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RESUMO 
 

 
 

As Irmandades de Nossa Senhora do Rosário foram espaços importantes 
para os negros em Minas Gerais e, em geral, para toda a população brasileira, 
durante o período colonial. Os Livros de Compromissos sobressaíram-se em meio à 
massa documental que trata das Irmandades. Neles constam as regras dessas 
instituições e vários são os temas abordados, emergindo uma série de aspectos dos 
contextos em que foram produzidos. Foi esse tipo de documentação que nos 
interessou e nos fez olhar para a sua linguagem, para as representações 
experienciais dos negros e brancos. Posto isto, o objetivo geral desta pesquisa é 
identificar e analisar os participantes representados linguisticamente no Livro de 
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos pretos da freguesia 
de São Caetano, datado em 1762, que constitui o corpus desta pesquisa, doravante 
LC. Para isso, utilizamos o sistema de transitividade proposto em Halliday e 
Matthiessen (2004) pelo qual o mundo experiencial dos falantes é instanciado no 
texto ao ser realizado pela lexicogramática. Os resultados mostraram que 
participantes negros e brancos realizados explicitamente pela lexicogramática foram 
representados em um número pequeno, apenas cinco negros, e dois brancos. 
Igualmente, os participantes negros e brancos implícitos, identificados pelos 
contextos, também foram poucos, dois de cada um deles. Quando os negros foram 
participantes explícitos, suas funções foram atribuir qualidades a outros participantes 
nos papeis de atributos, classificadores ou qualificadores. Por outro lado, quando os 
participantes negros foram representados implicitamente, eles desempenharam 
papeis semânticos mais ativos, como os de ator. Em relação aos participantes 
brancos, tanto aqueles representados explicitamente, quanto aqueles representados 
implicitamente, três dos quatro desempenharam a função de dizente. Essa função 
destaca o papel de uma pessoa branca que teria voz entre os negros para orientá-
los em suas obrigações e para requerer ações jurídicas. Um branco no papel de 
dizente mostra parte das ideologias de uma sociedade marcada pela escravidão que 
via o negro como fonte de problemas e que, ainda, o impedia de ter representação 
jurídica. Em suma, constatamos que a maior preocupação dos redatores do LC foi 
representar participantes relacionados a cargos e funções, sem especificações 
sociais. Porém, os contextos estão no texto porque são instanciados nele e, por isso, 
os resultados das análises mostraram algumas questões sociais naqueles 
participantes que identificamos como negros ou brancos explicitamente na 
lexicogramática, ou implicitamente quando recorremos às informações contextuais. 
 

Palavras-chave: Gramática Sistêmico-Funcional;Transitividade; Livros de 
Compromisso. 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Brotherhoods of Our Lady of the Rosary were important places for black people 
in Minas Gerais and in general for the whole Brazilian population during the colonial 
period. The Livros de Compromisso (Books of Regiment) stood out in the midst of 
data documental mass dealing with the Brotherhoods. In these books there are the 
rules of these institutions with several themes addressed, with a number of aspects 
emerging from the contexts in which they were produced. It was that kind of 
documentation that interested us and made us look at their language, at the 
experiential representations of black and white people. Having said that, the goal of 
this research is to identify and analyze the participants that were represented 
linguistically in the Livros de Compromisso (Books of Regiment) of the Brotherhood 
of Our Lady of the Rosary of the black people from the parish of São Caetano dated 
in 1762, which constitutes the corpus of this research, henceforth LC. For this, we 
have used the transitivity system proposed in Halliday e Matthissen (2004) by which 
the experiential world of speakers is instantiated in the text when it is realized by 
lexicogrammar. The results have showed that black and white participants that were 
realized explicitly by lexicogrammar were represented in a small number, only five 
black ones and two white ones. Likewise, implicit black and white participants that 
were identified by the contexts were also a few, two of each. When black people 
were explicit participants, their function was to assign qualities to other participants in 
the roles of attributes, classifiers or qualifiers. On the other hand, when the black 
participants were represented implicitly, they played more active semantic roles, such 
as actors. In relation to white participants, not only the explicitly represented ones but 
also the implicitly represented ones, we have observed that three of the four 
participants played the role of sayers. This function highlights the role of a white 
person who would have voice among black people to guide them in their duties and 
to require legal action. A white person in the role of a sayer shows part of ideologies 
of a society marked by slavery that saw black people as a source of problems, and 
also prevented them from having legal representation. In summary, we have found 
that the biggest concern of the writers of the Livros de Compromisso (Books of 
Regiment) was to represent the participants related to positions and functions without 
social specifications. However, the contexts are in the text because they are 
instantiated in it, and therefore, the results of the analysis show some social issues in 
those participants that we have identified as black or white ones explicitly in the 
lexicogrammar or implicitly in contextual information. 
 

Keywords: Systemic Functional Grammar; Transitivity; Livros de Compromisso 

(Books of Regiment). 
 

 

 

 

RESUMEN 



 

 

 

Las Hermandades de Nuestra Señora del Rosario fueron lugares importantes para 

los negros en Minas Gerais y, em general, para toda la población  brasileña durante 

la época colonial. Los Libros de Compromiso se sobresalen entre los documentos 

que tratan de las Hermandades. Em ellos constan las reglas de esa instituición y 

varios son los temas abordados, emergiendo una serie de aspectos de los contextos 

em que fueron producidos. Fue esse tipo de documentación que nos interesó y nos 

hizo mirar para su lenguaje, para las representaciones experienciales de los negros 

e blancos. Luego, el objetivo general de este trabajo es identificar y analizar los 

participantes representados lingüisticamente en el Libro de Compromiso de la 

Hermandad de Nuestra Señora del Rosário de los negros de la freguesía de São 

Caetano, com fecha de 1762, que es el corpus de esta investigación, a partir de 

ahora LC. Para eso, utilizamos el sistema de transitividad propuesto em Halliday e 

Matthiessen (2004), por intermédio del cual, el mundo de las experiencias se 

codifican en el texto al ser realizado por la léxico-gramática. Los resultados 

mostraron que participantes negros y blancos realizados explicitamente por la 

lexicogramática fueron representados en un pequeño número, apenas cinco negros, 

y dos blancos. Igualmente, los participantes negros y blancos implícitos, 

recuperables por el contexto, también fueron escasos, dos de cada uno de ellos. 

Cuando los negros fueron participantes explícitos tuvieron las funciones de atribuir 

cualidades a otros partipantes por medio de los papeles de atributos, clasificadores e 

calificadores. Por otro lado, cuando los participantes negros fueron representados 

implicitamente, ellos desempenharon papeles semánticos más activos, como el de 

actor. Em relación a los participantes blancos, tanto aquellos representados 

explicitamente como aquellos representados implicitamente, tres de los cuatro 

desempenharon la función de emisor. Esa función destaca el papel de uma persona 

blanca que tendría voz entre los hermanos negros para orientarlos en sus 

obligaciones e para requerir acciones judiciales. Um blanco en el papel de emisor 

muestra parte de las ideologias de una sociedad marcada por la esclavitud que veía 

al negro como fuente de problemas y que, además, le negaba su representación 

jurídica. Resumiendo, constatamos que la mayor preocupación de los redactores del 

LC, fue en representar participantes relacionados a cargos y funciones, sin 

especificarlos socialmente. Sin embargo, los contextos están en el texto porque son 

codificados en el, y por eso, los resultados de las análisis mostraron algunos de los 

aspectos sociales en aquellos participantes que fue posible identificar como negros o 

blancos explicitamente en la léxico-gramática, o implicitamente cuando recurrimos  a 

las informaciones contextuales.  

 

Palavras Claves: Gramática Sistémica Funcional; Transitividad; Libros de 

Compromiso. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As irmandades1, associações leigas em torno de um santo de devoção, já 

nos  haviam chamado a atenção desde os tempos da graduação do curso de 

História. Foi durante essa época que conhecemos o trabalho do historiador Caio 

Boschi (1986a), intitulado Os leigos e o poder: irmandades leigas e política 

colonizadora em Minas Gerais, referência usada até hoje em estudos sobre 

irmandades mineiras. Esse fenômeno despertou o nosso interesse devido à 

abrangência social que essas associações tiveram durante o período colonial, a qual 

não se restringia somente aos grupos abastados da sociedade colonial daquele 

tempo, mas também, e de modo especial, abrangia os grupos sociais que se viram 

prisioneiros de um cruel e violento sistema escravista. Trata-se dos negros de um 

modo geral, libertos ou não, crioulos ou africanos. 

A observação do papel ocupado por essas agremiações levou os 

analistas a aprofundarem seus conhecimentos acerca desse fenômeno, voltando-se 

para as fontes por elas produzidas. Entre as fontes, destacam-se os Livros de 

Compromisso, ou simplesmente Compromissos, pois “fornecem informações sobre a 

dinâmica interna [dessas] organizações” (BORGES, 2005, p. 32). Por intermédio 

deles, também podemos entender das “relações sociais e de poder, das 

transformações econômicas, dos comportamentos e dos sentimentos das 

coletividades neles capitulados ou neles e por eles envolvidos” (BOSCHI, 2007b, p. 

281). 

O Compromisso era, ainda, um documento que atestava a legalidade da 

irmandade. Nele constavam os estatutos que iriam reger os irmãos associados, seus 

deveres e direitos e todos os aspectos referentes à organização e ao funcionamento 

da irmandade. Em sua elaboração, havia um especial cuidado, pois ele era 

submetido a instâncias eclesiásticas ou régias, dependendo do período histórico. 

Talvez, por isso, fosse o único entre os livros de irmandade que recebia um 

tratamento artístico (MONTANHEIRO, 2008/2009). 

                                                             
1
 A terminologia “irmandade” e “confraria”, embora apresentem certas diferenças, tem sido adotada como 

sinônimos em várias pesquisas, tais como as de Boschi (1986a), Borges (2005) e Montanheiro (2008/2009). 
Nesta pesquisa, adotaremos essa tendência por facilitar a nomenclatura. 



17 

 

No decorrer desta investigação, essa documentação despertou o 

interesse em saber como a linguagem teria sido usada para codificar experiências 

dos grupos sociais que estiveram envolvidos naquele contexto, e que tipo de 

participantes teriam sido representados em um Livro de Compromisso de uma 

irmandade de negros. 

Em vista desse interesse, selecionamos como corpus o Livro de 

Compromisso de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da freguesia de São 

Caetano, datado de 1762, doravante LC. A escolha por uma Irmandade do Rosário 

dos pretos foi motivada por ser uma irmandade representativa dos negros, pois, 

como identifica Boschi (1986a), ela foi das mais numerosas em Minas Gerais.  

A nossa proposta consiste em abordá-lo sob o ponto de vista da 

linguagem, identificar os participantes representados, com base na Metafunção 

Ideacional da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), concebida por M.A.K. Halliday 

(1994; 2004).  

Durante o projeto de qualificação, formulamos três questões iniciais para 

a pesquisa: quais são os participantes representados no LC, com ênfase nos 

participantes negros; em que papéis semânticos atuavam; e como as escolhas 

linguísticas estariam relacionadas aos contextos em que o LC havia sido produzido. 

Entretanto a análise piloto mostrou que os negros haviam sido 

representados explicitamente nas realizações lexicogramaticais em pouquíssimas 

ocasiões. Então tivemos que recorrer aos contextos, para que pudéssemos 

identificar a condição social de negro dos participantes. Outro fato que chamou 

nossa atenção foi que, mesmo quando representados de modo explícito, os 

participantes negros haviam sido localizados nas expansões, funcionando como 

acréscimos às orações principais. 

A partir dos resultados da análise piloto e considerando o contexto 

colonial da escravidão, formulamos nossas hipóteses: 

 

 Haverá maior tendência a localizarmos os participantes negros nas 

expansões do que nas orações principais. E, também, 
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  Haverá uma maior tendência a identificarmos esses participantes no nível do 

implícito (cf. metodologia), recorrendo às informações históricas para 

depreendermos a condição social de negro do participante. 

 

Com o avanço da descrição e análise do corpus, confirmávamos em parte 

essas hipóteses, pois, de fato, os dados mostraram que houve maior quantidade de 

participantes identificados nas expansões. Contudo, quanto a identificarmos os 

participantes negros, nem mesmo as informações contextuais possibilitaram que 

pudéssemos identificar maior quantidade de participantes considerados negros. 

Identificamos apenas dois participantes que poderiam ser identificados como negros 

implicitamente, devido às pesquisas históricas ou a certas realizações 

lexicogramaticais que sugeriam o pertencimento ao grupo social dos negros. 

Assim, voltamos nossa atenção para os participantes explicitamente 

representados em sua condição de negros, mas também tivemos um resultado 

pouco alentador. Verificamos haver apenas cinco participantes negros realizados 

explicitamente por recursos linguísticos. 

Estávamos diante de um dilema: esperávamos um maior índice de 

participantes, se não explicitamente, pelo menos representados de modo implícito, 

que pudessem ser deduzidos em sua condição de negro. Porém, havíamos 

identificado somente sete no total, entre explícitos e implícitos. 

A partir desses resultados, optamos por identificar e analisar também os 

participantes brancos, uma vez que os havíamos detectado na tessitura do LC, e os 

historiadores já haviam chamado a atenção para o fato de que eles também 

poderiam ser aceitos em uma irmandade de negros. Com essa possibilidade, 

passamos a ampliar o foco de nossas análises.  

O passo seguinte foi reformular as perguntas, ajustando-as ao que o 

corpus nos possibilitava e ao nosso próprio interesse, com base nos pressupostos 

teóricos desta pesquisa. Com essas questões em mente, organizamos as perguntas 

da seguinte maneira: 

 

i) Como foram representados linguisticamente os participantes no LC?  
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ii) Por se tratar de uma irmandade de negros, quais seriam os papéis 

semânticos atribuídos aos participantes negros, em relação aos 

participantes brancos, uma vez que ambas as etnias fazem parte daquela 

instituição? 

 

iii) Que relações existem entre o contexto de situação em que o LC foi 

produzido e as representações linguísticas de participantes negros e 

brancos? 

 

A partir dessas questões, formulamos os objetivos da pesquisa para 

tentar responder a elas. Sendo assim, o objetivo geral consiste em: 

 

I. Identificar as representações linguísticas dos participantes nos complexos 

oracionais do LC. 

 

Com base no objetivo geral, delimitamos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

i) mapear e descrever os processos, os participantes e as circunstâncias do 

sistema de transitividade que estejam relacionados ao mundo experiencial dos 

negros e dos brancos;  

 

ii) analisar as expansões que agreguem informações relevantes sobre os 

participantes das orações principais; 

 

iii) relacionar os papéis semânticos desses participantes ao contexto de situação 

no qual o LC foi produzido. 

 

Com vistas a levar adiante essa proposta, lançamos mão da teoria 

Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), concebida por Halliday (1979; 1982; 2004), 

ampliada e revisada em trabalhos posteriores. Um desses trabalhos é a obra An 

Introduttion to Functional Grammar (HALLIDAY, MATTHIESSEN, 2004), que versa, 
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entre outros assuntos, sobre o sistema de transitividade e o lógico-semântico da 

Metafunção Ideacional. É por meio desses sistemas que os usuários da língua 

representam as experiências externas e internas, organizando-as na linguagem. 

Portanto, esses sistemas podem nos auxiliar na identificação dos participantes 

representados no LC e seus papéis semânticos no complexo oracional. 

Não obstante, essa não foi a única teoria que, de uma forma ou outra, 

trouxe contribuições para esta pesquisa. Utilizamos a Crítica Textual, a Filologia e a 

Paleografia, para nos auxiliarem na leitura, transcrição e edição do LC e até mesmo 

na compreensão de sua historicidade. Elas nos permitiram, a partir de sua edição, 

constituir o corpus de modo a poder manuseá-lo, uma vez que se tratava de um 

manuscrito do século XVIII. A edição foi uma necessidade imposta pela antiguidade 

do documento que dificulta a sua leitura, não tanto pelo traçado da letra, que é bem 

distinguível, mas por “apresentar caracteres diferentes do da escrita atual” (ACIOLI, 

1994, p.5). Com esse procedimento, colaboramos não só com a viabilização de 

nossos objetivos, mas também com “a recuperação do patrimônio cultural escrito de 

uma dada cultura” (CAMBRAIA, 2005, p. 19). 

Além desses referenciais teóricos, utilizamos conhecimentos advindos da 

História em nossa pesquisa. Essa área do conhecimento contribuiu para a 

constituição das informações contextuais sobre as irmandades e os Livros de 

Compromisso. E, sobretudo, nos permitiu conceber o LC como um documento-

monumento na acepção de Le Goff (1996). Com base nas ideias desenvolvidas pelo 

autor, o LC pode ser entendido como documento, porque é um produto das escolhas 

adotadas pelos grupos sociais que o produziram e dos historiadores ou 

pesquisadores que o selecionaram. E também como um monumento, pois ele “pode 

evocar o passado, perpetuar a recordação” (1996, p. 535). 

Nessa perspectiva, compreender um documento é reconhecê-lo como um 

documento/monumento, isto é, como o resultado das escolhas de grupos sociais 

que mantêm diversas relações de poder, com o intuito de perpetuar uma 

determinada imagem do passado. O documento/monumento é uma forma de 

construir a memória de certos aspectos da sociedade, a partir da seleção que se faz 

ao registrar os fatos. 
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Portanto, ao evidenciarmos o LC como um documento/monumento, 

procuramos investigar, com base na transitividade, que imagem da irmandade foi 

construída a partir das escolhas lexicogramaticais que os produtores do LC 

utilizaram para representar participantes no LC. 

Para cumprir os objetivos propostos, desenvolvemos a metodologia qualitativa 

inspirada na GSF, com o propósito de mapear e descrever os elementos de 

transitividade, isto é, os processos, participantes e circunstâncias nos complexos 

oracionais. 

Em relação à organização desta dissertação, ela consta de quatro capítulos, 

além da Introdução e das Considerações finais, partes sucintamente descritas a 

seguir. 

A primeira parte é a Introdução do trabalho, na qual expomos as informações 

mais gerais desta pesquisa.  

Segue-se à introdução, o Capítulo 1, no qual abordamos os contextos 

culturais das irmandades e do LC. Para construí-lo, recorremos aos estudos 

históricos que tratam sobre esses assuntos, selecionando alguns deles, em função 

da abordagem de aspectos que estavam presentes em nosso corpus. 

No Capítulo 2, discorremos a respeito da fundamentação teórica que 

respalda esta investigação. Nesse capítulo, descrevemos a Linguística Sistêmico 

Funcional e detalhamos, de forma mais pormenorizada, o sistema de transitividade e 

o sistema lógico semântico.  

O Capítulo 3 é composto pela descrição da metodologia que adotamos 

para analisar a transitividade juntamente com sistema lógico-semântico. Nele, 

também damos informações sobre a metodologia adotada para a edição do texto.  

Na penúltima parte, Capítulo 4, apresentamos os resultados da análise do 

corpus, nos quais descrevemos os elementos da transitividade no complexo 

oracional. Nesse capítulo, incluímos uma seção para as discussões preliminares dos 

dados analisados. 

Então, vêm as Considerações finais, nas quais descrevemos os principais 

resultados de nossas análises, incluindo alguns possíveis desdobramentos. 

Na próxima seção, damos início às informações contextuais. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS IRMANDADES E DO LIVRO DE 

COMPROMISSO 

 

 

A teoria que utilizamos como referência oferece um arcabouço teórico-

metodológico que permite ao pesquisador não perder de vista a estreita relação 

entre a linguagem e o social na análise de textos. 

Na perspectiva dessa teoria, postula-se que texto e contexto estão ligados 

em uma relação dialética, em que o texto constrói o social, e o social, por sua vez, 

constrói a linguagem. Consequentemente, o texto sempre estará vinculado ao 

contexto, ou, dito de outra forma, “há o texto e há outro texto que o acompanha: 

texto que vai ‘com’, isto é, o contexto” (HALLIDAY; HASAN,1989, p.5). 

Em função desses pressupostos, a compreensão dos contextos das 

irmandades e dos LC constitui-se tarefa obrigatória, com vistas a embasar  o 

processo de descrição e análise dos dados nesta pesquisa. 

 

 

1.1 As Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos pretos no Brasil e em 

Minas 

 

 

As irmandades, organizações fraternais formadas por leigos que se uniam 

em torno de um santo de devoção para atender às necessidades de seus 

congregados. Elas surgiram durante a Idade Média, época em que a necessidade de 

obter proteção ou algum tipo de assistência levou as pessoas a se organizarem em 

associações caritativas e piedosas.  Com o passar do tempo, essas associações 

foram se proliferando, surgindo, em Portugal, por exemplo, a Irmandade da 

Misericórdia, no ano de 1498, cujo modelo inspirou as irmandades no Brasil durante 

o período colonial e parte do XIX2 (BOSCHI, 1986). 

                                                             
22

 O auge das Irmandades brasileiras, certamente foi o século XVIII, entrando gradualmente em declínio durante 

o século XIX. Apesar disso, algumas das práticas religiosas dessas instituições ultrapassaram os séculos e 
perduram até os dias de hoje, haja vista a festa do Rosário realizada na cidade do Serro durante os anos de 
1988-89 pesquisada por Borges (op. Cit., 2005, p. 35), que segundo ela, “guardara uma grande importância não 
só para os negros da cidade e lugarejos vizinhos, como, também, para toda a população”. 
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Embora as irmandades europeias tenham servido de modelo para as 

associações no Brasil, aqui elas adquiriram outros traços, já que distintas foram as 

configurações sociais, econômicas, políticas e culturais existentes na América 

Portuguesa. Essa nova configuração sócio-histórica imprimiu um grau de 

complexidade e dinamismo bem peculiares a essas irmandades em terras 

brasileiras. 

Essas instituições foram espaços em que variados modos de 

sociabilidade foram estabelecidos entre os diversos estratos sociais durante o Brasil 

Colônia. Aqui, elas foram incentivadas pelas autoridades coloniais e tiveram um 

importante significado, tanto para as camadas sociais menos favorecidas, como a 

dos escravos, quanto para as camadas mais abastadas (BORGES, 2005; BOSCHI, 

1986a, 1986b; SOUZA, 2006). 

Em relação à origem das Irmandades do Rosário em Portugal, afirma 

Simão (2006, p.18) que ela se deve ao “incentivo de São Domingos Gusmão”, no 

ano de 1282. Porém, após a sua morte, a devoção foi esquecida durante dois 

séculos, para ser reavivada por padres dominicanos ao final desse tempo. Pouco 

depois foi levada para terras dominadas pela Coroa Portuguesa, as terras do 

continente africano e as da América. Dessa forma, Portugal marcava, não somente a 

sua presença nesses espaços, como também propagava a fé católica (SIMÃO, 

2006). 

Embora as irmandades tenham sido formadas por leigos e tenham 

gozado de certa autonomia, o vínculo ao catolicismo era inevitável para essas 

associações, sejam elas do Rosário ou não. A relação entre elas e a Igreja Católica 

evidenciava-se no processo de implantação do “catolicismo tradicional”, aquele que 

apresentava “caráter leigo, social e familiar” (SCARANO apud SIMÃO, 2006, p.18). 

O caráter leigo decorria da administração dessas associações, e o familiar e social 

confundiam-se naquele período, não havendo entre eles delimitações muito claras. 

Consequentemente, é patente que aspectos da religião católica se 

sobressaiam nos textos dos Compromissos das irmandades. Contudo, alguns 

historiadores defendem a ideia de que, apesar de o catolicismo ter sido obrigatório e 

de ter constado nos registros escritos dos Compromissos, as religiosidades africanas 
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e indígenas igualmente podem ser detectadas, senão tanto nos textos 

compromissais, pelo menos nas práticas sociais (BORGES, 2005). 

Nessa mesma linha de pensamento, Allisson Eugênio (2010, p. 47) 

acrescenta que, embora os negros tenham vivenciado “algumas devoções cristãs, 

(...) [isso era feito de modo] a adaptá-las ao quadro de suas heranças africanas, que 

não sucumbiram ao cativeiro (...)”. Para comprovar essa ideia, o pesquisador 

apresenta como dado uma imagem de Nossa Senhora do Rosário identificada na 

Irmandade de Barbacena, datada de 1809. Essa imagem católica foi representada 

com um búzio na ponta do rosário, elemento advindo da “cultura religiosa dos orixás” 

(EUGÊNIO, 2010, p. 47). Para ele, mais do que uma simples peça decorativa, 

tratava-se, por um lado, de uma forma de lançar luz à nova existência incerta que os 

esperava, bem como de uma herança africana recriada, com o acréscimo de novos 

valores culturais (tais como a crença em Nossa Senhora). 

Apesar de o dado acima ser indício da influencia africana em terras 

mineiras, não se pode esquecer de que quase não há referência dessas práticas nos 

Livros de Compromisso, como ocorre no que estamos analisando, em que nada é 

registrado a esse respeito. Atividades como essas, em sua maioria, não são 

reveladas nos Compromissos, pois estavam “envolvidas em muitos segredos e 

silêncios”, afirma Quintão (2000, p. 167). Uma explicação para isso é que o Livro de 

Compromisso destinava-se à vistoria de uma autoridade que não via com bons olhos 

práticas religiosas e sociais dos negros. Dessa forma, calar-se a respeito de 

aspectos conflituosos ou que poderiam trazer problemas à irmandade pode ser 

entendido como uma espécie de tática para obter aprovação desse documento e 

poder participar de atos públicos. 

De qualquer forma, a presença do catolicismo é ponto pacífico para 

diversos historiadores e pode ser facilmente percebida nas linhas textuais dos 

Compromissos, tal como nós constatamos em nosso corpus. Para exemplificar essa 

questão, nos remetemos à própria denominação da irmandade, registrada em seu 

frontispício como de Nossa Senhora do Rosário, devoção pertencente à hagiografia 

cristã. Também no capítulo 1 do LC, verificamos a presença do catolicismo, em que 

se descreve o Zelador como “homem branco, temente a Deus”. Enfim, era  
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característica marcante dessas instituições disseminarem a fé católica que marcou 

presença durante todo o período colonial brasileiro. 

No que concerne à implantação da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário em terras brasileiras, o primeiro registro de que se tem notícia, segundo 

Borges (2005), se deu durante o século XVI, na cidade de São Paulo. Segundo a 

historiadora, o responsável pela sua fundação foi o padre jesuíta José de Anchieta 

(BORGES, 2005).  

Daí em diante, essas organizações fraternais disseminaram-se por todo o 

território brasileiro. Segundo Montanheiro (2002, p. 37), elas “teriam aportado nas 

Minas juntamente com seus descobridores bandeirantes” e, aqui, teriam sido “muito 

numerosas”. De certa forma, a implantação dessas associações leigas nas Minas 

Gerais foi facilitada pela própria ação da Coroa Portuguesa, uma vez que havia 

criado uma legislação proibitiva da entrada de ordens religiosas nessas paragens. 

De acordo com Borges (2005, pp. 56-57), o Império Português tomara tal decisão, “a 

fim de controlar o contrabando e reservar para si os benefícios da extração do ouro 

e diamantes”. Embora tal interdição tenha recaído sobre o clero regular, mais 

claramente sobre as Ordens Primeiras3, ela não foi suficiente para evitar a entrada 

desses religiosos. 

É importante destacar que essas leis não se aplicaram ao clero secular, 

que “marcou presença atuando com as confrarias na promoção dos cultos católicos”, 

nas palavras da historiadora (idem, p. 57). Assim, coube aos leigos e aos padres 

seculares promover o catolicismo, aquele de que falamos anteriormente ‒ o 

catolicismo tradicional. 

Sobressaíram-se desse processo as irmandades, entidades que, entre si,  

congregavam diversos estratos sociais, por vezes antagônicos. Exemplo disso são 

os distintos oragos que atraíam grupos representativos de diversos estratos sociais. 

Podemos citar as Irmandades do Santíssimo Sacramento, representativas das 

camadas sociais mais altas. No extremo oposto da sociedade colonial, temos as 

                                                             
3
 Borges (2005, p. 57) cita trabalho de Fábio Carneiro Rodrigues (1995) para explicar que “as Ordens Primeiras 
congregavam religiosos reunidos em uma ‘família’, seguindo ideais evangélicos e contraindo votos públicos”. Já 
as Ordens Segundas são aquelas que “pertenciam as religiosas reclusas”. Em relação às Ordens Terceiras, 
expõem que estas haviam sido fundadas por São Francisco de Assis e “compunham-se de leigos ‒ homens e 
mulheres ‒ que seguiam o ideário das Ordens Primeiras, às quais se vinculavam”.         
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irmandades que congregaram os africanos ou brasileiros escravizados, como as do 

Rosário, de Santa Efigênia ou de São Benedito. 

Entretanto, não se pode pensar que havia uma homogeneidade social no 

interior dessas irmandades, pois até mesmo aquelas autodenominadas de “pretos4” 

poderiam admitir representantes das camadas sociais de maior destaque social, 

como os brancos que fizeram parte de algumas delas. A presença desse segmento 

foi entendida por alguns historiadores como controle da autonomia das irmandades 

e seu cerceamento, diz Aguiar (1993). Porém, para o autor, essas escolhas traziam 

à tona outras questões, tais como apoio material à instituição. Além disso, a própria 

atuação dos irmãos brancos era delimitada por regras e, por isso, deve ser 

relativizada a ideia de controle exercido pelos brancos, embora não totalmente 

descartada. 

Os estudos da composição social dessas organizações fraternais 

contribuem ainda para dar a conhecer alguns estratos sociais existentes à época. 

Isso pode ser notado no uso de vocábulos como “preto” ou “negro”, “forro”, “livre” ou 

até mesmo “branco”, como vimos linhas atrás, que são bem recorrentes nos 

Compromissos. Sendo assim, cabe esclarecê-los, minimamente que seja. 

Primeiramente, focalizaremos os termos “negro” ou “preto”. O historiador 

Eduardo França Paiva (2009, p. 184), ao investigar dados documentais da comarca 

do Rio das Velhas, dos anos de 1720 a 1784, observou que “as designações 

negro(a), preto(a) ou moleque parecem ter se referido, na maior parte das vezes, a 

africanos(as)”. Assim, ao que tudo indica, uma irmandade que se denomina de 

“pretos”, seria composta de homens escravizados vindos da África, e não do Brasil, 

pois, se tivessem nascido aqui, seriam chamados de “crioulos” (PAIVA, 2009, 

p.184). 

Em relação aos outros termos, como “forro” ou “liberto”, Albuquerque e 

Fraga Filho (2006) expõem que era “o indivíduo que deixava de ser escravo” (p.145). 

Isso quer dizer que “forro” e “liberto” eram condições jurídicas dos homens negros. 

Da mesma forma, o uso do termo “cativo” ou “captivo”, como poderia ser grafado 

naquele período, denota também a condição jurídica do homem negro, um homem 

escravizado.  

                                                             
4
 Termo usado à época. 
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Em suma, pode-se dizer que a origem dessas irmandades em terras 

mineiras confunde-se com a própria descoberta do ouro e das primeiras formações 

populacionais, adquirindo traços marcantes dessas configurações sociais. A 

importância delas não se restringiu somente aos grupos sociais mais favorecidos 

daquele tempo, mas também, e de modo especial, aos que se viram prisioneiros do 

sistema escravista – os negros, de um modo geral, libertos ou não, crioulos ou 

africanos. 

Esse grupo conseguiu, por estar no interior dessas associações leigas, se 

inserir minimamente na sociedade durante o período colonial. Em seu interior, 

também foram estabelecidas várias formas de relações entre os associados e outros 

negros e, até mesmo, entre eles e seus senhores ou outros homens brancos. Essa 

diversidade se deve, em grande parte, ao fato de que, apesar de existirem 

irmandades ditas de negros, delas participavam também outros grupos sociais, tais 

como brancos e pardos, como foi dito anteriormente (BORGES, 2005). Esse aspecto 

contribuiu para o estabelecimento de uma complexa rede de relações sociais e um 

alto grau de contradições, objeto de estudos. 

Esses  estudos sobre o tema se ampliaram, o que propiciou o surgimento 

de diferentes formas de compreender as irmandades. Algumas abordagens 

enfocaram diversamente suas funções e as definem de modo diverso também. Entre 

esses modos diversos de conceber as irmandades, destacamos aqueles que as 

definem como ferramentas do poder régio, funcionando como elemento coercitivo, 

dominador e centralizador a serviço da metrópole (BOSCHI, 1986); como espaço de 

sociabilidade, servindo de válvula de escape às agruras da escravidão (BOSCHI, 

1986, 2007a, 2007b); ou ainda, como lugares em que novas identidades foram 

recriadas, resultando em identidades híbridas (BORGES, 2005). 

Sob quaisquer dessas perspectivas, os pesquisadores dessa temática 

têm as irmandades, em geral, como um dos elementos-chave para explicar a história 

social do Brasil e, em grande medida, a de Minas Gerais, durante o período colonial. 

Boschi (2007a, p. 59), inclusive, afirma que uma explicação histórica do país e de 

Minas somente será viável quando se obtiver “uma boa compreensão da 

emergência e da dinâmica das irmandades”. 
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De fato, apesar das divergências entre os estudiosos desse fenômeno, é 

acordado entre eles o entendimento da promoção da solidariedade entre os irmãos, 

nos termos daquele período histórico: a comum  caridade e a devoção aos santos, 

isto é, uma intensa religiosidade. Note-se que a solidariedade era expressa em 

ações como: acompanhamento dos irmãos mortos em seus enterros; missas 

rezadas tanto pelos irmãos vivos quanto pelos defuntos; ajuda material aos irmãos 

necessitados, podendo variar de acordo com as posses de cada uma das 

irmandades (BOSCHI, 1986; REIS, 1991; BORGES, 2005). 

O zelo com que as confrarias tratavam seus mortos era uma exigência 

das “Constituições Primeiras5 do Arcebispado [, estabelecendo] que as missas pelas 

almas dos vivos e defuntos deviam ser regularmente promovidas conforme os 

recursos de cada uma dessas instituições”, conforme palavras do historiador João 

José Reis (1996, p. 2006). 

Embora essa tenha sido uma obrigatoriedade imposta pelas 

Constituições, a atenção aos mortos era uma das questões fundamentais para a 

sociedade colonial cristã e, sobretudo, para os negros escravizados que, em geral, 

não teriam um enterro digno se não fossem filiados a uma irmandade. A sorte dos 

defuntos que não fossem filiados a nenhuma irmandade seria os lugares ermos ou 

as praias, servindo de alimento para todo tipo de animal, informa Soarez (2000), 

referindo-se ao estudo de irmandades no Rio de Janeiro. Mas essa situação não era 

privilégio somente do Rio de Janeiro, pois se estendia a todo o território brasileiro 

durante a colônia. Outro destino dos corpos era o adro das igrejas, que, apesar de 

ser um lugar sagrado, não tinha prestígio social, pois denotava pobreza extrema e 

destinava-se aos indigentes e irmãos de confrarias muito pobres (EUGÊNIO, 2010). 

Pertencer a uma irmandade era, portanto, uma das poucas chances que 

os negros teriam para serem enterrados com dignidade cristã. Contudo, até mesmo 

para aqueles que faziam parte de uma confraria, ser enterrado em solo sagrado e 

socialmente aceito nem sempre era viável. Isso ocorria, segundo Eugênio (2010, p. 

42), porque “nem todas as irmandades tinham capela própria. Por isso, elas se 

abrigavam em uma igreja matriz ou paroquial, ou até mesmo em uma capela de 

                                                             
5
 Fábio César Montanheiro (2002, p. 46) informa que as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia foi o 
documento que “regulou, desde o início do século XVIII, a vida religiosa no Brasil”, vigorando até o período 
Imperial brasileiro, embora já com algumas alterações. 
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outra confraria, tendo um número de sepulturas muito limitado”. Daí que o destino de 

parte de seus mortos fosse o adro, lugar sagrado, mas sem prestígio social. 

Voltando às questões econômicas, verifica-se que, apesar das limitações 

que a situação financeira precária poderia impor a algumas irmandades, isso não se 

constituía em um impedimento para os associados cuidarem de seus mortos. 

Exemplo disso pode ser constatado em nosso corpus, em que há vários capítulos 

que tratam desse aspecto, embora seja uma irmandade pobre e sem capela própria, 

notadamente, no capítulo 10, no qual se lê: “E o dito Capelão (...) será obrigado | a 

assistir [ilegível] os Irmãos moribundos e acompanhar os defuntos (...)”; e também 

no capítulo 13: “Será obrigada esta irmandade | a mandar dizer duas Missas por 

cada Irmão que falecer”; e, ainda, no capítulo 14, em que se descreve o que a 

irmandade deve ter em seu poder para conduzir os irmãos mortos: “terá esta 

irmandade uma tumba ou esquife com | almofada, toalhas, coberta de pano preto e 

forquilhas com suas almofadinhas e mais fábrica necessária”. 

Além da função espiritual com os mortos, em algumas irmandades 

também se pode observar o cuidado com os mais pobres e miseráveis. Reparamos 

esta preocupação no capítulo 6 do corpus desta pesquisa, em que descrevem a 

função do Procurador como sendo o responsável pelas cobranças dos anuais e 

entradas, com as seguintes ressalvas para os irmãos pobres: 

 

Cobrará os anuais dos irmãos e irmãs dela, exceto do que for notoriamente 
pobre e miserável, o qual gozará dos mesmos sufrágios como que se 
pagasse tudo por inteiro; antes sim, esta mesma Irmandade, [ilegível] 
podendo o socorrerá com o que lhe for necessário. 

 

Como foi dito anteriormente, os festejos ao santo, ou santa de devoção, 

faziam parte das funções das irmandades. Sobre esse assunto, o pesquisador 

Alisson Eugênio (2010, p. 67) assegura que: 

 

Entre os negros associados em irmandades, elas [as festas] serviam, entre 
outras funções, para celebrar uma vivência devocional no espaço de suas 
associações religiosas e ser uma referência para a (re)construção das 
relações de poder e de identidades dentro e fora do espaço. Ao mesmo 
tempo, elas também lhes serviam como momento de lazer (...)”. 
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Porém, apesar de ser esta uma questão tão importante, como assevera o 

historiador, em nosso corpus pouco se esclarece sobre os aspectos acima citados. 

Ao contrário, nos chama a atenção o pequeno número de informações elucidativas 

em relação aos festejos em homenagem a Nossa Senhora do Rosário no LC aqui 

analisado. Entre as breves informações, menciona-se o dia da festa no capítulo 17, 

sem muitos detalhamentos, como se observa nas palavras seguintes: “Mandará esta 

irmandade festejar a Nossa Senhora do Rosário no dia que em Mesa se assentar 

com toda a solenidade possível a que assistirá a irmandade com as suas opas”. 

Outra menção sucinta sobre a festa encontra-se no último capítulo, o 18, em que é 

registrado tão somente que a Mesa administrativa nova será entregue após um mês 

ter se realizado a festa. 

Talvez a omissão das escolhas lexicogramaticais em relação à festa 

esteja relacionada à necessidade de não se tocar em assunto pouco pacífico para 

as autoridades eclesiásticas. Borges (2005, p. 181) fala a respeito disso, quando 

afirma que “a festa foi alvo de perseguições ao longo do século XVIII por um setor 

da Igreja reformadora”, porque havia nelas várias práticas consideradas indecentes, 

sobretudo quando estavam vinculadas aos negros. 

Resumindo, pertencer a uma irmandade era uma questão de inserção 

social tanto para negros como para brancos, mas exigia-se, para isso, o pagamento 

das anuais e entradas, estipulado por cada uma delas. Além dessa exigência, havia 

outras que eram determinadas no LC, variando conforme cada contexto a que 

pertencia a irmandade. 

Para compreender o funcionamento desses sodalícios, é imprescindível 

descrever os cargos, as funções e as pessoas que os ocupavam. É desse assunto 

que trataremos a seguir. 

 

 

1.2 Os cargos nas irmandades de negros 

 

 

No tocante à gestão, as irmandades eram dirigidas por uma mesa diretora 

que contava com vários integrantes. Entre os cargos observados por Borges (2005), 
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podemos citar os de juiz, rei e rainha, tesoureiro, escrivão, procurador, irmãos de 

mesa e outros que não se aplicam ao corpus desta pesquisa.  

Os cargos e suas funções eram delimitados pelo Livro de Compromisso 

de cada Irmandade e poderiam variar conforme o contexto de situação de cada 

Irmandade. Em vista disso, abordamos os cargos que foram representados como 

participantes que constam em nossas análises, a fim de elucidar os contextos de 

uso dos produtores do LC. 

 

a) O Juiz  

 

O juiz representava o cargo mais alto na irmandade, e, por vezes, de 

acordo com as pesquisas de Borges (2005), conflitava com o do rei, não ficando 

nítido a quem pertencia o maior destaque. Essa situação foi detectada também nas 

realizações lexicogramaticais usadas para representar o juiz e o rei, presentes em 

nosso corpus. Em relação ao juiz, constava que: “O [ilegível] Ofício do Juiz é o de 

maior importância, peso e consideração, que há nesta Irmandade”; uma 

representação muito semelhante à do rei no capítulo 9, em que se lê: “cujo Rei 

querendo assistir nos atos de Mesa e disposições dela, o pode fazer; e terá voto 

como qualquer Oficial ou Irmão, gozando, porém, o principal lugar”. Sendo assim, a 

transitividade aponta para uma variável de campo em que não há uma clara 

definição sobre o detentor do cargo mais importante.  

No que tange ao tipo de pessoa que poderia assumir essa função, o 

historiador João José Reis (1991, p.54) esclarece que “todas as Irmandades exigiam 

que o cargo máximo de juiz ou presidente (...) fosse ocupado por alguém ‘da raça’. 

Irmandades de brancos eram presididas por brancos, de mulatos, por mulatos, de 

pretos, por pretos”. Também Borges (2005, p. 81-82), em vista dos resultados de 

suas pesquisas sobre Irmandades do Rosário dos pretos, é esclarecedora, quando 

diz que “os compromissos eram unânimes: o cargo de juiz seria sempre ocupado por 

um homem negro”.  
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b)  Reis e Rainhas 

 

Segundo Eugênio (2010, p.78) a prática de escolher reis nas irmandades 

só ocorriam em irmandades de negros. Por sua vez, Borges (2005, p.88) esclarece 

que “tanto para o escravo quanto para o forro ser rei conferia-lhe um estatuto 

diferente dentro do grupo”, portanto eram os negros que exerciam essas funções. 

Simão (2010, p. 88) refere-se à “coroação dos monarcas negros”, reproduzindo a 

fala de outra pesquisadora quanto ao tema dos reis.  

De fato, em geral, os pesquisadores associam esses cargos aos negros. 

Sobre esses cargos, Souza (2002) chama a atenção para o fato de que nem sempre 

os Compromissos se referem a esses reis e rainhas, aventando a hipótese de isso 

ocorreria porque essas atividades não eram “plenamente aceitas pelas autoridades 

eclesiásticas” (idem, p. 194). Na mesma linha de pensamento, Borges (2005) 

acredita que a omissão desses cargos pode ter sido ser uma estratégia utilizada 

pelos seus redatores para facilitar a sua aprovação por parte das autoridades. 

 

c)  Escrivão 

 

O escrivão, junto ao tesoureiro e ao procurador, era um dos cargos de 

maior importância na escala hierárquica da irmandade, somente abaixo do juiz, 

segundo Borges (2005). Ele tinha a função de registrar em livros tudo o que fosse 

relacionado à irmandade, tais como a entrada dos irmãos, os gastos da irmandade, 

os pagamentos por serviços prestados, entre outros. Dessa forma, em geral, esses 

cargos eram preenchidos por pessoas brancas (BOSCHI, 1986; AGUIAR, 1993). Na 

mesma linha, Borges (2005) declara que os compromissos, de modo unânime, 

definiam que os cargos de escrivão e tesoureiro deveriam ser preenchidos “por 

homens brancos” (p. 82). Porém, ela mesma identificou apenas uma irmandade do 

Rosário, em Santa Luzia, em fins do século XVIII, cujos cargos foram destinados a 

negros, porque já devem ter existido negros que sabiam ler e escrever. O nosso 

corpus apontou para um contexto de situação um pouco inusitado, pois, na 

Irmandade, havia a possibilidade de aceitarem pessoas que não soubessem ler ou 
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escrever para o cargo. Nesse caso, outro faria essa tarefa, e poderia ser qualquer 

irmão letrado ou o Zelador, homem branco. 

 

d)  O Procurador 

 

Como já foi dito, o cargo de procurador era um dos mais importantes da 

instituição. Segundo Quintão (2002, pp. 29-30), o seu ofício era o de “gerir e 

administrar os negócios internos da Irmandade (...)”, como também cuidar dos 

negócios das irmandades, “devendo instruir as suas contas com documentos que 

mereçam fé em juízo”. Como se pode notar, esse era mais um dos cargos que 

preenchidos por homens brancos, porque, nas palavras de Simão (2010, p. 86), 

“esses cargos demandavam certa instrução ou boa situação financeira”, e, ainda, 

segundo Aguiar (1993, p 69), porque o escravo era destituído de “personalidade 

jurídica”. No LC analisado por nós, as representações de mundo desses 

participantes também apontaram para funções relacionadas à defesa dos interesses 

da Irmandade no campo jurídico, entre outros. 

 

e) O Procurador (ou Andador) 

 

O procurador, mais comumente denominado andador, não integrava o 

quadro hierárquico mais alto da irmandade, vinha abaixo do juiz, tesoureiro, escrivão 

e procurador (BORGES, 2005). Ele, “além de comunicar aos irmãos as reuniões da 

diretoria e a morte dos membros da organização, cobrava as mensalidades e os 

aluguéis, fazia as compras da irmandade e resolvia algumas pendências externas à 

confraria” (idem, p. 82). O papel semântico atribuído ao Procurador ou Andador 

preto no corpus desta pesquisa, apontou funções relacionadas a um processo 

verbal, atestando as informações históricas. A representação experiencial desse 

participante em nosso corpus indicou, além das informações históricas, a condição 

social de negro da pessoa que preencheria esse cargo. 
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f) Capelão 

 

Em decorrência de os padres desempenharem atividades relacionadas à 

Igreja Católica, eles podem ser considerados homens brancos, senão pela sua cor, 

pelo menos por estarem vinculados à Igreja Católica, que representa o mundo dos 

brancos. O capelão desempenharia funções determinadas pela própria irmandade, 

visto que ele era uma espécie de funcionário (AGUIAR, 1993). A ele cabia rezar as 

missas, cuidar dos enfermos, preparar os enterros, entre outras funções (BORGES, 

2005; QUINTÂO, 2002; BOSCHI, 1986). 

Nos também verificamos esse tipo de relação entre a irmandade e o 

capelão no LC analisado em nossa pesquisa, visto que a ele foi atribuído o papel de 

recebedor. Esmolas (pagamento) seriam dadas a ele após ajuste do valor com a 

Mesa Administrativa. Também foi representado no papel semântico de dizente de 

missas e de portador da qualidade de votar. 

 

g) Zelador 

 

Não constatamos muitas referências a esse cargo, uma das poucas foi 

em Pinheiro (2006) que, ao pesquisar a Irmandade do Rosário de Mariana, o 

identificou na documentação por ela estudada, mas sem nenhuma informação a seu 

respeito. Nós, ao contrário, detectamos o Zelador em vários papeis semânticos, 

presença que sugere um contexto situacional que nos permitiu verificar que se 

tratava de um homem branco com funções relacionadas à orientação dos irmãos de 

Mesa e à guarda dos bens da Irmandade, se for consentida pela própria mesa 

administrativa. 

Em suma, no corpus analisado nesta pesquisa, foi possível identificar 

cargos que já haviam sido estudados pelos historiados, assim como outros que não 

haviam sido, ou até mesmo desvendar aspectos não tratados pelas pesquisas 

históricas. 

Cabe, portanto, contextualizar essa documentação que utilizamos como 

corpus de uma pesquisa linguística, o que será feito na seção seguinte. 
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1.3  O Livro de Compromisso 

 

 

As confrarias deixaram uma rica documentação, destacando-se os Livros 

de Compromisso (LC), que se constituem em fonte de informações sobre as regras e 

a organização dessas associações (BORGES, 2005, p. 32).  

De forma similar, Samara e Tupy (2010, p. 105) elencaram dezessete 

tipologias para documentos históricos, entre as quais identificam o “livro do Tombo e 

documentos relativos às irmandades, recolhimentos, seminários, confrarias e santas 

casas” (grifo nosso). Essa documentação pode ainda ser agrupada em séries 

temáticas que representam fontes para investigações da vida religiosa cotidiana. O 

LC insere-se no que as autoras agrupam como dados referentes às irmandades que 

podem fornecer informações sobre: 

 

a reconstrução de estratégias de vida e redes de solidariedade de homens 

pobres, livres, cativos e/ou libertos. Permitem melhor conhecimento da 

família negra livre e/ou cativa” (...). (SAMARA; TUPY, 2010, p.106). 

 

No que se refere à organização desse documento confrarial, Borges 

considera (2005, p. 79) que as regras ou estatutos eram compilados em um livro 

denominado “Compromisso” e que “amparavam-se num modelo mais ou menos 

padrão” com base no Compromisso das Misericórdias Portuguesas.  

O Compromisso não era o único dos livros que as confrarias detinham em 

seu poder. Além dele, as irmandades possuíam vários outros para realizar seus 

registros diários. Montanheiro (2008/2009, p. 129) informa que, nas irmandades por 

ele analisadas, havia mais seis livros com diversas finalidades, tais como registrar a 

entrada dos irmãos, as receitas e as despesas, as determinações da mesa 

administrativa. 

Apesar de ser mais um dos vários livros que as confrarias detinham em 

seu poder, o Compromisso era um dos mais significativos. O aspecto diferenciado 

desse livro foi constatado por Adalgisa Arantes Campos (2005, p. 16), a qual declara 

que “as irmandades, quando angariavam recursos, tentavam se aprimorar na 
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ornamentação [dos Livros de Compromisso], cuidando de reservá-los a um calígrafo 

caprichoso”. 

O caráter especial deste livro pode ser entendido pelo valor cultural que 

significava para as irmandades, pois ele era utilizado no ritual de entrada do novo 

irmão. Ademais, o status conferido a ele devia-se ao fato de ser o documento que 

atestava a legalidade da irmandade. 

Em seu aspecto visual, percebia-se o esmero dessas organizações 

fraternais e, embora seguissem certa padronização, como diz Borges (2005), cada 

um guardava marcas específicas em sua redação dos contextos dos quais faziam 

parte. Entretanto, Montanheiro (2002, p. 45) diz que, “apesar de sua possível 

diversidade, tinha como fator temático constante o regulamento que regia a vida da 

irmandade e se constituía formalmente segundo certa disposição concernente à 

materialidade do texto”. 

Esses esforços tinham o objetivo de obter paridade legal diante da 

sociedade. Por isso, Maristela dos Santos Simão (2010, p. 57) afirma que os 

“membros [da mesa diretora] realizavam esforços necessários para dar início a essa 

oficialização”. Ela ainda informa que, de início, fora o bispo ou algum de seus 

emissários que levaram adiante esse empreendimento, o qual era realizado no 

próprio local. Segundo a autora, e também Boschi (1986ª) esse processo fora 

modificado em meados do século XVIII, mais precisamente em 1765, quando o 

controle passou às mãos da Coroa, por intermédio de seu tribunal da Mesa da 

Consciência e Ordens. 

A respeito dessa questão, é importante esclarecer que nem sempre a 

elaboração dos Compromissos coincidia com a fundação da irmandade (BOSCHI, 

1996), o que não constituía impedimento para a sua existência. Porém, essa 

oficialização era considerada vantajosa, pois, assim, “os irmãos poderiam participar 

de atos públicos” (SIMÃO, 2010). 

Com o Livro de Compromisso, os irmãos poderiam ser reconhecidos pela 

sociedade como irmãos de uma irmandade específica e gozarem de certo prestígio 

social. Exemplo desse status pode ser observado no corpus em análise, uma vez 

que, por meio desse LC, os irmãos poderiam se reconhecer e ser reconhecidos pela 
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sociedade como irmãos do Rosário dos pretos da freguesia de São Caetano, e não 

simples negros ou homens escravizados. 

Nesse sentido, o LC pode ser concebido como o lugar textual em que se 

constrói a imagem do grupo, sendo um livro, de algum modo, diferenciado. Nas 

palavras de Márcia Almada (2006, p. 32), ele poderia ser uma daquelas obras que 

podem ser incorporadas de “um valor honorífico”. Contribuindo para essa aura 

especial que o acompanhava, salta aos olhos o aspecto visual. Esse investimento 

estético é perceptível em nosso corpus, sobretudo na organização da mancha 

escrita do texto, no uso de capitulares ornamentadas, de linhas rubricadas em todos 

os capítulos e na letra caligráfica esmerada (Cf., item 3 do anexo 2). Enfim, esses 

elementos não somente contribuíam “para tornar a informação textual mais 

compreensível” (ALMADA, p. 32), mas também: 

 

agregavam valor à obra, proporcionavam um suporte para a prática artística 
e se relacionavam aos valores estéticos de um dado período. Os elementos 
decorativos não são triviais. Manuscritos (...) sempre foram itens de alto 
valor social. (...). Eram considerados bens de prestígio e conferiam status a 
seus proprietários (ALMADA, pp. 33-34). 

 

Daí talvez o porquê de o Livro de Compromisso não fazer parte daqueles 

que circulavam livremente na organização fraternal, dado o caráter distintivo que lhe 

era conferido. Ele, na verdade, era utilizado somente em certas ocasiões, tais como 

“sessões de leitura (...) [na cerimônia] de entrada de irmão” (Montanheiro, 1999, p. 

19).  

Em relação a esse aspecto, Márcia Almada (2006, pp.31-32) esclarece 

que “o livro de compromisso era objeto de circulação restrita: somente os irmãos 

integrantes da Mesa Administrativa e as autoridades eclesiásticas responsáveis por 

sua aprovação tinham contato direto com ele”. Isso é perceptível no capítulo 4 de 

nosso corpus, no qual se lê: “Não é de menos conta o oficio de Escrivão porque a 

ele pertence o cuidado de todos os livros desta Irmandade (...)”. Portanto, caberia ao 

escrivão ter o cuidado de todos os livros, incluindo o de Compromisso. 

Salientamos que, muito embora esses Compromissos estivessem em 

mãos de poucos, isso não impedia de tudo que eles circulassem, já que a cada ano 
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os cargos seriam renovados e seus novos integrantes seriam os seus novos 

guardiões, explica Montanheiro (2008/2009). 

Ao analisarmos o ambiente que circundava os livros de compromissos, 

pensamos que ele possa ser considerado, na condição de texto, um “artefato 

cultural”, por agregar certo valor em determinada cultura, ou seja, um texto que 

produz determinados significados e que pode ser muito valorizado pelas pessoas 

que estiveram relacionadas a ele (HALLIDAY, 2004, p. 3). 

Nesse sentido, inferimos que, para a Igreja e a Coroa, o Compromisso 

poderia ser fonte de uma preocupação constante e objetivava à manutenção, ao 

controle e à observância dos irmãos associados. Sendo assim, para a esfera 

religiosa e para o Estado, esses livros representavam uma ameaça ao poder 

consolidado. Era, por isso, uma fonte de preocupações, muito embora a 

materialidade do Compromisso significasse a existência de uma organização que 

também lhes era conveniente em muitos casos, já que as irmandades assumiram 

muitas dentre as funções que deveriam ser do Estado ou da Igreja (BOSCHI, 

1986a). 

Já para os irmãos que detinham os encargos administrativos, o Livro de 

Compromisso era um artefato que governaria os irmãos congregados, ditando as 

normas da irmandade. Ele representava um modo de organizar e determinar as 

tarefas dos seus integrantes, e sua escrita realizava os regimentos dessa instituição. 

A palavra escrita indicava as obrigações e as leis “de caráter inviolável, que 

deveriam ser conhecidas e seguidas por todos” (BORGES, 2008, s/p).  

Ele também significava um meio de legitimar a irmandade, se ele fosse 

aprovado por autoridades competentes. Produzir significados que as autoridades 

que o legitimariam gostariam de ver materializados no seu Compromisso poderia ser 

conveniente para os seus produtores, facilitando a sua aprovação. 

E para os irmãos, em geral, e especificamente para os negros, o que o 

Compromisso significaria? A sua importância era patente, sobretudo no processo de 

iniciação dos irmãos, como foi dito. Era por meio da aceitação das palavras 

instanciadas no texto compromissal que os irmãos se comprometeriam a seguir e 

guardar os “(...) capítulos e mais coisas dela [da irmandade]”, como se lê no capítulo 

I de corpus em análise nesta pesquisa. Mais ainda, era nele que se materializavam 
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as palavras instanciadas dos contextos situacionais em que se poderia vislumbrar a 

possibilidade de receber apoio em suas necessidades. 

O Livro de Compromisso significava, todavia, a possibilidade de integrar 

um grupo, de atuar dentro de um dos poucos espaços onde diversos grupos sociais 

poderiam ser agentes de suas ações. Se não fosse assim, como explicar a enorme 

disseminação das irmandades (de negros, brancos ou mulatos), e, sobretudo, das 

Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos? 

Em suma, podemos dizer que o texto do Livro Compromisso não somente 

remetia às obrigações dos irmãos, mas também às obrigações da irmandade 

perante seus congregados, bem como a construção de uma imagem da instituição 

diante da sociedade. Essas palavras, com certeza, ressoariam nas mentes e 

corações dos irmãos que as integravam. 

Vemos, pois, que ele, como artefato cultural, é uma “instância do 

significado social em um contexto de situação particular, um produto de seu entorno, 

um resultado de um processo contínuo de escolhas na rede de significados da 

cultura, codificados no sistema linguístico”6 (GHIO; FERNÁNDEZ, 2008, p. 36-37). E, 

como tal, ele pode ser visto como um produto reconhecido à época em que foi 

produzido e, sobretudo, como um “objeto altamente valorizado” (HALLIDAY; 

HASAN, 1989, p. 11). 

Sendo então um produto valorizado à época em que foi produzido, ele 

poderá conter os aspectos sociais e situacionais que se inseriram nele, ou, segundo 

Halliday (1978), que se instanciaram nele, codificando-se na lexicogramática. 

Portanto, na representação do mundo experiencial por meio do discurso, observável 

no sistema de transitividade, podem emergir alguns dos aspectos do contexto, como 

os grupos sociais que participavam da irmandade, observáveis nos participantes 

representados no LC. 

Nesse sentido, foi possível observar, no corpus de nossa pesquisa, 

participantes representados pelo sistema de transitividade que emergiram do 

contexto colonial escravista. Para exemplificar, constatamos participantes tais como 

“homem branco”, “preto” e “negro” nas realizações lexicogramaticais, pessoas 

pertencentes a grupos sociais daquela época. Da mesma maneira, verificamos 

                                                             
6
 Todas as traduções são de minha autoria e responsabilidade.  
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condições jurídicas de alguns desses participantes, tais como “forro” e “cativo”, 

representados linguisticamente nas orações, instanciações dos contextos que 

influenciaram as escolhas linguísticas usadas para representá-los. Compreender os 

significados ideacionais é possível porque “todo texto parece trazer consigo algumas 

influências do contexto” (EGGINS; MARTIN, 2008, p. 338).  

Para compreender os significados ideacionais que produziram certas 

representações de participantes no LC, passamos a detalhar o referencial teórico 

que utilizamos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

 

Nesta pesquisa, adotamos a teoria desenvolvida pelo linguista M. A. K 

Halliday (1978; 1982; 2004) e pesquisadores como Hasan (1989), Eggins (2002), 

entre outros, denominada Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), que adota o 

aspecto social como parte integrante da descrição linguística. Desde os primeiros 

trabalhos, Halliday preocupou-se fundamentalmente em entender e explicar o 

aspecto funcional da linguagem, ou seja, o uso da linguagem em determinados 

contextos sociais. Trata-se, pois, de uma teoria social da linguagem, tendo em vista 

a relação intrínseca que mantém com os grupos sociais que dela fazem uso. 

Barbara e Macêdo (2009, p. 90) destacam que ela pode ser caracterizada “como 

uma teoria semiótica porque se preocupa com a linguagem em todas as suas 

manifestações”, procurando entender com quais finalidades os seres humanos a 

usam, de que maneiras o fazem e “onde a usam”. 

Halliday (1978; 1982; 2004) defende que, quando os seres humanos 

usam a linguagem, estão, na verdade, produzindo e trocando diversos significados 

culturais de acordo com seus propósitos e os contextos em que estão integrados. 

Nessa perspectiva, a linguagem faz parte dos vários sistemas de significação que 

existem nas sociedades (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 4). Porém, ela é um sistema 

que não opera isoladamente, mas em redes de sistema “que, tomados em seu 

conjunto, constituem a cultura humana”. 

Nota-se que na LSF o conceito de sistema é um dos eixos norteadores de 

seu pensamento. De acordo com Ghio e Fernández (2008), Halliday o teria herdado 

de Saussure (1916), sendo mais tarde retomado e modificado por Firth (1957), que 

lhe deu uma nova perspectiva. Saussure (1916) identificou duas dimensões da 

linguagem, a dimensão sintagmática e a paradigmática no sistema linguístico. 

Com base em Saussure, Halliday postula que as duas dimensões da 

linguagem estão relacionadas dialeticamente. A dimensão paradigmática da língua 

refere-se ao conjunto de opções, ou um potencial de escolhas de que usuários da 

língua podem lançar mão ao fazer uso da língua; enquanto a dimensão sintagmática 

é representada nas realizações desses significados na estrutura da linguagem. Isso 
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quer dizer que “cada opção de um sistema, ou de uma rede de sistemas, é realizada 

por uma estrutura”, de acordo com Eggins (2002, p. 315). 

Portanto, o sistema refere-se, ao mesmo tempo, à rede de escolhas 

possíveis (potencial de significados), mas também à própria realização dessas 

escolhas na trama dos textos, na lexicogramática das orações (estrutura da língua). 

Daí que realização seja também um dos conceitos chaves da LSF, pois estabelece o 

vínculo entre os eixos sintagmático e paradigmático. Sintetizando essa ideia, 

Rodrigues-Júnior (2006, pp. 41-42) afirma que “os fenômenos pertinentes à ordem 

paradigmática ‘se realizam’ por meio de sua materialização na organização 

sintagmática da oração”. 

O outro termo chave para compreender a LSF é o de função. Ao dizer que 

a linguagem é funcional, Halliday ressalta os diversos propósitos a que a linguagem 

atende. É a partir desse componente funcional da linguagem que os significados são 

produzidos nos textos. Esse conceito deve ser entendido em seu estreito vínculo 

com o contexto social, pois, segundo Halliday (1978; 1982; 2004), os falantes 

apresentam necessidades reais em relação ao entorno social e, para supri-las, usam 

a língua. Para ele, o aspecto funcional da língua faz alusão aos diversos usos que 

os falantes fazem da linguagem para atender aos propósitos contextualmente 

situados e, ao mesmo tempo, a uma propriedade intrínseca da linguagem humana. 

Ao longo de suas pesquisas, o linguista propôs três funções comuns a 

todas as línguas, as quais foram denominadas de metafunções, que podem ser 

resumidas da seguinte maneira: metafunção ideacional (representação linguística do 

mundo experiencial dos falantes); metafunção interpessoal (a interação entre 

falantes por meio da linguagem); metafunção textual (a produção de textos para 

interagir com os outros e representar o mundo das experiências).  

Nessa teoria, percebe-se claramente que o aspecto social passa a ser um 

elemento obrigatório para compreender a linguagem, pois o uso é condicionado ao 

contexto social, assim como o contexto é construído pelo uso da linguagem. Nessa 

perspectiva, Halliday e Matthiessen (2004) propõem que o sistema linguístico seja 

um sistema semiótico, como tantos outros que integram a cultura humana, mas um 

sistema bastante especial que se divide em três estratos funcionais. 
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Ao tratar sobre a organização estratificada da linguagem defendida em 

Halliday, Ghio e Fernández (2008, p. 18) destacam que a linguagem possui a 

propriedade de ser “estratificada em níveis funcionais” ou “(sub) sistemas” 

constituindo-a de modo hierárquico. Como esses níveis mantêm uma relação 

hierárquica, o nível mais alto se realiza no subsequente, e assim sucessivamente, 

prosseguem as autoras.  

Em síntese, elas esclarecem uma importante questão para a LSF: apesar 

de a linguagem ser estratificada em três níveis, não se pode deixar de entendê-la 

em seu vínculo com o mundo social. Portanto, o contexto (cultural e situacional) 

passa a ser considerado também um estrato ‒ o quarto estrato. Para ilustrar a 

estratificação da linguagem em sua relação com a estrutura social, segue o 

diagrama que Ghio e Fernandez (2008, p. 19) utilizaram: 

 

 

                             FIGURA 1 - Os quatro estratos da linguagem 
                             Fonte: EGGINS, 2002, p. 146. (Adaptada.) 

 

Na figura, notamos que o nível mais alto é o “contexto” (contexto de 

cultura e de situação) que, nas palavras de Ghio e Fernández (2008, p. 18), 

corresponde ao “estrato superior na teoria da linguagem”, representado acima da 

linha mais grossa da figura. Esse estrato envolve os três estratos internos da 

linguagem: o nível semântico, o lexicogramatical e o fonológico (ou grafológico, no 

caso do texto escrito). As autoras concluem dessa representação gráfica dos 

estratos que “o contexto é parte integrante do modelo funcional para descrever a 

Contexto 

Cultural + Situacional 

Semântica 

Sistemas de significado 

Léxico-gramática 

Sistemas de expressão 

Fonologia/Grafologia 

Sistemas de som ou letra 
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linguagem” e, nesse modelo, “o sistema linguístico estratificado está ‘incrustado’ no 

contexto”, isto é, toda explicação do sistema linguístico deve levar em conta os 

contextos em que a linguagem ocorre. 

Do exposto, depreende-se que os conceitos de contexto de cultura e de 

situação são peças chaves para a LSF, portanto cabe esclarecê-los. Com esse 

intuito, selecionamos o primeiro capítulo de Language, context, and text: aspects of 

language in a social-semiotic perspective, em que Halliday (HALLIDAY; HASAN, 

1989) explica, de modo bem didático, esses conceitos. Nessa obra, faz referência 

aos textos escolares. Ele explica que a compreensão dos textos, por parte dos 

alunos, é dependente da compreensão das três variáveis do contexto de situação a 

que estão vinculados: em primeiro lugar, é preciso saber o que deve ser feito, o 

assunto abordado, o tipo de lição solicitada (o campo); em segundo, o tipo de 

relação que é predominante entre as partes, a relação entre o produtor e o receptor 

do texto, isto é, entre o aluno e o professor (a relação); e, em terceiro lugar, as 

diversas formas de ordenar o texto, pois dependendo do tipo de texto, se é um texto 

expositivo ou escrito, terá que ser organizado distintamente (o modo). Essas três 

variáveis constituem o registro de um texto, que se refere à situação em que ele foi 

produzido. 

Halliday explica que, para que essas variáveis possam ser 

compreendidas naquele contexto escolar, é indispensável que as pessoas partilhem 

de pelo menos alguns códigos culturais, referindo-se ao contexto de cultura. Entre 

os aspectos culturais que incidem no registro escolar que Halliday (HALLIDAY; 

HASAN, 1989) destacou, teríamos, entre outros: o conceito que se tem da 

educação, do conhecimento escolar ou do conhecimento cotidiano; como se 

concebe a relação entre os agentes educacionais; quais os valores e crenças que há 

sobre a educação. 

A exemplificação de Halliday (HALLIDAY; HASAN, 1989) torna claro que 

certos aspectos da cultura incidem sobre o contexto de situação. Sendo assim, as 

variáveis do registro estão submersas no contexto de cultura e são afetadas por ele. 

Para sintetizar esses conceitos, podemos dizer que o contexto de cultura 

é definido por Halliday e Hasan (1989, p. 46) como “um plano de fundo mais amplo 

diante do qual o texto tem que ser interpretado” ou diante do qual os textos serão 
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produzidos. Esse é o meio pelo qual os seres humanos produzem significados a 

partir de uma dada cultura, englobando os seus aspectos sócio-históricos e culturais. 

Dessa forma, as instituições culturais, suas representações simbólicas, seu modos 

de pensar e de viver, formam o contexto de cultura, que, por sua vez, se instancia no 

contexto de situação, colaborando para a produção de significados que falantes 

realizam por meio da linguagem. 

Dito de outra forma, 

 

O homem, situado histórica e socialmente numa cultura, seleciona, a partir 
dessa cultura, o modo como vai produzir texto, a forma como interagirá com 
os participantes da interação, tendo em vista um conhecimento, um 
conteúdo experiencial que será realizado com a seleção que fará. 
(BARBARA; MACÊDO, 2009, p. 93). 

 

Dos significados produzidos no LC, nesta pesquisa, utilizaremos a 

metafunção ideacional, principalmente, o sistema de transitividade, e sua 

correspondente variável de campo, para compreender quais foram os participantes 

representados em nosso corpus e as influencias dos contextos situacionais nas 

escolhas que os redatores optaram para representar participantes. 

No próximo item, esclarecemos melhor a metafunção ideacional, 

composta pelo sistema de transitividade e pelo sistema lógico. 

 

 

2.1 A metafunção ideacional 

 

 

A metafunção ideacional refere-se ao uso da linguagem para representar 

as experiências externas e internas do mundo dos falantes. Ela é organizada em 

dois componentes: o experiencial, que modela as experiências do mundo à nossa 

volta por meio do sistema de transitividade; e o lógico, que organiza os componentes 

oracionais por meio do sistema de taxis ou do lógico-semântico.  

Nas seções subsequentes, detalharemos, primeiramente, o sistema de 

transitividade, principal interesse analítico, e, em segundo lugar, o sistema lógico, já 
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que há uma grande incidência de orações complexas no corpus em análise, e elas 

podem contribuir com informações relevantes sobre os significados experienciais. 

 

 

2.1.1 O sistema de transitividade 

 

 

O texto é a unidade analítica principal para a compreensão dos 

significados ideacionais, já que é o que falantes produzem quando usam a 

linguagem em variados contextos. Gouveia (2009) esclarece que, embora o texto 

seja a principal unidade de descrição, é na oração que se processa a gramática, 

porque é nela que são instanciados os significados. 

Assim sendo, a análise dos significados experienciais representados no 

texto deve focar as orações, porque são as unidades em que se instanciam essas 

experiências. Consequentemente, é na lexicogramática que podemos observar a 

sua materialidade, permitindo-nos fazer uma descrição textual dessas experiências, 

por meio de categorias analíticas do sistema de transitividade. 

O sistema de transitividade é o responsável pela realização do significado 

experiencial, e é por meio dele que podemos identificar as representações de 

mundo, pois esse sistema realiza linguisticamente o mundo da experiência, 

construindo-o por meio de tipos de processos que, por sua vez, são realizados pela 

lexicogramática. 

Isso quer dizer que é no sistema de transitividade que se pode observar a 

materialização de três componentes para entender a representação do mundo 

experiencial, quais sejam: os processos (indicam o que está ocorrendo); os 

participantes (quem está envolvido no evento representado); e as circunstâncias 

(elementos opcionais ou adicionais que oferecem detalhes do evento, como: onde 

ocorreu? Em que circunstâncias ocorreu? Quando ocorreu? Etc.). Os processos são 

localizados nos grupos verbais; os participantes, nos grupos nominais; e as 

circunstâncias, nos sintagmas preposicionados e grupos adverbiais. 

Os processos são elementos centrais na configuração experiencial da 

oração, que, junto aos participantes envolvidos na ação representada, constituem o 
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“centro experiencial” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 176). Por essa 

centralidade, neles nos deteremos mais, com a descrição dos seis tipos de 

processos que Halliday (2004) apontou, conforme figura abaixo: 

 
                                 FIGURA 2 - Tipos de processos 

                                 Fonte: HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 172. (Traduzido.) 

 

 

Dessa figura, depreende-se que há várias formas de representar os 

dados experienciais, visto que são seis os tipos de processos: do fazer, do sentir, do 

ter, do existir, do comportar-se e do dizer. As pessoas podem realizar diferentes 

escolhas entre esses processos, as quais permitem distinguir as variações de 

transitividade em um texto. 

A disposição em círculo dos tipos de processos demonstra que não há 

predomínio de um sobre o outro. Neles há apenas escolhas possíveis e formas 

diversas de representar o mundo experiencial, a partir dessas escolhas. 

Já o uso de pontilhado nas fronteiras entre um processo e outro faz 

alusão ao fato de que estas não são muito definidas e, por isso, um processo pode 

influenciar o outro que está ao lado. Consequentemente, existe a possibilidade de 

que um processo possa estar “partilhando características de cada um” dos 

processos que lhe fazem fronteira e adquiram “um caráter próprio” (p. 171). 
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É importante esclarecer que a descrição dos processos não quer dizer 

que eles estejam totalmente circunscritos à classificação proposta na GSF, pois 

essa teoria é de base funcional. Isto quer dizer, segundo Fuzer e Cabral (2010, p. 

31) que a proposta de Halliday e Matthiessen (2004) é uma interpretação dos 

processos a partir dos contextos de uso, pois “em linguagem tudo é relativo, 

inclusive a identificação dos tipos de processos”.  

Nesse sentido, uma análise pode trazer resultados diferentes para a 

classificação de um mesmo processo, dependendo do contexto em que ele tenha 

sido usado, explicam Fuzer e Cabral (2010). Como exemplo, elas apresentam o 

processo “tocar” que pode ser classificado como material num contexto musical, 

(tocar um instrumento), mas também pode ser classificado como mental, num 

contexto sentimental, (o ato de sensibilizar uma pessoa). 

A descrição e classificação dos processos, participantes e circunstâncias 

serão explicados na próxima seção. 

 

 

2.1.2 As categorias analíticas do sistema de transitividade: processos, 
participantes e circunstâncias 

 

 

Como foi dito anteriormente, são seis os tipos de processos usados para 

construir o mundo experiencial no discurso, classificados de: materiais, mentais, 

relacionais, existenciais, verbais e comportamentais. 

Para cada um desses processos, haverá pelo menos um participante 

obrigatório, e outros, que podem ser opcionais. Completando o quadro da 

transitividade, encontramos as circunstâncias que, embora sejam participantes 

menos centrais, também podem contribuir com informações adicionais sobre os 

processos (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). 

Na sequência, descrevemos cada tipo de processo e seus participantes 

opcionais. 
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a) Os processos materiais e seus participantes 

 

 

O primeiro dos seis processos são os materiais. Eles representam 

“acontecimentos e ações” do mundo experiencial, explicam Ghio e Fernández (2008, 

p. 100), e estão vinculados aos grupos verbais do fazer, tais como trabalhar, dar, 

colorir, entre outros. 

Em geral, referem-se a mudanças do mundo material, mas também 

podem referir-se a mudanças de fenômenos abstratos. Para esse tipo de processo, 

sempre haverá um participante obrigatório, chamado de ator, aquele que realiza a 

ação, podendo ser humano ou não. 

Outros participantes vinculados a processos materiais podem ser 

afetados ou cumprir outros papéis dentro da oração, mas não são obrigatórios. Um 

desses participantes é chamado de meta, que é o participante afetado pela ação. O 

beneficiário é outro participante habitual desses processos, definido como aquele 

que é beneficiado pela ação, podendo ocorrer de duas maneiras: como cliente, 

aquele que recebe um serviço; ou como recebedor, quando é alguém que recebe 

um produto. Temos também o escopo, que não é afetado pelo processo, mas pode 

indicar o “domínio onde o processo ocorre” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 

192). Esse último participante, também chamado de extensão, pode também 

significar duas coisas: a) “reformulação ou continuação do próprio processo ou [...] 

b) extensão ou categoria do próprio [processo]” (EGGINS, 2002, p. 343). 

Segue abaixo um quadro ilustrativo com exemplos7 de ator e de meta: 

 

QUADRO 1 
Processos materiais (capítulo 11) 

(...) darão os ditos  Juízes seis oitavas de esmola 
Processo material atores Meta 

 

 

 

 

                                                             
7
 Os exemplos foram retirados do corpus de análise.  
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b) Os processos mentais e seus participantes 

 

 

Já os processos mentais representam o mundo da consciência de quem 

percebe, sente ou pensa e são realizados linguisticamente pelos verbos sentir, 

perceber, ver, gostar, entre outros. O único participante obrigatório desse processo é 

o experienciador, aquele que sente, pensa ou percebe o evento representado. 

Nesse tipo de processo, pode ocorrer ainda outro participante, o fenômeno, aquilo 

que é experienciado por alguém. Ambos são humanos ou, pelo menos, entidades ou 

seres humanizados. 

Segue a exemplificação dos dois participantes: 

 

QUADRO 2 
Processos mentais (capítulo 17) 

(para que) os irmãos 
vivos 

se lembrem dos irmãos defuntos 

Experienciador Processo mental Fenômeno 

 

 

c) Os processos relacionais atributivos e identificativos e seus participantes 

 

 

O terceiro tipo de processo, o relacional, “serve para caracterizar e 

identificar” (HALLIDAY, 2004, p. 210), sendo representados, principalmente, pelos 

grupos verbais ser e estar. São aqueles que estabelecem uma relação entre duas 

entidades ou objetos e podem ocorrer de dois modos: i) o relacional atributivo, em 

que há um participante portador de uma qualidade, e a própria qualificação, 

denominado de participante atributo; ii) o relacional identificativo, que tem uma 

entidade definida, o identificado, e um participante definidor, o identificador. 

Ainda sobre esses tipos de processos, Halliday e Matthiessen (2004) 

apresentam mais três classificações que podem ser acrescidas às outras duas. 

Essas outras três classificações referem-se aos processos relacionais possessivos, 

intensivos e circunstanciais.  



51 

 

Como o próprio nome sugere, os processos relacionais possessivos 

constroem uma relação de posse entre duas entidades. Já os processos relacionais 

intensivos indicam uma qualificação a uma das entidades representadas. 

Finalmente, o relacional circunstancial indica que há uma relação de tempo, lugar, 

modo ou outro tipo de circunstância entre os participantes. 

Abaixo seguem os exemplos dos participantes portador/atributo e 

identificado/identificador: 

 

QUADRO 3 
Relacionais atributivos (capítulo 6) 

O procurador desta Irmandade será pessoa Zelosa 
Portador circunstância Processo atributivo Atributo 

 
 

QUADRO 4 
Relacionais identificativos (capítulo 3) 

O [ilegível] Ofício do Juiz é o de maior importância, peso e 
consideração 

Identificado Processo identificativo Identificador 

 
 

 

d) Processos existenciais e os seus participantes 

 

 

Localizados entre o material e o relacional descritos acima, temos os 

processos existenciais, responsáveis por construir a existência de objetos, pessoas 

ou entidades. Esse tipo de processos vincula-se, em geral, ao verbo existir ou haver. 

Neles há uma entidade ou um ser que existe e têm apenas um único participante, 

denominado de existente. 

Segue o quadro ilustrativo com exemplo do existente: 
 
 
 

QUADRO 5 
Processo existencial (capítulo 10) 

Haverá mais um Reverendo Capelão 

Processo existencial Circunstância de 
modo/grau 

Existente 
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e) Processos verbais e seus participantes 

 

 

Entre os processos mentais e relacionais, encontram-se os processos 

verbais, que, como o próprio nome sugere, são processos enunciativos. Esses 

processos podem ser representados por grupos verbais como falar, perguntar, dizer, 

relatar, entre outros. 

Nos processos existenciais, poderá haver quatro participantes envolvidos: 

o participante obrigatório, que enuncia alguma coisa, chamado de dizente; os outros 

três participantes, opcionais, sendo um deles a verbiagem, que se refere ao que é 

dito ou ao conteúdo do que é dito; o outro é o receptor, a quem se destina uma 

mensagem; e, por fim, o alvo, de quem se fala algo. 

No exemplo a seguir, indicam-se três tipos de participantes: 

 

QUADRO 6 
Processo verbal (capítulo 16) 

será cada irmão vivo 
obrigado a 

 rezar
8
 por cada Irmão 

morto 
um rosário a Nossa 

Senhora 

Dizente Processo verbal Circunstância de 
causa/benefício 

Verbiagem Receptor 

 

                                                             
8 Segundo Halliday e Mathhiessen (2004, p. 255) as orações verbais são semelhantes às orações 
comportamentais, uma vez que apresentam “características de outros tipos de processos”, dos 
processos materiais ou dos relacionais, assim como a “habilidade para projetar”. Porém os processos 
verbais, distintamente dos comportamentais que podem ser considerados subgrupos dos processos 
materiais e mentais, têm padrões próprias que os distinguem: são capazes de projetar e possuem 
além do dizente mais outras três funções de participantes: verbiagem, receptor e alvo. Neste corpus, 
contudo, observamos outra característica híbrida deste processo o qual poderia ser classificado como 
mental ou verbal, considerando informações contextuais fornecidas por Juliana Beatriz Almeida de 
Souza (2001, p. 12) no artigo publicado na revista Estudos Afro-Asiáticos, v. 23 n. 2, intitulado 
Viagens do Rosário entre a Velha Cristandade e o Além-Mar. A pesquisadora informa que foi o Padre 
Antônio Viera um dos responsáveis pela disseminação do culto a Maria por meio do rosário em seus 
mais de trinta Sermões a essa devoção, o qual escrevera “sobre a importância da oração verbal e da 
oração mental; e como no rosário ambas se conjugam”. Em outra documentação que fora editada 
pelo pesquisador erudito Mons. Flávio Carneiro Rodrigues publicada no livro organizado por ele 
Cadernos Históricos do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (1998), no qual constam as 
edições das Visitas Pastorais no Bispado de Mariana durante o século XVIII há, no entanto, o 
incentivo à oração mental da oração, sobretudo quando dirigidas aos defuntos. Em relação ao 
exemplo retirado de nosso corpus sobre o processo ‘rezar’, notamos que sua característica está mais 
voltada para um processo verbal, tendo em vista que na estrutura da oração, o verbo produziu as 
funções de três participantes que estão relacionados aos processos verbais (dizente, verbiagem e 
receptor), daí ter sido classificado como verbal. 
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f) Os processos comportamentais 

 

 

Os processos comportamentais estão situados entre os materiais e 

mentais. Esses são processos cujos participantes têm um “comportamento 

fisiológico e psicológico tipicamente humano, respirar, tossir, sorrir, sonhar” 

(GHIO; FERNÁNDEZ 2008, p.109). 

Nesses processos, na maioria das vezes, verifica-se somente um 

participante, o comportante, que é um participante obrigatório. Contudo, em 

certos casos, pode haver mais um participante, o behaviour (também chamado 

de comportamento), que pode funcionar como o escopo dos processos materiais, 

porque estendem o processo. 

Exemplificamos o comportante no quadro abaixo: 

 

QUADRO 7 
Processo comportamental (capítulo 13) 

por cada irmão que falecer 

Comportante Processo comportamental 

 

 

g) As circunstâncias 
 
 
 

As circunstâncias são os elementos menos centrais da transitividade, 

segundo Halliday e Matthiessen (2004). Apesar disso, eles afirmam que as 

circunstâncias podem estar presentes em qualquer tipo de processo, contribuindo 

com informações complementares que podem iluminar certos detalhes. 

Para maiores detalhamentos sobre as circunstâncias, segue-se um 

quadro informativo, produzido a partir da GSF (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). 

Neste quadro, apresentamos os principais significados produzidos pelas 

circunstâncias e uma exemplificação de cada uma que irá sublinhada9: 

 

                                                             
9
 A circunstância de contingência foi retirada de exemplo fornecido por Halliday (2004, p.271), porque ela não 

apareceu no corpus desta pesquisa, enquanto que as demais sim, e por isso constam nos exemplos. 
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QUADRO 8 
As circunstâncias 

Tipo de 
circunstância 

Subtipos Realização Exemplos 

 
De extensão 

 
Distância 

 
Por, a, etc. 

 

 
“sendo-lhe pedidas 
primeira, segunda e 

terceira vez, poderão ser 
rejeitados” (cap. 12). 

 
Duração 

 
Por , a, etc. 

 
Frequência 

 
Grupos nominais que 

indicam medida. 
 

 
De localização 

 
Tempo 

 
Antes, depois, durante, etc. 

 

 
“O procurador desta 

Irmandade será pessoa                
Zelosa” (cap.6).  

Espaço. 
 

Dentro, lá, aqui, de, etc. 

 
De modo 

 
Meio 

 
Por, com, por meio de, etc. 

 
“para nos atos da dita 

Mesa procederem com 
muita paz e quietação” 

(cap. 8). 

 
Qualidade 

 
Rapidamente, em 
(+qualidade), com 
(+abstração), etc. 

 
Grau 

 
Profundamente, pouco, 

muito, etc. 

 
Comparação 

 
Como, diferentemente, ao 

contrário de, etc. 

 
De causa 

 
Razão 

 
Por causa de, devido a, 
porque, pelo motivo de, 

etc. 

 
“nas Mesas anuais, se 

elegerá também um dos 
irmãos e uma irmã para 
Rei e Rainha” (cap.1). 

  
Propósito 

 
Para, com o propósito de, 

na esperança de, etc. 

 
Benefício 

 
(Em nome de 

quem, por quem, 
para quem). 

 

 
Por, em nome de, a favor 
de, para, contrário a, etc. 

 
De contingência 

 
Condição 

 
Em caso de, no caso de, 

etc. 

 
“Jack estava construindo 

uma casa, apesar de 
sua doença” 

(HALLIDAY, 2004, p. 
263). 

 

Falta 

 

Na falta de, sem, na 
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ausência de, etc.  

 
Concessão 

 

 
Apesar de, a despeito de, 

não obstante, etc. 

 
De 

acompanhamento 

 
Comitativa 

(Acompanhado 
/desacompanhado) 

 
Com, junto de, sem, etc. 

 

 

“o Juiz com os mais 
Oficiais farão eleição do 

irmão” (cap. 17). 

 
Aditiva 

 
(Alguém ou algo a 
mais/em lugar de 

alguém ou de algo) 

 
Além de, e, invés de, etc. 

 
De papel 

 
Guisa 

(Ser como o quê?) 

 
Como, no papel de, na 

forma de, etc. 

 
“ficando sempre 

obrigado a pagar a 
esmola, que lhe 

pertencer como a irmão 
mordomo” (cap. 8). 

 

 
Produto 

 
(Tornar-se em 

alguém ou algo) 

 
 

 
De assunto 

 
 

 
Sobre, de, a respeito de, 

etc. 

 
“Falar sobre Paris” 
(FUZER ; CABRAL, 

2010, p. 45). 
 

 
De ângulo 

 
Recurso 

(A fonte do 
enunciado) 

 
De acordo com, nas 

palavras de, etc 

 
“Para Halliday, a 

linguagem é 
multifuncional” (FUZER; 
CABRAL, 2010, p. 45). 

 
Ponto de vista 

 

 
Na opinião de, aos olhos 

de, para, etc. 
 

 

 

 

2.1.3 O sistema lógico 

 

 

O sistema lógico organiza as orações e seus diversos graus de 

dependência. Halliday e Matthiessen (2004) propõem duas relações entre as 
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orações: a relação de taxis, que determina os graus de sua interdependência; a 

relação lógico-semântica, que indica a formação de orações complexas, com 

diversos nexos entre elas. Embora as orações complexas sejam perpassadas por 

ambas as relações, a de taxis e a lógico-semântica, aqui somente abordaremos o 

sistema lógico-semântico, porque há uma grande incidência de orações complexas 

em nosso corpus. 

A relação lógico-semântica ocorre quando uma oração cria significados 

sobre uma ou mais orações, podendo ser de elaboração, extensão, melhoramento 

ou projeção. Portanto, essa relação pode ocorrer de duas formas, segundo a LSF ‒ 

na forma de uma projeção ou na forma de uma extensão. 

Na primeira forma, temos a projeção, que ocorre quando uma oração 

primária projeta uma oração secundária, que pode se tornar uma locução, no caso 

de ter sido projetada por um processo verbal, ou uma ideia, no caso de ter sido 

projetada por um processo mental. 

De modo a clarificar cada tipo de projeção, exemplificamos cada uma 

delas (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 444), sublinhando-as: i) oração locução: 

“Brutus disse que César era ambicioso”; ii) oração ideia: “Brutus pensou que César 

era ambicioso”. 

 

Na segunda forma, encontramos as expansões, que ocorrem quando uma 

oração secundária expande uma oração primária. Elas podem ocorrer de três modos 

distintos, postos a seguir: 

 

a) de elaboração, quando uma “oração elabora o significado de outra por 

meio de uma nova especificação, ou descrevendo-a”.(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2004, p. 396). Essa oração pode ser introduzida por itens relativos ‒ quem, qual, 

onde, quando, cujo, etc. ‒, e, nesse caso, são chamadas de “oração relativa não 

definida” ou “descritiva” (idem, p. 399). Porém, elas também podem ocorrer com 

verbos não finitos, isto é, não conjugados (gerúndio, particípio ou infinitivo). As 

elaborações podem construir significados: de exposição (“em outras palavras”), de 

exemplificação (“por exemplo”) ou de clarificação (“para ser preciso”) (ibidem, 2004, 

p. 397). 
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Segue um exemplo de elaboração descritiva identificada com duas barras 

verticais (||), como se fará em todos os exemplos: 

 

QUADRO 9 
Elaboração descritiva (capítulo 13) 

mandará dizer três missas (...); ||as quais mandará dizer o Tesoureiro, ou o 
Zelador|| 

 

b) de extensão, que se refere “a uma oração que estende o significado de 

outra, acrescentando algo novo a ela” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 405). 

Nesse tipo de expansão, podem ser acrescentados três significados: de adição, em 

que podem ser usados tipos de conjunções como “e, nem, mas”; de variação, 

ocorrendo com conjunções como “em vez de, mas, porém” (idem); ou de alternação, 

que incluem conjunções do tipo “por outro lado, se... não”, segundo Halliday e 

Matthiessen (2004, p. 408). Os autores destacam que, em certas situações, é 

possível encontrar elaborações com verbos não finitos. 

Exemplificamos a extensão aditiva no quadro a seguir: 

 

QUADRO 10 
Extensão aditiva (capítulo 9) 

Cujo Rey querendo assistir nos atos de 
Mesa e disposições dela, o pode fazer, 

||e terá voto como qualquer Oficial ou irmão|| 

 

c) de intensificação (ou realce), em que uma oração “aumenta o 

significado de outra [oração] qualificando-a de diferentes maneiras: por referência ao 

tempo, lugar, maneira, causa ou condição” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 

410). Podemos citar algumas marcas linguísticas que acusam um desses 

significados, tais como, quando, onde, como, porque, entre outras. Também há 

ocorrências de expansões de melhoramento com verbos não finitos. 

No quadro abaixo, apontamos um exemplo de melhoramento de 

condição: 

 

QUADRO 11  
Intensificação-/realce de condição (capítulo 12) 

Todo o que quiser ser Irmão desta Irmandade ||sendo preto|| o fará saber ao 
Tesoureiro 
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

 

 

3.1  O corpus 

 

 

O corpus desta pesquisa é O Livro de Compromisso da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos pretos da freguesia de São Caetano10, do ano de 1762. Ele 

se compõe do termo de abertura, do frontispício, de 18 estatutos dispostos em 

capítulos e do termo de encerramento, totalizando 21 páginas. 

O termo de abertura e o de encerramento são os elementos redigidos pela 

autoridade eclesiástica que legitima o LC, validando-o perante a sociedade. O 

frontispício e os capítulos são de responsabilidade dos redatores do LC, cuja autoria 

não é possível identificar, pois “na época colonial a questão da autoria passava ao 

largo”, informa Montanheiro (1999, p. 25). Nas obras que pesquisamos, também, 

não encontramos informação sobre a autoria dos Livros de Compromisso, somente 

uma informação muito sucinta consta em Boschi (1986), quando sugere que talvez o 

capelão das irmandades tenha sido o responsável pela escrita dos Livros de 

Compromissos.  

 Dos elementos que constituem o LC, o termo de abertura é o primeiro deles.  

Em linhas gerais, nele são registrados: a identificação do LC, como sendo de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos; o número de páginas com as respectivas rubricas; e 

a assinatura do “Provisor Inácio Correa de Sá”, responsável pela sua autenticidade e 

legitimação. Além de alguns outros dados, o termo contém a época em que o 

documento passou a vigorar, que é de 1762, que difere da data do frontispício, de 

1764.  

 O frontispício segue-se ao termo de abertura. Nesse local, a irmandade é 

identificada com o orago de devoção, a localidade a que pertence a irmandade e a 

data do documento. 

 Logo depois do frontispício, seguem-se os estatutos, dispostos em capítulos, 

contendo as determinações da irmandade: os cargos e as funções que existem 

                                                             
10

 Hoje, distrito de Mariana, denominado Monsenhor Horta. 
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nessa confraria, as obrigações e os direitos dos irmãos, a forma de ingressar na 

irmandade, a festa em homenagem à santa de devoção, entre outras questões. 

O último elemento constitutivo do LC, o termo de encerramento, está 

localizado ao final do último capítulo, o de número 18. Nele, podemos constatar o 

número de páginas e a assinatura do mesmo Provisor que lavrou o termo de 

abertura. 

Trata-se de um documento setecentista, sob a guarda do Arquivo 

Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana lavrado em letra manuscrita. Embora o 

aspecto caligráfico bem cuidado do documento possa dar a impressão de não 

apresentar nenhum tipo de dificuldade, logo essa impressão se desfaz. Isso ocorre 

porque o LC contém marcas linguísticas diferentes das que ocorrem no português 

atual, o que pode gerar dúvidas em sua leitura e, até mesmo, em sua transcrição. 

Sem querer nos alongar sobre esse aspecto, gostaríamos de citar alguns 

poucos exemplos sobre as divergências entre o português do século XVIII e o atual. 

No LC, encontramos palavras escritas de modo diverso do atual, tais como: “Meza”, 

“Officiaes” e “Thezoureiro” ‒ que hoje se escrevem, respectivamente, mesa, oficiais 

e tesoureiro. Também pudemos verificar vocábulos que variavam no próprio texto, já 

que naquela época ainda não havia uma uniformidade ortográfica, como se nota em: 

“Rey” e “Rei”; “dicer” e “dizer”, entre outros. 

As características acima citadas nos levaram a editar o manuscrito para 

torná-lo mais acessível a leitores pouco familiarizados com essa escrita e também 

para facilitar o seu manuseio, uma vez que seriam adotados os caracteres 

tipográficos em sua edição e não os manuscritos. Isso tornaria a leitura mais fluída e 

facilitaria o processo de descrição e análise dos dados. Com essa finalidade, nos 

decidimos pela edição modernizada, com atualização da ortografia (Cf. seção 3.3). 

Conforme o próprio nome sugere, o LC do nosso corpus pertenceu a uma 

irmandade de pretos cuja santa de devoção era Nossa Senhora do Rosário. A 

predileção dos negros pelas irmandades do Rosário nas Minas Gerais, durante a 

época colonial, foi apontada por Caio Boschi (1986a). Ele detectou, em suas 

pesquisas, 62 dessas irmandades, enquanto que as de São Elesbão e Santa 

Efigênia, três cada uma, e a de São Benedito, quatro. Como é possível notar, as do 
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Rosário eram numericamente mais expressivas do que as outras preferidas pelos 

negros. 

Segundo o historiador dos Annales, Le Goff (1996, p. 535), os materiais 

da memória coletiva e da história são “os monumentos, herança do passado, e os 

documentos, escolha do historiador”. Em seu ponto de vista, todo material escrito, e 

até mesmo outros tipos de materiais, deveriam ser considerados documentos e 

monumentos ao mesmo tempo.  

A reflexão desse historiador parte do fato de que o documento não relata 

inocentemente o que foi o passado, pois está inserido em diversas relações de 

poder. O documento é, portanto, uma forma de se contar algo, uma escolha de 

quem o criou para dar sentido ao passado. Esse processo de seleção não está 

isento de escolhas linguísticas que denotam certa ideologia, fato que nos motivou a 

utilizar uma abordagem funcional da linguagem para desvelar como se deram essas 

escolhas no corpus sob análise.  

Para tanto, descrevemos os procedimentos analíticos da transitividade na 

próxima seção  

 

 

3.2 Procedimentos de análise  

 

 

A abordagem metodológica desta pesquisa é qualitativa e interpretativa e 

enfatiza a descrição das representações dos participantes negros e brancos com 

base nos sistemas de transitividade e lógico semânticos, conforme apresentado em 

Halliday e Matthiessen (2004). 

Após a análise piloto, verificamos que, no complexo oracional, os 

participantes negros haviam sido representados nas expansões e não na oração 

principal, e de modo implícito, isto é, identificados em sua condição de negros 

somente se recorrêssemos às informações contextuais. Aprofundando essas 

análises, pudemos constatar que os participantes brancos, em certos casos, 

também haviam sido representados de modo explícito e implícito, embora 

estivessem em orações principais. 



61 

 

Antes de dar sequencia às explicações metodológicas, julgamos 

necessário apresentar um melhor detalhamento do uso metodológico dos termos 

“explícito” e “implícito”, quando relacionados aos participantes. Para isso, segue o 

quadro abaixo: 

 

QUADRO 12 
O que chamamos de participantes explícitos ou implícitos 

 

Dando continuidade à metodologia, esclarecemos que, em função dos 

resultados prévios da análise piloto e considerando as informações contextuais que 

apontam para uma irmandade que, embora seja dos negros, também incluía 

brancos, o nosso interesse recaiu nos participantes negros e brancos. Desse modo, 

a descrição do complexo oracional incidirá nos processos, participantes e 

circunstâncias da oração principal, bem como nas expansões que agreguem valor à 

representação experiencial dos participantes negros e brancos. 

 As primeiras análises do LC apontaram para uma pequena quantidade 

de participantes negros ou brancos representados explicitamente, assim como um 

pequeno número de participantes que poderiam ser identificados em sua condição 

social de modo implícito, recorrendo às informações contextuais. Sendo assim, os 

critérios adotados para selecionar os dados que constariam nas análises foram 

traçados a partir dos resultados dessa análise junto às questões propostas em 

nossa pesquisa. 

 Optamos pela análise de todos os dados em que os participantes 

negros e brancos tivessem sido representados explicitamente. Quanto aos 

participantes negros e brancos não representados de modo explícito na 

 

Explícito 

 

Quando o participante foi instanciado na lexicogramática. 

Em se tratando de negros, termos como forro ou cativo 

estavam relacionados à condição jurídica do negro, sendo 

por esse motivo, considerados participantes negros 

representados explicitamente. 

 

Implícitos Quando a condição social do participante foi identificada 

apenas por meio de informações apreendidas pelo 

contexto de situação. 
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lexicogramática, determinamos que selecionaríamos os dados em que o 

participante, de alguma maneira, pudesse ser identificado associado ao grupo social 

a que pertencia. Consequentemente, selecionamos participantes cujos estudos 

históricos apresentassem o mínimo de dúvidas sobre sua condição social e que, de 

algum modo, possibilitassem, por meio de certas realizações linguísticas no LC, a 

confirmação de informações referentes a esse status social. 

É por isso que selecionamos o participante, “um Juiz”, pois, apesar de 

não termos identificado nenhum indício na lexicogramática que o pudesse classificar 

como negro, as informações contextuais foram mais contundentes ao afirmar que 

esse cargo seria ocupado por um negro.  

 Isso posto, a análise dos participantes no complexo oracional segue os 

seguintes critérios: 

 

a) identificação do complexo oracional, localizando a oração principal com 

os processos, participantes e circunstâncias, assim como as expansões, 

classificando-as quanto ao tipo (elaboração, extensão ou melhoramento); 

b) mapeamento dos participantes nas orações, observando-se os grupos 

nominais; 

c) localização dos processos, isto é, dos grupos verbais, para 

compreender os papéis funcionais que os participantes desempenham; 

d) caracterização das circunstâncias, representadas pelos sintagmas 

preposicionados e grupos adverbiais, para complementar com possíveis 

informações adicionais; 

e) estabelecimento de relações entre os contextos de situação e as 

escolhas linguísticas usadas para representar participantes negros e brancos 

explícitos e implícitos. 

 

De modo a esclarecer o procedimento de análise dos dados, segue 

quadro abaixo:  
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QUADRO 13 
Metafunção ideacional do complexo oracional do capítulo 12 

01 Todo aquele [[que quiser ser Irmão 
desta Irmandade]] 

Ator e experienciador com oração encaixada
11

 (Dizente) 

   
02 ||sendo preto|| Oração expandida de melhoramento condicional 

 
 o Ator (retomando “Todo o que quiser ser irmão desta 

Irmandade”) 
 

 fará saber Processo material e mental (interpretado como verbal) 
 

 ao Tesoureiro Meta (Receptor) 
   

 

Em relação à identificação no corpo do texto das categorias analisadas, 

utilizaremos as seguintes marcações: 

 

a) Participantes: em negrito. Ex.: “Haverá nesta Irmandade mais um 

Reverendo Capelão” (capítulo 10). 

b) Processos: em itálico. Ex.: “Haverá nesta Irmandade mais um 

Reverendo Capelão” (capítulo 10). 

c) Circunstâncias: sublinhadas. Ex.: “Haverá nesta Irmandade mais um 

Reverendo Capelão” (capítulo 10). 

d) Expansões e projeções: entre traços verticais duplos. Ex: “Haverá mais 

nesta Irmandade um Reverendo Capelão || para dizer as Missas da obrigação deste 

compromisso||” (capítulo 10). 

e) Oração encaixada: entre colchetes duplos: “Todo aquele [[que quiser 

ser irmão desta Irmandade]]” (capítulo 12). 

 

 

3.3 Procedimentos de edição do manuscrito: a escolha por uma edição 

modernizada 

 

 

Um manuscrito antigo deve passar por uma edição para torná-lo acessível 

                                                             
11

 As orações encaixadas funcionam “como um constituinte dentro da estrutura de um grupo” e não no nível do 
complexo oracional, isto é, não é uma “relação entre orações” (GHIO; FERNÁNDEZ, 2008, p. 77). Portanto, uma 
oração encaixada pode funcionar como sujeito.  
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ao público e a pesquisadores interessados. A antiguidade do texto refere-se não só 

ao retrocesso cronológico, como, mais enfaticamente, às diferenças encontradas 

entre uma escrita anterior, se comparada a uma atual, afirma Acioli (1994). A 

pesquisadora remete-se então à ciência que cuida da escrita antiga ‒ a Paleografia 

‒ para tratar da antiguidade do texto, ou seja, de suas diferenças em relação a uma 

língua atual. Portanto, a Paleografia é apresentada pela pesquisadora como uma 

das primeiras ferramentas para ler e transcrever documentos antigos, contribuindo 

para o processo de edição. 

No entanto, há outras ciências que se preocupam com edição de textos e 

sua interpretação. Referimo-nos à Crítica Textual e à Filologia. Com base nessas 

teorias, é possível interpretar e editar textos antigos, adotando-se critérios 

metodológicos rigorosos. De acordo com Cambraia (2005), na edição de um texto, 

podem ser adotadas várias modalidades de reprodução gráfica, quais sejam: a 

edição fac-similar; a diplomática; a paleográfica, também chamada de 

semidiplomática; a interpretativa; e, a modernizada. 

Cada uma dessas modalidades apresenta características específicas, que 

diferenciam a edição e que são adotadas de acordo com a finalidade da pesquisa. 

Resumidamente, podemos dizer que as diferenças entre elas são: na edição fac-

símile, se dá a reprodução mecânica do documento, e ela é indicada para cotejar 

modalidades de edição distintas; na diplomática, as características internas do 

documento são preservadas fielmente e, por isso, é mais utilizada por especialistas; 

na paleográfica (semidiplomática), preservam-se as características o máximo 

possível, embora haja algum tipo de modificação, como o desdobramento das 

abreviaturas ‒ sendo útil para estudos linguísticos; na interpretativa, além de haver o 

desenvolvimento de abreviaturas, ocorre a uniformização gráfica do texto, 

direcionando-o a um público maior; e, finalmente, na edição modernizada, em que 

se atualiza a ortografia e até outros itens, atendendo ao objetivo de torná-la mais 

acessível ao público em geral (CAMBRAIA, 2005). 

O primeiro passo adotado nesta investigação foi o de efetuar uma edição 

fac-símile do LC, digitalizando-o com máquina fotográfica, sem flash, para não 

danificá-lo. A partir daí, procedemos à sua edição na modalidade semidiplomática. 

Optamos por essa modalidade por entender que ela resguardaria as características 
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do documento, e foi ela a apresentada no momento da qualificação. Ademais, 

pensamos que talvez essa edição pudesse ser útil a outros pesquisadores. 

No entanto, durante a descrição e análise do corpus, notamos que a 

edição semidiplomática concorria com as nossas descrições, uma vez que ela, da 

mesma forma que nós, fazia uso de certas marcas textuais, tais como negrito, itálico, 

colchetes, entre outros. Essa profusão de marcas tornava a leitura pouco fluida e 

confusa para o leitor, o que nos levou a adotar a modernizada, que atualiza a escrita 

nos moldes do português brasileiro. 

Esse procedimento não trouxe maiores dificuldades, pois já contávamos 

com a edição semidiplomática, a qual serviu de base. Para levar a efeito a 

modernizada, iniciamos a atualização ortográfica de acordo com as novas normas 

ortográficas da língua portuguesa. Nesse tipo de edição, segundo Cambraia (2005, 

p. 97) adota-se a uniformização das “variantes fonológicas, morfológicas, sintáticas e 

lexicais”. Contudo, tentamos manter ao máximo o seu estilo, sempre que as novas 

regras nos permitiam fazê-lo, apesar de atualizarmos a ortografia do texto. 

Para demonstrar o benefício que a escolha pela edição modernizada 

significou para o leitor, apresentamos as diferenças entre os três tipos de edição, no 

quadro abaixo: 

 

 
FIGURA 3 - Edições fac-símile, semidiplomática e modernizada 
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Ao observar a figura acima, é perceptível a fluidez que a leitura adquire, pois 

não há mais uso do negrito, do itálico, de numeração de fólio (||2r.||), entre outros 

aspectos. 

Devido à importância do processo de edição, que contribui para a leitura, 

compreensão, transcrição e edição do documento, as três modalidades de edição 

constarão nos anexos da dissertação. 

Segue-se, no próximo módulo, o último capítulo com a descrição e análises 

dos dados do corpus com base na edição modernizada. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISES DOS DADOS 

 

 

4.1 Participantes representados pelo sistema de transitividade e lógico-

semântico 

 

 

Intencionamos, neste capítulo, levando-se em conta as perguntas e os 

objetivos desta pesquisa, apresentar as descrições e análises do LC. 

Mapearemos os participantes negros e brancos representados de modo 

explícito e implícito no sistema de transitividade. Faremos a identificação dos papéis 

atribuídos a eles e como essa representação se relaciona aos contextos de situação 

e de cultura. 

 

 

4.2 Representação de participantes negros explícitos  

 

 

 Ao longo dos capítulos e dos termos de abertura e de encerramento, 

identificamos cinco participantes negros explicitamente representados na 

lexicogramática do LC, que serão descritos nas próximas seções. 

 

 

 Participante explícito: Irmandade de Nossa Senhora dos pretos da freguesia 

de São Caetano no papel semântico de possuidor 

 

 

Identificamos o participante da Irmandade de Nossa Senhora dos 

pretos da freguesia de São Caetano no termo de abertura redigido pela autoridade 

eclesiástica que legitima a irmandade, oficializando a aprovação do LC que fora 

enviado a ele para verificação e aprovação.  
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A representação desse participante no papel de identificador/possuidor 

confere com a identidade que os próprios irmãos atribuíram à Irmandade, uma vez 

que, no frontispício do LC, ela é autoproclamada “Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos pretos”, entre outras informações.  

Segue o excerto e a análise desse participante.  

 

a) No Termo de abertura: 

 

 
Este Livro de Compromisso é da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos da freguesia de São Caetano, o qual vai todo numerado e 
rubricado com a minha rubrica, que diz Correa, e no fim leva seu termo de 
encerramento. Para que em juízo e fora dele se lhe dê inteira fé e crédito, 
interponho minha autoridade ordinária e decreto judicial, e para constar, fiz 
este termo que assinei. 
Mariana, 20 de dezembro de 1762. 

O Provisor
12

 
Inácio Correa de Sá 

 
 

QUADRO 14 
Metafunção Ideacional do complexo oracional do termo de abertura 

 

 

                                                             
12 Segundo definição dicionarizada à época, provisor, “he o que faz as vezes do bispo no seu bispado”. in: 

Bluteau, Raphael. vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico, coimbra: collegio das artes 
da companhia de jesu, 8 v., 1712-1728, p. 808. 

01 Este Livro de Compromisso Possuído 

 é Processo relacional 

identificativo/possessivo 

 da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos pretos da 

freguesia de São Caetano, 

possuídor 

02 ||o qual vai todo numerado e rubricado com a minha rubrica,|| 

(...) 

Expansão por elaboração 

   

03 ||Para que em juízo e fora dele se lhe dê inteira fé e crédito|| Expansão de intensificação 

propósito 

04 ||e para constar, fiz este termo [[que assinei]] Expansão por extensão 

aditiva com oração 

encaixada. 
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O Provisor Inácio Correa de Sá é o responsável pelas escolhas 

linguísticas usadas para representar os participantes neste capítulo, pois ele mesmo 

se representa ao assinar o termo de abertura que será anexado ao LC. Entre as 

escolhas, na oração principal (01) ele optou por representar Este Livro de 

Compromisso como participante possuído, relacionando-o ao possuidor da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos pretos da freguesia São Caetano, 

devido à escolha do processo relacional identificativo é. Nessa representação, a 

Irmandade dos pretos é quem possui o LC. 

O papel de possuidor foi realizado gramaticalmente por um grupo nominal 

extenso. O grupo nominal é composto pelos seguintes elementos: a irmandade, a 

santa de devoção, a cor indicativa da condição social dos homens que integram 

essa associação e a localização. 

A escolha pelo léxico “dos pretos” compondo o grupo nominal funciona 

como um qualificador13 de irmandade, explicitando uma característica daquela 

Irmandade, papel semelhante aos outros elementos que integram o grupo nominal. 

Nessa representação, podemos entender pretos como negros africanos, uma vez 

que esse vocábulo poderia significar africanos naquele contexto colonial, segundo 

Paiva (2009, p. 184). 

A representação desses dois participantes no papel semântico de 

possuído e de possuidor é construída pelo Provisor, uma pessoa instituída de poder, 

portanto capaz de confirmar o vínculo identitário que existe entre o LC e a 

irmandade dos pretos, o qual deve ser reconhecido por ser possuído pela irmandade 

dos pretos.  

Dando sequência à construção do LC como um objeto possuído pela 

irmandade dos pretos, essa mesma autoridade representa o LC, na expansão de 

elaboração (02) como portador dos atributos numerado e rubricado, junto à 

                                                             
13

 Segundo Halliday (2004) a oração pode ser analisada desde abaixo, podendo ser analisada do ponto de vista 
dos grupos que a formam. Referindo-se ao grupo nominal, diz que é possível identificar: coisa, dêitico, epíteto, 
classificador e qualificador. No tocante ao qualificador, assim como outros elementos do grupo nominal, ele 
“também tem a função de caracterizar a Coisa” (p.324), mas de modo diferente do Classificador e do Epíteto, na 
língua inglesa ele vem após a Coisa e é representado por frases. Ex: No grupo nominal “Os famosos pés de 
jacarandás de Pretória”, a frase “de Pretória” corresponde ao qualificador (p.39). Enquanto o Classificador “indica 
uma subclasse específica da coisa em questão” (p.319), o Epíteto “indica alguma qualidade da subcategoria” 
(p.318). O autor alerta que tanto o Classificador, quanto o Epíteto podem ser realizados por uma mesma palavra.  
Para distingui-los, segundo Halliday (2004, p. 320), basta saber que o “Classificador não aceita graus de 
comparação ou intensidade” (não poderíamos dizer um Andador mais preto) e, em geral, eles são organizados 
de modo excludente e exclusivo (não poderíamos dizer um Andador preto e branco). Já os Dêiticos, têm a 
função de determinar a Coisa de forma específica ou não específica. 
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circunstância de acompanhamento com a minha rubrica. Nessa expansão, é 

utilizado o processo material vai14 com valor semântico de estar, característica que 

provavelmente remete ao uso da língua naquele período histórico. O Provisor utiliza 

o qual para retomar o LC e constrói os atributos que lhe dão legitimidade, isto é, a 

numeração de suas páginas juntamente com a rubrica Correa, que é aquela de 

alguém capaz de validar o LC.  

A autoridade eclesiástica representa, na expansão de intensificação (03), 

o porquê do LC pertencente aos irmãos pretos ser portador dos atributos numerado 

e rubricado. Nesse excerto, o produtor do texto estabelece que as pessoas, 

representadas no papel de ator, mediante uma pronominalização de indeterminação 

se, deem inteira fé e crédito (escopos) ao LC, agora a meta dessa ação realizada 

pelo pronome lhe. Os escopos, inteira fé e crédito, preenchem o significado do 

processo material dê, pois ele tem um “significado bastante esvaziado” (NEVES 

apud FUZER; CABRAL, 2010, p. 39). Eles constroem o significado de que as 

pessoas devem considerar o LC da irmandade de negros verdadeiro e acreditar no 

que está expresso nele, pois está qualificado com os atributos necessários para 

isso, isto é, ele está numerado e a rubricado pelo Provisor. 

Verificamos que é a própria autoridade eclesiástica a responsável pela 

produção dos significados experienciais no termo de abertura. Utiliza, entre outros 

processos, os relacionais, para criar um vínculo entre o participante LC e um 

possuidor ou um atributo. Mas também se insere na representação, como se nota na 

expansão de extensão aditiva (04). Ele se representa (de forma elipsada) como ator 

do processo material fiz, que atinge o participante meta este termo [[que assinei]]. 

Essa representação o situa entre as pessoas capacitadas para dar legitimidade ao 

LC que pertence a uma irmandade de pretos, uma vez que o termo de abertura é 

representado como o resultado da ação de alguém instituído de poder e que pode 

ser reconhecido naquele contexto de situação devido à sua assinatura.  

                                                             
14

 Pensamos que o uso desse processo possa trazer um significado relacional à época sobretudo 
porque identificamos neste Livro, no Termo de encerramento, a ocorrência do processo relacional 
está em uma oração com as mesmas características da que foi analisada. Igualmente, identificamos 
outro Livro de Compromisso de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, do ano de 1760, que consta o 
termo de encerramento redigido pelo próprio Inácio Correa de Sá, no qual escreve: “(...) o qual todo 
está  numerado, e rubricado com aminha rubrica que diz /Correa/” (In: MARTINS FILHO, A. V. (Org). 
Compromissos de irmandades mineiras do século XVIII. Belo Horizonte: Claro Enigma/ Instituto 
Cultural Amilcar Martins, p. 219). 
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Nesse excerto, apesar de o negro estar representado como participante 

possuidor do LC, a autoridade eclesiástica não atribuiu a ele outros papéis 

semânticos. Identificamos que, se, por um lado, ele fez isso, por outro, utilizou 

recursos léxico-gramaticais para representar-se como participante e também para 

representar o LC como participante em outro papel semântico, tal como o de 

portador e meta.  

Justifica-se esse tipo de representação experiencial, porque o termo de 

abertura é um documento que cria a identidade e as qualidades do LC. O termo de 

abertura confere legitimação ao LC em razão da assinatura de uma autoridade 

capacitada para isso. Essa autoridade (o Provisor) se representou em mais de um 

papel semântico para detalhar os procedimentos dessa atividade legitimadora. 

 

 

 Participante explícito: um Procurador ou Andador preto no papel de meta, no 

capítulo 1 e, de dizente, no capítulo 14 

 

 

O participante representado explicitamente como negro é mais um entre 

vários representados no capítulo 1, pois se trata de um capítulo introdutório que 

apresenta os principais cargos da Irmandade.  

Foi na expansão de extensão aditiva (10), que os produtores do LC, 

acrescentaram o participante um Procurador ou Andador preto no papel 

semântico de meta do processo material elegerá, um processo que está elipsado por 

ter sido realizado na expansão (08), como se pode ver no excerto: 

 

b) Capítulo15 1: 

Haverá nesta Irmandade um Juiz, que será eleito por votos de 
todos os irmãos na forma que ao diante se dirá; da mesma 
sorte, haverá um Escrivão, homem branco, um Tesoureiro e 
também um Procurador e todo o número de irmãos que por sua 
devoção quiserem ser desta Irmandade, obrigando-se a 
guardar estes capítulos e mais coisas dela. Também se 

                                                             
15

 Montanheiro (2008/2009, p. 133-134) realizou um estudo filológico chegando à conclusão de que capítulo 
correspondia ao “modo como os estatutos se apresentam ordenados”, enquanto que os estatutos podem ser 
entendidos como “o conjunto das disposições elaboradas pela irmandade”. Em função disso, utilizaremos o 
termo capítulo, que é a escolha lexical que se encontra no corpus. 
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elegerá, nas Mesas anuais, um dos irmãos e uma irmã para 
Rei e Rainha, como é costume nestas Irmandades de pretos, 
assim como mais um Procurador ou Andador preto, ou os que 
forem necessários para os ministérios da Irmandade, como 
também um Zelador, que será homem branco temente a Deus 
que, por serviço do mesmo Senhor e de sua Santíssima Mãe, 
encaminhe aos Oficiais, irmãos desta Irmandade, instruindo-os 
na observância dos seus cargos e obrigações, como adiante se 
dirá. 

 
 

QUADRO 15 
 Metafunção Ideacional do complexo oracional do capítulo 1 

 

A escolha do vocábulo “preto” após a palavra “Andador” funciona como 

um classificador, indicando o pertencimento do Procurador ou Andador à classe 

dos pretos, mas não à dos homens, como ocorre com Escrivão, homem branco, 

que é classificado como pertencendo à classe dos homens e dos brancos 

simultaneamente, ao contrário do participante Andador. 

Os redatores, que, segundo as informações contextuais, poderiam ser 

brancos, optaram pela exclusão da classificação homem para o Andador, 

representando-o somente com o classificador “preto”. Eles trazem à tona um 

contexto que retira a humanidade do negro, pois uma das ideologias que imperavam 

05 Haverá Processo existencial 
 

 nesta Irmandade Circunstância de local 

 um Juiz, (...) Existente 

06 ||da mesma sorte [haverá/processo elipsado] um Escrivão 
homem branco, um Tesoureiro e também um Procurador e 
todo o número de irmãos [[que por sua devoção o quiserem 

ser desta Irmandade]]|| 
 

Oração expandida de 
extensão aditiva com 

oração encaixada 

07 ||obrigando-se a guardar estes capítulos e mais coisas dela|| Oração expandida de 
elaboração com verbo não 

finito 

08 ||Também se elegerá, nas Mesas anuais, um dos irmãos e 
uma irmã para Rei e Rainha|| 

 

Oração expandida 
extensiva aditiva 

09 ||como é costume nestas Irmandades de pretos|| 
 

Oração expandida de  
intensificação com traço 
circunstancial de razão 

10 ||assim como mais um Procurador ou Andador preto,|| Oração expandida de 
extensão aditiva 
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naquela sociedade era a de que o negro era apenas uma mercadoria, sendo 

desconsiderado em sua humanidade16.  

Mais uma vez essa etnia é representada como um elemento periférico, 

porque assume o papel de indicar a classe a que pertence o participante Andador, 

que é o núcleo do grupo nominal. Além do fato de ser um classificador e não um 

núcleo, o vocábulo “preto” integra o grupo nominal cujo papel semântico é o de uma 

meta que recebe determinada ação e não de um ator que poderia agir no âmbito da 

irmandade.  

Contudo, o participante Procurador ou Andador preto será representado 

também no capítulo 14, porém, apenas com a realização linguística o Procurador17 

sendo excluídos os vocábulos “Andador” e “preto”, como se pode notar no excerto. 

 

c) Excerto do capítulo 14: 

Será obrigado o Procurador, tendo noticia do falecimento de algum irmão, a avisar 
a Irmandade para que se ajunte nesta Matriz ou Capela, se a tiver, a horas certas. E 
daí sairá em corpo de Irmandade com cruz e esquife a conduzir o cadáver do Irmão 
até a sepultura. Se for de parte distante, o Juiz mandará conduzir por dois irmãos o 
dito cadáver para parte conveniente, para daí se lhe fazer o enterro. Para o que 
terá esta Irmandade uma tumba ou esquife com almofada coberta de pano preto, 
toalhas e forquilhas com suas almofadinhas, e mais fábrica necessária. Será esta 
mesma Irmandade obrigada a acompanhar e a dar sepultura aos filhos dos Irmãos, 
sendo legítimos. 

 

QUADRO 16  
Metafunção Ideacional do complexo oracional do capítulo 14 

11 Será Obrigado o Procurador Dizente 
 
 

 
avisar 

 
Processo verbal 

   
 a Irmandade Receptor 
   

                                                             
16 Optamos por ‘ideologias’ no plural porque os negros escravizados não foram somente considerados 
objetos de trocas ou força de trabalho. Segundo uma nova leva de historiadores, as relações entre 
brancos e negros escravizados ultrapassaram a dicotômica relação senhor e escravos o que contribui 
para gerar diversas concepções sobre o negro naquela sociedade. Inclusive, não podemos esquecer 
de que o negro não ocupou somente a posição de homem escravizado, ele também foi homem livre, 
o que, com certeza, gerava novas concepções a seu respeito no contexto social da época.  
17

 Neste caso, podemos interpretar a construção sintagmática o Procurador como uma elipse que 
omitiu uma parte da oração (ou Andador preto)  que já havia sido citada anteriormente. Sobre a 
elipse,  Halliday e Mathiessen (2004, 561) esclarecem que  é   “uma outra forma de coesão anafórica” 
‒ parte constituiva do sistema de Referência no qual o leitor ou ouvinte pode recuperar ou identificar 
um elemento do texto em outro lugar. No caso da elipse, um elemento já citado no texto passa a ser 
omitido em outra permitindo ao leitor recuperá-lo por já ter conhecimento sobre ele.  
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12 ||tendo notícia do falecimento de algum irmão|| 
 

Oração Projetada funcionando como Verbiagem 

 
13 

 
||para

 
que se ajunte nesta Matriz, ou Capela 

(...)|| 

 
Oração expandida expansão de intensificação com 

traço circunstancial de causa/propósito 

 

 

  

Identificamos na oração principal (11) o processo verbal avisar que insere 

o Procurador no campo semântico de um dizente, ao comunicar um enunciado ao 

participante Irmandade, receptora desse enunciado. 

A escolha pela projeção (12) funciona como o conteúdo do enunciado que 

esse participante deverá comunicar à confraria. Dessa forma, o Procurador foi 

representado como o encarregado de comunicar o falecimento dos Irmãos à 

Irmandade, para que fossem tomadas as devidas providências (expansão 13). 

O campo de atuação do Procurador (ou Andador preto) é restrito, visto 

que foi representado no papel de uma meta e de um participante que será um 

dizente, se for portador de determinado atributo. Os papéis semânticos atribuídos a 

ele não o inserem no campo das ações, e, apesar de ter sido representado como 

dizente, seu enunciado é condicionado à presença de um atributo. 

 Na sequência, analisamos os outros participantes. 

 

 Participante explícito: preto, forro e cativo no papel semântico de atributo 

 

 

 No capítulo 12, os produtores do LC construíram um participante sem 

características sociais na oração principal (14). Contudo, certas expansões tiveram 

um papel importante na caracterização da condição de negro do participante da 

oração principal, como se pode notar no excerto abaixo. 

 

d) Capítulo 12: 

 

Todo aquele que quiser ser Irmão desta Irmandade, sendo preto o fará saber ao 
Tesoureiro para se lhe fazer termo de entrada em que se obrigue às disposições 
deste compromisso, sendo a principal não rejeitar a ocupação para que licitamente 
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for eleito. E dará, sendo forro, uma oitava18 de esmola de entrada e de anual meia 
oitava; sendo cativo, meia oitava de entrada e meia pataca19 de anual. E não 
pagando, assim os irmãos como Oficiais, cada um as suas esmolas respectivas, 
sendo-lhes pedidas primeira, segunda e terceira vez, poderão ser rejeitados da dita 
Irmandade pela Mesa que servir, não sendo de conhecida pobreza. E não se poderá 
eleger Rei e Rainha que já o tenham sido, só se por sua vontade ou devoção o 
quiser ser, ou totalmente não houver quem o possa ser. 

 

 

QUADRO 17 
Metafunção Ideacional do complexo oracional do capítulo 12 

14 Todo aquele [[que quiser ser Irmão 
desta Irmandade]] 

Ator/experienciador(interpretado como dizente) em uma 
oração encaixada

20
 

   

15 ||sendo preto|| 

 

o 

Oração expandida de melhoramento com valor de 

condição 

 

Ator (retomando Todo aquele...) 

 fará saber Processo material e mental (interpretado como verbal) 
 

 ao Tesoureiro Meta (receptor) 
 

16 ||para se lhe fazer termo de 
entrada]] (...)|| 

Oração expandida de melhoramento com traço 
circunstancial de causa/propósito 

 
17 || E dará uma oitava21 de esmola 

de entrada|| (...) 
 

Oração expandida de extensão aditiva 

18 || sendo forro||(...) 
 

Oração expandida de intensificação com valor de condição 

 
19 || sendo cativo,|| 

 
Oração expandida de intensificação com valor de condição 

 
20 || [dará] meia oitava de entrada e 

meia pataca de anual|| 
 

Oração expandida de elaboração 

21 ||E não pagando assim os Irmãos 
como Oficiais cada um as suas 

esmolas respectivas,|| 

Oração de extensão aditiva 

   

                                                             
18

 Medida de peso equivalente a aproximadamente 3,6 gramas (ÁVILA et al. Barroco Mineiro: Glossário de 
Arquitetura e Ornamentação. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996, p.212). No contexto setecentista 
mineiro, entende-se tratar-se de uma oitava de ouro. 
19

 Pataca era o nome dado a uma moeda de prata cujo valor era de 320 réis (BOTELHO, A. V. Dicionário 
Histórico Brasil: Colônia e Império. Belo Horizonte: Autêntica, 6ª ed., 2008, p. 148). 
20

 As orações encaixadas funcionam “como um constituinte dentro da estrutura de um grupo” e não no nível do 
complexo oracional, isto é, não é uma “relação entre orações” (GHIO; FERNÁNDEZ, 2008, p. 77). Portanto, uma 
oração encaixada pode funcionar como sujeito.  
21

 Medida de peso equivalente a aproximadamente 3,6 gramas (ÁVILA et al. Barroco Mineiro: Glossário de 
Arquitetura e Ornamentação. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996, p.212). No contexto setecentista 
mineiro, entende-se tratar-se de uma oitava de ouro. 
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22 ||sendo-lhes pedidas primeira, 
segunda e terceira vez,|| 

Oração de extensão aditiva 

   
23 ||poderão ser rejeitados da dita 

Irmandade pela Mesa [[que 
servir]]|| 

Oração expandida de intensificação de causa com oração 
encaixada 

 
24 

 
||não sendo de conhecida 

pobreza|| 

 
Oração expandida de intensificação com valor de 

contingência 
 

25 || E não se poderá eleger Rei e 
Rainha [[que já o tenham sido]]|| 

Oração expandida de extensão aditiva 

   

 

Na oração principal (14), foi representado o participante 

ator/experienciador Todo aquele [[que quiser ser irmão desta Irmandade]] 

vinculado aos processos material fará e mental saber. Considerando o contexto de 

situação, é possível interpretar a associação desses dois processos como 

pertencente ao campo semântico dos processos verbais, uma vez que fazer e saber 

constroem a ideia de comunicar. Portanto, o participante pode ser interpretado como 

um dizente, aquele que comunicará, ou tornará conhecido o desejo de ser irmão, ao 

Tesoureiro, interpretado como receptor desse comunicado. 

 O participante Todo aquele (...), é representado como 

ator/experienciador com potencial para ser um dizente na oração principal, sem 

nenhum tipo de associação ao grupo social a que pertence. Somente nas expansões 

de intensificação (15), (18) e (19) amplia-se o construto semântico do participante. 

As escolhas lexicogramaticais dessas expansões definem uma condição específica 

do participante da oração principal, que, por intermédio do processo relacional 

atributivo sendo, representam o participante Todo aquele (...) na condição de um 

possível portador dos atributos preto, forro e cativo.  

 Nas expansões (17) e (20), o participante Todo aquele (...), na 

condição de forro e cativo, é representado como ator do processo material dará, 

situando-o no campo da ação. Contudo, é interessante notar que os autores do LC 

representam esse participante na expansão (21) como ator que hipoteticamente 

pode não pagar o que lhe é exigido. Essa representação é construída com uso do 
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processo material pagando e da polaridade negativa “não” 22, dando a entender que 

existe a possibilidade de irmãos, na condição de pretos, forros ou cativos, não 

pagarem as esmolas obrigatórias. A representação desses participantes como 

possíveis atores que não pagam as suas esmolas explica-se pelo fato de o negro, 

em geral, não gozar de uma boa condição econômica naquele contexto, salvo 

algumas exceções.  

 Na expansão aditiva (22), os produtores do LC acrescentam o papel 

semântico de receptor ao participante Todo aquele (...), na condição de irmão preto, 

forro ou cativo não pagante das esmolas, utilizando-se do pronome lhes. O 

participante é representado como o alvo do processo verbal ‒ pedidas ‒ junto à 

circunstância de extensão primeira, segunda e terceira vez. Com esse tipo de 

representação experiencial, cria-se a imagem de uma irmandade que não irá rejeitar 

de imediato o irmão que não pagar as esmolas, especificamente daquele que for 

preto, forro ou cativo.  Somente após três tentativas poderá ocorrer a rejeição pela 

Mesa, como se nota na expansão (23).  

Porém, nem mesmo após as três tentativas de cobrança, esses 

participantes poderão ser rejeitados, uma vez que a expansão (24) constrói outra 

condição para eles. Essa expansão inclui o processo relacional sendo, que situa o 

participante Todo aquele (...) na forma de uma elipse no papel semântico de 

portador do atributo de conhecida pobreza. A polaridade negativa “não” acrescenta 

ao portador a negação do atributo de conhecida pobreza.   

Consequentemente, o sentido produzido com essas expansões foi a de 

que o participante somente será rejeitado pela Mesa, se a pobreza dele não for um 

atributo conhecido por todos e ainda após três tentativas de cobrança das esmolas.  

 As escolhas linguísticas que os produtores do LC selecionaram para 

representar os negros estavam situadas nas expansões que ampliaram o 

participante da oração principal, caracterizando-o como preto, forro ou cativo.  

Mediante as expansões (22) e (24), construíram uma representação de 

certa tolerância quanto às cobranças feitas a esses irmãos, sobretudo pelo uso da 

circunstância de extensão primeira, segunda e terceira vez. Podemos adicionar mais 

um aspecto relacionado à tolerância que a Irmandade tem em relação aos irmãos 
                                                             
22

 A polaridade é a opção entre uma oração positiva (É. Faça isto!) ou negativa (”Não é. Não faça isso!“) 
(HALLIDAY, 2004, p.143). 
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pretos, forros e cativos, na atribuição do papel de portador do atributo com 

polaridade negativa de conhecida pobreza, funcionando como mais uma condição 

para que possam ser rejeitados pela Mesa.  

A representação experiencial do participante aponta para um contexto 

situacional que está relacionado a um grupo de pessoas que integra a Irmandade, 

distinguidos pela sua cor e pela pobreza. 

Por sua vez, a expansão de extensão (25) acrescenta mais uma 

representação experiencial ao participante Todo aquele (...), na condição de preto, 

forro ou cativo. Nela, é utilizada a polaridade negativa e o processo material eleger, 

indicando uma ação que, em determinado caso (o de já terem sido Rei e Rainha), 

não deverá ser executada. Nesse caso, a oração encaixada ‒ [[que já o tenham 

sido]] ‒ descreve a situação em que o Rei e a Rainha não devem ser eleitos, 

deixando claro que somente uma vez o podem ser. A representação desse 

participante construindo significados ideacionais que são acrescidos ao participante 

Todo aquele na condição preto, forro ou cativo, como pessoa que não pode ser 

eleita na função de rei e rainha se já o tiverem sido, é mais um indício de que o Rei 

e Rainha sejam pessoas negras. 

  

 

4.3 Representação de participantes negros implícitos  

 

 

Detectamos um Rei e uma Rainha, assim como um Juiz, representados 

como participantes, cuja probabilidade de terem sido cargos exercidos por negros é 

alta,não só pelas informações contextuais, mas também devido a certas realizações 

linguísticas que coincidem com essas informações. 

  

 

 Participante implícito: Reis e Rainhas no papel de existentes; apenas o Rei, 

como experienciador, ator, portador e identificado.  
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Os responsáveis pela redação do LC atribuíram ao Rei e à Rainha o 

papel semântico de circunstância de propósito para Rei e Rainha no capítulo 1, ao 

passo que de existente, ator, portador e experienciador no capítulo 9, cujo excerto 

segue abaixo. 

  

 

e) Excerto do capítulo 9: 

 

Para não faltar ao costume inveterado nesta Freguesia nem 
nas demais desta América, haverá nesta Irmandade mais um 
Rei e Rainha, cujo Rei, querendo assistir nos atos de Mesa e 
disposições dela o pode fazer; e terá voto como qualquer 
Oficial ou Irmão, gozando, porém, o principal lugar. E não 
querendo assistir na dita Mesa ou não podendo, poderá esta 
proceder nas mesmas determinações como que se não 
houvesse Rei, por ter os mais Oficiais irmãos o que por 
costume e direito se requer para inteiro cumprimento e 
validade. 
 

 
 

QUADRO 18 
Metafunção Ideacional do complexo oracional do capítulo 9 

26 || Para não faltar ao costume inveterado 
nesta Freguesia e nas demais desta 

América || 

Oração expandida de intensificação com 
traço circunstancial de causa/razão 

 
 

27 haverá 
 

Processo existencial 

 nesta Irmandade Circunstância de lugar 
   
 mais Circunstância de modo/grau 

 
 um Rei e Rainha, 

 
Existentes 

28 ||cujo Rei, querendo assistir nos atos de 
Mesa e disposições dela || 

 

Oração expandida de elaboração descritiva  

29 ||o pode fazer|| Oração expandida de elaboração 
   

30 ||e terá voto como qualquer Oficial ou 
Irmão,|| 

 

Oração de expansão por extensão aditiva 

31 ||gozando, porém, o principal lugar|| Oração de expansão por extensão 
adversativa 

 

   

A opção por representar os participantes um Rei e Rainha como existentes 

restritos àquele espaço pode ser verificada na oração principal (27), na qual está 
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presente o processo existencial haverá e a circunstância de lugar nesta Irmandade. 

Esse participante é representado junto à circunstância de modo/grau mais, 

revelando um mundo experiencial da Irmandade, onde tanto o Rei como a Rainha 

são uns dos vários cargos que podem existir naquela instituição.  

 Porém, antes da oração principal, os redatores optaram pela expansão 

de intensificação (26), para justificar a existência de um Rei e Rainha, explicando 

que é para que não deixe de existir um costume inveterado naquela localidade e em 

outras localidades da América. A escolha linguística de ao costume inveterado 

como participante existente enfatiza que o Rei e Rainha não podem faltar naqueles 

locais porque é um costume que existe há muito tempo, por conseguinte deve contar 

com a adesão da população que aprova essa prática. 

A escolha pelas realizações lexicogramaticais da expansão (28) mediante 

a elaboração descreve apenas o participante masculino, realizado por cujo Rei. Ele 

é representado junto ao processo mental querendo inserindo-o no papel semântico 

de um experienciador. E também, nas imediações do processo material assistir que 

o situa no campo semântico de um ator que pode auxiliar nos atos de Mesa e 

disposições dela (circunstâncias de lugar).  A função de ator que ajuda nas reuniões 

da Mesa é dependente do desejo do Rei que tem o poder de decidir se quer o ou 

não participar. 

A extensão aditiva (30) acrescenta ao Rei uma característica relacionada 

à condição de eleitor, isto é, de alguém que participa ativamente nas reuniões da 

Mesa. Nessa expansão, o Rei, por elipse, é representado como portador do atributo 

voto, devido à presença do processo relacional atributivo terá. Daí que assistir 

possa ser classificado como material e não comportamental. 

As escolhas lexicogramaticais deram ênfase à importância desse 

participante na Mesa diretora, sobretudo na expansão de extensão adversativa (31), 

na qual foi representado no papel semântico de identificado. Nessa expansão ele 

está relacionado ao identificador o principal lugar em virtude de seu vínculo com o 

processo relacional identificativo gozando.  Essa representação situa o participante 

como alguém que atua ativamente nas decisões na Mesa, apesar de estar 

condicionado à sua própria vontade. 
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É perceptível que os redatores do LC, ao representar o Rei e Rainha, 

optaram por enfatizar apenas o cargo do Rei e as atividades relacionadas a sua 

função, sem nenhum tipo de especificação social para nenhum dos dois cargos. 

Contudo, conforme as informações contextuais, esses cargos eram próprios das 

irmandades de negros, e somente os negros poderiam ser coroados reis ou rainhas 

(Cf. Cap. 1). Sendo assim, consideramos o participante existente ao costume 

inveterado como um indício de que se trata de um antigo costume dos negros, 

porém somente se o relacionamos à expansão (09) do capítulo 1. A circunstância da 

expansão (09) do capítulo introdutório, realizada por nestas irmandades de pretos, 

constrói a figura experiencial da eleição de reis e rainhas como um costume 

específico das irmandades de negros.  

A explicação mais plausível para esse tipo de representação, sem dados 

referentes ao grupo social dos participantes, pode estar relacionada ao contexto de 

situação em que os reis e rainhas não são bem vistos pelas autoridades e, em geral, 

pela sociedade colonial. Influenciados por esse contexto, os redatores deste excerto 

fizeram escolhas linguísticas que excluíram características sociais desses 

participantes, talvez, segundo Borges (2005, p. 83), como “uma estratégia política 

(...) [para] obter aprovação” do LC.  

Na próxima seção, analisamos o Juiz, um cargo preenchido por negros 

em irmandades de homens negros, segundo alguns historiadores, mas que também 

não foi identificado na lexicogramática em sua condição social. 

 

 

 Participante: O ofício de Juiz, no papel semântico de Identificado na oração 

principal e outros papeis nas expansões 

 

 

Enquanto no capítulo 1, um Juiz foi representado como um existente, já 

no capítulo 3 foi representado no papel de portador e ator. 

Seguem as análises do capítulo 3.  
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f) Capítulo 3: 

 
 

O ofício de Juiz é o de maior importância, peso e consideração que há 
nesta Irmandade, porque a ele pertence procurar, com todo o cuidado, que 
os irmãos sejam muito zelosos e não faltem às suas obrigações, 
persuadindo-os com seu exemplo para que todos assistam aos atos e 
obrigações desta Irmandade; e a seu cargo pertence examinar a 
observância deste compromisso e obrigações desta Irmandade. E aquele 
que eleito for não se poderá escusar de o ser, salvo tendo legítimo 
impedimento. Porém, não poderá ser eleito segunda, terceira e mais vezes 
no cargo de Juiz sem primeiramente passar o tempo de três anos entre uma 
e outra eleição, só se o quiser ser por sua vontade ou devoção. 

 
 
 
 

QUADRO 19  
Metafunção Ideacional do complexo oracional do capítulo 3 

 

 

Os responsáveis pela redação do LC, neste excerto selecionaram como 

participantes da oração principal (32) o identificado o ofício do Juiz e o identificador 

o de maior importância, peso e consideração vinculados pelo processo relacional 

é. As escolhas lexicogramaticais produziram a identidade do participante o ofício do 

Juiz, reforçando traços positivos e identificando-o como o mais importante naquela 

instituição. 

Dando continuidade à representação experiencial desse participante, os 

redatores utilizaram uma expansão de intensificação (34), para indicar o propósito 

de o ofício do Juiz ser considerado tão importante naquela irmandade. Nessa 

32 O ofício do Juiz identificado 

 é Processo identificativo intensivo 

 o de maior importância, peso e 

consideração  

Valor/identificador  

33 ||que há nesta Irmandade|| Oração expandida de elaboração descritiva 

34 ||porque a ele pertence procurar, com 

todo o cuidado, 

Oração expandida de intensificação com traço 

circunstancial de propósito  

35 ||que os irmãos sejam muito zelosos|| Oração expandida de elaboração descritiva 
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expansão, o participante é representado como um ator, uma vez que está vinculado 

ao processo material procurar, produzindo o significado de fazer valer sua 

autoridade. Nessa representação, cabe ao participante o ofício de Juiz, retomado 

por ele, impor a sua autoridade com todo o cuidado (circunstância de modo). 

As escolhas linguísticas na expansão de elaboração (35) nos permitem 

saber qual é a atividade que o ofício de Juiz irá fazer com todo cuidado. Os 

redatores utilizaram-se da elaboração para descrever que a pessoa que ocupa esse 

cargo irá fazer ||que os irmãos sejam muito zelosos||, isto é, que os irmãos sejam 

portadores do atributo muito zelosos.  

Os redatores produziram a representação do ofício de Juiz com uma 

identificação muito valorizada naquele espaço, porque realiza algumas ações 

relacionadas aos irmãos congregados. De modo semelhante ao Rei e à Rainha, a 

construção experiencial da identidade do Juiz não incluiu classificações sociais que 

o pudessem identificar como negro. 

 Logo, apenas de posse das informações contextuais, é possível 

depreender que esse cargo é ocupado por negros, uma vez que, segundo Reis 

(1991), em uma irmandade de negros, inevitavelmente o cargo estaria em mãos de 

um negro (Cf. Cap. 1 Contextualização...).  

Em relação aos participantes brancos representados de modo explícito, 

as análises constam do próximo item. 

 

 

4.4 Representação de participantes brancos explícitos 

 

 

No capítulo 1, foram identificados dois participantes brancos: o Escrivão e 

o Zelador. 

 

 

 Participante branco explícito: Escrivão, homem branco, papel semântico de 

existente, no capítulo 1 e de portador e meta no capítulo 4 
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O Escrivão foi o participante representado explicitamente na condição de 

branco, como se pode constatar no excerto abaixo. 

 

g) Excerto do Capítulo23 1:  

 

Haverá nesta Irmandade um Juiz, que será eleito por votos de 
todos os irmãos na forma que ao diante se dirá; da mesma 
sorte, haverá um Escrivão, homem branco, um Tesoureiro e 
também um Procurador e todo o número de irmãos que por sua 
devoção quiserem ser desta Irmandade, obrigando-se a 
guardar estes capítulos e mais coisas dela. Também se 
elegerá, nas Mesas anuais, um dos irmãos e uma irmã para 
Rei e Rainha, como é costume nestas Irmandades de pretos, 
assim como mais um Procurador ou Andador preto, ou os que 
forem necessários para os ministérios da Irmandade, e um 
Zelador que será homem branco temente a Deus que, por 
serviço do mesmo Senhor e de sua Santíssima Mãe, 
encaminhe aos Oficiais, irmãos desta Irmandade, instruindo-os 
na observância dos seus cargos e obrigações, como adiante se 
dirá. 

 
 

QUADRO 20 
Metafunção Ideacional do complexo oracional do capítulo 1 

  

Assim, o participante é o um Escrivão, homem branco representado na 

expansão aditiva (37), no papel semântico de existente vinculado ao processo 

existencial haverá. Os vocábulos “homem branco” após Escrivão funcionam como 

classificadores que indicam o pertencimento do Escrivão à classe dos homens 

brancos.  

                                                             
23

 Montanheiro (2008/2009, p. 133-134) realizou um estudo filológico chegando à conclusão de que capítulo 
correspondia ao “modo como os estatutos se apresentam ordenados”, enquanto que os estatutos podem ser 
entendidos como “o conjunto das disposições elaboradas pela irmandade”. Em função disso, utilizaremos o 
termo capítulo, que é a escolha lexical que se encontra no corpus. 

36 Haverá Processo existencial 

 nesta Irmandade Circunstância de local 

 um Juiz, (...) Existente 

37 ||da mesma sorte [haverá/processo elipsado] um Escrivão 
homem branco, um Tesoureiro e também um Procurador e todo 
o número de irmãos [[que por sua devoção o quiserem ser desta 

Irmandade]]|| 
 

Oração expandida de 
extensão aditiva com 

oração encaixada 
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O participante também foi representado no capítulo que se segue. 

 

h) Excerto do capítulo 4 

 

Não é de menos conta o ofício de Escrivão, porque a ele pertence o cuidado 
de todos os livros desta Irmandade, escrevendo pela ordem deles toda a 
despesa e receita da mesma Irmandade, termos, eleições e tudo o mais que 
pertencer à escrita, para

 
o que se elegerá irmão que saiba ler e escrever. 

Podendo ser e sendo eleita pessoa que não saiba ler nem escrever, suprirá 
esta falta qualquer irmão ou Zelador homem branco que o possa fazer. 

 

QUADRO 21 
Metafunção Ideacional do complexo oracional do capítulo 4 

 

 

Diferentemente da maneira como foi representado no capítulo 1 do LC, no 

qual o Escrivão é caracterizado como homem branco, neste capítulo as realizações 

linguísticas não apontam para esse aspecto. Ao contrário, no capítulo 4, o 

participante foi representado na oração principal (38) como o portador o ofício de 

                                                             
24

 A polaridade é a opção entre uma oração positiva (“Faça isto!”) ou negativa (“Não faça isto!”) (HALLIDAY, 

2004, p.143). 

38 o ofício de Escrivão Portador 
 

 não
24

 é Processo relacional atributivo com 

polaridade negativa 

 de menos conta 

 

Atributo 

39 ||porque a ele pertence o cuidado de todos 

os livros desta Irmandade,|| 

Oração expandida de intensificação com 

traço circunstancial de razão. 

 

40 

 

||para
 
o que se elegerá irmão [[que saiba ler 

e escrever]]|| 

 

Oração expandida de intensificação com 

traço circunstancial de razão 

   

41 ||Podendo ser (elipse do atributo)|| 

 

Oração expandida de intensificação com 

valor de contingência 

42 || e sendo eleita pessoa [[que não saiba ler e 

escrever,]]|| 

Oração expandida de extensão aditiva e de  

intensificação com traço contingencial 

43 ||suprirá esta falta qualquer irmão ou 

Zelador homem branco [[que o possa 

fazer.]]|| 

Oração expandida de melhoramento com 

valor de causa/efeito 

   



86 

 

Escrivão do atributo de menos conta com a polaridade negativa “não”, sem os 

termos “homem” e “branco”. A polaridade negativa junto do atributo de menos conta 

foi usada como estratégia textual para enfatizar a relevância desse cargo na 

Irmandade, desfazendo uma possível crença contrária. 

A expansão de intensificação (39) apresenta a razão para que seu ofício 

seja considerado relevante pela irmandade. O Escrivão é representado pelos 

recursos linguísticos a ele, associado ao processo relacional identificativo pertence, 

situando-o no papel de um identificado vinculado ao identificador o cuidado de 

todos os livros desta Irmandade. O identificador cumpre a função de explicitar 

uma tarefa que ilustra a importância do Escrivão. 

Complementando a representação experiencial desse participante, na 

expansão de extensão (40), é apresentada a razão para que seja escolhido alguém 

que saiba ler e escrever para ocupar esse cargo.  Nela, o participante é 

representado como meta – irmão [[que saiba ler e escrever – do processo material 

elegerá. Por sua vez, as expansões (41) e (42) sinalizam para a possibilidade de ser 

escolhida uma pessoa iletrada para esse cargo.  

Em função de existir essa possibilidade, os redatores optaram por uma 

expansão de intensificação com valor de causa/efeito (43) para dar continuidade ao 

texto. Nessa expansão, qualquer pessoa ou Zelador homem branco é 

representado como ator do processo material suprirá, que incide na meta esta falta, 

referindo-se à falta de alguém instruído nas letras. Dessa forma, o participante ator 

inclui qualquer uma das pessoas da Irmandade, negras e brancas, ou, em último 

caso, o Zelador homem branco, para suprir a falta e realizar a tarefa de escrever e 

ler na Irmandade. A identificação do Zelador, representado como a segunda opção 

para suprir a falta de alguém capacitado para escrever e ler no âmbito da Confraria, 

faz surgir mais uma vez a representação desse participante, como ocorreu no 

capitulo 1 e 7.  

A construção experiencial do Escrivão apontou para um contexto de situação 

em que existe a possibilidade de ser eleita pessoa que não saiba ler e escrever para 

ocupar esse cargo na irmandade. A representação é, no mínimo, intrigante, pois as 

irmandades justificavam a presença de homens brancos nesse cargo em razão do 

conhecimento que tinham da leitura, da escrita e dos números. 
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A representação linguística desse participante sinaliza um contexto que não 

fora tratado pelos historiadores. É perceptível que as escolhas linguísticas 

selecionadas para representar o Escrivão como alguém iletrado destoam das 

informações contextuais, refletindo um contexto situacional atípico.  

  Embora possamos fazer um paralelo como os dados analisados por Borges 

(2005), há diferenças. Ela detectou, em apenas uma documentação, a presença de 

pessoas negras no cargo de Escrivão no final do século XVIII. Entretanto, é 

presumível que esses negros tivessem sido escolhidos por saberem ler e escrever, 

considerando que essa era uma exigência da maioria dos Compromissos.  Inclusive, 

justificavam a escolha de brancos por terem conhecimentos da cultura letrada, 

imprescindíveis para o exercício daquele cargo, aspecto não verificado na 

representação desse participante em nosso corpus, pois nele foi representado um 

participante que pode ser escolhido sem saber ler ou escrever. 

 

 

 Participante branco explícito: um Zelador que será homem branco temente a 

Deus, no papel semântico de meta e de dizente no capítulo 1 e de existente, 

portador e dizente no capítulo 7. 

 

 

O participante um Zelador que será homem branco temente a Deus foi 

representado em duas expansões do capítulo 1, como se pode ver abaixo.  

 

QUADRO 22 

44 ||(...)Também se elegerá, nas Mesas anuais, um dos 
irmãos e uma irmã para Rei e Rainha|| 

 

Oração expandida extensiva aditiva 

45 ||como é costume nestas Irmandades de pretos|| (...) 
 

Oração expandida de intensificação 
com traço circunstancial de razão 

46 ||assim como mais um Procurador ou Andador preto,|| Oração expandida de extensão 
aditiva 

47 || e um Zelador que será homem branco temente a 
Deus|| 

Oração expandida de extensão 
aditiva 

 

48 || que, por serviço do mesmo Senhor e de sua 
Santíssima Mãe, encaminhe aos Oficiais, irmãos 

Oração expandida de elaboração 



88 

 

 Metafunção Ideacional do complexo oracional do capítulo 1 

 

 

Ele foi representado no papel semântico da meta atingida pelo processo 

material elegerá (por elipse). O participante um Zelador que será homem branco 

temente a Deus é qualificado como homem branco e temente a Deus, por meio de 

uma oração encaixada com o processo relacional atributivo será, compondo uma 

descrição desse participante. 

 A expansão (47) dá sequencia à representação do Zelador, e, nela, os 

redatores selecionaram uma circunstância de causa/beneficio por serviço do mesmo 

Senhor e de sua Santíssima Mãe, para descrever a atividade que ele irá realizar em 

favor de Deus e da Santíssima Mãe. Essa circunstância destaca o aspecto religioso 

que está vinculado ao cargo do Zelador. Nessa expansão, o processo material 

encaminhe é a ação direcionada pelo Zelador aos Oficiais, irmãos desta 

irmandade que desempenham o papel semântico de meta. A função de ator 

atribuída ao Zelador o situa no campo da ação, uma vez que atuará sobre os Oficiais 

com a finalidade de colocá-los no caminho certo.   

A expansão de elaboração (48) descreve o modo como o Zelador (por elipse) 

irá encaminhar os Oficiais. Nessa expansão, ele é situado na esfera de um dizente 

que, por intermédio do processo verbal instruindo, irá dar instruções aos receptores 

realizados pelo recurso linguístico os, que retoma Oficiais.  

 A representação desse participante parece ter sido uma estratégia dos 

redatores para ressaltar a atuação de um homem branco na Irmandade, com função 

de dar instruções aos Oficiais da Mesa, para orientá-los a andar no bom caminho. 

Esse artifício foi usado para enfatizar a presença de uma pessoa branca seguidora 

dos princípios do catolicismo em meio aos Oficiais, alguns deles negros, com a 

finalidade de instruí-los e contribuir para bom comportamento desses Oficiais. 

 A representação experiencial do Zelador está presente ainda no capítulo 7, 

que trata das funções que a ele cabem, haja vista o próximo excerto. 

desta Irmandade,|| 
 

49 || instruindo-os na observância dos seus cargos e 
obrigações|| 

Oração expandida de elaboração 
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i) Capítulo 7: 

 

Porque nos Oficiais e Irmãos desta Irmandade pode haver vários defeitos e 
faltas de acordo para o bom regime e administração dela, e para se 
proceder com inteireza, haverá nela um Zelador, homem branco, prudente e 
de bons costumes, para aconselhar a cada um dos irmãos Oficiais as suas 
obrigações, tendo especial cuidado em que tudo façam como devem e 
ordena este compromisso. E com o consentimento dos Oficiais de Mesa 
poderá ter em seu poder os bens e rendimentos

 
desta Irmandade, obrar e 

despender o que necessário for, dando conta de tudo à mesma Mesa. E, 
imprudentemente, esta não estando pelas suas disposições, sendo estas 
boas e racionáveis, poderá o dito Zelador convocar outro homem branco de 
conhecida prudência para este os despersuadir dos erros em que 
laborarem; e estarão pelo que o dito

 
convocado determinar até final 

resolução do Juiz ou Visitador a que pertencer a conta desta Irmandade. 

 

QUADRO 23 
Metafunção Ideacional do complexo oracional do capítulo 7 

 

 

Os responsáveis pela redação do LC selecionaram o processo existencial 

haverá, o qual fez emergir o existente um Zelador, homem branco, prudente e de 

bons costumes na oração principal (51), logo após duas expansões de 

melhoramentos. A escolha pelo grupo nominal usado para representar esse 

49 ||Porque nos Oficiais e Irmãos desta Irmandade 

pode haver vários defeitos e faltas de acordo para o 

bom regime e administração dela, 

 

Oração expandida de intensificação 
com traço circunstancial de razão 

50 ||e para se proceder com inteireza,|| Oração expandida de adição e de 

melhoramento com traço 

circunstancial de propósito 

51 haverá Processo existencial 

 nela Circunstância de local 

 um Zelador, homem branco, prudente e de bons 

costumes, 

 

Existente 

52 ||para aconselhar a cada um dos irmãos Oficiais as 

suas obrigações,|| 

Oração expandida de intensificação 

com traço circunstancial de propósito 

53 ||E com o consentimento dos Oficiais de Mesa 

poderá ter em seu poder os bens e rendimentos
 

desta Irmandade|| (...) 

Oração expandida de extensão 

aditiva 
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participante inclui os classificadores “homem branco” e os epítetos “prudente” e de 

“bons costumes”, produzindo as características do Zelador. Assim, além de ser um 

homem branco, que respeita os preceitos de Deus e da Santíssima mãe, ele é ainda 

um homem prudente e de bons costumes, enfatizando ainda mais qualidades 

valorizadas pela sociedade colonial, especialmente pelas elites brancas e pela Igreja 

Católica, que atuavam conjuntamente para propagar determinadas ideologias em 

detrimento de outras.  

Nesse capítulo, os produtores do texto utilizaram a expansão (49) com a 

finalidade de explicar a razão para haver um Zelador. Para isso, selecionaram duas 

circunstancias de lugar, nos Oficiais e Irmãos e destas Irmandades, uma 

circunstância de grau, vários, e o processo existencial haver, vinculado ao existente 

defeitos e faltas... Com esses recursos linguísticos, produzem a justificativa para 

haver um Zelador homem branco, prudente e de bons costumes, esclarecendo 

que ele existe porque há a possibilidade de existirem vários defeitos e faltas nas 

pessoas que ocupam o cargo de Oficiais e nos próprios irmãos. Os redatores 

sinalizam para uma das várias ideologias da época, que concebe os negros como 

fonte de problemas, ou melhor, como os próprios locais onde pode haver vários tipos 

de problemas, porém essa ideologia não é explicitamente relacionada ao negro, pois 

não foi representado, ficando no nível do implícito. 

Já a expansão de intensificação (50) explica o propósito de existir um 

Zelador, homem branco (...). Essa representação experiencial é construída com a 

partícula se, que indetermina o ator do processo material proceder e da 

circunstancia de modo com inteireza. O Zelador existe para que as pessoas possam 

proceder de modo íntegro, sendo fácil deduzir que essas pessoas são os Oficiais, 

dado que a expansão (52) os representa como receptores do enunciado produzido 

pelo Zelador com a finalidade de que procedam com inteireza.  

Notamos que a expansão de intensificação (52) produz mais um propósito 

para existir um Zelador (...) naquela Irmandade. Nessa expansão, ele é 

representado como um dizente que aconselhará a cada um dos Irmãos Oficiais, 

receptores da verbiagem as suas obrigações. As realizações linguísticas 

constroem um participante branco, que tem o papel de dizer aos Oficias de Mesa as 

suas obrigações com a finalidade de encaminhá-los. 
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Contudo, diferentemente do que se apresenta no capítulo 1, em que foi 

representado como ator que encaminha os Oficiais, nesse capítulo 7, o Zelador 

branco não é representado no papel semântico de um ator. Essa representação o 

impossibilita de agir contra os Oficiais que não dão ouvidos aos seus conselhos.  

Apesar de ser apenas um dizente em relação aos Oficiais de mesa, 

acrescenta-se mais um papel semântico à extensão aditiva (53). Nessa expansão, o 

Zelador é retomado por em seu poder, assumindo o papel semântico de um 

possuidor de os bens e rendimentos desta Irmandade (possuído), em virtude da 

presença do processo relacional atributivo, indicando posse ter. Já a circunstância 

comitativa com o consentimento dos Oficiais de Mesa estabelece uma limitação para 

que ele possa ser um possuidor dos bens dessa Irmandade, visto que ele terá em 

seu poder esses bens se estiver acompanhado do consentimento dos Oficiais da 

Mesa administrativa.  

Como se pode notar, a representação do Zelador foi construída com 

recursos linguísticos que o caracterizam em sua condição social de branco. Além 

disso, ele é representado como alguém que encaminha, instrui e aconselha os 

Oficiais de Mesa e, também, como um possível possuidor dos bens e rendimentos 

da irmandade, desde que acompanhado do consentimento dos Oficiais.  

Decerto, nessas representações, o participante desempenha várias 

funções importantes na irmandade. Porém, por um lado, o campo de sua atuação foi 

restringido pelo consentimento dos Oficiais, para que seja um possuidor dos bens. 

Por outro lado, pelo fato de o Zelador ser representado com a função de encaminhar 

Oficiais apenas no capítulo 1 e não no 7, ocorre uma ambiguidade quanto à sua 

representação. Esse tipo de representação pode se dar porque ela atenderia à 

ideologia dos brancos, que exige vigilância em relação aos negros quanto às 

expectativas dos próprios negros, que talvez não notassem a sua função de ator que 

pode agir contra si mesmo, pois não foi tão enfatizada essa função, sendo utilizada 

somente no capítulo introdutório.  
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4.5 Representação de participantes brancos implícitos   

 

 

Nos excertos que apresentamos a seguir, identificamos dois participantes 

que consideramos brancos, em função de realizações lexicogramaticais que 

evidenciam o contexto situacional apontado pela historiografia, a saber, o 

Procurador e o Capelão.  

 

 

 Participante: O Procurador no papel semântico de existente e portador, 

dizente  

 

 

As escolhas linguísticas selecionadas pelos redatores do LC fizeram 

emergir, no capítulo 1, um existente, o Procurador. Ele também foi representado no 

capítulo 6, desempenhando, na oração principal, o papel semântico de um portador 

de atributos, assim como outros papéis, conforme se pode notar no excerto do 

capítulo 6 abaixo: 

 

j) Capítulo 6: 

O procurador desta Irmandade será pessoa zelosa, porque a ele pertence 
requerer em Mesa, fora dela e também em juízo tudo o que for de utilidade 
à mesma Irmandade, conservação de seus bens e regalias, defendendo e 
requerendo todos os direitos e ações da mesma Irmandade. Cobrará os 
anuais dos irmãos e irmãs dela, exceto do que for notoriamente pobre e 
miserável, o qual gozará dos mesmos sufrágios como que se pagasse tudo 
por inteiro; antes sim, esta mesma Irmandade [ilegível] podendo o socorrerá 
com o que lhe for necessário, levando-se em conta ao dito

 
procurador toda 

a despesa que fizer na lícita observância [ilegível] sua obrigação. Sendo 
negligente na cobrança dos anuais, esmolas e mais dívidas e não 
satisfazendo em vida ou por morte esse prejuízo tendo com o que, não terá 
a Irmandade mais obrigação do que lhe dar sepultura. 

 

QUADRO 24 
Metafunção Ideacional do complexo oracional do capítulo 6 

54 O procurador, 
 

Portador 

 desta Irmandade Circunstância de lugar 
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Como em outros capítulos, a oração principal (54) traz um processo 

relacional atributivo será, que cria um elo entre o portador o Procurador e o seu 

atributo pessoa zelosa. A expansão (60) explica a causa de ter sido imputado o 

atributo ao procurador, utilizando-se o processo verbal requerer, que lhe atribui o 

papel de dizente, retomado por a ele. Logo, ele, como dizente, será o emissor da 

verbiagem tudo [[o que for de utilidade à mesma Irmandade, conservação de 

seus bens e regalias]], que poderá ser pronunciada em três lugares realizados na 

lexicogramática pelas circunstâncias de lugar em Mesa, fora dela e em juízo.  

As realizações lexicogramaticais apontam para um participante importante 

na organização fraternal. A importância do Procurador está relacionada à função de 

emitir requerimentos que exigem empenho (zelo), com o objetivo de defender tudo o 

que estiver relacionado ao aumento dos bens. Seu campo de atuação situa-se no 

âmbito da própria irmandade, de locais externos, e até mesmo da esfera judicial.  

As expansões (56) e (57) contribuem para a construção do papel do 

Procurador como um participante dizente/ator, investido de poder para poder atuar 

juridicamente. Assim, embora os processos defendendo e requerendo possam ser 

classificados como verbais nos contextos da própria Irmandade, o mesmo não pode 

ser feito, quando eles estiverem relacionados ao contexto judicial expresso pela 

circunstância de lugar em juízo.   Em um contexto judicial, esses processos podem 

ser classificados como materiais, uma vez que o resultado dessas ações podem ser 

 será Processo relacional atributivo 

 pessoa Zelosa, Atributo 

55 ||porque a ele pertence requerer em Mesa, fora dela 

e também em juízo tudo [[o que for de utilidade à 

mesma Irmandade, conservação de seus bens e 

regalias,]]|| 

 

Oração expandida de intensificação 

com traços circunstanciais de razão 

com oração encaixada 

56 ||defendendo (elipse)|| Oração expandida de elaboração 

 

57 e requerendo todos os direitos e ações da mesma 
Irmandade 

Oração expandida de extensão 
aditiva 
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concretizadas em direitos alcançados para a irmandade. Sendo assim, o uso do 

processo defender e requerer, em um contexto judicial, indica uma ação relacionada 

à função de advogar que somente um homem branco poderia exercer, já que o 

negro não gozava de representação jurídica naquela sociedade.  

 

 

O outro participante que podemos inferir tratar-se de homem branco (Cf, 

Capítulo 1) é o Reverendo Capelão, cuja análise segue no próximo item.  

 

 

 Participante: Um Reverendo Capelão ‒ papel semântico de existente 

 

 

O participante um Reverendo Capelão foi representado no papel de um 

existente na oração principal (58), logo abaixo. 

 

k) Excerto do capítulo 10: 

. 

Haverá mais um Reverendo Capelão para dizer as Missas da obrigação 
deste Compromisso, a quem se lhe dará a esmola que com ele ajustar o 
Juiz e mais Oficiais de Mesa. E o dito Capelão dará também seu voto em 
Mesa e será obrigado a assistir aos irmãos moribundos e a acompanhar os 
defuntos. Estará pronto para confessar os ditos irmãos e terá cuidado no 
asseio do altar de Nossa Senhora do Rosário, havendo-o próprio e 
particular, ou capela. Enquanto não o houver, por alternativa de meses, 
concorrerá com o Zelador branco desta Irmandade para o asseio e decoro 
do altar de Nossa Senhora do Rosário desta matriz, de que é zeladora a 
Irmandade de homens brancos, concorrendo, assim, tanto uma como outra 
Irmandade segundo a dita alternativa para o dito decoro. 

 

QUADRO 25 
Metafunção Ideacional do complexo oracional do capítulo 10 

58 Haverá Processo existencial 
 
 

 
mais 

 
Circunstância de modo/grau 

  
um Reverendo Capelão 

 
Existente 

 
59 

 
||para dizer as Missas da obrigação deste 

compromisso|| 

 
Oração expandida de intensificação com 

traço circunstancial de propósito 
   

60 ||a quem se lhe dará a esmola|| Oração expandida de elaboração descritiva 
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61 ||que com ele ajustar o Juiz e mais Oficiais 

de Mesa|| 
Oração expandida de elaboração descritiva 

 
62 

 
||E o dito Capelão dará também seu voto 

em Mesa,|| 

 
Oração expandida de extensão aditiva 

   
63 ||e será obrigado a assistir os irmãos 

moribundos e acompanhar os defuntos|| 
Oração expandida de extensão aditiva 

   

64 || e acompanhar os defuntos|| Oração expandida de extensão aditiva 

   

 

Dando continuidade à representação linguística desse participante, a 

expansão de intensificação (59) introduz o propósito de existir um Reverendo 

Capelão.  Nela, ele passa a representar o papel de um dizente que, por meio do 

processo verbal dizer, emitirá um enunciado realizado pela verbiagem as Missas da 

obrigação deste compromisso. Essas escolhas ressaltam um aspecto importante 

para as autoridades eclesiásticas que iriam avaliar o LC: o de demonstrar que a 

Irmandade iria cumprir com uma das exigências feitas pela Igreja às irmandades.  

A expansão de elaboração (60) descreve uma relação de troca de bens 

entre esse participante e um ator indeterminado. Nessa descrição, o Reverendo 

Capelão é retomado linguisticamente pelo pronome lhe, configurando-o no papel de 

um recebedor de a esmola, meta do processo material dará. Mediante outra 

elaboração (61), faz-se a descrição dessa transação comercial. Nessa expansão, o 

Reverendo Capelão, retomado por ele, é a meta do processo material ajustar, cuja 

ação é exercida pelos atores o Juiz e mais Oficiais de Mesa.  

A opção pelos recursos linguísticos que representam o Capelão como um 

recebedor de um bem (esmola) abona os estudos históricos. Nesses estudos, o 

Capelão é descrito como um empregado da irmandade, mais subordinado à 

instituição do que à Igreja, ao contrário dos padres que estavam diretamente 

vinculados à Igreja Católica.  

Ele também foi representado na expansão (62) vinculado ao processo 

material dará. Nessa expansão, o escopo seu voto preenche o processo dará, 

construindo o processo votar. Ele, ao ser retomado pelo grupo nominal o dito 

Capelão, desempenha o papel de um ator que vota na Mesa dirigente da 
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Irmandade, espaço representado linguisticamente pela circunstância de lugar em 

Mesa. Por meio da circunstância de acompanhamento aditiva também, ele é definido 

como mais um dos eleitores nas reuniões da Mesa. 

Essa representação imprime um papel ativo a o dito Capelão, sugerindo-

lhe um papel significativo na Irmandade, pois é representado como alguém que 

participa das decisões tomadas nas reuniões da Mesa. Sendo assim, ele não é só 

um funcionário, mas um funcionário que integra o quadro de pessoas que tomam 

decisões. Ele é representado como alguém que possui um vínculo mais forte do que 

apenas o comercial. 

Mais um significado é construído pelas expansões (63) e (64). Nelas, foi 

agregado ao Capelão (por elipse) o papel semântico de ator dos processos materiais 

assistir (ajudar) e acompanhar. As metas dessas ações são respectivamente, os 

irmãos moribundos e os defuntos. Essa representação é significativa para os 

irmãos, pois indica um participante que age sobre os irmãos moribundos e defuntos, 

aspectos relevantes para uma população carente que, em grande medida, era 

formada por negros escravizados ou libertos.  

Antes de iniciar as considerações finais, gostaríamos de discutir 

sumariamente os resultados, de modo a organizá-los.  

 

 

4.6 Discussões preliminares 

 

 

Na descrição e análise dos dados, constatamos que cinco participantes 

negros foram representados explicitamente na lexicogramática, ao passo que dois 

foram representados implicitamente, percebidos por meio das informações 

contextuais à época da escrita do LC. No tocante aos participantes brancos, 

identificamos dois participantes representados explicitamente na linguagem e dois 

de modo implícito.  

Para facilitar a visualização dos dados analisados, organizamos as 

informações em quadros descritivos. 



97 

 

Primeiramente, agrupamos os participantes negros e brancos 

representados explicitamente, respectivamente nos quadros 26 e 27. 

 

Quadro 26 

Participantes negros representados explicitamente na lexicogramática 

 

 

Quadro 27 

Participantes brancos representados explicitamente na lexicogramática 

 

 Participante negro Papel 
semântico 

Processos Localização 

  
“da Irmandade de 
Nossa Senhora do 
Rosário dos pretos 

da freguesia de São 
Caetano” 

 
-Possuidor 

 
- é 

 
-Oração principal do termo 

de abertura  
 

(Redigido pela autoridade 
eclesiástica que legitimou o 

LC) 

  
“Procurador ou 
Andador preto” 

 
“o Procurador” 

 
-Meta 

 
-Dizente 

 
-elegerá  

 
-avisar 

 
-Expansão do capítulo 1 

 
-Na oração principal do 

capítulo 14 
(realizado apenas por 

Procurador) 

  
“preto” 

 
-atributo 

 
- sendo 

 
-Expansão do capítulo 12 

 

  
“forro” 

 
-atributo 

 
- sendo 

 
-Expansão do capítulo 12 

 

  
“cativo” 

 
-atributo 

 
- sendo 

 
-Expansão do capítulo 12 

Total 5 participantes 

 Participante branco Papel semântico Processos Localização 

  
“um Escrivão homem 

branco” 
 
 

“O ofício do Escrivão) 

 
-Existente 
(capítulo 1) 

 
-Identificado, 

Meta, Possuidor 
(capítulo 4) 

 
-haverá 

 
 

-é, elegerá, 
pertence 

 
-Expansão do 

Capítulo 1, 
 

-Na oração principal 
e nas expansões do 

capítulo 4 

  
“um Zelador, que será 

homem branco 
temente a Deus” 

 
“um Zelador, homem 
branco, prudente e de 

bons costumes” 

 
- Meta, Ator e 

Dizente (capítulo 
1) 
 

- Existente, 
Dizente, 

Possuidor 
(capítulo 7) 

 
-elegerá; 

encaminhe; 
instruindo 

 
-haverá; 

aconselhará; ter 

 
-Na expansão do 

capítulo 1 
 

-Na oração principal 
e nas expansões do 

capítulo 7 
 

Total 2 participantes 
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Logo depois, organizamos os participantes negros e brancos 

representados implicitamente no LC, nos Quadros 28 e 29. 

 
 

Quadro 28 
Participantes negros representados implicitamente 

 

 

Quadro 29 

Participantes brancos representados implicitamente  

 Participante 
branco 

Papel semântico Processos Localização 

  
“Um Reverendo 

Capelão” 
 

 
-Existente, 

recebedor, dizente 
e ator 

 
-haverá; dará (se lhe), 

dizer; dará 

 
-Na oração principal e 

nas expansões do 
capítulo 10 

  
“um 

Procurador” 
 
 

“O Procurador” 

 
-Existente 

 
 

-Portador e 
dizente/ator 

 
-haverá 

 
 

-será; requerer; 
defender 

 
-Na expansão do 

capítulo 1 
 

-Na oração principal e 
nas expansões do 

capítulo 6  
Total  2 participantes 

 

 

A organização dos participantes do quadro 26 ao 29 mostra que tanto os 

participantes negros como os brancos apresentaram um número pequeno de 

representações explícitas e até mesmo implícitas. A maior parte dos participantes foi 

representada sem nenhum tipo de referência à condição social de negro ou de 

branco. Nota-se que sete participantes, entre negros e brancos, foram 

representados explicitamente, e apenas dois de cada um, implicitamente. Cabe 

 Participante 
negro 

Papel semântico Processos Localização  

  
“um Juiz” 

 
 

“O ofício do 
Juiz” 

 
- Existente 

 
 

-Identificado e ator 

 
- Haverá 

 
 

- é; procurar  

 
-Oração principal do 

capítulo 1 
 

-Na oração principal 
e nas expansões do 

capítulo 3 
 

  
“um Rei e 
Rainha” 

 
-Existente, ator, 
experienciador, 

portador e 
identificado 

 
-haverá; 

assistir;querendo;terá; 
gozando 

 
-Na oração principal 
e nas expansões do 

capítulo 9 
 

Total 2 participantes  



99 

 

ressaltar que o corpus analisado é composto por 18 capítulos, mais os termos de 

abertura e encerramento, fato que sugere que o número dos participantes 

organizados foi relativamente reduzido.  

Sendo assim, a nossa hipótese de que “os negros seriam representados 

de modo implícito e nas expansões” foi confirmada em parte. As análises revelaram 

que a representação de participantes no nível do implícito não foi exclusividade dos 

negros, mas também dos brancos e, na maior parte das vezes, não houve meios de 

recuperar linguisticamente a condição social dos participantes, nem mesmo 

recorrendo ao contexto. 

No tocante à representação nas expansões, os dados evidenciaram que, 

de fato, os participantes representados explicitamente como negros apareceram 

mais nas expansões do que na oração principal: do total de cinco participantes 

negros explícitos, quatro ocorreram nas expansões. Ao contrário disso, quando os 

participantes foram representados implicitamente como negros, eles passaram a 

desempenhar papeis semânticos em orações principais.  

Em contrapartida, os brancos representados, tanto explicitamente quanto 

implicitamente, foram identificados nas orações principais. Mas eles também foram 

representados em expansões no capítulo 1, que é um capítulo introdutório. Justifica-

se, então, a representação desses participantes nas expansões do capítulo 1, já que 

vários participantes foram representados nesse capítulo e aquele mais importante da 

escala hierárquica da Irmandade ‒ o Juiz ‒, o foi na oração principal, ao passo, que 

os outros participantes o foram nas expansões. 

A representação de participantes negros no nível do implícito e nas 

expansões pode encontrar explicações no contexto situacional. Aventamos a 

hipótese de que, por se tratar de um contexto que insidia negativamente em tudo o  

que tratasse de pessoas negras, os redatores do LC optaram por realizar escolhas 

linguísticas que não evidenciassem aspectos que pudessem remeter ao mundo 

experiencial dos negros, ou até mesmo dos brancos, pois, assim, buscavam evitar 

chamar a atenção para dois grupos sociais em permanente tensão.  

Em suma, a utilização dessa estratégia linguística visava evitar produzir 

representações de participantes que pudessem trazer à tona um mundo experiencial 

marcado pelas diferenças e conflitos que existiam entre negros e brancos.  Apesar 
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disso, os contextos sempre se introduzem nos textos, segundo a LSF, e a análise da 

metafunção ideacional responsável por codificar experiências, permite desvelar 

esses significados experienciais.  

À vista disso, as análises sistêmicas dos participantes representados 

linguisticamente no LC e de seus papéis funcionais puderam nos auxiliar a desvelar 

uma parte do mundo experiencial dos negros e brancos e, por conseguinte, das 

relações que existiam entre eles. Ademais, ao adotarmos o modelo da LSF, com 

foco nas relações entre texto e registro, pudemos perceber que as escolhas 

lexicogramaticais instanciaram posicionamentos ideológicos do produtor do LC, uma 

vez que as realizações linguísticas explícitas situavam os participantes negros em 

partes da oração que serviam, por assim dizer, como complementos às informações 

contidas nas orações principais, ao passo que a presença explícita dos participantes 

brancos situava-os em posições de prestígio na organização oracional. Isso mostra 

que o modelo da LSF, embora privilegie as realizações linguísticas, não prescinde 

do contexto de cultura e de situação para ilustrar como o LC investigado constrói 

discursivamente os agentes que o constituem. 

Na próxima seção, apresentamos de modo mais pormenorizado as 

nossas considerações finais e concluímos com possíveis desdobramentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

5 Considerações Finais 

 

 

A análise do corpus nos permitiu identificar os participantes representados 

no LC, como foi definido na primeira pergunta da pesquisa.  

A maior parte dos participantes refere-se a cargos da confraria, tais como 

“Procurador ou Andador preto”, “um Escrivão, homem branco”, “um Rei e Rainha”, 

“um Reverendo Capelão”, entre outros.  

O grupo nominal utilizado para representar esses participantes variou 

conforme o nível de detalhamento, podendo ser constituído por um único elemento 

ou por mais de um. Exemplo disso é o participante atributo “preto”, composto por 

uma única palavra, e, no extremo oposto, o participante identificador/possuidor “da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos pretos da freguesia de São Caetano”, 

com catorze elementos no grupo nominal. 

 Conforme as discussões preliminares, participantes identificados como 

negros ou brancos de modo explícito na lexicogramática foram pouco recorrentes. 

Até mesmo os participantes negros ou brancos representados implicitamente que 

puderam ser recuperados pelos contextos históricos não foram muito significativos. 

Em relação aos participantes negros e brancos, representados explicita 

ou implicitamente, identificamos onze participantes no total. Entre os participantes 

negros, cinco foram representados explicitamente, e dois, implicitamente. Entre os 

participantes brancos representados de forma explícita na lexicogramática, 

identificamos dois, e, na mesma proporção, mais dois representados de modo 

implícito. 

No que tange à pergunta sobre os papeis semânticos atribuídos a esses 

participantes, constatamos que a atribuição a esses papéis variava em função de 

serem participantes negros ou brancos, assim como em função de serem 

participantes explícitos ou implícitos. 

Quanto aos participantes negros explícitos, os papeis semânticos 

atribuídos a eles foram os de: meta, dizente, circunstância de lugar, atributos e 

possuidor. Nenhum dos participantes foi representado como ator, o que os situa fora 

do campo da ação. 
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Um dos participantes foi representado como meta, notadamente, o 

participante “um Procurador ou Andador preto” para o qual foi direcionada a ação de 

eleger. O léxico “preto” funciona como um classificador de Andador, ao qual se 

acrescenta a classe da qual ele faz parte. A esse mesmo participante, os redatores 

do LC atribuíram o papel semântico de dizente. Apesar desse papel, o seu 

enunciado é simplesmente um aviso, realizado por um verbo neutro, e, portanto, não 

relacionado a comando que seria um enunciado mais ativo. 

Três participantes desempenharam papéis semânticos que constroem as 

qualidades de outro participante. Foi esse o caso dos participantes “preto”, “forro” e 

“cativo”, representados como atributos que conferem uma condição específica a um 

participante que havia sido representado de modo genérico. Esses atributos têm a 

função de produzir especificações ao participante genérico, que passará a ser 

reconhecido como alguém que faz parte da classe dos pretos, dos forros ou dos 

cativos.  

Já quanto ao participante “da Irmandade de Nossa Senhora dos pretos da 

freguesia de São Caetano”, trata-se de um possuidor, mas por atribuição da 

autoridade eclesiástica, que, de certa forma, valida essa posse. Os pretos não são o 

núcleo do extenso grupo nominal. Esse é um elemento que também tem o papel de 

caracterizar a irmandade, uma vez que é um qualificador. 

Notamos na representação dos participantes explícitos negros e brancos 

uma diferença entre o “Andador preto” e os participantes, “Zelador, homem branco” 

e “Escrivão, homem branco”. O participante Andador foi acompanhado somente do 

classificador “preto”, enquanto que os participantes Zelador e Escrivão foram 

acompanhados pelos classificadores “homem” e “branco”. Os redatores excluíram 

para o participante negro o classificador que o incluiria no grupo dos homens, 

retirando sua humanidade, ao contrário dos outros dois participantes, que foram 

representados como cargos que pertenciam à classe dos homens e dos brancos 

conjuntamente. Naquele período, prevalecia uma ideologia escravista que retira a 

humanidade dos negros, a qual influenciou os redatores do LC, uma vez que 

optaram por escolhas linguísticas que a reproduziram. 

É interessante notar que, os papéis atribuídos aos participantes negros 

explicitados linguisticamente são papéis que os representam, majoritariamente, 
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como qualidades da irmandade ou de outros participantes. Portanto, na maior parte 

das vezes, funcionaram como qualificadores, classificadores ou atributos. 

Diferentemente dos participantes negros explícitos, que foram 

representados em papéis que não estavam relacionados à ação, os participantes 

negros implícitos foram representados de forma mais ativa, alguns, no papel de ator. 

Os responsáveis pela redação do LC também atribuíram a esses participantes: o 

papel de portador de atributos positivos; de identificados com valores positivos; de 

existente; e, de experienciador. 

O “Juiz”, ou “o ofício de Juiz”, foi um participante representado no papel 

semântico de existente, de ator e de identificado. Como existente, ele atestava a 

existência do cargo naquela instituição. O papel de ator foi utilizado para descrever 

uma de suas funções, a que se refere a fazer uso de sua autoridade para que os 

irmãos sejam zelosos. Já o papel de identificado teve a função de receber a 

identidade construída para esse cargo, a qual inclui valorações positivas para essa 

função.  

O participante “um Rei e Rainha”, assim como “o ofício de Juiz”, foi 

representado em funções distintas que produziram vários significados experienciais. 

Como existente, tinha a função de comprovar a existência dele na irmandade. Como 

ator, produziu os significados de ajudar nas ações e deliberações da Mesa 

Administrativa. Essa representação foi complementada com o papel semântico de 

portador do atributo voto, sendo descrito como alguém que participava das reuniões 

da Mesa porque pertencia à classe dos votantes, aqueles que podem agir tomando 

decisões. 

No que concerne aos participantes brancos explícitos, constatamos dois 

participantes, o “Zelador, homem branco” e “Escrivão, homem branco”. O zelador foi 

representado em vários papeis semânticos, destacando-se o de dizente e o de ator 

no capítulo 1. No papel de ator, produziu o significado de que uma pessoa branca irá 

encaminhar os Oficiais de Mesa. Essa representação é complementada com o papel 

de dizente, pois o enunciado por ele produzido estava relacionado às obrigações e 

deveres dos Oficiais. A função de dizente é ressaltada no capítulo 1 para mostrar 

que um branco irá instruir os Oficiais, muitos deles negros, em suas obrigações. 

Notamos que no capítulo 7, no qual são fornecidos mais detalhes sobre esse 
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participante, ele foi representado no papel de um dizente do processo verbal 

“aconselhar”, sem nenhuma associação a um processo material, diminuindo, dessa 

forma, a ação que ele exerce sobre os Oficiais. Ele apenas os aconselha, não toma 

nenhuma providência em relação ao que não escutar seus conselhos, pois não foi 

representado como ator. 

Ao Zelador foi atribuído ainda o papel de um possível portador de bens da 

Irmandade, apontando mais uma vez o contexto situacional em que esse cargo era 

significativo. No entanto, esse desempenho só viria a ser atribuído a ele se estivesse 

acompanhado do consentimento dos Oficiais de Mesa. 

O outro participante branco explícito é o “Escrivão, homem branco”. No 

capítulo 1, ele é um existente que faz parte daquela irmandade. No capítulo 4 é 

alguém atingido pelo processo material eleger, assumindo a função de meta. 

Quando representado no papel semântico de identificado, a função relacionava-se a 

uma identificação positiva. 

No tocante aos participantes brancos implícitos, os participantes “um 

Reverendo Capelão” e “o Procurador” foram representados em papéis de dizentes 

ou de atores que representam enunciados e ações relacionados ao mundo 

experiencial dos brancos, tais como “dizer as missas da obrigação deste 

Compromisso” ou “requerer em Mesa, fora dela e também em juízo tudo que for de 

utilidade à mesma Irmandade”. 

 Para o Capelão foram atribuídos os papéis de recebedor e de portador, 

que representaram, respectivamente, a relação comercial entre ele e a Irmandade e 

a qualidade de ser uma pessoa que pertence à classe dos votantes nessa 

instituição. Portanto é mais um branco que participa das decisões da Mesa dirigente 

da Irmandade, apesar de ser um assalariado.  

O Procurador também exerceu o papel de dizente que defende a 

Irmandade e requer cosas que dizem respeito aos bens da Irmandade.  

Podemos concluir que os contextos foram determinantes para que os 

redatores do LC tenham escolhido recursos linguísticos que não evidenciassem 

participantes negros e brancos representados explicitamente.  Era um contexto 

situacional marcado por relações desiguais entre brancos e negros, portanto, tudo o 

que estivesse relacionado ao negro seria visto com reservas. Por isso, era mais 
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conveniente representar um número menor de participantes que pudessem remeter 

a esse tipo de questão, inclusive ao mundo experiencial do branco, que iria remeter 

a um mundo em que o branco assumia o controle da sociedade.  

Outra questão que notamos foi a atribuição de papéis menos ativos para 

os negros representados explicitamente, porque foram representados como atributos 

ou classificadores, ressaltando apenas qualidades, e não ações que pudessem ser 

foco da vigilância. Em contrapartida, quando implícitos, os papéis funcionais foram 

mais ativos. É provável que essa estratégia linguística tenha sido usada pelos 

redatores em função do contexto em que o LC iria circular, no qual autoridades iriam 

avaliar se o validariam ou não. Assim, tornar menos explícitas ações dos negros, 

representando apenas o cargo que desempenhariam e funções, ou com apenas 

algumas realizações lexicogramaticais que remetessem mais veladamente ao negro, 

dificultaria a sua visualização.  

Nessa perspectiva, a representação de participantes não identificados 

explicitamente como negros ou mesmo como brancos contribui para produzir uma 

imagem da irmandade menos voltada para questões sociais conflitantes e mais 

voltada para questões organizacionais, como o detalhamento dos cargos e funções 

de participantes.  

Já os papéis funcionais atribuídos aos brancos, apontaram, com maior 

ênfase para a fala do branco na irmandade. Mas também, ações, qualidades e 

identidades atribuídas a eles ou às funções que esses participantes nela  

desempenhavam. Na sociedade escravista colonial, a fala estava relacionada aos 

homens livres e brancos que determinavam as leis, a organização da sociedade e a 

própria desumanização dos negros. Esse tipo de ideologia incidiria sobremaneira 

nos redatores do LC. O mais provável é que eles também compartilhassem dessas 

concepções de mundo, sobretudo se levarmos em conta que, segundo historiadores, 

provavelmente seriam homens brancos seus responsáveis, provavelmente o próprio 

capelão (BOSCHI, 1986). As escolhas linguísticas usadas para representar 

participantes brancos que desempenharam funções ligadas a ações verbais refletem 

a influência desses contextos e, ao mesmo tempo, apontam para a reprodução 

desse contexto. 
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Contudo, apesar da tentativa de não evidenciar participante negros ou 

brancos, a representação de alguns poucos participantes representados em sua 

condição social sugeria um contexto do qual os redatores do LC não podiam 

desvincular-se. As escolhas linguísticas usadas para representar participantes 

codificaram o contexto que os envolvia, instanciando-se no LC e mostrando-nos 

parte do mundo experiencial que os envolvia. 

Os resultados das análises da transitividade evidenciaram que é possível 

realizar um estudo sobre participantes representados linguisticamente em um 

documento antigo, pois, segundo a GSF, todo texto é uma instância do sistema de 

escolhas inserido em um contexto de uso, portanto, textos de todo tipo podem ser 

analisados.  

Com esses resultados, esperamos ter oferecido uma pequena 

contribuição com este estudo. Contudo, esta pesquisa não pretendeu ser exaustiva 

e, em virtude do corpus reduzido ‒ um único LC ‒, nos ativemos a questões mais 

pontuais. 

Em vista disso, gostaríamos de apontar, sucintamente outras 

possibilidades: 

 

I. Os resultados das análises, que apontaram para uma baixa incidência de 

participantes negros e até mesmo de participantes brancos não 

representados explicitamente na gramática, podem abrir um espaço para 

aprofundar o estudo ideológico e crítico da linguagem. Uma teoria que 

poderia avançar nesse sentido é aquela denominada de Representações 

de atores sociais no discurso, desenvolvida pelo pesquisador Theo Van 

Leeuwen (1997), pela qual busca explicar como atores sociais são 

excluídos ou incluídos no discurso mediante escolhas lexicogramaticais. A 

proposta teórica desse autor parte de questões sociais, propondo uma 

abordagem “sociológica e crítica”, para depois associá-las à linguagem (p. 

169). Já Halliday (19978; 2004) propõem uma abordagem que entende o 

estudo da linguagem inseparável do social, uma vez que a funcionalidade 

da linguagem é uma propriedade intrínseca a todas as línguas porque 

estão condicionadas ao uso. O foco, portanto, é o texto e o contexto 
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inseparavelmente, o que se alinhava perfeitamente aos nossos interesses. 

Dessa forma, embora a teoria desenvolvida por Van Leeuwen (1997) 

possa trazer ricas contribuições, no momento, iriam fugir ao escopo de 

nossa pesquisa que tinha como foco investigar os diversos recursos 

linguísticos utilizados para representar participantes negros e brancos no 

texto e que tipo de significados ideacionais produziriam essas escolhas 

motivadas pelos contextos de uso.  

 

II. Durante a defesa de qualificação, foi nos sugerido que trabalhássemos 

com o conceito de arquivo desenvolvido por Foucault25 (2010). O autor 

desenvolveu um método de pesquisa que chamou de arqueológico, 

objetivando compreender os sentidos de um objeto “a partir de uma 

diversidade de textos, de dispositivos de arquivo específicos de um tema, 

de um acontecimento, de um itinerário” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2008, p. 65)26. Já nessa definição, iríamos esbarrar em um empecilho para 

esta pesquisa, uma vez que tínhamos como objeto as representações 

linguísticas de participantes em um corpus específico, o LC, e não a 

dispersão de enunciados que constituíram, por meio de um dispositivo de 

arquivamento, o objeto irmandades. Até mesmo trabalhar na interface 

entre a GSF e o método arqueológico não seria viável, nesta pesquisa, 

pois a arqueologia “é também, um programa de pesquisas sobre a 

formação e as mutações das práticas discursivas, que exclui qualquer 

forma de análise linguística dos fatos da língua” (idem, p. 59, grifo 

nosso). Como se pode notar, aqui também esbarraríamos inevitavelmente 

em uma impossibilidade de conciliar os aportes teóricos, uma vez que a 

nossa abordagem é eminentemente textual. Para adotar o método 

arqueológico, teríamos que redefinir o nosso objeto de pesquisa, o que, 

neste momento, fugiria aos nossos propósitos. No entanto, isso não exclui 

tomá-la como uma sugestão interessante e produtiva para ser 

desenvolvida em futuros trabalhos. 

                                                             
25

 FOUCAULT, M. A Arqueologia do saber. NEVES, Luiz .Felipe.Baeta. (Trad). 7.ed. RJ: Forense Universitária, 
2010. 
26

  CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, D. Dicionário de Análise do discurso. KOMESU, Fabiana. (Org.). 2 ed. 
SP: Contexto, 2008..  
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ANEXO 1 

Normas de transcrição de documentos manuscritos para a História do 

Português do Brasil 

II Seminário para a História do Português Brasileiro 

Campos do Jordão-SP, 1998 

 

1- A transcrição será conservadora. 
2- As abreviaturas, alfabéticas ou não, serão desenvolvidas, marcando-se, em itálico, as 
letras omitidas, obedecendo-se aos seguintes critérios

27
: 

a) Respeitar, sempre que possível, ainda que manifeste idiossincrasias  ortográficas do 
escriba, como no caso da ocorrência “munto”, que leva a abreviatura “m.

to
”, a ser transcrita como 

“munto”. 

b) No caso de variação no próprio manuscrito ou em coetâneos, a opção será para a forma 
atual ou mais próxima da atual, como no caso da ocorrência “Deos” e “Deus”, que levam a 
abreviatura “D.

s
”, a ser transcrita como “Deus”. 

3- Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, nem se 
introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplos: “epor ser”; “aellas”; “daPiedade”; 
“ominimo”; “dosertaõ”, “mostrandolhe”; “achandose”; “sesegue”.

28
 

4- A pontuação original será rigorosamente mantida. No caso de espaço maior intervalar 
deixado pelo escriba, será marcado: [ espaço ]. 
Exemplo: “que podem perjudicar. [ espaço ] Os dias passaõ eninguem comparece. 

5- A acentuação original será rigorosamente mantida, não se permitindo qualquer alteração. 
Exemplos: “aRepublica”; “docommercio”; “edemarcando também o lugar”; “Rey D. Jose”; “oRio 
Pirahý”; “oexercicio”; “ que hé munto conveniente”. 

6- Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no original. 
No caso de alguma variação física dos sinais gráficos resultarem de fatores cursivos, não será 
considerada relevante. Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve propiciar a melhor 
solução. 

7- 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”. 

8- Inserções do escriba ou do copista na entrelinha ou nas margens superiores, laterais ou 
inferior entram na edição entre os sinais < >, na localização indicada. Exemplo: <fica definido que 
olugar convencionado é a casa depedro nolargo damatriz>. 

9- Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original serão tachadas. Exemplo: 
“todos ninguém dospresentes assinarom; “sahiram sahiram aspressas para oadro”. No caso de 
repetição que o escriba ou copista não suprimiu, passa a ser suprimida pelo editor que a coloca 
entre colchetes duplos. Exemplo: “fugi[[gi]]RAM correndo [[correndo]] emdireçaõ opaco”. 

                                                             
27

 Neste critério, decidimos também negritar o desenvolvimento da abreviatura, para maior visualização de nossa 
intervenção. 
28

 Não adotaremos esta norma para facilitar a identificação de cada vocábulo em separado. 
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10- Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer no final do documento 
informando-se a localização. 

11- Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permitindo-se apenas em caso de extrema 
necessidade, desde que elucidativas a ponto de não deixarem margem à dúvida. Quando 
ocorrerem, devem vir entre colchetes. Exemplo: “naõ deixe passar neste [registro] de Areas”. 

12- Letras ou palavra não legível por deterioração justificam intervenção do editor na forma 
do item anterior, com a indicação entre colchetes: [ilegível]. 

13- Trecho de maior extensão não legível por deterioração receberá a indicação [corroídas + 
5 linhas]. Se for o caso de trecho riscado ou inteiramente anulado por borrão ou papel colado em 
cima, será registrada a informação pertinente entre colchetes e sublinhada. 

14- A divisão das linhas do documento original será preservada, ao longo do texto, na edição, 
pela marca de uma barra vertical: | entre as linhas. A mudança de fólio receberá a marcação com 
respectivo número na sequência de suas barras verticais: || 1v. || 2r. || 2v. || 3r||. 

15- Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco. Essa numeração será 
encontrada à margem direita da mancha, à esquerda do leitor. Será feita de maneira contínua por 
documento. 

16- As assinaturas simples ou as rubricas serão sublinhadas. Os sinais públicos serão 
indicados entre colchetes. Exemplos: assinatura simples: Bernardo Jose de Lorena; sinal público: 
[Bernardo Jose de Lorena] 
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ANEXO 2 

Edições fac-símile e semidiplomática 

 

Edição fac-símile e semidiplomática Livro de Compromisso de Nossa Senhora do Rosário da 

Freguesia de São Caetano do ano de 1762 

 

 

Govanna Marcella Verdessi Hoy (UFOP/CAPES) 

Prof. Dr. Fábio César Montanheiro (UFOP) 

 

 

Documento: Livro de Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de 

São Caetano  

Identificação: Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana 

Data: 1762  

Local: Freguesia de São Caetano/ Mariana 

Fonte: Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana 

Assunto: Livro de Compromisso contendo os estatutos que regulavam os irmãos associados na 

irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da freguesia de São Caetano.  

 

 

 

1-Edição semidiplomática do Livro de Compromisso 

 

 

O documento a ser editado, trata-se de um Livro de Compromisso da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos da freguesia de Monsenhor Horta
29

, datado de 1762. O manuscrito 

compõe o acervo do Arquivo da Arquidiocese Eclesiástica de Mariana. 

O Livro de Compromisso faz parte do tipo de documentos “passíveis de serem quantificados 

e/ou englobados em séries temáticas”, permitindo análises variadas que, “sob a ótica religiosa, 

[compõem] ricos registros sobre a vida cotidiana” (SAMARA; TUPY, 2010, p.105)
30

. Nesse sentido, 

                                                             
29

 Hoje Distrito de Monsenhor Horta, pertencente ao Município de Mariana. 
30

 SAMARA, E. de M; TUPY, I. S. S. T. História & Documento e metodologia de pesquisa. 2ª ed. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2010, 168p. 
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proceder à sua edição constitui-se em importante processo para salvaguardar o patrimônio histórico e 

cultural de uma dada sociedade, sobretudo em sua forma escrita. Para tal, a escolha por uma 

modalidade de edição é imprescindível quanto ao que se objetiva com o texto, pois, para cada 

objetivo haverá um tipo diferente de edição, dentre as quais, a edição fac-similar, a diplomática, a 

paleográfica ou semidiplomática, a interpretativa e a modernizada (CAMBRAIA, 2005)
31

. A 

modalidade semidiplomática apresenta um grau médio de intervenção do editor na reprodução gráfica 

do modelo, que tenta manter as características intrínsecas dos textos, o tanto quanto for possível.  

Na edição, seguiram-se o conjunto de procedimentos das Normas para Transcrição de 

documentos manuscritos para a História do Português do Brasil, propostas durante o II Seminário 

para a História do Português Brasileiro, realizado em Campos do Jordão, São Paulo, no ano de 1998 

(Megale et al., 1999)
32

. Sobre essas Normas, esclarecemos que a de número dois será acrescida do 

negritado para intensificar a interferência do editor. A seguir descrevemos sumariamente essas 

Normas: 

1) A transcrição será conservadora; 

2) As abreviaturas serão desenvolvidas, marcando-se, em itálico, as letras omitidas;  

3) Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, nem se introduzirá hífen 

ou apóstrofo onde não houver;  

4) Manutenção rigorosa da pontuação;  

5) Manutenção rigorosa da acentuação;  

6) Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no original; 

7) Eventuais erros do escriba ou do copista serão remetidos para nota de rodapé;  

8) Inserções do escriba ou do copista nas entrelinhas ou nas margens superiores, laterais ou 

inferiores entram na edição entre os sinais < >, na localização indicada;  

9) Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original serão tachadas;  

10) Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer no final do documento; 11) 

Intervenções do editor hão de ser raríssimas e vir entre colchetes [ ];  

12) Letras ou palavra não legível por deteriorização justificam intervenção do editor indicadas com 

colchetes [ ];  

13) Trecho de maior extensão não legível por deteriorização receberá a indicação [corroídas + 5 

linhas];  

14) A divisão das linhas do documento original será preservada, ao longo do texto, na edição, pela 

marca de uma barra vertical: | entre as linhas;  

15) Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco;  

                                                             
31

 CAMBRAIA, C. N. Introdução à crítica textual. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 216p. 

 
32

 MEGALE et al. Normas para transcrição de documentos manuscritos para a História do Português 

do Brasil. In: CAMINHA, P. V de. A Carta de Caminha: reprodução fac-similar do manuscrito com 

leitura justalinear de Antônio Geraldo da Cunha, César Nardelli Cambraia, Heitor Megale. São Paulo: 

Humanitas/ FFLCH/USP, 1999, pp. 23-26. 
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16) As assinaturas simples ou as rubricas serão sublinhadas. Os sinais públicos serão indicados 

entre colchetes. 

Na descrição do texto foram adotados os critérios que explicitamos a seguir: i) número de 

colunas; ii) existência de ornamentos; iii) existência de sinais especiais; iv) tipo de abreviaturas; v) tipo 

de escrita; vi) tipo de papel; vii) data do manuscrito; viii) numeração do documento; xix) medidas dos 

fólios. 

 

 

2 Descrição do manuscrito 

 

 

O Livro de Compromisso contém o termo de abertura, o frontispício e dezoito capítulos 

organizados em vinte um fólios de papel não pautados, de espessura média, aspecto amarelado 

devido à ação do tempo. Ele encontra-se em razoável estado de conservação, embora haja algumas 

manchas causadas pela umidade e pela ação do tempo. O Livro sofreu interferência posterior à sua 

confecção, sendo encadernado em veludo verde escuro em data não identificada, justificando o fato 

dos capítulos 9 e 10 estarem invertidos, constando nos respectivos fólios ||12v.|| e ||11v.||. Esses 

fólios foram escrito originalmente no recto, porém, devido à encadernação posterior, estão localizados 

no verso. Há, além disso, uma contracapa (também feita posteriormente) de cor azul, com traçados 

curvilíneos em dourado no seu recto, e de cor amarela no verso constando o nome da Irmandade em 

escrita manuscrita a caneta azul.  

O manuscrito é datado em 20 de dezembro de 1762, numerado e rubricado no canto superior 

direito da mancha, com exceção do fólio ||21v.||, no qual encontra-se o termo de encerramento; 

verifica-se também acréscimo de numeração posterior, que não corresponde à original, feita a caneta 

azul, localizada um pouco mais abaixo desta. É um documento anopistógrafo
33

 lavrado em letra 

cursiva humanística no recto que, somando-se ao tipo caligráfico bem cuidado, torna a leitura fluída e 

de fácil compreensão. A escrita foi distribuída em uma única coluna utilizando-se a pena de ave e a 

tinta de noz gálica de cor castanha.  

Como foi dito anteriormente, a letra é esteticamente bem traçada e agradável aos olhos, 

adotando-se certa regularidade em seu módulo e em seu peso, uma vez que se apresenta maior e 

com traços mais grossos nas maiúsculas e na linha rubricada e, menor e de traços mais finos nas 

minúsculas. Na escrita, na maior parte do tempo, são respeitadas as pautas imaginárias ou 

desenhadas a lápis de alguns fólios e mantêm-se um ângulo levemente inclinado à direita. 

Há ainda, presença de letras capitulares ornamentadas e caligráficas ao longo dos dezoitos 

capítulos e no frontispício, bem como de arabescos ao final da mancha escrita nos fólios ||1r.||, ||7r.||, 

||9r.|| ||11v.||, ||12v.||, ||13r.||, ||14r.||, ||15r.||, ||16r.||, ||18r.|| e ||20r.||. Verificaram-se ademais, 

ocorrência de cercaduras simples, compostas por duas linhas retilíneas paralelas que circundam a 

                                                             
33

 Escrito somente  no recto do fólio, portanto, é um manuscrito anopistografo.  
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mancha escrita dos fólios ||2r.|| ao ||20r.||. 

No concernente aos sinais braquigráficos, foram constatadas poucas palavras abreviadas, 

sendo mais frequentes as sobrepostas, como em “R.
do
” (Reverendo), no fólio ||11v|| e, em menor 

número, as denominadas de sigla, como em “N.” (Nossa), também no folio |11v.|| 

 
 
 
3 Edição fac-símile do Livro de Compromisso 

 

 

 

           Capa 
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        Contracapa r.  

 
 

Contracapa v. 
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Fólio [1.] 

 
Fólio [2r.] 
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Fólio [3r.] 

 

Fólio [4r.] 
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Fólio [5r.] 

 

Fólio [6r.] 
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Fólio [7r.] 

 

Fólio [8r.] 
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Fólio [9r.] 

 

Fólio [10r.] 
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Fólio [11v.] 

 

Fólio [12v.] 
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Fólio [13r.] 

 

Fólio [14r.] 
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Fólio [15r.] 

 

Fólio [16r.] 
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Fólio [17r.] 

 

Fólio [18r.] 
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Fólio [19r.] 

 

Fólio [20r.] 
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Fólio [21r.] 

 

Fólio [21v.] 
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4 Edição semidiplomática Justalinear do manuscrito 

 

||1r.|| <2> 

<Correia de Sá> 

      He este Livro do Compromisso da Irmandade de  
      Nossa Senhora do Rozario doz pretoz dafreguezia deSaõ Caetano  

 5      o qual vay todo numerado, e rubricado com aminha ru= 
      brica, que diz / Correa /, e no fim Leua Seu termo de 
      em cerramento, e para que em Iuizo, e fora delle Se lhe  
      de inteira fé, e credito interponho minha authoridade ordinaria  
      e decreto Iudicial, e para constar fiz ezte, que assignei: Ma= 

10     rianna 20 de Dezembro de 1762= 
                               O Provizor 

Ignacio Correa de Sá 
                                                                                                                                                                                                

||2r.|| <3> 
<Correia de Sá> 

       
 15   COMPRÎMÎSSO

34
 DA  

ÎRMANDADE DE NOSSA • SENHORA • 
        DOROZARÎO DOS PRE 

      TOS DA FREGUEZÎA • DE SAÕ • 
CAETANO • ANNO • 

 20   [espaço] MDCCLXIIII.• 
|3r.|| <4> 

                                                                                                                                          <Correia de Sá> 
Capitulo I. 

      Nesta Irmandade ha- 
 25    verà hum Iuis, que será eleyto por votos de todos os Ir= 

      mãos naforma, que Ao diante se dirá, edamesma Sorte hum Es= 
         crivaõ homem branco, eThezoureiro, ehum Procurador tam 

      bem, etodo omais numero de Irmaõs que por sua devoçaõ 
      oquizerem ser desta Irmandade obrigando-se aguardar estes capi= 

 30    tulos, emais cousas della. Tambem nas Mezas annuaes  
      se elegerá hum dos Irmaõs, ehuã Irman para Reye Rai= 

         nha como he costume nestas Irmandades dos pretos eassim mais hũ 
      Procurador, ouAndador preto, ouosque forem necessarios para os  
      ministerios da Irmandade, como tambemhum Zelador,  

 35    que sera
35

 homem branco, temente a Deus que por servisso do mesmoSenhor 
      ede sua Santissima mãy encaminhem aos Officiaes Irmãos  

        desta Irmandade, instroindo-os naobservancia dos Seus cargos, e o 
brigaçoens, como adiante se dis. 

||4r.|| <5> 
 40                                                                                                                                      <Correia de Sá> 

Capitulo 2.  
        Toda apessoa, que qui 

      zer serIrmaô hirá ter com o Escrivaõ, que estiver servin= 
        do para lhefazer termo nolivro da Irmandade em que se o- 
45    brigará aguardar tudo o contheudo nestes Capitulos

  
que as= 

     signará, edarà de sua entrada huã oitava de ouro,  

                                                             
34

 Presença de letra capitular ornamentada na letra inicial do texto no frontispício e em todos os 
estatutos de cada capítulo. 
35

 Ilegibilidade de provável diacrítico sobre a letra “a” deste vocábulo. 
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        enofim decada hum anno doze Vintens.  
 ||5r.|| <6> 

 5                                                                                                                                          <Correia de Sá> 
   50                                                                         Capitulo 3. 

 O [ilegível] o Officio doIuis he ode= 
         maior importancia, pezo econsideraçaõ, que há nesta Irmandade: porque 

 aelle pertence porcurar comtodo ocuidado que os Irmaõs sejaõ muito 
        zelozos enaõ faltem as suas obrigaçoens, per soadindo-os com seu ex= 
 55    emplo aque asistaõ todos aos actos, e obrigaçoens desta Irmandade;  

ea seu cargo pertence examinar aobservancia deste compromisso, 
        e obrigaçoens desta Irmandade: eaquelle que eleito for senaõ po= 

derá escuzar deo ser, salvo tendo ligitimo impedimento. Porem não po= 
       derá ser segunda, terceira, emais vezes eleito nocargo de Iuis s = 
 60   primeiramente passar otempo detres annos entre huã eoutra eleiçaõ  

     so seoquïzer ser por sua vontade, ou devoção. 
                                                                                                                                                   ||6r.|| <7> 

<Correia de Sá> 
                                                                               Capitulo 4. 
 65    Naõ he demenos conta oOf= 

 ficio de Escrivão porque aelle pertence ocuidado de todos os livros  
        desta Irmandade, escrevendo pella ordem delles toda adespeza receita  

      da mesma Irmandade, termos, eleiçoens, etudo omais que pertencer á=
36

 
        escrita: para

 
oque se elegerá Irmaõ, que saiba ler, eescrever, podendo 

70     ser esendo eleita pessoa que naõ saiba ler eescrever  suprirá esta fal= 
 ta qual quer Irmaõ que opossa fazer ou Zelador homem branco. 

                                                                                                                                                     ||7r.|| <8> 
<Correia de Sá> 

                                                                               Capitulo 5. 
75     O Thezoureiro será pessoa  

 deexpecial confidencia porque aelle toca ocuidado detoda afábrica, 
        eparamentos desta Irmandade, que terá [ilegível] debaixo dechave, eos  

 vizitará repetidas vezes, everá doque necessita esta Irmandade
 
para 

        bem comprir com sua obrigaçaõ: ecarecendo de alguã couza, em= 
 80    meza oproporâ

37
 para semandar fazer: asestirá entodos os actos que hou= 

        ver damesma  Irmandade
 
 tendo prompto tudo oque for necessario; 

terá em seu poder orendimento della ou do Zelador branco, e naõ dis= 
porá couza alguã sem concentimento da meza: terá muito cuidado de- 

        mandar dizer as Missas dosIrmãos defuntos cobrando cer= 
 85   tidaõ dequem

 
as dicer; e sempre oThezoureiro será pessoa abonada 

       enaõ a havendo terá oZelador branco em seu poder o ren= 
     dimento damesma Irmandade etudo omais que for de valor – 
     consideravel. 

                                                                                                                                                     ||8r.|| <9> 
 90                                                                                                                                     <Correia de Sá> 
                                                                               Capitulo 6. 

O procurador destaIrmandade 
será pessoa Zelosa: porque aelle pertence requerer em meza efora della  

        e inda enjuizo tudo oque for deutilidade
 
 ámesma

38
Irmandade, conserva= 

 95   çaõ de seus bens, erregalias, defendendo, erequerendo todos osdi= 
        reitos eaçoens damesma Irmandade. [ espaço ] Cobraráos-anuaes dos= 

                                                             
36

 Presença de diacrítico. 
37

 Segundo Acioli (1994), a partir do século XVI, o acento circunflexo foi usado também para indicar 
sílabas de maior intensidade. 
38

 Elias Alves de Andrade em sua Tese Estudo paleográfico e codicológico de manuscritos dos 
séculos XVIII e XIX: edições fac-similar e semidiplomática, cita Acioli (2003) para dizer que o acento 
agudo poderia ser usado como crase em algumas situações. É o que nos parece neste caso. 
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Irmaõs, eIrmaãs della  exceto daque for notoriamente pobre, emi= 
zeravel, oqual gozará dos mesmos Sufragios como que sepagasse  

        tudo por inteiro: antes sim esta mesma Irmandade, [ ilegível ] poden= 
100  do o socorrerá com oque necessario lhefor: e selevará enconta aodito

 
 

        procurador toda adespeza que fizer nalicita observancia [ ilegível ] asua 
obrigaçaõ. Esendo negligente nacobrança dos anuaes, e esmolas, 
emais dividas, eenvida, oupormorte naõ satisfaça este prejuïzo, ten= 

       do comque, naõ terá aIrmandade obrigação mais do que darlhe se= 
105  pultura. 
                                                                                                                                                    ||9r.||<10> 

<Correia de Sá> 
Capitulo 7 

        Porque nos Officiaes eIr= 
110   maos desta Irmandade pode haver Varios defeitos, efaltas de= 
        acordo para obom regimen eadministração della: epara seproceder conin= 

teireza haverá nella hum Zelador homem branco; prudente, ede= 
bo s costumes para este aconcelhar acada hum dos Officiaes Irmaõs  

        as suas obrigaçoe s, tendo expicial cuidado emque tudo façaõ como  
115  devem, e ordena este compromisso. Eporconsentimento dos Officiaes  
       deMeza poderá ter en seu poder osbe s, erendimentos

 
desta Irmandade 

obrar, edespender, oque necessario for, edetudo dará conta amesma 
Meza. Enaõ estando esta imprudente-mente

 
pellas suas dispoziço= 

        ens, sendo estas boas, eracionaveis poderá odito Zelador convo= 
120   car outro homem branco deconhecida prudencia para este osdesper= 
        soadir dos erros emque laborarem: e estaraõ pello que odito

 
convocado  

determinar the final rezulução do Iuiz, ou Vizitador aque pertencer  
aconta desta Irmandade. 

1                                                                                                                                              ||10r.|| <11> 
2 125                                                                                                                                    <Correia de Sá> 

                                                                               Capitulo 8. 
 Haverá mais nestaIrmandade  
 doze Irmaõs mordômos, e de Meza, naqual asistiraõ com os- 

        Officiaes para determinarem oque  justo for, concorrendo cada hũ 
130   comoseu voto seg̈ do oque ditar suas consciencias, e serão sempre elei 
        tos osque parecerem demais maduro, eperfeito juizo, para nosactos

  

dadita Meza procederem commuita paz equietaçaõ sem baru=
 

lho, nem alvorôço. Esendo olgulhozo, edeconhecida impruden= 
       cia oreprehenderá oIuis, ou quem suas vezes fizer: enaõ obede 
135 cendo como todos saõ obrigados aobedecer, poderá odito Iuis  
        suspendelo naprezente occaziaõ, ficando sempre obrigado apagar  

aesmola, que lhepertencer como a Irmaõ mordomo. 
||11v.|| <13> 

                                                                                                                                          <Correia de Sá> 
140                                                                         Capitulo Io. 
          laõ para dizer as Missas da obrigaçaõ deste compromisso, eselhe= 

  dará aesmola, que com elle ajustar o Iuis emais Officiaes de Meza. 
         Eodito Capellão dará tambem seu voto em Meza, eserá obrigado 
        áassistir[ilegível]os

39
 Irmaõs moribundos eacompanhar aos defuntos: estará  

145  prompto para confeçar osditos Irmaõs, eterá cuidado no aceio do altar  
        de Nossa Senhora do Rozario havendoo proprio, eparticular, ou capella; een 

 quanto onaõ houver por alternativa de mezes concorrerá como Zelador  
        branco desta Irmandade paraoaceio edecôro do altarde Nossa Senhora do Ro= 
        zario desta matris deque he Zeladora a Irmandade de home s brancos cõ= 
150  correndo asim huã, como outra Irmandade, segundo, adita alternativa para  
        odito decoro  

                                                             
39

 Tem-se a impressão que o escriba riscou uma letra, que parece ser <l> , talvez com a intenção de 
suprimi-la ou por descuido. 
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||12v.|| <12> 
                                                                                                                                           <Correia de Sá> 
                                                                              Capitulo 9. 
 155  E para naõ faltar aocostume 

 inveterado nesta Freguezia, enas demais desta America, haverá  
nesta Irmandade mais hum Reȳ , e Rainha cujo Reȳ  querendo a= 

        sistir nos actos de Meza edispoziçoens della opode fazer, ete= 
        rá voto como qual quer Official, ou Irmaõ, gozando porem o prĩ= 
 160  cipal lugar. Enaõ querendo asistir nadita Meza, ou naõ poden- 

do, poderá esta proceder nas mesmas determinaçoe s como que  
senaõ houvesse Reȳ , porterosmais Officiaes Irmãos oque por cos= 

        tume, edireito serrequer para inteiro comprimento, evalidade. 
                              ||13r.|| <14> 

 165                                                                                                                                     <Correia de Sá> 
Capitulo II. 

  E como onumero dos Officiaes  
         e Irmaõs mordomos estabalicidos naõ chegão para com suas esmolas sus= 
         tentar oonus desta Irmandade emtempo taõ calamitozo, epobre; haverá 
170   mais outro Iuis, eduas Iuizas, cujo Iuis terá tambem voto em= 
         Meza prezidindo nella oque for mais Velho, edaraõ de esmola osdittos 

Iuizes seis oitavas cada hum; as Iuizas omesmo; oRei, eRainha  
       cada hum doze oitavas eos Irmãos de Meza oitava emeia cada- 
       hum: naõ sendo obrigados apagar anuaes nos annos emque servir  
175 na Meza. [espaço] O Irmão Zelador branco nada pagará attendendo ao  

muito trabalho: antes sim gozará asim navida como na morte detodos  
os privilegios, graças esuffragios como o Iuis; teraõ osditos Iuïzes obri= 

        gaçaõ depedir esmola nos domingos, edia santos dos primeiros me= 
        zes dipois deeleitos, aos quaes sesiguiraõ os mais Officiaes de Me= 
180   za, eos Irmaõs por sua ordem. Enofim decada mes fará cada hum  

aentrega da esmola que tirar ao Thezoureiro naprezença do Zelador; elo= 
go sera lançada pello Escrivaõ nolivro da receita da Irmandade com distin= 

       çaõ clara do anno emes em que pedio-[se], edo Official, ou Irmão que atirou. 
                                                                                                                                                                                   

||14r.||  <15> 
185                                                                                                                                      <Correia de Sá> 

Capitulo Î2. 
  Todo oque quizer ser Ir= 

         maõ desta Irmandade sendo preto ofará saber ao Thezoureiro para selhefazer 
        termo de entrada emque seobrigue aas dispoziçoens deste compromisso  
 190  sendo aprincipal naõ regeitar aoccupaçaõ para que Licitamente for eleito. Eda= 

 rá de esmola de entrada sendo forro huã oitava ede anual meia oitava;  
 esendo captivo de entrada meia oitava edeanual meia pataca: enaõ 

        pagando asim os Irmaos  como Officiaes cada hum as suas es= 
        molas respectivas sendolhe pedidas primeira, segunda, eterceiraves  
195   poderaõ ser regeitados dadita Irmandade pella Meza que servir nao sendo deconhe= 

cida pobreza. Enaõ sepoderá eleger Rei eRainha que já otenhaõ sido  
so sepor sua vontade ou devoçaõ oquizer ser, ou totalmente naõ hou- 

        ver quem opossa ser. 
                                                                                                                                                  ||15r.|| <16> 
 200                                                                                                                                     <Correia de Sá> 

Capitulo Î3. 
  Será obrigada esta Irmandade 

         amandar dizer duas Missas porcada hum Irmão que falecer. Eten= 
         do servido de Official mandará dizer tres Missas, esetiver sido Rei ou= 
 205   Rainha quatro Missas, as quaes seraõ ditas pello Capellaõ dadita Irmandade,   

 asquaes mandará dizer o Thezoureiro, ou o Zelador combrevidade, esem de- 
 mora, deque pedirá certidaõ para

 
sua descarga. Esealgum Irmaõ seauzentar  

        para fora da terra gozará dosmesmos suffragios respectivos, deixando hu= 
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210   ma esmola  racionavel adita Irmandade.  
                                                                                                                                                  ||16r.|| <17> 

<Correia de Sá>  
 Capitulo I4. 

        Será obrigado oProcura= 
215   dor tendo noticia do falecimento de algum Irmaõ, avizar a Irmandade para

 
 

       que seajunte nesta Matris, ou Capella seativer ahoras certas,  edahi sa= 
hira em corpo de Irmandade comcrus, e Esquife aconduzir ocadáver do 
Irmaõ the a sepultura. Esefor departe distante mandará o Iuis pordo= 

       us Irmaõs conduzir odito cadaver  para parte conveniente para dahi selhe= 
220 fazer oenterro. Para oque terá esta Irmandade huã tumba, ou Esquife com  
       almofada, toalhas, coberta depano preto, eforquilhas com suas almofa= 

dinhas, emais fabrica necessaria. [espaço] Será esta mesma Irmandade obri= 
gada acompanhar, edar sepultura aos filhos dos Irmaõs sendo le= 

        gitimos.
         

225                                                                                                                                             ||17r.|| <18>
 

                                                                                                                                          <Correia de Sá> 
Capitulo I5. 

     Como obem spiritual he oprĩ= 
        cipal entento das Irmandades, eattendendo ápobreza dotempo eda- 
230   Irmandade, pella qual naõ pode ter Capella de Missas hebodome= 
        daria

40
 portençaõ dos Irmaõs vivos edefuntos, haverá sempre cada mes 

 huã Missa dita no altar de Nossa Senhora do Rozario nodia sabado aqu= 
al dirá o Reverendo Capellaõ podendo, pella qual sedará aesmola que sea= 

       justar 
235                                                                                                                                             ||18r.|| <19> 
                                                                                                                                          <Correia de Sá>                                    

Capitulo I6. 
 E como he santo elouvavel 

        ocostume [espaço] dealguãs Irmandades, emque os Irmaõs vivos selembraõ  
240   dos Irmaõs defuntos com suffragios particulares, alem dos que mandar fa= 
        zer a Irmandade encommum conformando nos com este taõ pio costume, 

 será cada hum Irmaõ vivo obrigado arezar por cada Irmaõ morto 
hum rozario a Nossa Senhora, e huã estação ao Santissimo Sacramento oque  

        fará logo que tiver anoticia do seu falecimento. 
245                                                                                                                                           ||19r.|| <20> 

                                                                                                                                             <Correia de Sá>                                                              
Capitulo  Î7.  

 Mandará esta Ir= 
        mandade

 
festejar aNossa Senhora do Rozario nodia que em Meza seasentar com toda  

250   a solenidade pocivel aque asistirá aIrmandade com as suas opas. Navespera dadita sole=  
        nidade sefará Meza etendo o Iuis diante desi propostos empauta quïnze Ir= 

maõs para novos Officiaes, a saber para os dous Iuïzes seis, para Escrivão tres,  
para Thezoureiro tres, epara Procurador tres, aquelles que em suas concienciʼ= 

        as julgarem porcapazes, ebenemeritos, hirá mandando entrar os Irmaõs  
255  cada hum por sua ves, e ensegredo lheperguntará qual decada tres da- 
       quelles eleg  para cada huã daquellas occupaccoens, cujos votos estaráoEs- 

crivaõ asentando [ilegível] cada hum aquelles que selhesderem, eosque com mais seachar , 
     esses seraõ os novos Officiaes. [espaço] Eosdoze Irmaõs mordomos que comosnovos 

       Officiaes hãode servir, seraõ eleitos pella Irmandade votando de hum em hum  
260  the secompletarem doze dos demais capacidade; eosque seacharem com mais Votos, 
       seraõ os eleitos por Irmaos mordomos da Meza nova. Equando

 
suceda que algum 

     dos eleito[r]es por auzencia, ou justo impedimento não possa asistir, oIuis com os  
     mais Officiaes faraõ eleiçaõ do Irmaõ que lheparecer desta Irmanda 

                                                             
40

 Em conversa informal, Mons. Flavio Carneiro Rodrigues, ex-professor de grego do Instituto de 
Ciências Humanas e Sociais (ICHS), com vasta prática em transcrição de manuscritos antigos,  foi 
quem decifrou a palavra, a qual tratava-se do vocábulo grego hebdomadária, que significa semanal. 
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       de para
 
suprir pello auzente, ou impedido.  

265                                                                                                                                             ||20r.|| <21> 
                                                                                                                                         < Correia de Sá>

 

Capitulo I8. 
 

Passado odia dafesta deNossa  
        Senhora fazendo-se, enaõ sefazendo por algum impedimento, ou racionavel de= 
270  terminaçaõ da Meza nomesmo dia em que sehavia defazer, dahi ahum mes, 
       sefará entrega a Mesa nova; enomesmo dia seajustaraõ as contas detoda 

adespeza, erreceita do anno passado, eas sobras que houverem se entregarão 
aonovo Thezoureiro junto com toda afabrica, eparamentos: e de tudo se 

        fara termo comclareza, edestinçaõ do que afabrica rendeo a Irmandade, easbacias, 
275  para oque haveraõ os livros necessarios, registrados porquem direito for. Epre 
       zidirâ

41
 o Reverendo Vigario actual da Freguezia ou quem suas vezes fizer anova eleiçaõ 

para des empatar com seu voto os votos iguaes dos Irmaõs, eevitar todo o 
coloyo, ou ma dispoziçaõ que achar nas pautas, elançamento devotos, para oque 

        dará juramento primeiramente atodos os eleitores para bem procederem 
280  namesma eleicaõ.  

||21r.|| <21> 
                                                                                                                                         < Correia de Sá> 
                                                                                                                                                ||21v.|| <22> 
      Tem ezte Livro quarenta e duas folhas com ezta do 

285   termo de  em cerramento, o qual todo ezta numerado, e 
        rubricado Com aminha rubrica, que diz / Correa /, e 

para constar fiz ezte que assignei: Marianna 20 de 
         Dezembro de 1762= 

O Provizor 
290                                                                       Ignacio Correa deSá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41

 Segundo Acioli (1994), a partir do século XVI, o acento circunflexo foi usado também para indicar 
sílabas de maior intensidade. Também Santiago Almeida diz que encontrou, durante os séculos XVII 
e XVIII, o “acento agudo <´> e o circunflexo <^> assumindo o valor fônico com que atualmente 
empregaríamos apenas o agudo: para marcarmos tonicidade da vogal” (...). Cita como exemplo o 
vocábulo <mandarâ>. 
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ANEXO 3: 

Edição modernizada 

 

Edição modernizada do Livro de Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos da freguesia de São Caetano, datado de 1762 

 

Giovanna Marcella Verdessi Hoy (UFOP/CAPES) 

Prof. Dr. Fábio César Monatnheiro (UFOP) 

 

1 Edição modernizada  

 

 Esse tipo de edição tem por objetivo tornar o texto apreensível a um número maior de 

leitores, sobretudo àqueles que se utilizam da língua no momento em que o texto é editado e 

que não estão familiarizados com o estado de língua utilizada na época de redação do 

manuscrito.  

 Para se levar a efeito a edição modernizada de um manuscrito, procede-se à sua 

“modernização lingüística” (Cambraia, 2005, p.103). No presente caso, a edição modernizada 

teve por base a edição semidiplomática que previamente realizamos. 

 

 

2-Edição Modernizada do Livro de Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos da freguesia de São Caetano, ano de 1762 

 

 

 

[1r] 2 

Correa de Sá 

Este Livro de Compromisso é da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da 

freguesia de São Caetano, o qual vai todo numerado e rubricado com a minha rubrica, que diz 

Correa, e no fim leva seu termo de encerramento. Para que em juízo e fora dele se lhe dê 

inteira fé e crédito, interponho minha autoridade ordinária e decreto judicial, e para constar, fiz 

este termo que assinei. 

Mariana, 20 de dezembro de 1762. 

O Provisor 

Inácio Correa de Sá 

 

[2r] 3 

COMPROMISSO DA IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS PRETOS DA 
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FREGUESIA DE SÃO CAETANO, ANO DE MDCCLXIIII. 

[3r] 4 

Correa de Sá 

Capítulo 1 

Haverá nesta Irmandade um Juiz, que será eleito por votos de todos os irmãos na forma que 

ao diante se dirá; da mesma sorte, haverá um Escrivão, homem branco, um Tesoureiro e 

também um Procurador, além de todo o mais número de irmãos que por sua devoção 

quiserem ser desta Irmandade, obrigando-se a guardar estes capítulos e mais coisas dela. 

Nas Mesas anuais se elegerá também um dos irmãos e uma irmã para Rei e Rainha, como é 

costume nestas Irmandades de pretos, assim como mais um Procurador ou Andador preto, ou 

os que forem necessários para os ministérios da Irmandade, como também um Zelador, que 

será homem branco temente a Deus que, por serviço do mesmo Senhor e de sua Santíssima 

Mãe, encaminhe aos Oficiais, irmãos desta Irmandade, instruindo-os na observância dos seus 

cargos e obrigações, como adiante se dirá. 

 

[4r] 5 

Correa de Sá 

Capítulo 2 

Toda pessoa que quiser ser irmão irá ter com o Escrivão que estiver servindo para lhe fazer 

termo que assinará no livro da Irmandade, pelo qual se obrigará a guardar todo o conteúdo 

destes capítulos. Dará de entrada uma oitava de ouro e, no fim de cada ano, doze vinténs.  

[5r.] 6 

Correa de Sá 

Capítulo 3 

O ofício de Juiz é o de maior importância, peso e consideração que há nesta Irmandade, 

porque a ele pertence procurar, com todo o cuidado, que os irmãos sejam muito zelosos e não 

faltem às suas obrigações, persuadindo-os com seu exemplo a que todos assistam aos atos e 

obrigações desta Irmandade; e a seu cargo pertence examinar a observância deste 

compromisso e obrigações desta Irmandade. E aquele que eleito for não se poderá escusar de 

o ser, salvo tendo legítimo impedimento. Porém, não poderá ser eleito segunda, terceira e 

mais vezes no cargo de Juiz sem primeiramente passar o tempo de três anos entre uma e 

outra eleição, só se o quiser ser por sua vontade ou devoção. 

[6r.] 7 

Correa de Sá 

Capítulo 4 

Não é de menos conta o ofício de Escrivão, porque a ele pertence o cuidado de todos os livros 

desta Irmandade, escrevendo pela ordem deles toda a despesa e receita da mesma 

Irmandade, termos, eleições e tudo o mais que pertencer à escrita, para
 
o que se elegerá 
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irmão que saiba ler e escrever. Podendo ser, e sendo eleita pessoa que não saiba ler nem 

escrever, suprirá esta falta qualquer irmão ou Zelador homem branco que o possa fazer. 

[7r.] 8 

Correa de Sá 

Capítulo 5 

O Tesoureiro será pessoa de especial confidência, porque a ele toca o cuidado de toda a 

fábrica e paramentos desta Irmandade, que terá [ilegível] debaixo de chave; e os visitará 

repetidas vezes e verá do que necessita esta Irmandade
 
para cumprir bem com sua 

obrigação. Carecendo de alguma coisa, em mesa o proporá para se mandar fazer; assistirá a 

todos os atos que houver da mesma Irmandade, tendo pronto tudo o que for necessário; terá 

em seu poder o rendimento dela ou do Zelador branco, e não disporá coisa alguma sem 

consentimento da Mesa; terá muito cuidado de mandar dizer as missas dos irmãos defuntos, 

cobrando certidão de quem
 
as disser. O Tesoureiro será sempre pessoa abonada, e não a 

havendo terá o Zelador branco em seu poder o rendimento da mesma Irmandade e tudo o 

mais que for de valor considerável. 

[8r.] 9 

Correa de Sá 

Capítulo 6 

O procurador desta Irmandade será pessoa zelosa, porque a ele pertence requerer em Mesa, 

fora dela e também em juízo tudo o que for de utilidade à mesma Irmandade, conservação de 

seus bens e regalias, defendendo e requerendo todos os direitos e ações da mesma 

Irmandade. Cobrará os anuais dos irmãos e irmãs dela, exceto do que for notoriamente pobre 

e miserável, o qual gozará dos mesmos sufrágios como que se pagasse tudo por inteiro; antes 

sim, esta mesma Irmandade [ilegível] podendo o socorrerá com o que lhe for necessário, 

levando-se em conta ao dito
 
procurador toda a despesa que fizer na lícita observância 

[ilegível] sua obrigação. Sendo negligente na cobrança dos anuais, esmolas e mais dívidas e 

não satisfazendo em vida ou por morte esse prejuízo tendo com o que, não terá a Irmandade 

mais obrigação do que lhe dar sepultura. 

[9r.] 10 

Correa de Sá 

Capítulo 7 

Porque entre os Oficiais e Irmãos desta Irmandade pode haver vários defeitos e faltas de 

acordo para o bom regime e administração dela, e para se proceder com inteireza, haverá 

nela um Zelador, homem branco, prudente e de bons costumes, para aconselhar a cada um 

dos irmãos Oficiais as suas obrigações, tendo especial cuidado em que tudo façam como 

devem e ordena este compromisso. E por consentimento dos Oficiais de Mesa poderá ter em 

seu poder os bens e rendimentos
 
desta Irmandade, obrar e despender o que necessário for, 

dando conta de tudo à mesma Mesa. E, imprudentemente, esta não estando pelas suas 
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disposições, sendo estas boas e racionáveis, poderá o dito Zelador convocar outro homem 

branco de conhecida prudência para este os despersuadir dos erros em que laborarem; e 

estarão pelo que o dito
 
convocado determinar até final resolução do Juiz ou Visitador a que 

pertencer a conta desta Irmandade. 

[10r.] 11 

Correa de Sá 

Capítulo 8 

Haverá mais doze irmãos mordomos e de Mesa nesta Irmandade, na qual assistirão com os 

Oficiais para determinarem o que justo for, concorrendo cada um com o seu voto segundo o 

que ditar suas consciências, sendo sempre eleitos os que parecerem de mais maduro e 

perfeito juízo para nos atos
 
da dita Mesa procederem com muita paz e quietação, sem barulho 

nem alvoroço. Sendo orgulhoso e de conhecida imprudência, o repreenderá o Juiz ou quem 

suas vezes fizer, e não obedecendo como todos são obrigados a obedecer, poderá o dito Juiz 

suspendê-lo na presente ocasião, ficando sempre obrigado a pagar a esmola que lhe 

pertencer como irmão mordomo. 

[11v.] 13 

Correa de Sá 

Capítulo 10 

Haverá mais um Reverendo Capelão para dizer as Missas da obrigação deste Compromisso, 

a quem se lhe dará a esmola que com ele ajustar o Juiz e mais Oficiais de Mesa. O dito 

Capelão dará também seu voto em Mesa e será obrigado a assistir aos irmãos moribundos e a 

acompanhar os defuntos. Estará pronto para confessar os ditos irmãos e terá cuidado no 

asseio do altar de Nossa Senhora do Rosário, havendo-o próprio e particular, ou capela. 

Enquanto não o houver, por alternativa de meses, concorrerá com o Zelador branco desta 

Irmandade para o asseio e decoro do altar de Nossa Senhora do Rosário desta matriz, de que 

é zeladora a Irmandade de homens brancos, concorrendo, assim, tanto uma como outra 

Irmandade segundo a dita alternativa para o dito decoro. 

 [12v.] 12 

Correa de Sá 

 

Capítulo 9 

Para não faltar ao costume inveterado nesta Freguesia nem nas demais desta América, 

haverá nesta Irmandade mais um Rei e Rainha, cujo Rei, querendo assistir nos atos de Mesa 

e disposições dela o pode fazer; e terá voto como qualquer Oficial ou Irmão, gozando, porém, 

o principal lugar. E não querendo assistir na dita Mesa ou não podendo, poderá esta proceder 

nas mesmas determinações como que se não houvesse Rei, por ter os mais Oficiais irmãos o 

que por costume e direito se requer para inteiro cumprimento e validade. 

 [13r.] 14 
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Correa de Sá 

Capítulo 11 

Como o número dos Oficiais e irmãos mordomos estabelecidos não chega para, com suas 

esmolas, sustentar o ônus desta Irmandade em tempo tão calamitoso e pobre, haverá mais 

outro Juiz e duas Juízas; o Juiz terá também voto em Mesa, presidindo nela o que for mais 

velho. Darão os ditos Juízes seis oitavas de esmola cada um; as Juízas, o mesmo; o Rei e 

Rainha, cada um doze oitavas; e os irmãos de Mesa, oitava e meia cada um, não sendo 

obrigados a pagar anuais nos anos em que servirem na Mesa. O irmão Zelador branco nada 

pagará, atendendo ao muito trabalho; antes sim, gozará, assim na vida como na morte, de 

todos os privilégios, graças e sufrágios como o Juiz. Terão os ditos Juízes obrigação de pedir 

esmola nos domingos e dia santos dos primeiros meses depois de eleitos, aos quais se 

seguirão os mais Oficiais de Mesa e os irmãos por sua ordem. No fim de cada mês, fará cada 

um a entrega da esmola que tirar ao Tesoureiro, na presença do Zelador, que logo será 

lançada pelo Escrivão no livro da receita da Irmandade com distinção clara do ano e mês em 

que se pediu, e do Oficial ou Irmão que a tirou. 

[14r.] 15 

Correa de Sá 

Capítulo 12 

Todo aquele que quiser ser Irmão desta Irmandade, sendo preto o fará saber ao Tesoureiro 

para se lhe fazer termo de entrada em que se obrigue às disposições deste compromisso, 

sendo a principal não rejeitar a ocupação para que licitamente for eleito. Dará, sendo forro, 

uma oitava
42

 de esmola de entrada e de anual meia oitava; sendo cativo, meia oitava de 

entrada e meia pataca
43

 de anual. E não pagando, assim os irmãos como Oficiais, cada um as 

suas esmolas respectivas, sendo-lhes pedidas primeira, segunda e terceira vez, poderão ser 

rejeitados da dita Irmandade pela Mesa que servir, não sendo de conhecida pobreza. E não se 

poderá eleger Rei e Rainha que já o tenham sido, só se por sua vontade ou devoção o quiser 

ser, ou totalmente não houver quem o possa ser. 

[15r.] 16 

Correa de Sá 

Capítulo 13 

Será obrigada esta Irmandade a mandar dizer duas Missas por cada irmão que falecer. Tendo 

servido de Oficial, mandará dizer três Missas; se tiver sido Rei ou Rainha, quatro Missas, as 

quais serão ditas pelo Capelão da dita Irmandade, as quais mandará dizer o Tesoureiro ou o 

                                                             
42

 Medida de peso equivalente a aproximadamente 3,6 gramas (ÁVILA et al. Barroco Mineiro: 
Glossário de Arquitetura e Ornamentação. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996, p.212). No 
contexto setecentista mineiro, entende-se tratar-se de uma oitava de ouro. 
43

 Pataca era o nome dado a uma moeda de prata cujo valor era de 320 réis (BOTELHO, A. V. 
Dicionário Histórico Brasil: Colônia e Império. Belo Horizonte: Autêntica, 6ª ed., 2008, p. 148). 
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Zelador, com brevidade e sem demora, de que pedirá certidão para
 
sua descarga. Se algum 

irmão se ausentar para fora da terra, gozará dos mesmos sufrágios respectivos, deixando uma 

esmola racionável à dita Irmandade.  

[16r.] 17 

Correa de Sá  

Capítulo 14 

Será obrigado o Procurador, tendo noticia do falecimento de algum irmão, a avisar a 

Irmandade para
 
que se ajunte nesta Matriz ou Capela, se a tiver, a horas certas. Daí sairá em 

corpo de Irmandade com cruz e esquife a conduzir o cadáver do Irmão até a sepultura. Se for 

de parte distante, o Juiz mandará conduzir por dois irmãos o dito cadáver para parte 

conveniente, para daí se lhe fazer o enterro. Para o que terá esta Irmandade uma tumba ou 

esquife com almofada coberta de pano preto, toalhas e forquilhas com suas almofadinhas, e 

mais fábrica necessária. Será esta mesma Irmandade obrigada a acompanhar e a dar 

sepultura aos filhos dos Irmãos, sendo legítimos. 

[17r.]18 

Correa de Sá 

Capítulo 15 

Como o bem espiritual é o principal intento das Irmandades, e atendendo a pobreza do tempo 

e da Irmandade, pela qual não pode ter capela de missas
44

 hebdomadárias por intenção dos 

Irmãos vivos e defuntos, haverá sempre, a cada mês, uma missa dita no altar de Nossa 

Senhora do Rosário no dia de sábado, a qual, podendo, dirá o Reverendo Capelão; por ela se 

dará a esmola que se ajustar. 

[18r.] 19 

Correa de Sá 

Capítulo 16 

Segundo o costume de algumas Irmandades, é santo e louvável que os irmãos vivos se 

lembrem dos irmãos defuntos com sufrágios particulares, além dos que mandar fazer a 

Irmandade em comum. Conformando-nos com este tão pio costume, será cada irmão vivo 

obrigado a rezar por cada Irmão morto um rosário a Nossa Senhora e uma estação ao 

Santíssimo Sacramento, o que fará logo que tiver a noticia do seu falecimento. 

 

[19r.] 20 

Correa de Sá 

Capítulo 17 

Mandará esta Irmandade
 
festejar Nossa Senhora do Rosário com toda a solenidade possível 

no dia que em Mesa se assentar, a que assistirá a Irmandade com as suas opas. Na véspera 

                                                             
44

 “Lote de cinquenta missas celebradas do 1º dia do falecimento ao 50 º dia do sepultamento”. In: 
NUNES, V. M. M. Glossário de Termos Sobre Religiosidade. Aracajú: Tribunal de justiça; Arquivo 
judiciário do Estado de Sergipe, 2008, p. 36. 



143 

 

da dita solenidade se fará Mesa e tendo o Juiz diante de si propostos em pauta quinze irmãos 

para novos Oficiais, a saber: para os dois Juízes, seis; para Escrivão, três; para Tesoureiro, 

três; para Procurador, três − aqueles que em suas consciências julgarem por capazes e 

beneméritos −, irá mandando entrar os irmãos cada um por sua vez e em segredo lhes 

perguntará qual de cada três daqueles elegem para cada uma daquelas ocupações, cujos 

votos estará o Escrivão assentando [ilegível] cada um daqueles que se lhes derem; os que se 

acharem com mais, esses serão os novos Oficiais. E os doze irmãos mordomos, que com os 

novos Oficiais hão de servir serão eleitos pela Irmandade votando-se de um em um até se 

completarem doze dos de mais capacidade; os que se acharem com mais votos, serão os 

eleitos para irmãos mordomos da Mesa nova. E quando
 
suceda que algum dos eleitores, por 

ausência ou justo impedimento, não possa assistir, o Juiz com os mais Oficiais farão eleição 

do Irmão que lhes parecer desta Irmandade para
 
suprir pelo ausente, ou impedido.  

[20r.] 21 

Correa de Sá
 

Capítulo 18 

Passado o dia da festa de Nossa Senhora, fazendo-se − e não se fazendo, por algum 

impedimento ou racionável determinação da Mesa − no mesmo dia em que se havia de fazer, 

daí a um mês se fará entrega à Mesa nova e no mesmo dia se ajustarão as contas de toda a 

despesa e receita do ano passado. As sobras que houver se entregarão ao novo Tesoureiro, 

junto com toda a fábrica e paramentos, fazendo-se termo de tudo com clareza e distinção do 

que afabrica rendeu a Irmandade e as bacias, para o que haverá os livros necessários, 

registrados por quem direito for. E presidirá a nova eleição o atual Reverendo Vigário da 

Freguesia, ou quem suas vezes fizer, para desempatar com seu voto os votos iguais dos 

Irmãos e evitar todo o conluio ou má disposição que achar nas pautas e lançamento de votos, 

para o que dará juramento primeiramente a todos os eleitores para bem procederem na 

mesma eleição.  

[21r.] 22 

Correa de Sá
 

[21v.] 22 

Este Livro tem quarenta e duas folhas, com esta do termo de encerramento, o qual está todo 

numerado e rubricado com a minha rubrica, que diz / Correa /. Para constar, fiz este que 

assinei. 

Mariana, 20 de dezembro de 1762. 

O Provisor 

Inácio Correa de Sá 
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