
GÊNEROS E FÓRMULAS TEXTUAIS DAS CARTAS OFICIAIS NORTE-RIO-
GRANDENSES (1713-1931)

Felipe Morais de Melo
IFRN/UFRN1

felipemorais_m@yahoo.com.br

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Hace quinientos años, el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como
los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un

descifrador ambulante, que le dijo que estaban redactadas en portugués; otros le dijeron
que en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma: un dialecto samoyedo-

lituano del guaraní, con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido:
nociones de análisis combinatorio, ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición

ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley
fundamental de la Biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos

que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, las veintidós letras
del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado: No hay, en

la Biblioteca, dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que la
Biblioteca es total y que sus anaqueles todas las combinaciones de los veintitantos

símbolos ortográficos (número, aunque vastísimo, no infinito) o sea todo lo que es dable
expresar: en todos los idiomas (Borges 2009: 561).

Those hours that with gentle work did frame
The lovely gaze where every eye doth dwell

Will play the tyrants to the very same,
And the unfair which fairly doth excel;

For never-resting time leads summer on
To hideous winter, and confounds him there;

Sap check’d with frost, and lusty leaves quite gone,
Beauty o’ersnow’d, and bareness everywhere:

Then, were not summer’s distillation left,
A liquid prisoner pent in walls of glass,

Beauty’s effect with beauty were bereft,
Nor it, nor no remembrance what it was.

But flowers distill’d, though they with winter meet,
Leese but their show; their substance still lives sweet.

(Shakespeare 1970: 1043).

“A raça é um conceito das ciências naturais. A língua, ao contrário, se transmite de modo
espiritual” (Wartburg et al. 1975: 206).

“Los textos tienen también sus tradiciones particulares”.
(Coseriu 2007: 137)

Confundem-se os idiomas porque, apesar das diferenças, existe algo de comum assentado.
E se nada há de fato, há de direito, pelos modelos arquivados mentalmente, que nos fazem
reconhecer – com ou sem a razão – algo que já não é, porque mudou. Até conteúdos, enfim,
decifram-se. Porque há essa lei fundamental da Biblioteca – recordando o conto de Borges: “El
universo (que otros llaman la Biblioteca)” – a de que, apesar de suas particularidades, de suas
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mudanças, os livros apresentam marcas em comum, frutos de uma tradição. Apesar de não haver
na Biblioteca dois livros idênticos, todos são idênticos. Apesar de cada vida ser única, todas são
as mesmas vidas, que se emolduram pelo tempo cortês e pelo mesmo tempo, ora tirano, caem da
parede: desverdeja a seiva, do verão ao inverno. Mas outro nasce e segue, variante, tradicional,
sobre a esteira da vida. E como esse movimento parece estar em tudo? Se as rochas já se
transformam, erodidas pelo meio, figuremos quando a erosão se dá também por dentro, por haver
um espírito nunca lasso de pairar sobre a face das águas nossas. Em nós, humanos, exatamente
por sermos seres de língua – portanto, de espírito – germinalmente criativos, essa comunhão entre
padrão/alteração revela-se em excelência. Assim a língua se faz; assim fazem-se os textos.
Cozimento do novo em panela de barro. O novo chegou com a história. A panela, também. A
panela, vinda pela história, traz um “quê” a mais, quase paronímico: historicidade – em
apalpação.

Certamente o novo também revela a historicidade, seja positivamente, quando deixa
transparecer, mesmo que apenas por resquícios, algum modelo anterior; seja negativamente, por
ser o oposto do que foi (ou simplesmente não ser como) determinado padrão (entenda-se agora
padrão linguístico e textual, para se começar a entrar mais diretamente nas questões da língua,
prestando os justos agradecimentos à prosa filosófica de Borges e ao lirismo “existencialista” de
Shakespeare, apropriados, com todas as licenças, para se introduzir a discussão sobre tradição-
variação-mudança, que estão no centro deste trabalho). Esta concepção de historicidade condiz
com a encontrada em Schlieben-Lange (1993: 19), que a compreende como repetição/ atualização
de uma tradição. Essa leitura de historicidade é apenas uma dentre as três propostas por Coseriu,
de acordo com Kabatek (2005).

Segundo Kabatek, Coseriu entende historicidade primeiro como o uso de uma língua
histórica, instrumento de socialização humana e de alteridade, transmitida pelo entrelaçamento
entre seres vivos, ou, retomando os termos de Wartburg et al. usados na epígrafe, de modo
espiritual, uma vez que essa transmissão só se dá por meio daquilo em que há o sopro (espírito)
da vida2; segundo, como as manifestações culturais que se repetem, a exemplo das linguísticas
(linguísticas no sentido lato, isto é, não somente estruturais, mas textuais, discursivas,
semânticas, estilísticas); terceiro, como a situacionalidade do texto num momento único e não
repetível da história, o que torna qualquer texto (mesmo textos de enunciados idênticos) único,
individual.

Acreditamos, contudo, que, por meio de um nível maior de abstração, podemos entender
que, em todos os casos, existe, se não repetição, relação com uma tradição – neste caso,
claramente, não apenas linguística. No primeiro caso, repete-se o papel tradicional de alterização
que a língua possui, papel atualizado toda vez em que a língua é posta em uso: é uma tradição de
interação que a língua apresenta. No terceiro caso, repete-se o caráter de locação física e temporal
(histórica, portanto) do texto, na medida em que todo texto sempre vai nascer de uma enunciação
singular: é uma tradição cronotópica (leia-se etimologicamente: de tempo e espaço) de produção
da língua. Ademais, todas as três historicidades existem em função do texto (no caso da segunda,
não unicamente do texto, pois se refere à repetição das manifestações culturais em geral, dentre
as quais, como já dito, a linguística), que, por seu turno, sempre vai estar atrelado, positiva ou
negativamente, a uma tradição, de forma que vemos cabível interpretar, por meio dessa estratégia
de abstração, historicidade como vinculação a uma tradição. Daí, mudando a ordem dos fatores
sem comprometer o produto, podemos citar o próprio Coseriu (1979: 64) – “a historicidade do

2 Em latim, spiritus significa tanto sopro, respiração quanto espírito. O mesmo ocorre em grego em que πνεῦμα tanto
designa sopro, respiração quanto espírito.
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homem coincide com a historicidade da linguagem” – para validar esse denominador comum de
repetição/tradição que vemos na historicidade: a historicidade da linguagem coincide com a
historicidade do homem.

Este trabalho desenvolve-se atravessado por esse signo, formatado qual signo linguístico
saussuriano, de dupla face: o da permanência-continuidade (cada face significante para a outra,
significado). Nosso objeto de estudo são as cartas oficiais norte-rio-grandenses, como decidimos
denominar o corpus diacrônico formado por cartas oficiais relacionadas ao Rio Grande do Norte
escritas nos séculos XVIII, XIX e XX. A dinâmica entre conservadorismo e atualização será
estudada sobre os gêneros textuais (macroestruturas) e algumas fórmulas textuais (elementos
microestruturais) constituintes dessas cartas, conforme denuncia o título deste artigo. Este texto é
fruto de nossa dissertação de mestrado (Melo 2012) e está organizado nas seguintes seções: 1º)
estas considerações, em que anunciamos o movimento propulsor das interpretações que se
seguirão neste artigo, a historicidade; 2º) “Cartas oficiais norte-rio-grandenses”, em que se fará
uma breve apresentação do corpus sobre o qual as análises foram desenvolvidas; 3º) “As
estruturas das cartas”, em que serão apresentados gêneros e fórmulas textuais do corpus; 4º as
considerações finais.

2. CARTAS OFICIAIS NORTE-RIO-GRANDENSES

Explicando o termo pela destrinça de suas partes, o corpus são cartas por terem sido
endereçadas a um destinatário (muitas vezes ausentes, muitas vezes por além-mar); e são oficiais
por terem circulado pela administração pública. Ademais, o uso desse termo é uma declarada
evocação às cartas oficiais da Paraíba organizadas por Fonseca (2003) e à decisão nomenclatural
da autora:

Dos documentos selecionados, encontram-se neste corpus, de acordo com a
classificação feita por Martinheira: carta de lei, carta régia, aviso dos
secretários, ofícios. Dentre esses, os ofícios serão focalizados com a
denominação geral de cartas por serem maioria aboluta e por apresentarem
maior heterogeneidade. (Fonseca 2013: 120-1).

O mesmo sucede em nosso corpus, de cujas cartas (denominação geral), 70% são ofícios e
9,3% são cartas3, constituindo, portanto, 79,3% das cartas oficiais norte-rio-grandenses.

Outra elucidação é sobre o porquê da marcação do termo com itálico. Fazer menção a
nosso corpus simplesmente como cartas oficiais norte-rio-grandenses foi descartado por o termo
assim registrado, livre de marcas, sugerir a ideia de cartas oficiais escritas no Rio Grande do
Norte ou ainda, porventura, a de cartas oficias escritas por norte-rio-grandenses. O primeiro caso
não se valida na integralidade do corpus; a segunda não se valida, não se sabendo em que
proporção, uma vez que não procedemos à busca pela biografia dos missivistas.

As cartas oficiais norte-rio-grandenses constituem um conjunto de 107 cartas (da C 1 até
a C 107) escritas na administração pública no intervalo de 1713 a 19314 em que questões
vinculadas ao Rio Grande do Norte são abordadas. Decidimos cunhar desse modo o termo no

3 A diferença entre os gêneros “ofício”e “carta”, conforme categorização presente neste trabalho, fica esclarecida
pela leitura contrastada das seções 3.1.1 (ofício) e 3.1.2 (carta) a seguir.
4 A alteração entre os algarismos 1 e 3 foi um grande riso das Moiras aos ouvidos de nosso herói inglês Brás Cubas,
no episódio de Lobo Neves. Coincidente ou simbólica ou quê esse jogo marcando início e fecho de nosso corpus?
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sulco de Acioli (1994: 55), para quem, diante da influência ibérica impressa patentemente nos
manuscritos brasileiros, avisa:

Entendeu-se que brasileiros seriam todos os manuscritos relacionados com o
nosso país, quer oriundos do Brasil, quer de Portugal. Assim sendo, tanto cartas
remetidas da colônia quanto documentos régios ou consultas do Conselho
Ultramarino, despachados da metrópole, foram considerados brasileiros quando
o assunto em questão descreve problemas desta possessão portuguesa na
América.

Por extensão de sentido, cartas oficiais norte-rio-grandenses.
Quantitativamente, 82, 24% das cartas foram redigidas no Rio Grande do Norte, o que

representa 88 das 107 cartas. Das demais, 5 (4,6% do corpus) foram escritas no Rio de Janeiro, 1
(0,9%) em Sergipe, 4 (3,7%) em Lisboa e nas outras 9 restantes5, não conseguimos, com garantia,
identificar a localização. Daí pode-se afirmar que 87,8% (a soma das cartas escritas no Rio
Grande do Norte, no Rio de Janeiro e em Sergipe) representam o que Barbosa (2002) chama de
português no Brasil, isto é, textos lavrados em solo brasileiro, sem terem sido emanados,
necessariamente, de um punho brasileiro (entenda-se uma pessoa que, mesmo não tendo nascido
no Brasil, tenha vivido a maior parte de sua vida, principalmente seus anos de formação, em
terras canarinhas).

3 AS ESTRUTURAS DAS CARTAS OFICIAIS

Neste capítulo serão apresentadas as estruturas das cartas oficiias norte-rio-grandenses do
ponto de vista da organização interna das seções que compõem cada gênero, que é o das
macroestruturas, e da perspectiva de suas estruturas menores, de natureza lexical, com foco nas
expressões formulaicas, que é a das microestruras.

3.1 AS MACROESTRUTURAS

Esta seção está dividida em nove subseções, cada uma responsável pela apresentação de
um dos gêneros que conformam as cartas oficiais, quais sejam a carta, a carta régia, a carta de
registro, o ofício, o requerimento, a certidão, a consulta, a provisão e o aviso. Antes da
apresentação da macroestrutura mais representativa de cada gênero, com possíveis incursões
pelas de menor expressividade quantitativa, as subseções estão encabeçadas por uma breve
apresentação do gênero dentro do universo de nosso corpus e pela lente das TD no que diz
respeito a seu propósito comunicativo. A apresentação dos constituintes macroestruturais do
gênero tomará por base a diagramação em tabela usada por Fonseca (2003) para o mesmo fim.
Devido ao limite de páginas estipulado para este artigo, apenas o ofício e a carta, que representam
quase a totalidade do corpus, além da carta de registro, serão analisados de maneira mais
detalhada, ilustrados pela transcrição e desmembramento de alguns exemplares6. Para a análise
estrutural, pautamo-nos no estudo do formulário7 feito pela Diplomática, ciência que tem como
objeto “a estrutura formal do documento” (Belloto 2002: 18). O uso dos termos “protocolo” para

5 São elas C 12, C 13, C 17, C 18, C 25, C 27, C 28, C 29 e C 30.
6 Para uma apreciação mais aprofundada dos demais gêneros, ver Melo (2012).
7 Berwanger et al. (2008: 27) definem o estudo do formulário como “análise da forma de compor o documento ou
modelo de documentos”.
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a seção pré-textual, “texto” para o conteúdo principal do documento e “escatocolo” para o pós-
textual, bem como as nomenclaturas dos seus componentes – sumariamente descritos a seguir –
foram, em sua maioria, retirados de Belloto (ibidem).

Do protocolo

a) inscriptio: o endereço da carta, ou seja, a pessoa a quem o documento é dirigido.
b) intitulatio: Embora Belloto (2002) descreva o intitulatio como titulação da autoridade

de quem emana o poder, utilizamos, na análise das macroestruturas do corpus, o
termo, por extensão de sentido, para designar a descrição do cargo ou do status social
do remetente (subscriptio) ou do destinatátio (inscriptio). Desse modo, num trecho
como este “Diz Manoel Antonio Pimentel deMello Capitam decavallo do Regimento”,
de C 18, classificamos “Capitam decavallo do Regimento” como intitulatio.

c) datatio: as datas tópica (local de produção) e cronológica (tempo de produção) do
documento, como se vê em “Curraes Novos, 25 de Abril de 1915” da C 87.

d) salutatio: uma saudação na parte final do protocolo. Ocorre apenas na carta régia, C
23, como “Eu El Rey, vos emvio | muito saudar”, e no ofício C 32.

e) subscriptio: o remetente da carta.

Do texto

a) prologus: é uma justificativa de ordem moral (nos casos de nosso corpus), jurídica ou
material (cf. Belloto 2002) para o envio do documento. Ocorre unicamente em C 15 e
C 75. O trecho a seguir, de C 15, o exemplifica “Paressenos que faltariamos a
fedilidade de | leaes vassallos, se faltassemos a dar a V. | Maggestade aquellas contas
q presumimos se | vem nessessarias p.a VMagestade ser informado | do servisso, ou
desservisso q nestas conquis | tas selhefas”.

b) narratio: é a introdução, geralmente em caráter de justificativa, do tema que acarreta o
cerne do ato documental.

c) dispositio: é a essência do documento, a razão de seu envio.

Do escatocolo

a) fecho: é uma saudação final que geralmente inicia o escatocolo, cuja forma mais
reiterada no corpus é Deus guarde (muitos anos) + nome do beneficiário (+ “para
amparo dos vassalos” ou ideia afim, em algumas cartas do século XVIII). Embora não
considerada pela Diplomática como componente de nenhuma das três partes analíticas
do documento, decidimos concebê-la como integrante do escatocolo devido a seu
caráter de elemento de nítida demarcação (e, portanto, independência sintática) dentro
do escatocolo e por sua alta produtividade, ocorrendo em 87 (86, 1%) das 101 cartas
que contêm escatocolo (as cartas de registro não apresentam essa seção nem a C 100)
ou 81,3% do total das cartas oficiais.

b) subscriptio: já comentado acima, tem seu lugar típico no escatocolo.
c) datatio.
d) inscriptio.
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3.1.1 O ofício

O ofício representa 70% das cartas oficiais norte-rio-grandenses. É um gênero de
estrutura bastante semelhante à da carta e da carta régia, diferenciando-se, contudo, por uma
razão de ordem sócio-funcional: são cartas oficiais trocadas, em sua maioria, entre membros da
administração pública, sob a condição de nenhum dos coenunciadores, o remetente ou o
destinatário, ser o Rei. Existem, contudo, 5 ofícios (4,6% do corpus) que não foram escritos por
representantes do Governo, enquadrando-se nos documentos da administração pública do tipo
requerimento pessoal, termo apresentado por Barbosa (2002).

Os ofícios estão concentrados, em nosso corpus, principalmente no século XIX e no
século XX, reflexo das fontes documentais: as caixas de ofícios do IHGRN para o século XIX e
os livros de registros da Prefeitura de Currais Novos, em que predominam ofícios ao lado de
gêneros de menor interesse, como o telegrama, por sua pulverização sintática, e o edital, pela
ausência de um rementente. No século XVIII, por outro lado, o Arquivo Ultramarino oferece uma
vastidão de espécies documentais, pelo que 6 dos 9 gêneros que conformam nosso corpus
estarem armanezados exclusivamente nas cartas desse período, restando apenas o aviso, os
ofícios e alguns requerimentos para os séculos XIX e XX. O primeiro ofício das cartas oficiais, o
C 26, já é da segunda metade do século XVIII, não havendo, portanto, ofícios na metade XVIII.1
de nosso corpus.

Nas cartas oficiais norte-rio-grandenses, o ofício, junto com a carta, são as duas espécies
documentais que se definem mais por sua estrutura e pela natureza de seus coenunciadores (isso
no caso da carta) que por seu propósito comunicativo, que é muito plural, havendo, não raras
vezes, ofícios com mais de um propósito, como C 80, que acusa recebimento (um fim) e
apresenta outros informes (portanto, comunicar, outro fim). A intenção comunicativa mais
reiterada nos ofícios é o de comunicar algum evento atinente à administração pública, estando
presente essa finalidade em 40 dos 75 textos dessa natureza do corpus. Outros objetivos dos
ofícios são o de remeter (C 41, v. g.), responder (C 72, v. g.), conceder exoneração (C 89),
justificar uma situação (C 36), acusar recebimento de um documento (C 90, v. g.), ordenar (C 8,
v. g.) e solicitar (C 26, v. g.).

Podemos dizer que, diante dessa múltipla funcionalidade do ofício, ele é uma TD evocada
pela constelação discursiva da necessidade de comunicação dentro do ambiente da administração
pública, não sendo o Rei nenhum dos coenunciadores da missiva. Todas as vezes em que se
repetiu essa situação, a mesma TD se atualizou8. Essas atualizações, com o passo do tempo,
foram sofrendo variações que, no caso especificamente do ofício, foram diversas,
impossibilitando a representação de apenas um modelo de acordo com os elementos formais,
tomados da Diplomática, usados para caracterização das macroestruturas.

Vejamos a seguir os modelos mais recorrentes.

8 Estamos utilizando aqui da famosa definição de tradição discursiva (TD) aduzida por Kabatek (2006), para quem o
traço definidor das TD é o da repetição. Não obstante, nem toda repetição se configura como TD, na medida em que
uma TD tem de possuir valor de signo, ou seja, tem de representar algo que lhe é exterior, simbolizando-o. Para
desenvolver a noção de repetição, Kabatek (ibidem) traz a de evocação, tomada de Coseriu. Uma TD repete-se
quando é evocada por uma mesma constelação discursiva, de acordo com o um famoso esquema seu (cf. ibidem, p.
511).
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MODELO I (exemplo: C 46)

Protocolo (inscriptio) – Texto (narratio + dispositio) – Escatocolo (fecho + datatio + inscriptio +
subscriptio)

Elemento fora do todo textual, escrito à
margem superior esquerda da folha.

PROTOCOLO

(1) Inscriptio

TEXTO

(2) Narratio

(3) Dispositio

ESCATOCOLO

(4) Fecho

(5) Datatio

(6) Inscriptio

(7) Subscriptio

<[Dos] Commandantes de [inint.], e Camara. 9 de | 7bro 1837>

(1) Ill.mo Senhor ||

(2) Fazendo parte do Patrimonio d’esta Camara huma legoa de terra, [inint.], na
Serra de Joaõ do Valle 16 legoas distantes d’esta Vila , | de que á mais de dôze
annos hum real naõ tem lucrado, pela desa- | preciaçaõ, em que ali se-acha, ja pela
falta de [forcisos], que a- | queiraõ cultivar, e já por falta de conhecimentos de seus
limites, por | se-achar incravada de mistura com a de diferentes herdeiras: |

(3) esta Camara, auctorisada pela geral disposição do Art. 77 da- | Lei do 1º de
8tubro de 1828, tem a honra de levar ao conhecimen[to] | de V. S., para fazêr
constar a Assemblea Legislativa d’esta Pro- | vincia a seguinte proposta: que sêja
vendida a supradicta ter- | ra, e seu producto applicado á compras de gados de criar,
p.a | sêr situada na parte de terras, q. possui nos suburbios d’esta | Villa,
considerando-se esse rendimento, como parte do Patrimonio | da mesma. [espaço]
Espera pois esta Camara, q. a Assembléa Legis- | lativa Provincial, tornando na
devida consideração, se-dig- | ne annuir a taõ justa pretençaõ. [espaço]

(4) Deos Guarde á V. S. |

(5) Villa da Princêza em Sessaõ ordinaria de 22 d’Agosto de- | 1837. ||

(6) Ill.mo || [fol. 1v] Ill.mo Senhor Primeiro Secretario d’Assem- | blea Provincial
dôo Rio Grande do Norte. || Manoel Lins Wanderley, Presidente |

(7) [inint.] João Pegado de Siqueira Cortez | João Baptista d’Oliveira Monteiro |
Joze Varella Barca | Antonio Barbalho Bezerra

Percebe-se que nesse modelo, que representa 13,3% dos ofícios (10 dos 75), há um
redobro do inscriptio no escatocolo, localizado, no documento original, à margem esquerda, em
oposição ao subscriptio, escrito à margem direita e após um longo espaço. Esse redobro apresenta
o nome do destinatário em contraste com o inscriptio do protocolo, formado geralmente apenas
pelo pronome de tratamento. Praticamente esse mesmo modelo se atualiza em outras três cartas
(C 26, C 34 e C 36), porém sem o redobro do inscriptio. Outros 11 ofícios podem se juntar a esse
modelo, com a diferença de não conterem narratio, sendo a seção do texto composta apenas pelo
seu teor principal, o dispositivo, como se dá em C 45 ou C 47. Totalizaria esse modelo, assim,
com essas variações, 32% dos ofícios. Esse modelo representa, principalmente se se consideram
outras alterações, a macroestrutura típica com que o ofício é atualizado em nosso corpus na
segunda metade do século XVIII e na primeira do XIX.
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MODELO II (exemplo: C 92)

Protocolo (datatio + inscriptio) – Texto (dispositio) – Escatocolo (fecho + subscriptio)

Elemento extra-textual.

PROTOCOLO
(1) Datatio

(2) Inscriptio

TEXTO

(3) Dispositio

ESCATOCOLO

(4) Fecho

(5) Subscriptio

Officio nº 3_ ||

(1) Prefeitura Municipal | de Curraes Novos, 18 de Fevereiro | de 1930. ||

(2) Ex.mo Senhor Dr. Secretario Geral- || [fol. 1v]

(3) Tenho a honra de accusar o rece- | bimento de vosso officio nº 2359, | em que
me communicastes ha- | verdes prestado co compromisso le- | gal e assumido o
exercicio do car- | go de Secretario Geral do Estado, ||

(4) Agradecendo-vos a gentileza da | communicação, retribúo os vossos | protestos
de estima e apreço. || Saudações.

(5) (a) Antonio Ra- | phael, Prefeito.

Com essa exata macroestrutura, são escritos 13 dos 75 ofícios de nosso corpus (17,3%). O
distintivo desse modelo, em oposição ao anterior, é a subida do datatio para o protocolo. Esse
içamento só surge em nosso corpus na segunda metade do século XIX, em C 64, não
contabilizado nos 17,3% referidos devido a variações em outros componentes. Rememorando o
gráfico de variação/mudança de Koch (1997),

A  B  C  D
B C  D  E

C  D  E  F
D  E  F  G

E  F  G  H
...................

t9

poderemos dizer que do modelo 1 para o modelo 2 se processa uma comutação de traços,
de um modelo ABCD, em que seja D o datatio, para DABC, por exemplo. Não há,
necessariamente, a perda de um traço e o surgimento de um novo, mas uma alteração no locus
desse traço dentro da macroestrutura do gênero. Essa permuta na tradição do ofício,
aparentemente singela, é significativa quando se a entende como uma alteração, nessa longa
esteira de alternância por que vai passando a organização estrutural do ofício no passo dos
séculos, que aproxima a TD dos ofícios à formatação com a qual essa tradição se atualiza hoje, o

9 Por meio do esquema, percebe-se que a tradição ABCD legou três de seus traços para a seguinte, BCD. Ou seja,
BCDE passou por um processo de inovação, trazendo um elemento novo desconhecido de sua tradição anterior, o E,
mas preservou três que revelam seu conservadorismo. Com o passar do tempo (t), chegamos à tradição EFGH que,
após várias inovações que foi recebendo com a histórica, não mantém sequer um elemento de sua tradição original,
ABCD. Vê-se, afora isso, que as tradições não nasceram do nada, mas vieram sempre de uma anterior. No caso da
primeira delas, caso não tenha vindo de outra tradição discursiva, surgiu, certamente, de alguma tradição cultural.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2878



que se averigua pelo modelo de ofício presente no Manual de redação da Presidência (Brasil
2002: 14), na qual o espaço para o datatio é na seção pré-textual, isto é, no protocolo.

O número do expediente que se exige hoje nos ofícios (Brasil 2002) vem de uma tradição,
comprovada em 38,6% dos ofícios, incluindo originais e cópias, das cartas oficiais norte-rio-
grandenses, que é a da numeração dessas espécies documentais, sempre à margem superior
esquerda do documento.

3.1.2 A carta

A tradição da carta é, formalmente, muito símile à do ofício, mas é evocada por outra
constelação discursiva, qual seja a necessidade de comunicar algum assunto relativo à
administrações pública ao Rei, daí todas elas trazerem como inscriptio apenas o pronome de
tratamento “Senhor” que, conforme coloca Fonseca (2003: 150), é exclusivo para autoridade real.
Devido à fixidez de seu endereço, o Rei, é uma carta oficial sempre ascendente, isto é, escrita por
alguém hierarquicamente inferior à pessoa a quem o documento é dirigido. A carta é responsável
por 9,3% o corpus e, assim como o ofício, apresenta uma pluralidade de funções comunicativas,
representadas, nos documentos em fito, pelas de comunicar algum assunto (C 1), comprometer-se
pelo cumprimento de alguma ordem régia (C 3), remeter algum documento (C 5), argumentar
pela defesa de alguém e propor uma atitude (C 15) e solicitar (C 16). Dessa forma, seu
denominador comum reside em elementos sócio-funcionais: o ambiente de produção e a natureza
da pessoa a quem se endereça o documento.

A macroestrutura predominante, presente em 90% das cartas (9 das 10 cartas do corpus),
ilustra-se abaixo pelo molde de C 3.

MODELO

Protocolo (inscriptio) – Texto (narratio + dispositio) – Escatacolo (fecho + datatio +
subscriptio).

Elemento extra-textual, escrito à
margem superior esquerda.

ESCATOCOLO
(1) Inscriptio

TEXTO
(2) Narratio

(3) Dispositio

ESCATOCOLO
(4) Fecho

(5) Datatio

(6) Subscriptio

<Para por vista segue. | 8 de Mayo de 1713. || [inint.]>

(1) Senhor ||

(2) V. Magestade foi servido ordenarme emcarta | de 9 de Fevereiro deste Anno,
por queixa | que fizeram a VMagestade os oficiais da camara | da Villa do Principe,
que os Capitans mores desta | Cappitania custumavaõ dar de seismarias os Re- |
gongos, sendo estes do uzo commundospo | vos, e VMagestade me ordena naõ dê
terras de | sismaria sem nova hordem de VMagestade,

(3) eu | asnão tenho dado tocante aos Regongos athe | o prezente e fiquo adevirtido
para asnão dar, |

(4) A Real Pesoa de VMagestade Guarde Deos | como todos seus vassallos avemos
mister. |

(5) Cidade do Natal 3 de Agosto de 1713. ||

(6) Salvador Alvares da Silva

A outra carta, C 15 (os 10% restantes), dista-se desse modelo por conter, na seção do
texto, um prologus antes do narratio, e pelo datatio, composto apenas pela data tópica.
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Diferentemente dos modelos mais usuais do ofício assinalados no subcapítulo anterior, não se
nota nas cartas o inscriptio no escatocolo, certamente pelo caráter magno do Rei, que é uno. Nem
o Manual (BRASIL 2002) nem Medeiros (2006) apontam a carta mais como um gênero da
redação oficial. Medeiros (ibidem: 215) a define apenas pelos termos do Aurélio, isto é, essa
espécie é conceitualizada genericamente, perdendo, desse modo, essa carga mais particular com
que se nutria no século XVIII, único período em que elas surgem no corpus.

3.1.3 A carta de registro

As cartas de registros10 são apenas 4,6% das cartas oficiais norte-rio-grandenses,
incorporando-se apenas à primeira metade do século XVIII, e são evocadas não por uma situação
de comunicação, como se deu com os ofícios e as cartas, nem pelo cotexto, como serão os casos
das expressões formulaicas, mas pela existência de outra carta oficial, da qual ela, a carta de
registro funciona como uma espécie de anexo para sumarizar o assunto do documento principal.
Podemos dizer, então, que a carta de registro é uma TD evocada pela existência de outra TD de
natureza documental redigida dentro da administração pública. Para exemplificar a situação,
trazemos, a princípio, a carta C 5, escrita pelo Provedor da Fazenda Real do Rio Grande do
Norte, José Barbosa Leal, ao rei D. João V avisando dos livros necessários para a arrecadação da
Fazenda Real. Evocada pela existência dessa carta, surge a carta de registro C 6, tomada como
exemplo da macroestrutura presente em todas as 5 cartas de registro do corpus.

MODELO

Protocolo (datatio + subscriptio) + Texto (dispositio)

PROTOCOLO
(1) Datatio

(2) Subscriptio

TEXTO
(3) Dispositio

(1) Rio Grande [espaço] 6 de Agosto [espaço] de 1713 ||

(2) Do provedor da fazenda real ||

(3) Com a rellaçaõ dos Livros | q saõ necessarios p.a aa recada | ção da fazenda real.

Nota-se, pelo exemplo, que essa carta de registro anuncia o conteúdo da carta C 6.
Embora fortemente dependente de outro texto, essa TD refletia certa maleabilidade de
independência formal, haja vista ser escrito em folha à parte e ter um datatio próprio, que é o
mesmo da carta à qual se vincula, e a indicação do autor dessa carta-mor, sempre antecedido pela
preposição de origem, “de”. Decidimos, por metonímia, tratar esse componente sob a designação
de subscriptio, sendo, por fim, a essência do texto, seu dispositivo, o relato do teor da carta
principal.

Se, num primeiro momento, essa fôrma textual soe pelo menos um pouco insignificante,
ela traz uma pista para se entender a origem de um dos componentes dos textos da redação oficial
que o Manual de redação da Presidência (BRASIL 2002: 11) chama de “padrão oficial”, o aviso,
o ofício e o memorando. Essa mesma função comunicativa, de registrar ou anunciar o conteúdo
de um documento maior, que era cumprida com “certa maleabilidade de independência formal”
nas cartas de registro perde sua flexibilidade, enrijece-se e transforma-se numa das seções que o

10 Cunhamos esse termo.
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aviso, o ofício e o memorando “devem contem” (ibidem), que é o assunto, componente hoje
localizado na faixa pré-textual desses gêneros, ou seja, em seu protocolo. Nota-se, assim, a
migração, com o passo do tempo, de uma TD macroestrutural para uma nova, microestrutural,
dentro da macroestruturas dessas três espécies documentais supracitadas.

3.1.4 A carta régia

A carta régia representa apenas 1 das cartas oficiais. Ela é evocada pela situação em que
um rei precisa expedir alguma ordem, definindo-se, portanto, pelo papel imudável do remetente,
sempre o rei, donde ser a carta régia sempre descendente; pelo propósito comunicativo; e pela
presença de uma expressão formulaica que será comentada na seção dedicada a essas
microestruturas e que funciona como distintivo para uma TD cuja macroestrutura é quase símile à
da carta e do ofício. A carta que a figura é a C 23, a qual segue a tradição pós-original, sendo,
portanto, uma cópia.

MODELO

Protocolo (inscriptio + salutatio) – Texto (narratio + dispositio) – Escatacolo (datatio +
subscriptio)

3.1.5 O requerimento

O requerimento é uma tradição textual que se repete toda vez em que se deseja solicitar
algo para uma autoridade. Embora o propósito comunicativo de solicitar possa estar presente,
como principal ou secundário, na carta ou no ofício, essa finalidade assume, no requerimento,
uma ênfase na espera de se receber mercê e é marcada por determinadas expressões formulaicas,
apresentadas na seção 4.2 deste capítulo, que a distinguem. Os requerimentos representam 8,4%
das cartas oficiais norte-rio-grandenses e estão repartidos em todas as metades de século que
enformam esse corpus. A relação entre missivista e receptor, como no gênero carta, é sempre
ascendente. O modelo predominante entre os requerimentos, sustentando 55,5% deles (5 dos 9
exemplares), pode ser representado pela C 17.

MODELO

Protocolo (inscriptio + subscriptio + intitulatio) – Texto (narratio + dispositio) – Escatocolo
(fecho)

3.1.6 A certidão

A certidão representa apenas 1,8% das cartas oficiais, havendo, portanto, apenas 2
exemplares dessa espécie documental no corpus. Essa TD é evocada pela constelação discursiva
em que um funcionário de fé pública precisa certificar, por meio de sua descrição (C 21) ou de
sua transcrição (C 7), um documento ao qual se alude e que é determinador da certidão, daí
Belloto (2002: 57) considerá-lo um documento “testemunhal comprobatório”. As certidões estão
localizadas em nosso corpus no século XVIII e apresentam o modelo abaixo, que pode ser
ilustrado por C 21.
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MODELO

Protocolo (subscriptio + intitulatio) – Texto (dispositio) – Escatacolo (datatio apenas cronológico
+ subscriptio)

3.1.7 A consulta

A consulta forma 3,8% das cartas oficiais norte-rio-grandenses e diz respeito a uma
forma textual que se atualiza pela repetição da seguinte situação: toda vez em questões
originárias do Brasil ultrapassavam a competência dos governadores locais, os documentos com
os referidos assuntos eram expedidas a Portugal, onde eram transformados em consultas do
Conselho, “antes de serem transpassados ao rei para despacho final” (ACIOLI 1994: 57). As três
consultas de nosso corpus estão reunidas na primeira metade do século XVIII.

Abaixo a macroestrutura presente nas consultas do corpus, que pode ser comprovada em
C 19.

MODELO

Protocolo (inscriptio) – Texto (narratio + dispositio) – Escatocolo (datatio + subscriptio)

3.1.8 A provisão

A provisão é uma TD evocada pela situação em que uma autoridade, geralmente o Rei,
decide prover alguém com algum cargo ou benefício ou ainda, segundo Belloto (2002: 82), emitir
“ordem baseada em dispositivos anteriores”. O texto que nasce dessa constelação discursiva só se
mostrou em uma de nossas cartas oficiais, em que o Capitão Geral de Pernambuco, José César de
Menezes, decide conferir ao Doutor Antônio Carneiro de Albuquerque sua permanência no cargo
de Provedor da Fazenda Real. A macroestrutura da provisão que integraliza o corpus é
apresentada a seguir e se materializa em C 29.

MODELO

Protocolo (subscriptio + intitulatio) – Texto (narratio + dispositio) – Escatocolo (datatio +
responsável pela transmissão da provisão + subscriptio)

3.1.9 O aviso

O aviso também constitui apenas 1 das 107 cartas oficiais. É uma tradição textual
efetuada por um secretário para poder transmitir alguma ordem régia. É a carta que abre a
primeira metade do século XIX. Sua macroestrutura, sintetizada abaixo, textualiza-se em C 35.

MODELO

Protocolo (titulação da autoridade expedidora da ordem) – Texto (dispositio) – Escatocolo
(subscriptio + fecho + datatio)

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2882



3.2 AS MICROESTRUTURAS: AS FÓRMULAS TEXTUAIS

Nesta última parte do trabalho, serão comentadas as realizações de algumas das
expressões formulaicas que se atualizaram nas cartas oficiais norte-rio-grandenses11.

3.2.1 Algumas expressões formulaicas distintivas

Assim como os signos linguísticos se definem entre si por uma relação de oposição, sendo
um signo x constituído por um conjunto fechado de traços que, com essa justa delimitação, não é
encontrável em nenhum outro, podemos dizer que algumas das expressões formulaicas
inventariadas desempenham exatamente o papel de traço distintivo, funcional, portanto,
integrando os pontos que se aliam para delimitar que determinada carta oficial é uma TD e não
outra.

Uma dessas fórmulas textuais é “Eu El Rey, vos emvio | muito saudar”, uma TD evocada
dentro de uma carta régia com função de salutatio pela divisa entre o protocolo e o texto. Toda
vez em que, escrevendo uma carta régia, o Rei registrava o nome da pessoa a quem se endereçava
a carta, o espaço imediatamente seguinte evocava a atualização dessa expressão. Diante da
similaridade que ata o gênero carta régia aos gêneros carta e ofício, é essa TD um elemento
textual distinguidor dessa espécie documental de fontes reais.

Situação semelhante ocorre com a expressão formulaica notada como Verbo “parecer” +
opinador do parecer + parecer, atualizada em C 11 como “Pareceu ao Concelho”, em C 14
como “Pareceu ao Concelho” e em C 19 como “Pareceu ao Concelho”. Essa expressão é uma TD
evocada pelo início do dispositio de uma consulta, logo após a narração da justificativa para a
lavratura desse ato, isto é, logo depois do narratio. Nas três consultas presentes em nosso corpus,
gênero de macroesturura idêntica à da carta, a presença dessa fórmula textual iniciando o
dispositivo configura-se, junto com suas características sócio-funcionais, qual emblema da
consulta.

Algo equivalente ocorre com a provisão e com a certidão. No primeiro caso, a entrada do
narratio (ou o fim do protocolo) evoca a atualização da expressão “Faço saber aos q’ esta
provizaõ virem que”, forma com que aparece em C 29 e que se realiza como “Faço saber aos que
esta minha provisam virem” em exemplo transcrito por Acioli (1994: 156), datado de 1658,
revelando mais uma porção do histórico dessa TD. No caso da certidão, a insígnia desse gênero
não é uma expressão formulaica, mas o ato de fala de certificar, sempre evocado como
“Certifico” nas duas certidões de nosso corpus, tradição atualizada pela via da manutenção nas
certidões de hoje, segundo exemplo apresentado por Medeiros (2006).

3.2.2 Fórmulas textuais do requerimento

O requerimento também se inclui como uma das espécies documentais que tem nas
expressões formulaicas carimbos caracterizadores. Reservamos essa seção apenas para as desse
gênero por não serem duas as fórmulas e devido ao desenvolvimento de sua análise.

A primeira delas foi simbolizada pela notação Verbo dicendi + identificação do
requerente + narratio. Geralmente, junto à identificação do suplicante, vinha seu intitulatio.
Alguns exemplos de como essa expressão foi atualizada no corpus são “Diz João deTeyve
Barreto eMenezes fidalgo da caza de VMa | gestade, q VMagestade foy servido”, de C 17; “Diz

11 Pode-se ter acesso ao quadro completo em Melo (2012), nos apêndices G e I.
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Francisco Paulo Moreira, que o Governador, eCappitam Ge- | neral”, de C 25; e “Disem Saboya
Albuquerque e Ciª con- | tractantes da construcçaõ do açude “Garga- | lheiras” no Municipio do
Acary, d’este Estado, | que tendo de transportar”, de C 87. Essa TD é evocada pelo início do
texto, dentro da parte do protocolo, ou após o inscriptio, quando ele está presente.

87,5% das atualizações, 7 das 8 ocorrências, dessa expressão integram-se sintaticamente
com o narratio por intermédio do pronome integrante “que”. Apenas em C 27, a atualização
quebra a unidade sintática, conforme se vê a seguir:

A Vossa Magestade se queixa Manoel Francizco homẽ branco esoldado |
condestavel da Fortaleza desta cidade do Rio grande do norte, deJoaquim | Felix
de Lima Capitam mor, e Governador desta mesma, comarca dada Para= | hýba
donorte, e a rezaõ desua queixa aespoein pelos itenis seguintes:

O verbo dicendi desse caso é “queixar-se”, cujo sentido é retextualizado pela expressão “e a
rezaõ desua queixa aespoein pelos itenis seguintes”, acompanhado por dois-pontos que
introduzem um grande aposto, desenvolvido em quatro parágrafos, na função de narratio.

A outra expressão característica do requerimento é evocada dentro do escatocolo, sendo
dele o único elemento em 66,6% dos requerimentos, e o primeiro dos componentes desse
protocolo final em 100% dos casos: ERM e suas variantes, com valor de fecho. Flexor (2008), em
seu dicionário de abreviatura, só registra “E receberá mercê” como significado para a entrada
“ERMe” e suas variantes. Pareceu-nos, contudo, mais apropriado, considerando a natureza da
carta oficial – um requerimento – o desenvolvimento da sigla encontrado em Acioli (1994) e
Belloto (2002): “Espera receber mercê”.

Essa expressão, em geral, tem um alto grau de fixidez, é bastante cristalizada. “Espera” e
“Receber” foram realizadas como sigla em 88,8% das ocorrências, que representa 8 dos 9
requerimentos. A alteração mínima que se deu nesses 88,8% incide apenas sobre “Mercê”, que
segue a técnica da sigla em C 18 e C 25; que é abreviado por síncope, mantendo-se o “e” final da
palavra sobreposto em C 17 e C 27; e igualmente por síncope, mas preservando a última sílaba,
“ce”, sobreposta em C 28, C 30, C 54 e C 74.

Estabelecendo que essa expressão foi, nesses 8 requerimentos, atualizada pelo feixe de
traços ABCD, sendo A “espera”, B “receber”, C “mercê” e D um pretenso traço indicando sua
independência e rigidez formal, vejamos o único caso que mais se afastou desse uso, os 11,1%
pelos quais C 87 é responsável: “os requerintes esperam que V. Excelen | cia se digne deferir a
sua petiçaõ”, passagem do período

Con- | siderando que este incoveniente, sendo | [fol. 1v] de natureza transitoria e
facilmente evitavel com | alguma precauçaõ, torna-se pouco aprecia- | vel em
relaçaõ ao valor do melhoramente a | realizar, os requerintes esperam que V.
Excelen | cia se digne deferir a sua petiçaõ a Com | munnicar a [?]issima
decisaõ de V.Excelen | cia as intendencias municipaes de Aca- | ry.

Essa C 87 é o único requerimento que faz parte da primeira metade do século XX, formado
quase exclusivamente por ofícios. Poderíamos, no encalço dos traços ABC que deram corpo à
expressão ERM no curso do século XVIII e XIX, ver nessa atualização de 1915 a manutenção
apenas do verbo “esperar”, isto é, do traço A, ao qual se juntam outros, como a menção ao alvo
do requerimento, “que V. Excelen | cia”, traço E, associado às ideias principais de “deferir” e
“petição”, supostos traços F e G, além de não se desenhar mais como uma expressão mais
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congelada, senão estar integrada à sintaxe do final do dispositivo, o que poderia ser traduzido por
um traço H, engendrando, assim, uma expressão AEFG. Isso, uma vez mais, externa a interação
entre tradição e inovação potencial das TD em geral e concreta dessa TD em particular. É bem
verdade que, pela forma com que se apresenta em C 87, ela apresenta mais razões para não ser
categorizada como uma expressão formulaica do que para sê-lo, porém decidimos resguardar essa
classificação para pôr em evidência essa transmutação sob um mesmo teto.

Observando o modelo de requerimento de hoje trazido por Medeiros (2006), nota-se que a
primeira dessas fórmulas textuais é dissolvida parcialmente, uma vez que a anteposição do verbo
dicendi desaparece, perdurando, contudo, a referência ao requerente, que é o próprio remetente da
carta, como uma terceira pessoa. Quanto ao fecho, passa a ser empregado, com letras maiúsculas,
“Nestes termos pede deferimento”, “Espera deferimento”, “Aguarda deferimento”, “Pede
deferimento” ou “Termos em que pede deferimento”.

Apenas para criar um jogo dialético, poderíamos dizer, numa afirmação aparentemente
disparatada, que a erosão do tempo modifica o terreno, mas é o terreno o que é modificado. Pelo
túnel da diacronia, língua e texto mudam, mas o que mudam são as línguas e o texto, isto é, o
mesmo terreno. A mudança só é sobre a esteira da tradição; a tradição só escapa pela imutável
mudança, ressoando as elucubrações urdidas no começo desta dissertação.

Uma das possibilidades dada por Medeiros (2006), “Espera deferimento”, reutiliza
exatamente o mesmo traço do fecho que surge em 1734 em C 17 em nosso corpus, “Espera”, e
soma-se com um traço derivado de “deferir” que aparece em 1915 em C 87 pela forma
“deferimento”, sendo, portanto, fruto da mescla de traços surgidos em momentos históricos
diferentes, mas evocados por uma mesma constelação discursiva, que é a da abertura do
escatocolo de um requerimento. A opção “Aguarda deferimento” expressa o mesmo
funcionamento, mas com o verbo “aguardar”, que, modificado em forma, estreita-se
semanticamente a “esperar”. As demais possibilidades não guardam vestígios desse traço
primevo, mas lembram o substantivo “petição” de C 87 pelo verbo “pedir” e  o verbo “deferir” na
carta do início do século XX pelo substantivo “deferimento”, num matemático, e curioso, xadrez.

3.2.3 Outra expressão suplicante

Existe outra expressão formulaica encontrada em 77,7% dos requerimentos, mas que não
foi exposta na seção acima por não ser exclusiva desse gênero, não podendo, portanto, ser tomada
como um de seus distintivos. Representamos essa expressão pela notação Verbo optativo ou de
solicitação (+ dativo alvo do desejo/pedido) + desejo/pedido. Essa TD é evocada pelo final do
dispositivo, do qual é a conclusão, normalmente retomando o exposto e denunciando a ação de
solicitar e é atualizada, à parte dos requerimentos, em dois ofícios fundados sobre a intenção de
solicitar algo, C 31 e C 34. A atualização dessa fórmula é bastante vária. É enunciada “Deus a
VMagestade lhe faça merce mandarlhe dar | huã ajuda [...]” em C 17; “Pede AV. Magestade
sejaservido attendendo atodo oreferido, mandar que [...]” em C 18;  “Pede a VossaMagestade
lhefaça merce | mandar” em C 25; ““Nosso Senhor anime a= | vossas Reverendíssimas p.a

nosajudar [...]” no ofício C 31; “Queira VEx.a faserme amerce demandarme” no ofício C 34; e
“esperamos, que” em C 54, por exemplo.

Por meio desse elemento, é possível ampliar um pouco o escopo da análise feita na seção
anterior sobre o fecho ERM e suas variantes. Percebe-se que nas realizações de Verbo optativo
ou de solicitação (+ dativo alvo do desejo/pedido) + desejo/pedido já existe o ato de “pedir”,
que emerge, mutado, como “petição” em C 87 e que é retomado numa das possibilidades de
fecho do requerimento atual.
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No que diz respeito aos ofícios, e também às cartas, pode-se dizer que, apesar da
multiplicidade de propósitos comunicativos que lhes é peculiar, alguns propósitos plasmam
formas textuais mais salientes, como é o caso da atualização da fórmula textual em questão em C
31 e C 34, evidenciando a intenção comunicativa predominante desses ofícios, que é a de
solicitar; como é o caso dos ofícios centrados na ação de expedição, marcando o início de seu
dispositio pela forma “remeto” (C 41, C 43, C 73, C 76); ou das cartas e ofícios cuja finalidade
comunicativa principal é a de ordenar, que evocam a forma “ordeno” na entrada de seu
dispositivo (C 8, C 23, C 29, C 37, C 39).

3.2.4 O fecho de despedida e considerações

Seguindo o percurso de expressões formulaicas não mais distintivas de um determinado
gênero, mas circulantes entre, pelo menos, mais de um deles, apresentamos aqui o fecho que mais
produtivamente é ativado em nosso corpus, representado pela notação Deus guarde (muitos
anos) + nome do beneficiário (+ “para amparo dos vassalos” ou ideia afim, em algumas cartas
do século XVIII). Esse modelo ocorre em 57 (65,5%) das 87 cartas que contêm fecho ou 53,2%
do total das cartas oficiais. Ela é evocada pela abertura do protocolo final das cartas e atua como
fecho. A atualização dessa expressão fixa vai acarretando variações com o passo do tempo. A
primeira vez em que se efetua é na C 1 sob a forma “A Real Pessoade | VMagestade guarde Deos
como todos seus vassallos avemos mister”, que se atualiza na C 3 pela reincidência da mesma
forma. A ordem de dispisição dos elementos dessa TD variam, vindo às vezes o verbo antes,
como em “Guarde Deos aVMagestade | muitos annos”, na C 5, ou adicionando votos às guardas
de Deus, como em C 15: “Deus a VMagestade guarde pormuitos efelises | annos, para bem,
econsolaçaõ de seus vassa- | los fieis”.

Nas ocorrências acima, como se nota, trata-se de “cartas”, pois estão sendo remetidas ao
Rei. Essa mesma TD, contudo, também se atualiza nos ofícios, para os quais funciona
praticamente como uma insígnia por todo o século XIX. Aparece ainda como fecho do único
aviso do corpus, sempre evocada pela constelação discursiva de finalização, marcada
diplomaticamente pela seção do escatocolo. As estratégias quase barrocas das primeiras
ocorrência vão cedendo espaço para variantes mais simples, até à lacônica “Deus guarde aVossa
Excelência”, a variante que mais producentemente atualiza a TD em questão, representando 43
das 57 aparições (75,4%).  Para utilizar novamente a lógica do gráfico de Koch (1997), essa
fórmula que já foi atualizada pelo feixe de quatro traços – “Deus Guarde”, como traço A; “muitos
anos”, B; nome do beneficiário, C; “para amparo dos vassalos” ou afim, D; gerando, portanto,
uma TD ABCD – é atualizado em todo o século XIX mais concisamente, como AC.

Há ainda, no século XVIII, outra estratégia, que pode funcionar como fecho, expressa
pela notação Referência a Deus + verbo “conceder” +  beneficiário da graça divina + votos
de felicidade + para amparo dos súditos e, em especial, do remetente. Ela surge no dispositivo
de C 32, sob a forma

o alticimo comceda aV. Ex.a ejuntamente acom | panhada de todas as felicidades
dignas de sua | bem conhecida ver tude p.a meu emparo e detodos | os que vivem
debaixo da portecam deV. Ex.a”, estando o fecho preenchido por “aVEx.a q’
Deus guarde muitos annos.

C 26, contudo, prescinde dessa fórmula de fecho, de modo que podemos compreender “DEUS
comceda a V.Ex.ª aquelas felecidades que todos | os seus humildes subditos lhedesejaõ, e[cu]
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muito emparticular p.a meu amparo” como uma nova estratégia de fecho, principalmente por sua
localização, o típico locus desse componente introdutor do escatocolo: no final da carta,
imediatamente antes do datatio. Com essa ocorrência, vemos como, mesmo dentro de uma
sincronia, uma constelação discursiva pode evocar diferentes TD ou, para ser mais exato, TD de
diferentes expressões, formalmente diferentes, mas valoravamente equivalentes, e como uma
mesma expressão pode acumular camadas sígnicas em determinado texto, configurando TD,
conforme se passa em C 26; e ou ser expressão apenas de seu sentido denotado, como se dá em C
32.

A partir principalmente de XX.1, a mesma constelação discursiva que evocara “Deus
guarde a” e suas variantes e “DEUS comceda a V.Ex.ª aquelas felicidades [...]” em C 26 passa a
evocar outras TD. Uma dela é a fórmula textual “Saúde e Fraternidade”, que representa 5,7% dos
fechos das cartas oficiais e 4,6% de total dessas cartas; a outra é notada por (modificador +) A
expressão “Saudações”, recorrente em 18,3% dos fechos e presente em 14,9% do corpus. Com
essas novas TD, desaparecem todos os traços restantes, AC, e surgem novos traços, conformando
novas TD: um E, “Saúde e Fraternidade”, representando uma TD; um F, a possibilidade de um
modificador anteposto a Saudações” e G, “Saudações”, resultando, por exemplo, “Cordeaes
saudações” em C 88 ou apenas “Saudações” em C 89. Isso revela não mais a dinâmica de
variação pela qual passam as TD, mas a da mudança.

Outra expressão evocada nas cartas é expressa pela notação Verbo de apresentação +
votos de estima apresentados (+ beneficiário) e pode ser encarada como um fecho, com
ressalva, pois se, por um lado, essa fórmula – que aparece pela primeira vez no corpus em C 80,
do final do século XIX – também pode coexistir com “Saudações”, “Saúde e Fraternidade” ou
com “Deus Guarde a”, por outro lado, ele nunca se apresentou como elemento único de fecho
pela prescindência dessas outras três TD. Em C 98, por exemplo, a forma “Aproveito o ensejo
para retri- | buir a V. S. os votos de elevada estima | e distinta consideração” convive com “Saúde
e Fraternidade”; em C 89, “retribuindo os vossos protestos de estima e | consideração.” divide
espaço com “Saudações”; e em C 80, “Aproveito o ensejo para retribuir os protestos de mi- | nha
estima e consideraçaõ a pessoa de VEx.a” está ao lado de “VEx.a a quem | Deus Guarde”. Desse
modo, por nunca ter aparecido sozinho, esse fecho quiçá seja mais bem lido como uma expressão
formulaica evocada para findar o dispositio.

Discorrendo sobre os fechos, o Manual de redação da Presidência da República
(BRASIL 2002: 11), narra e recomenda:

o fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade óbvia de arrematar
o texto, a de saudar o destinatário. Os modelos para fecho que vinham sendo
utilizados foram regulados pela Portaria nº 1 do Ministério da Justiça, de 1937,
que estabelecia quinze padrões. Com o fito de simplificá-los e uniformizá-los,
este Manual estabelece o emprego de somento dois fechos diferentes de
comunicação oficial:

a) para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República:
Respeitosamente,

b) para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior:
Atenciosamente.

Duas considerações podem ser inferidas desse trecho. A primeira diz respeito a um
venturoso achado nas últimas cartas do corpus. Invocamos a Ventura por nosso corpus ter sido
constituído ao azar do ponto de vista de seu conteúdo, uma vez que foi a legibilidade o norte para
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a seleção dos documentos a se agruparem como corpus. Pois fruto desse acaso, surgiu-nos como
fecho de C 102 a TD (modificador +) A expressão “Saudações” atualizada como “Respeitosas
saudações” e pontualmente a C 107, a carta oficial com que é arrematado nosso corpus, atualiza
essa TD pela fórmula “Attenciosas saudações”. É irrefreável a comparação desses dois fechos
que aparecem em 1930 e 1931, respectivamente, com as recomendações de fecho
“respeitosamente” e “atenciosamente” estabelecidas pela Presidência da Repúblicas para as
comunicações oficiais contemporâneas. O traço F que alegamos acima, a possibilidade de um
modificador anteposto a “Saudações”, pode ser visto como um traço-fonte, de onde emanaram,
modificados, os tão famigerados e familiares fechos nossos de cada dia: “respeitosamente” e
“atenciosamente”. Poderíamos inclusive prefigurar o processo dessa modificação: “cordiais” e
“atenciosiosas” perdem sua dependência como satélite adjetival do fecho, ganham estatuto
adverbial em algum momento do século XX e passam a ser atualizados como fórmula fixa
autônoma, emancipada, em cartas oficiais até serem valoradas, em determinada conjuntura
política-social brasileira, como as formas ideais para se preencher o componente “fecho” nas
cartas da administração pública.

A segunda consideração toca mais na sociedade e faz um apanhado geral de todos os
fechos. Observa-se, delineando um contraponto, mesmo que apenas referencial, com a história do
Brasil, que a mudança da TD “Deus guarde a” para “saudações” ou “saúde e fraternidade” se dá
no corpus pela primeira vez em C 84, de 1891, com “Saúde e Fraternidade”. É essa a primeira
das cartas oficiais após 1889, sendo C 83 de 1887, ou seja, essa mudança sucede logo após a
Proclamação da República, quando se institui um estado laico, em detrimento da Monarquia,
forma de governo de cunho católico em boa parte da Europa e, portanto, pela esteira de Portugal,
no Brasil. E a redução de possibilidades ora estatuída se harmoniza com uma cultura cada vez
mais latente de objetidade e imparcialidade, principalmente, ao menos em teoria, nas instâncias
do poder público. Essas mudanças estabelecidas deixam ver outra faceta das TD, que é o de seu
leito sobre as tradições culturais. Segundo Koch (1997), as TD nunca nascem ex nihilo, advindo
de outra TD ou de uma tradição cultural. Nesse caso, temos novas TD, “Saudações” e “Saúde e
Fraternidade”, que derivam não apenas de uma constelação discursiva de natureza textual, qual
seja a necessidade de um fecho introduzindo o escatocolo, mas igualmente de novas tradições
sócio-políticas que se foram emergindo no Brasil.

Outras mudanças nas formas tradicionais de dizer dentro das correspondências da
administração nesse sentido se evidenciam pela abolição de determinadas expressões nas cartas
oficiais de hoje, a exemplo das expressões “cumpre-me”, atualizada em 9,3% das cartas, ou
“tenho a honra de”, escrito em 8,4% delas. Ambas as formas são evocadas para introduzir a seção
dispositio, depois apenas do prologus, se este ocorrer. Essas expressões representam um dos
componentes diplomáticos, o notificatio ou promulgatio, que foi obliterado na partição analítica a
que procedemos. O Manual de redação, sobre esses termos, coloca o seguinte: “Evite o uso das
formas: ‘Tenho a honra de’, ‘Tenho o prazer de’, ‘Cumpre-me informar que’, empregue a forma
direta” (BRASIL 2002: 12, grifo nosso). E as volutas e as dobras e as doirações, mermadas,
feitas retas, opacas.

Aproveitando o tópico fecho, dominante nesta seção, abrimos o fecho deste trabalho.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Look in thy glass, and tell the face thou viewest,

Now is the time that face should form another;
(SHAKESPEARE, 1970, p. 1043).

Na esteira do tempo, a face mirada, mudada; o tempo sendo tempo de nova geração, do
novo, que é outro, mas herda, preserva lembranças, paternas, avoengas, ancestrais. Atavismo!
Retomamos o mesmo mote com que encetamos este trabalho. O mesmo mote, possível já outro,
porque escrito noutro momento, visto doutro ângulo, atravessado por todas as linhas, atualizado
pela tradição e pela inovação.

Ao final deste trabalho, uma das rotas percorridas em rumo à caracterização das cartas
oficiais norte-rio-grandenses foi justamente a que pusesse em evidência a dinâmica acionada
entre tradição e inovação, verificada pelo estudo das preservações-variações-mudanças por que
alguns gêneros textuais e algumas expressões formulaicas, essas modalidades de TD que
integram as cartas, passaram ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX.

Lidos e analisados documentos de gêneros distintos escritos ao longo de 250 anos, fica a
indagação: afinal de contas, por que chamar todos eles de cartas oficiais? A fim de estreitar mais
o escopo da resposta, reformulamos a questão assim: à parte do universo do discurso, que é o da
experiência comum; do ambiente, que é o da administração pública; de um propósito
comunicativo mais geral, que é o de tratar de questões referentes a esse ambiente; à parte desses
critérios, que são de natureza extralinguística, existem elementos linguísticos que justifiquem o
agrupamento de textos de natureza vária sob uma mesma designação? Estará tão correta a
conclusão escrita no Manual de redação da Presidência da República (BRASIL 2002: 5): “não
existe propriamente um ‘padrão oficial de linguagem’; o que há é o uso do padrão culto nos atos
e comunicações oficiais”. Contudo, na mesma linha, continuando o asserto, é dito: “É claro que
haverá preferência pelo uso de determinadas expressões ou será obedecida certa tradição no
emprego das formas sintáticas, mas isso não implica, necessariamente, que se consagre a
utilização de uma forma de linguagem burocrática” (ibidem, grifo nosso).

Enxergamos, pois, precisamente nos textos (os gêneros) e formas textuais (as
microestruturas, especialmente as expressões formulaicas) que apresentamos ao longo deste
trabalho, ou seja, nessas TD que compõem as cartas oficiais norte-rio-grandenses, o
denominador linguístico que as une, na medida em que essas TD tecem uma grande rede de
possibilidades estruturais, formais, cujas realizações, repetidas com o tempo, acabam
funcionando como um elemento caracterizador das cartas. A existência – ainda que, nalguns
casos, em potencialidade, haja vista, por exemplo, as fórmulas não aparecerem em todos os
gêneros, podendo inclusive estar condicionada a um gênero apenas, nem surgirem num mesmo
gênero todas as vezes – do ofício, do requerimento, do início do narratio por um verbo no
gerúndio, do fecho como “Deus Guarde a” ou “Saudações” e das demais estruturas representam
um critério linguístico, textual, que, junto alguns dos critérios extralinguísticos aventados acima,
licenciam a conjunção de textos heterogêneos sob termo único de “cartas oficiais”. Além disso,
por esse raciocínio, achamos que seja menos arriscado falar numa forma de linguagem
burocrática ou, sendo mais acurado, num conjunto virtual de formas da linguagem burocrática.

Ademais, análise nos trouxe também a conclusão de que mudanças textuais podem
transparecer ou refletir mudanças pelas quais vai a sociedade passando. Se isso ficou patente na
mudança do fecho “Deus Guarde a” pra “Saúde e Fraternidade” nos documentos de nosso corpus
pós-Proclamação da República, suspeitamos que inclusive mudanças de natureza não lexical,
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como na macroestrutura dos gêneros, podem, num exame mais detido, revelar também esse
influxo social.

Ao fim e ao cabo, resta-nos desejar que a V. S.a, Sr. leitor, Guarde Deus por muytos e
felises annos, Cidade de Pau dos Ferros, do Ryo Grande do Norte, mayo de 2014.
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