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Na atualidade, Perelman e Olbrechts-Tyteca com o Tratado da Argumentação revalorizam a
retórica antiga, concebendo-a como a Nova Retórica, a partir da qual se discute, neste
trabalho, a importância do acordo num processo argumentativo, a fim de compreender
alguns aspectos da relação entre os camaristas soteropolitanos e a Coroa Portuguesa, no
período colonial. O presente trabalho faz parte dos estudos realizados dentro do Projeto de
Pesquisa Argumentação e Polifonia: um estudo da arte de convencer e/ou persuadir em
textos diversos, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens da
Universidade do Estado da Bahia, e tem como corpus uma carta do Senado da Câmara de
Salvador enviada a Portugal - documento manuscrito do século XVIII - que compõe o
acervo do Arquivo Histórico Municipal da Cidade do Salvador. Tal estudo tem demonstrado
algumas formas de agir e de pensar dos administradores da Cidade do Salvador frente às
diversas situações cotidianas da cidade e, principalmente, a importância da linguagem nesta
relação.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A primeira Câmara Municipal, no Brasil colonial, foi fundada em 1532, na vila de São
Vicente. Durante a época colonial, as câmaras exerciam inúmeras funções. Inicialmente seu papel
era agir sobre as múltiplas necessidades das urbis, como abastecimento, saúde, higiene, até
aplicações de leis. Com a perda de alguns desses atributos, na época republicana, as câmaras se
tornaram o espaço da representação política da sociedade, a fim de proteger os munícipes contra
o rigor das imposições fiscais ou contra o excesso das autoridades na direção da casa pública,
indo contra vontade de reis, governadores, bispos, juízes.

Em 13 de junho de 1549, foi fundada a Câmara Municipal da Cidade do Salvador, que
se tornou uma das mais importantes do Império Português, no período colonial na América,
pelo fato de Salvador ser a primeira capital da colônia brasileira. Era um órgão de poder
legislativo, executivo e judiciário, que atuava como representante dos interesses de toda a
população. Assim foi produtora de um grande acervo de documentos, que representa
importantes registros sobre a formação e o desenvolvimento da Cidade do Salvador.

Inaugurado em 10 de abril de 1932, o Arquivo Histórico Municipal de Salvador é
guardião da vasta documentação manuscrita produzida pela Câmara Municipal.

Todos os atos relativos à administração da Cidade dependiam de autorização da Coroa
Portuguesa, o que motivava a grande quantidade de cartas enviadas a Portugal. Neste processo,
observa-se a importância do poder de convencimento e/ou de persuasão dos camaristas de
Salvador, a fim de obter êxito em seus pleitos.

Compõem a documentação dos arquivos permanentes as atas da Câmara, cartas de
Eclesiásticos, cartas do Senado à Sua Majestade, certidões do Senado, circulares da Câmara,
escrituras de compra e venda de escravos, provisões do Governo e Senado, provisões reais,
posturas Municipais, registro de Patentes de Militares etc.
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Com o objetivo de preservar e divulgar a referida documentação, tem sido desenvolvido
um trabalho em duas etapas: inicialmente, a documentação é trabalhada no campo da Filologia,
particularmente no que diz respeito à edição de documentos manuscritos. Assim é feito um
levantamento e seleção da documentação a ser editada, respeitando o seu estado de conservação,
que permita o manuseio e a leitura. A depender do que a materialidade linguística revela, outros
estudos são propostos como, por exemplo, a análise dos processos argumentativos presentes,
objetivando compreender a mentalidade dos administradores da Cidade do Salvador no período
em questão, sob o aporte da Nova Retórica.

Neste trabalho, analisam-se a importância do acordo, elemento essencial para a adesão
de uma tese, e as técnicas argumentativas presentes em uma carta encaminhada a Portugal no
século XVIII. O presente trabalho faz parte dos estudos realizados dentro do Projeto de
Pesquisa Argumentação e Polifonia: um estudo da arte de convencer e/ou persuadir em textos
diversos.

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CORPUS

Trata-se de um documento manuscrito datado de 27 de agosto de 1701, que ilustra o
bom relacionamento entre um determinado Juiz de Fora e os membros da Câmara de Salvador,
fato pouco comum, pois a presença da referida autoridade, tradicionalmente, era considerada
como uma interferência na autonomia dos membros da Câmara na administração da Cidade. É
uma carta trasladada no livro nº 28.8, intitulado Livro de Registros de Cartas do Senado a Sua
Magestade. Na transcrição do documento, mantiveram-se todas as características linguísticas.

A carta é composta de protocolo, parte inicial do documento, no qual os camaristas
indicavam o destinatário da carta e o assunto a ser tratado. Em seguida, tem-se o texto, em que
os camaristas apresentavam os argumentos necessários à adesão ao que era exposto. Concluindo
o documento, há o escatocolo, composto por uma saudação, seguida da indicação do local em
que o documento foi produzido, da datação e das assinaturas do escrivão e demais membros da
Câmara.

2.1 A edição do documento

Editar é, dentre outros aspectos, tornar acessível um texto, que servirá de canal para
algum estudo ou simplesmente para o conhecimento de determinado momento histórico.

Seguindo os processos do labor filológico, após a escolha do corpus e feita sua leitura
paleográfica, foram adotados os seguintes procedimentos para a transcrição fidedigna do
documento, cujo caráter conservador da edição objetiva a manutenção das características da
língua no período em questão.

1. Reproduzir com fidelidade o texto (grafia, pontuação, etc.)
2. Indicar o número dos fólios, à margem direita.
3. Numerar o texto, linha por linha, indicando a numeração de cinco em cinco, desde a

primeira linha do fólio, reiniciando a numeração no seguinte.
4. Desdobrar as abreviaturas com o auxílio dos parênteses (   ).
5. Indicar interpolações com o auxílio de colchetes [   ].
6. Indicar as rasuras ilegíveis com o auxílio de colchetes e de reticências [...].
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A seguir, apresenta-se a edição do documento que compõe o corpus deste trabalho.

70 v
Registo de huma Carta

71r

e Copia escrita a Sua Magestade       [rubrica]
sobre o Conservar ao Juis de Fora
na cobrança de dividas Velhas//
Senhor = Mandando Vossa Ma-
gestade que os sobejos das Contri-
buiçoens e Subsidios que este Se-
nado administra, e de que paga
a Infantaria se lhe remetessem
para as moniçoens replicou An-

G(onça)lo
tonio Luiz da Camara Couti-
nho sendo governador e Capitaõ
Geral deste Estado que poderia
resultar da dita remessa naõ ha-
ver nos annos em que ouvesse fal-
ta com que cabalmente sepagar
adita Infantaria epara que a-
quella se evitasse ordenou Vossa
Magestade ao mesmo Governa-
dor por Carta sua de oito de
Março de seis centos noventa
e tres nomeasse Ministro que mi-
lhor lheparecesse para acobran-
ça das dividas atrazadas que
ouvesse dos ditos subsidios eque
detudo o que puzesse em arreca-
daçaõ levasse hum e meio por
cento esetirasse o necessario para

71v
para a dita Infantaria e o mais se
lhe remette-se eavendo o dito Gover-
nador feito adita nomeaçaõ e seus
successores em varios Desembar=
gadores, naõ sómente se naõ com se-
guio o intento Referido mas se se-
guiraõ os damnos que fizemos pre-
zentes aVossa Magestade em Car-
ta de seis de Junho de noventa e
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seis a que attendendo Vossa Ma

gestade e anos averdade do Juis

de Fora e Presidente Letrado
que bem podia fazer as ditas ex-
ecuçoens respondeu por Carta
de dez deJaneiro de noventa e
sete de que vai aCopia inclu-
za ordenava ao Governador
deste Estado nomeasse por ex-
ecutar das ditas dividas ao Ju-
is de Fora, e com effeito elle no
meou a Jozé da Costa Correa que
entaõ oera o qual fez adita co=
branca com toda asatisfaçam
e acabando em Maio do anno
passado lhe sucedeo Andre Lei
taõ de Mello que acontinuou
naõ com menos cuidado etem

72r

cobrado dividas muito antigas sem             [rubrica]
exceptuaçaõ de pessoas, esem deminuaçaõ
do que seus antecessores cobravaõ etem
feito dar todo o dinheiro necessario
para para pagamento de Infan-
taria desorte que sempre se lhe
fez adiantado, e sem embargo do
referido tivemos agora noticia
de que Vossa Magestade tornava
a encarregar adita cobrança com
duzentos mil Reis de ajuda de
custo aodito Jozé da Costa Correa
sendo ja Desembargador e pessoa
estranha a este Senado que poris-
so naõ tem ja nelle a conveni-
encia que no dito Juis de Fora,
assim pela maior facelidade,
e por elle naõ levar Salario al-
gum com que a este podemos
fazer os Requerimentos necessa-
rios como por lhe tocar apaga-
mento dad(it)a Infantaria para o
qual necessariamente ade com
mais cuidado aplicar acobran-
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ça de seus effeitos, ignoramos
a Cauza que possa haver para
Vossa Magestade revogar amer-

72v

amercê que nos avia feito eprivar
ao dito Juiz de Fora da jurisdição que
pelo seu damno digo que pelo seu car-
go lhe toca naõ só para acobrança
das dividas proprias desta Camara
senaõ tambem para  para as dema-
is que ella administra podendo-se
por isso entender que desmerece aquel-
la confiança que Vossa Magestade
delle primeiro havia feito, por isso
pedimos humildemente a Vossa Ma-
gestade seja servido mandar-se in-
formar de todo o Referido, eachando
ser verdade ordene que o dito Juiz de

Fora continue na mesma cobran-
ça sem embrarga digo embargo de
quaes quer ordens em contrario e
consequente mente seus successo=
res naforma que ultimamente
havia mandado esobre tudo Vos-
sa Magestade mandará o que
for Servido. A Pessoa de Vossa Ma-
destade Guarde Deos Bahia e Ca-
mara a vinte esete de Agosto
de mil sete centos ehum, Eu Pe-
dro Dias Pereira que sirva de Escri-
vaõ da Camara as obscrevy// Andre

73r

Leitaõ de Mello // João de Barros [rubrica]
Machado // Pedro Barboza Leal //
Gonçalo Soares da Franca // Joaõ
Goncalves Pinheiro //___________//
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3 O ACORDO E OS PROCESSOS ARGUMENTATIVOS NA ADMINISTRAÇÃO DA
CIDADE DO SALVADOR

Para um melhor entendimento da análise, é preciso compreender a composição das
Câmaras. Delas faziam parte dois Juízes Ordinários eleitos pelos oficiais da Câmara, três
vereadores, responsáveis pelos encargos administrativos, um procurador da Cidade ou
procurador do Conselho, que acumulava as funções de advogado do município e de defensor do
povo, e dois almotacés, a quem cabia fazer os despachos para os juízes ordinários. Seu corpo
eleitoral era formado pelos “homens bons da Cidade”, aqueles de maior destaque da terra e,
posteriormente, aqueles que tinham prestado serviços à causa pública.

Segundo Ruy (1996, p.30),

a organização municipal, como em todo período colonial, não era nessa época
“o produto de uma necessidade societária, indicando tipo de governo próprio,
maneira de administração, necessidade de conjunto, mas sim a projeção do
Governo da metrópole.

Em 1696, passa também a compor a administração municipal um Juiz de Fora, assim
denominado por ser nomeado pela Coroa com o propósito de que viesse a administrar melhor a
justiça aos pobres, por ser estranho às disputas locais. Era um funcionário letrado, formado em
Leis ou Cânones e nomeado pela Coroa, geralmente assumindo a sua primeira responsabilidade
na carreira jurídica. Ao mesmo tempo em que se esperava do Juiz de Fora uma administração
com base no direito escrito e nas Ordenações, é evidente o interesse, por parte da Coroa, de
obter uma maior influência na administração municipal.

A Câmara considerava a Relação autoritária e os Desembargadores da Relação, como
eram chamados os Juízes de Fora, julgavam os juízes ordinários ignorantes, advogando em prol
da sua substituição por magistrados de carreira. Os Juízes de Fora contribuíam para a
centralização de poder de decisão por parte da Coroa, enfraquecendo os focos de liberdade e
democracia representados pelas Câmaras, visto que estas, única instituição de caráter eletivo e
representativo da época, eram um grande centro de resistência ao centralismo da administração
colonial.

Chama a atenção o fato de que não era comum a defesa dos Juízes de Fora por parte dos
camaristas, que entediam a sua presença como uma interferência nas decisões da Câmara. Este
conflito é registrado em vários documentos encaminhados a Portugal em situações diversas.
Apesar dos constantes conflitos entre Juízes Ordinários e Juízes de Fora, a edição da carta aqui
apresentada revela um dado interessante: a defesa dos camaristas de Salvador pela participação
dos Juízes de Fora nas atividades da Câmara, fato que aproxima as práticas de políticos da época
em questão às atuais: a realização de alianças, mesmo entre aqueles que a princípio são
adversários, quando estão em jogo interesses particulares.

Toma-se, neste trabalho, o Tratado da Argumentação: a Nova Retórica ([1958] 2005)
como base para as análises propostas porque, nele, a argumentação é um processo que se
constitui de vários estágios que serão discutidos a seguir. Tal obra marca uma ruptura com o
conceito cartesiano de razão e raciocínio (1637), no qual a evidência é posta como marca
simbólica da razão e tem como falso tudo aquilo que é verossímil, admissível, ou seja, plausível.

Visto que a argumentação está ligada diretamente à aceitação ou consentimento dos
interlocutores, num processo argumentativo, pressupõe-se a aplicação de técnicas discursivas
que produzem ou fazem crescer a adesão do auditório conforme o caso. Chama-se a atenção ao
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fato de que, para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), é no auditório que o orador deve
concentrar-se, já que é em função dele que a argumentação se desenvolve.

Qualquer processo argumentativo exige uma seleção, organização e encadeamento de
argumentos a fim de que o auditório perceba com clareza os pontos de vista que o orador almeja
a sua adesão. A variação, o estilo, o cenário e o modelo argumentativo, de acordo com os autores
(2005), são aspectos que podem determinar o êxito na empreitada a que se dispõe um
interlocutor, cabendo a ele utilizar da melhor forma tais recursos que podem, ou não,
persuadir/convencer o auditório. Os autores (2005) também afirmam que o interlocutor deverá
utilizar múltiplos argumentos, cujo objetivo principal é conquistar a maior aceitação de seu
auditório. Portanto, a não adaptação do enunciado ao auditório e a falta de condução de um
processo argumentativo coerente resultarão em grandes problemas que afetarão diretamente o
desejo do interlocutor.

Há apenas uma regra a esse respeito, que é a adaptação do discurso ao auditório,
seja ele qual for: o fundo e a forma de certos argumentos, apropriados a certas
circunstâncias, podem parecer ridículos noutras (PERELMAN E
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 28).

Ainda segundo os autores (2005, p.62), “consentir na discussão é aceitar colocar-se do
ponto de vista do interlocutor, o que pode ser explicado a partir da noção de acordo - “sistema
particular de crenças” que deve ser partilhado entre orador e auditório e que é fundamental ao
estabelecimento de qualquer processo argumentativo.

À argumentação, é necessária a adesão do interlocutor, seja pelo seu consentimento seja
pela sua participação mental. Deve haver, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958], 1996,
p.16), um contato intelectual entre o orador e o auditório, ou seja, é preciso um acordo prévio
entre o orador e o auditório. Este acordo entre o orador e o auditório está relacionado ao que
mutuamente se concebe e admite entre ambos, exprimindo-se, assim, nas premissas da
argumentação. Vale ressaltar que a finalidade da argumentação não é provar a verdade da
conclusão a partir da verdade das premissas, mas a sua adesão. Não se preocupar com a adesão
do auditório às premissas do discurso pode representar o fracasso da argumentação, porque a
adesão pressupõe consenso.

Deste modo, o orador seleciona as premissas que conduzirão o seu auditório à adesão do
que será exposto, pois sem premissas acordadas, explícita ou implicitamente, não há
possibilidade de argumentação.

O fato de o orador escolher conscientemente as premissas da sua argumentação entre as
teses já admitidas pelo auditório, além de acarretar a escolha dos elementos que serão utilizados
pelo orador, implica também a necessidade de decidir previamente como escrever, que tipo de
linguagem utilizar, em função da importância que irá lhes atribuir. Descobrir o que mais
preocupa o auditório, aquilo a que atribui mais significado, interesse ou valor, insere-se numa
estratégia que visa prender a sua atenção, despertando-lhe o desejo de escutar o que orador tem a
lhe dizer (SOBRAL, 2004).

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005, p.131), “para cada auditório existe
um conjunto de coisas admitidas que têm, todas, a possibilidade de influenciar-lhe as reações”, o
que pode ser comprovado no corpus deste trabalho com a variedade de argumentos empregados
pelos camaristas da cidade de Salvador para o estabelecimento do acordo essencial em todo
processo argumentativo e, consequentemente, a adesão de sua tese.
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Qualquer acordo está fundamentado em duas categorias: a relativa ao real, que são os
fatos, as verdades e as presunções, e a relativa ao preferível, aquela que diz respeito aos valores,
as hierarquias e os lugares do preferível. Considerando que se tratava de um auditório particular -
o rei de Portugal-, que tinha interesses econômicos na colônia, a categoria do real pode ser
ilustrada, no corpus aqui analisado, da seguinte forma: a administração da Cidade do Salvador
era exercida pelo Senado da Câmara (fato), que trabalhava pelo desenvolvimento da cidade
(verdade), objetivando a qualidade de vida da população soteropolitana (presunção).

Se Portugal sempre teve interesses econômicos na Colônia, provavelmente, este seria um
importante elemento para dar atenção ao que era apresentado pelo orador. Apesar de se tratar de
um auditório particular – o Rei de Portugal -, não se pode desconsiderar que havia os
conselheiros do Rei, que também poderiam influenciar-lhe, o que, certamente, exigia uma maior
atenção do orador.

O processo argumentativo instaura-se para a defesa da seguinte tese: a manutenção do juiz
de Fora na cobrança de dívidas para com a Câmara, ação necessária ao pagamento da infantaria,
já que Salvador era considerada uma cidade estrategicamente de defesa.

Dentre as técnicas argumentativas propostas por Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]
2005), encontram-se os argumentos que fundam a estrutura do real, isto é, aqueles situados no
exemplo, no modelo, no antimodelo etc. No caso do corpus analisado, temos a argumentação
pelo exemplo. Os camaristas iniciam o processo argumentativo utilizando este argumento ao
construir uma imagem positiva do Juiz de Fora como alguém que tem a competência para a
cobrança de que trata a carta, ao mesmo tempo em que apresenta como antimodelo aquele que,
anteriormente, havia sido indicado para tal feito, mas sem êxito. Observa-se que, nesse momento,
o orador assimila-se àquele que defende os interesses da Câmara, o que validará a tese
apresentada ao auditório.

Outra técnica argumentativa importante é a aplicação da regra de justiça, a qual “requer a
aplicação de um tratamento idêntico a seres ou a situações que são integrados numa mesma
categoria” (PERELMAN E OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 248). Um tratamento igualitário
entre os habitantes e, principalmente, na defesa dos interesses de uma Cidade é o que se espera de
um administrador público.

Tais argumentos podem ser verificados no excerto da carta a seguir:

ordenava ao Governador deste Estado nomeasse por executar das ditas dividas
ao Juis de Fora, e com effeito elle nomeou a Jozé da Costa Correa que entaõ
oera o qual fez adita cobranca com toda asatisfaçam e acabando em Maio do
anno passado lhe sucedeo Andre Leitaõ de Mello que acontinuou naõ com
menos cuidado etem cobrado dividas muito antigas sem exceptuaçaõ de pessoas,
esem deminuaçaõ do que seus antecessores cobravaõ etem feito dar todo o
dinheiro necessário para para pagamento de Infantaria desorte que sempre se lhe
fez adiantado (CÂMARA, 1701).

Também presente, no excerto anterior, é o argumento pragmático, uma vez que se
constata a ligação fato-consequência, já que a cobrança de dívidas possibilitaria a manutenção do
pagamento de despesas da infantaria. Considerando que “o argumento pragmático só pode
desenvolver-se a partir do acordo sobre o valor da consequência” (PERELMAN E
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 304), facilmente haveria a adesão da tese, pois era interesse do
Rei a defesa da capital da colônia.
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Reforçando a figura do Juiz de Fora como exemplo, os camaristas apontam o senhor Jozé
da Costa Correa, a quem estava incumbida a cobrança das dívidas, como antimodelo, isto é,
aquele que tinha sido designado para tal atividade, porém não a desempenhava de maneira a
atender os interesses da Cidade e, consequentemente, da Coroa.

tivemos agora noticia de que Vossa Magestade tornava a encarregar adita
cobrança com duzentos mil Reis de ajuda de custo aodito Jozé da Costa Correa
sendo ja Desembargador e pessoa estranha a este Senado que porisso naõ tem
ja nelle a conveniencia que no dito Juis de Fora, assim pela maior facelidade, e
por elle naõ levar Salario algum (CÂMARA, 1701).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada processo argumentativo demanda atitudes específicas do orador, o que se comprova
com as técnicas identificadas no corpus. Na análise realizada, destaca-se a utilização da
argumentação pelo exemplo. Num processo argumentativo, não é qualquer pessoa que pode ser
tomada como tal, mas apenas aquelas que gozam da simpatia do orador e do auditório. Como já
dito, a presença do Juiz de Fora não era bem vista pelos administradores da Cidade, tendo em
vista que a conduta e ações daqueles que interferiam na administração local eram sempre
colocadas em dúvida. No entanto a argumentação pelo exemplo, na questão mencionada, foi
fundamental por aproximar ações do Juiz de Fora ao comportamento dos camaristas, por facilitar
o acordo que iria estabelecer o processo argumentativo, já que se falava positivamente de alguém
da confiança do rei.

Observa-se ainda como podem se tornar eficazes a utilização da argumentação pelo
exemplo e pelo modelo, visto que auxiliam na reflexão do auditório sobre seus comportamentos,
bem como daqueles considerados próprios para a sociedade.

Os documentos da Câmara, por representarem o reflexo da sociedade soteropolitana da
época em questão, pois são fontes para um bom entendimento do processo histórico ocorrido no
Brasil, já que revelam comportamentos e valores dos camaristas da Cidade do Salvador.

Apesar do hiato temporal entre o período colonial e os dias atuais, percebe-se como, na
gestão pública, algumas práticas parecem ser atemporais e até explicam comportamentos de
gestores públicos contemporâneos.

O estudo, portanto, tem contribuído para a compreensão de um importante momento da
história do Brasil, em particular, das relações sociais na Cidade do Salvador, confirmando que a
consciência do lugar social de onde se fala é essencial para validar uma determinada tese.
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