um meio lícito d’onde tirem um lucro sufficiente para sua subsistencia, e que 

sejão de edade nunca menor de 18 anos, nem maior de 50, e cuja conducta seja 

regular. 

 

TÍTULO II 

Do número de sócios e sua admissão. 

• Art. 2º. – O número dos socios será ilimitado, e os mesmos socios serão uns 

effectivos e outros protetores. 

• Art. 3º. – A Sociedade Protetora dos Desvalidos tem os fins seguintes: 

§ 1º. – Socorrer em commum aos socios que cahirem em indigencia, ou que, por 

algum acontecimento desastroso, se acharem privados de adquirirem a 

indispensável subsistencia. 

§ 2º. – Cuidar da subsistencia e educação dos filhos dos socios que falecerem, os 

filhos legítimos, e naturaes que forem perfilhados, na forma da lei, até a edade de 

18 annos completos; só gosarão desse benefício as filhas dos socios em quanto se 

não casarem ou tiverem outro qualquer amparo, e os filhos até chegarem à edade 

de 18 annos. 

§ 3º. – Prestar alimento às viúvas dos mesmos socios, com a quantia de 8$000 

mensaes, em quanto ellas tiverem disso necessidade e viverem na honestidade, que 

o público e a honestidade exigem 

• Art. 4º. – Para ser admittido socio deverá o candidato dirigir, por intermédio do 1º. 

secretário, um requerimento ao conselho, para ser entregue na primeira sessão; o 

requerimento do candidato deverá conter e declarar sua arte ou occupação, 

naturalidade, estado, residencia, edade e número de filhos. 

• Art. 5º. – O requerimento de que trata o artigo antecedente será entregue pelo 1º. 

secretário ao presidente, para o conselho dar seu voto em cedulas fechadas, sem 

assignatura, a respeito da boa ou má conducta do candidato. 

 1046



• Art. 6º. – Serão admittidos por socios aquelles candidatos que forem approvados pela 

maioria de votos, na forma do artigo antecedente; todavia os candidatos approvados 

pelo conselho não serão considerados socios sem que tenhão pago suas entradas, 

assignado o termo de sua admissão e prestado o juramento que adiante será 

determinado. 

• Art. 7º. – O juramento, de que trata o artigo antecedente, é o candidato pondo a mão 

sobre o livro do Santo Evangelho, e dizendo o seguinte: juro cumprir religiosamente 

com os deveres impostos pelos estatutos desta Sociedade, à qual me ligo d’ora em 

diante, com o firme propósito de trabalhar para a estabilidade e progresso da mesma, 

como socio zeloso, que hei de ser, assim Deus me ajude. 

• Art. 8º. – Os socios protectores poderão ser todas aquellas pessoas que por seu 

coração bemfazejo, segundo suas altas representações, queirão voluntariamente 

proteger a esta Sociedade, os quaes se assignarão em um livro que a Sociedade tem 

para esse fim. 

 

TÍTULO III 

Das obrigações e direitos dos socios 

• Art. 9º. – Pagar de entrada 15$000 e de mensalidade 1$000, no primeiro dia de cada 

mez; aceitar os empregos para os quaes forem eleitos ou nomeados, e só poderão 

escusar-se ou demitir-se por motivos justos e que sejão attendidos pela Sociedade; 

participar à mesma sessão ou ao presidente della immediatamente a molestia ou 

acontecimento desastroso de algum socio, para se providenciar a respeito. 

§ 1º. – Pagar as multas em que forem condemnados por falta de cumprimento de 

seus deveres, sem excepção dos membros do conselho. 

§ 2º. – Os socios são obrigados a installar o ramo que o conselho julgar necessário 

para a missa de sua Padroeira, cuja quantia será marcada pelo conselho - 1$000. 

• Art. 10 – Os direitos dos socios são os seguintes: 

§ 1º. – Requerer os socorros necessários quando as circunstancias assim o exijão. 

§ 2º. – Para este socorro, se o conselho julgar conveniente, em vista da informação 

do visitador, será dada a quantia 6$500 em cada quinzena. 

§ 3º. – Propor qualquer cousa util e de vantagem para a Sociedade, e mesmo para 

algum dos socios, cujas circumstancias assim o exijão, discutindo-se as propostas 

que forem postas em discussão, tendo pedido ao presidente e obtido a palavra. 
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§ 4º.  – Votar, quer nas eleições e quer em quaesquer outros objectos, que se puzer 

em votação. 

§ 5º. – Em caso de prisão, em quanto não for condemnado por algum dos crimes 

infamantes, mencionados no Codigo Criminal do Paiz, requerer o socorro, o qual 

será de 8$000 mensaes. 

• Art. 11 – São obrigados todos os socios a acompanharem enterros de mulher, mãe e 

filhos dos socios que estiverem no caso; os que deixarem de assim fazer soffrerão uma 

multa de 1$000, pois todos serão por uma circular avisados logo que o conselho tenha 

a devida participação; e ficará dispensado desta multa aquelle que apresentar motivos 

justos, e todo aquelle que na qualidade de socio, ou por desamor à Sociedade, ou por 

não levar em conta a lei, chegar a ter três notas, ficará suspenso por um mez, perdendo 

o que lhe é devido. 

• Art. 12 – Os socios effectivos ou protectores terão seu diploma assignado pelo 

presidente e os dous secretários. 

• Art. 13 – O socio que não tiver conseguido a palavra é obrigado a conservar-se em 

silencio e guardar o respeito devido, portando-se com a decencia necessária à 

manutenção da boa ordem na Sociedade, e obtendo a palavra deverá portar-se da 

maneira seguinte. 

§ 1º. – Aquelle socio que obtiver a palavra deverá fallar com toda a`moderação e 

civilidade possíveis, e não uzará de expressões atacantes e indecentes, sobre o que 

deverá ser chamado à ordem pelo presidente por se ter afastado dos limites da 

discussão, que deve attender e obedecer respeitosamente. 

§ 2º. – Todo socio que tiver maltratado a outro socio com palavras injuriosas ou 

com vias de facto, será reprehendido em sessão pelo presidente, e pela terceira vez 

será notado com sua culpa à margem do termo de sua admissão. 

§ 3º. – Todavia as reprehensões e notas não terão logar senão por decisão à 

pluralidade de votos dos socios reunidos em sessão, e quando haja empate decidirá 

o presidente. 

• Art. 14 – O socio que depois de ter sido reprehendido tres vezes não se corrigir, 

deverá ser por deliberação da assembléa privado de apparecer nas sessões pelo tempo 

que a mesma assembléa julgar conveniente, cuja deliberação se notará à margem. 
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TÍTULO IV 

• Art. 15 – Os empregados da Sociedade serão: um presidente, um vice-presidente, um 

secretário, um 2º. dito, um thesoureiro, um visitador, um archivista e dous cobradores. 

§ 1º. – Haverá uma commissão de contas, a qual será composta de tres membros, 

eleitos com o conselho. 

• Art. 16 – Estes empregados serão eleitos em cada anno, e terá logar a eleição no 

último domingo do mez de Outubro, em reunião de assembléa geral, e por votação em 

cedulas fechadas e assignadas no verso dellas (a assignatura é a seguinte: - para a 

eleição). 

• Art. 17 – O presidente mandará o secretário annunciar o convite da assembléa geral, a 

qual tem de reunir-se de tres em tres mezes para tomar parte nos feitos do conselho e 

approvação de seus relatórios. 

§ 1º. – Deverá depois da missa da nossa Padroeira, que tem logar na última 

dominga do mez de outubro proceder-se a votação dos novos empregados, 

lavrando-se a competente acta de todos que forem votados, cujos nomes serão 

publicados pelo presidente, se forem legitimamente approvados. 

 

TÍTULO V 

Das obrigações do presidente 

• Art. 18 – Ao presidente cumpre fazer o seguinte: 

§ 1º. – Fazer reunir no primeiro domingo do mez de Novembro a assembléa geral 

para fazer inventariar tudo quanto à Sociedade pertencer. 

§ 2º. – Rubricar os livros da mesma Sociedade, assignar as actas e mais papeis em 

que constarem as decisões do conselho e da assembléa geral e diploma dos socios. 

§ 3º. – Abrir e encerrar as sessões, conceder a palavra aos socios que pedirem, por 

tres vezes em regra, na materia que estiver em discussão. 

§ 4º. – Marcar antes de encerrar a sessão as materias que se tiver de tratar na 

sessão seguinte. 

§ 5º. – Por em discussão a materia de que se deve tratar e por em votação as que 

estiverem sufficientemente discutidas. 

§ 6º. – Dirigir bem os trabalhos, e manter a ordem, declarando o que houver 

ocorrido ao conselho e à assembléa geral. 
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§ 7º. – Nomear as commissões que o conselho julgar conveniente para dar algum 

parecer sobre o objecto que a Sociedade necessitar, devendo ellas ser compostas 

de tres ou cinco membros. 

§ 8º. – Convocar as sessões do conselho ou da assembléa geral a requerimento de 

algum socio. 

§ 9º. – Suspender as sessões quando nos argumentos não guardem os socios o 

respeito devido, e moderação. 

§ 10º. – Mandar retirar da sala das sessões o socio que perturbe a ordem dos 

trabalhos e no caso de resistencia ficará suspenso digo sujeito ao art. 13 e seus 

paragraphos. 

• Art. 19 – O presidente apresentará um relatório de tres em tres mezes na ocasião em 

que se reunir a assembléa geral, e no fim de seu exercício um relatório geral contendo 

toda receita e despeza, entrada de socios, bem como o desempenho dos trabalhos dos 

membros do conselho e empregados. 

§ 1º. – O presidente, logo que receber requerimento de algum socio, que se ache 

enfermo, mandará o visitador informar o estado delle, depois do que lhe parecer, 

arbitrará ao socio o socorro de que trata o § 2º. do art. 10. 

§ 2º. – O presidente logo que receber requerimento de qualquer viuva dos socios, 

que prove com documentos, mandará o visitador informar o seu estado e depois 

da informação, se julgar conveniente, mandará dar-lhe o que determina o § 3º. do 

art. 3º. 

• Art. 20 – Por fallecimento dos socios não sendo casados, tem direito à pensão mãe ou 

irmã honesta. 

§ 1º. – As viuvas, mães e irmãs dos socios, que em companhia delles tiverem 

vivido, ou sob seus cuidados, são as que tem direito aos socorros da Sociedade. 

• Art. 21 – As obrigações dos secretários são as seguintes: 

§ 1º. – Ao primeiro secretário cumpre fazer todas as correspondências da 

Sociedade. 

§ 2º. – Receber e dirigir ao concelho requerimentos dos candidatos que lhe forem 

entregues para serem admittidos socios. 

§ 3º. – Participar aos candidatos sua approvação e admissão. 

§ 4º. – Fazer em ordem alphabetica a lista dos socios em um livro que haverá para 

esse effeito. 
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§ 5º. – Lançar e assignar conjuntamente com os mais socios os termos de 

admissão, e fazer nestes as notas à margem que o conselho determinar, e assim 

pela mesma forma os termos de demissão em um livro, que haverá para todos 

estes termos, e bem assignar com o presidente os diplomas dos socios, que forem 

admittidos. 

§ 6º. – Servir de escrutador nas eleições junctamente com o presidente. 

§ 7º. – Lançar as entradas e sahidas em outro livro contendo a receita e despeza da 

Sociedade. 

§ 8º. – Entregar ao cobrador a lista dos socios que se forem admittindo para delles 

cobrar-se as contribuições respectivas, quando elles socios não tragão de prompto, 

como lhes cumpre, ao cofre da Sociedade, carregar no livro dos mensaes dos 

socios pagamentos que tiverem sido feitos. 

• Art. 22 – Os livros de que trata o artigo antecedente serão guardados na casa da 

Sociedade, e não poderão ser d’ahi tirados senão em virtude de decisão da assembléa. 

• Art. 23 – Ao segundo secretário cumpre fazer o seguinte: 

§ 1º. – Lançar as contas do thesoureiro depois de approvadas em um outro livro, 

que para isso haverá, e assignal-as junctamente com thesoureiro. 

§ 2º. – Fazer as actas das sessões; e sendo approvadas lançal-as em um livro, que 

para isso terá em seu poder e que apresentará nas sessões para serem tiradas 

quaesquer duvidas que houver. 

• Art. 24 – Das obrigações do thesoureiro: 

§ 1º. – O thesoureiro deve fazer a receita dos fundos da Sociedade, e dar-lhe o 

destino que o conselho deliberar. 

§ 2º. – Dar conta no fim de cada trez mezes, e todas as vezes que o conselho ou a 

assembléa determinar, por julgar necessário. 

§ 3º. – Não poderá dispor dos fundos sociais, senão em virtude de resolução e 

determinação da Sociedade, e de ordem posterior assignada pelo presidente e os 

dous secretários da mesma Sociedade. 

§ 4º. – Toda a despeza feita fóra deste preceito, não será attendida e será à custa 

do thesoureiro que a fizer. 

§ 5º. – Haverá um cofre com tres chaves das quaes uma será depositário o 

presidente, outra o thesoureiro e outra o 1º. secretário, sendo o referido cofre 

guardado onde a Sociedade determinar. 

§ 6º. – O cofre não pode ser aberto senão em sessão, por deliberação do conselho. 
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§ 7º. – Estes empregados de que falla o § 5º. são responsáveis pelas faltas que 

houver no cofre, de cujas chaves ficarão de posse. 

• Art. 25 – Do visitador: 

§ 1º. – Ao visitador cumpre visitar os socios que se acharem doentes, prezos ou 

em qualquer arte, por acontecimento desastroso, para informar à Sociedade ou ao 

presidente, para providenciar-se a respeito. 

§ 2º. – Também lhe cumpre visitar as famílias dos socios que fallecerem para 

informar-se do estado dellas, e se dar providencias necessárias. 

§ 3º. – Fazer todas as explorações, diligencias e avizos de que a Sociedade lhe 

encarregar; e as participações serão por escripto. 

• Art. 26 – Ao archivista cumpre: 

§ 1º. – O archivista será obrigado a zelar todos os moveis e conserval-os aceiados, 

e a sala das sessões; cumprir as ordens que lhe forem dadas pelo presidente, a bem 

dos trabalhos da Sociedade, e ter aberta a sala pelas 9 horas da manhã, ou às que 

forem marcadas pelo conselho. 

Art. 27 – Do cobrador: 

§ 1º. – Ao cobrador cumpre avizar todos os socios as sessões, logo que receba 

participação do primeiro ou segundo secretário, que esteja em exercício, para 

reunião das sessões extraordinárias; além dos anúncios. 

§ 2º. – Receber dos socios que estiverem devendo à Sociedade. 

§ 3º. – Passar recibos entregando ao thesoureiro tudo quanto receber dos sócios, 

exigindo delle thesoureiro o recibo necessário que deve ser conferenciado pelo 

secretário com o livro respectivo de receita e despeza todas as vezes que a 

Sociedade julgar preciso. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

• Art. 28 – As sessões da assembléa geral poderão ser abertas e continuar com seus 

trabalhos tendo o número de vinte e cinco socios, e no caso de urgência se farão com 

aquelles socios que se acharem presentes. 

• Art. 29 – As sessões do conselho terão logar todos os domingos do mez; começarão 

às 11 horas da manhã e serão encerradas às 2 horas da tarde impreterivelmente. 

• Art. 30 – Todas as decisões ou deliberações tomadas pelo conselho ou pela assembléa 

geral, serão pela maioria de votos dos socios reunidos em sessão, e elles não poderão 

fallar mais que tres vezes sobre o mesmo objecto. 
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§ 1º. – Nenhum socio poderá sahir da cidade sem participar por escrito ou 

verbalmente ao presidente, e não participnado será punido pelas faltas de 

comparecimento que commeter, na forma dos estatutos, assim como o que 

adoecer e não participar não poderá ser visitado. 

§ 2º. – Nenhum socio poderá por motivo algum deixar de votar sobre qualquer 

ponto, a cuja decisão tenha assistido. 

• Art. 31 – Nas actas das sessões o secretário declarará os votos pró e contra as decisões 

tomadas, que serão feitas por escrutinio ou cedulas fechadas sem assignatura. 

• Art. 32 – Todos os mezes o conselho é obrigado a inspeccionar os fundos sociaes que 

a elle estão confiados. 

§ 1º. – O socio que tiver sido eleito para membro do conselho ou outra qualquer 

commissão depois que acceitar e não cumprir as obrigações marcadas, ficará 

sujeito ao que dispõe o art. 11. 

§ 2º. – O socio que tiver duas notas no livro desta Sociedade não poderá em 

tempo algum assumir o cargo de presidente; sim outro qualquer cargo, em vista do 

art. 11 dos estatutos. 

• Art. 33 – De toda falta que houver é responsável o conselho que mal especulou e 

fiscalizou o balanço que recebeu, salvo, se provar que dólo na entrega. 

• Art. 34 – O presidente não está isento de levar alguma nota quando deixar de cumprir 

ou de mandar cumprir os preceitos dos estatutos; assim como os empregados que 

commeter defeito no exercício e cumprimento de seus deveres, que cause prejuízo e 

descrédito à Sociedade, será reprehendido e despedido della, se por maioria de votos 

assim se julgar conveniente. 

• Art. 35 – Todo o empregado que commeter defeito no exercício e cumprimento de 

seus deveres, que cause prejuizo e descrédito a Sociedade, será reprehendido e 

despedido della, se por maioria de votos assim se julgar conveniente. 

• Art. 36 – O empregado que faltar as sessões sem participação ao presidente, pagará 

1$000 de multa. 

• Art. 37 – O socio que sem motivo justo participado ao conselho deixar de pagar 

quatro mezes de sua mensalidade será suspenso do goso de todos os direitos que lhe 

são relativos; entrará no goso, pagando o que estiver devendo. 

§ 1º. – O socio que dever um anno, quando pague terá ainda trinta dias de 

penalidade, nos quaes não terá direito a nada. 
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§ 2º. – Os socios só terão direito aos socorros designados no § 1º. do art. 3º. 

Depois que tiverem seis mezes de socio. 

• Art. 38 – Fica eliminado todo aquelle socio que contar cinco annos de debito de suas 

mensalidades. 

• Art. 39 – Serão eliminados da Sociedade todos os socios que prevaricarem, ou que 

depois de advertidos se tornarem incorrigíveis. 

• Art. 40 – A todos os socios é permitido demitir-se da Sociedade, participando 

motivadamente aos secretários da mesma para estes fazerem constar à Sociedade, 

fazendo-se as notas necessárias. 

• Art. 41 – Os socios demittidos ou excluidos da Sociedade não podem em tempo 

algum reclamar a jóia e mensalidade que tiverem pago, e serão obrigados a pagar o que 

estiverem devendo à mesma Sociedade. 

• Art. 42 – Os fundos da Sociedade serão postos em gyro, já a premio, compras de casas 

e outras especulações que offereção melhor conveniencia e vantagens a bem da 

Sociedade, com as seguranças precisas conforme o tempo aconselhar. 

• Art. 43 – Nenhum socio será admittido sem a informação do conselho. 

• Art. 44 – Se fará a eleição do novo conselho com os socios que se acharem presentes 

ao meio dia. 

• Art. 45 – Negocios de circumnstancias nunca serão decididos na primeira sessão, 

ficando esperados para a segunda, sendo novamente avisados os socios que faltarem, 

sob pena de pagarem a multa de que trata o art. 36. 

• Art. 46 – Todos aquelles socios que contarem desoito annos desde suas entradas na 

Sociedade, tendo cumprido bem os seus deveres de socio, bem desempenhado os 

cargos de que tiverem sido incumbidos, ficarão gosando todas as regalias garantidas 

pelos nossos estatutos, sem pagarem mais nada à Sociedade, só sim a finta da missa 

para nossa padroeira. 

§ 1º. – Todos aquelles individuos que quizerem ser socios e gosarem das mesmas 

garantias entrarão com a quantia de 200$000 de uma vez. 

§ 2º. – Todo o socio que não tiver a antiguidade de desoito annos e queira remir-

se, contará o que tem pago à Sociedade e dará o que faltar para completar a 

quantia de 200$000. 

• Art. 47 – O conselho fará as despesas dos socios com o rendimento do anno anterior; 

bem entendido unicamente as mensaes, e mais rendimentos que houver, menos as 

entradas dos socios, que serão acumuladas ao capital. 
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• Art. 48 – As faltas dos empregados serão supridas pelos immediatos em votos. 

§ 1º. – As participações que não allegarem molestias ou ausências deixão de ser 

valiosas depois de exceder a tres sem interrupção, e portanto os socios levarão 

uma nota de outras tantas faltas; as faltas de comparecimento aos enterros estão 

sujeitas à mesma nota, além da multa assim como qualquer outra infracção dos 

estatutos. 

• Art. 49 – Todo o producto e rendimento da bolsa de caridade e multa dos socios de 

ora em diante será destinado para adjuntório da educação dos orphãos que 

pertencerem à Sociedade. 

• Art. 50 – Por fallecimento de algum socio necessitado ou sem meios, a Sociedade é 

obrigada a dar a quantia de 25$000 para as despezas que deve se fazer com o 

enterramento e as tochas que forem precisas. 

§ 1º. – Depois do enterramento do socio a Sociedade é obrigada a assistir a missa 

do sétimo dia, que se mandará celebrar por alma do falecido embora sua família 

tenha de fazer o mesmo pelo seu descanso eterno. 

§ 2º. – Por fallecimento de alguma pensionista da Sociedade dar-se-há a quantia de 

200$000 para seu enterramento. 

• Art. 51 – Os 25$000 de que falla o artigo antecedente serão dados à pessoa 

encarregada do enterro, e no caso que o fallecido ou fallecida não tenha quem 

administre o enterro, o conselho da Sociedade é obrigado a fazê-lo 

• Art. 52 – Os socios não poderão, na casa das sessões ou em outro qualquer logar, estar 

reunidos em numero de tres, tratando de negocios politicos, só aquelles que são 

tendentes aos fins da mesma Sociedade, e quando o contrário fizerem ficarão sujeitos 

ao art. 11. 

• Art. 53 – Formar-se-ha um regimento interno quando a Sociedade julgar necessario 

que a seguranca dos contractos e as responsabilidades dos empregados, as penas 

correcionaes e tudo quanto entender à polícia, administração e guarda do coffre. 

• Art. 54 – O candidato que não tiver a edade referida no art. 1º. só poderá entrar, 

pagando oito annos de mensalidades adiantados. 

§ 1º. – O socio que por velhice, aleijamenti ou cegueira ache-se privado de adquirir 

a sua subsistência, estando no goso de seu direito, fica gosando o que dispõe o § 

3º. do art. § 3º. 
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• Art. 55 – Fica ao arbítrio do presidente nomear um procurador para conciliação de 

pendencias judiciaes que forem da Sociedade, quando assim seja preciso de 

combinação com o conselho. 

• Art. 56 – Haverá doze livros rubricados e encerrados pelo presidente, a saber: um 

denominado matricula, outro de mensaes, outro de entradas e sahidas, contendo a 

receita e despeza, outro de termos para os que se tenhão de lavrar, outro de lançar 

contas, outro de actas das sessões, um para lançar os despachos, outro para os termos 

de contractos, outro de notas, outro de prestar contas, outros de abecedario, outro 

para os socios protectores. 

• Art. 57 – O socio que tenha exercido algum cargo da Sociedade, findo o tempo, ou 

sido exonerado temporaria ou definitivamente, será obrigado a fazer immediata 

entrega de todos os objectos existentes em seu poder para o de seu successor, 

acompanhando uma relação exacta e informante de tudo quanto estava a seu cargo e 

do tempo que occupou. 

§ 1º. – O conselho não poderá aceitar penhores de ouro ou prata quer de sócios, 

quer de estranhos. 

• Art. 58 – Da commisão de contas: 

§ 1º. – Á commissão de contas cumpre: examinar as actas do conselho e as contas 

apresentadas pelo mesmo, bem como a legalidade de seus documentos. 

§ 2º. – Rever os livros em que forem lançadas as escripturações afim de ver se 

estão com clareza e se os empregados exercem bem os seus deveres, bem como os 

livros que estiverem em mão do escripturario. 

§ 3º. – Appresentar nas sessões da assembléa geral um parecer emittindo sua 

opinião sobre o seu exame. 

• Art. 59 – Os presentes estatutos só serão reformados na parte em que a experiência 

mostrar que se oppõem aos fins da Sociedade e não poderá ter execução essa reforma 

sem approvação do governo da Província, na forma da lei. 

• Art. 60 – Ficão sem vigor quaesquer outras disposições contrárias aos presentes 

estatutos. 

 

 
Acervo:   Arquivo da Sociedade Protetora dos Desvalidos 

Fonte:     Livro documentos dos annos de 1870 a 1874 
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Joaquim do Nascimento de Jesus 02 v. II, t. II, p. 850 

Joaquim Malaquias de Santana 07 v. II, t. II, p. 888 

José Fernandes do Ó 02 v. II, t. I, p. 481 

José Pedro da Silva Paraguassu 01 v. II, t. I, p. 748 

Júlio Capitolino da Boa Morte 13 v. II, t. I, p. 777 

Luciano da Silva Serra 23 v. II, t. II, p. 936 

Luís Teixeira Gomes 09 v. II, t. I, p. 507 

Manuel Anastácio Cajueiro 01 v. II, t. I, p. 801 

Manuel da Conceição 02 v. II, t. I, p. 518 

Manuel de Carvalho Santarém 02 v. II, t. II, p. 982 

Manuel do Espírito Santo de Carvalho 02 v. II, t. II, p. 987 

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa 06 v. II, t. I, p. 526 

Manuel José d’Etre 10 v. II, t. II, p. 1021 

Manuel Leonardo Fernandes 08 v. II, t. II, p. 1034 

Manuel Vítor Serra 03 v. II, t. I, p. 542 

Marcos José do Rosário 07 v. II, t. I, p. 815 

Saturnino Francisco da Rocha 02 v. II, t. I, p. 833 

Saturnino Rodrigues da Silveira 02 v. II, t. I, p. 840 

Tomé Manuel de Jesus 02 v. II, t. II, p. 1043 
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