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RESUMO: 
 
Com esta análise, procuro investigar a presença da oralidade nos documentos 

municipais da cidade de São Paulo do século XIX (1820-1870), de modo a se enxergar 

a constituição e preservação de tradições orais na sociedade, e de que maneira os 

poderes advindos desses saberes populares conseguiam se verticalizar, entrando também 

nas esferas políticas. Para isso, trabalhei com conjuntos documentais camerários, tais 

como as Atas da Câmara, os Papéis Avulsos e os Maços de População, buscando neles 

os deslizes no estilo mais oficial do registro, nos quais a palavra falada, livre da censura, 

pudesse se manifestar. Esse detalhamento analítico de cada palavra, e da própria 

natureza do documento, juntamente com a investigação de seu conteúdo, busca expandir 

o escopo teórico-metodológico da historiografia que trabalha com grupos menos 

favorecidos e menos letrados, cujos conhecimentos, mais orais do que escritos, podem 

ficar escondidos atrás do estilo mais formal e burocrático dos documentos oficiais. A 

cidade de São Paulo da época, de reduzidas dimensões, além de ser objeto do estudo, 

também serviu de palco para se aprofundar as questões teóricas levantadas acerca das 

tradições oral e escrita. Para se trabalhar a aproximação entre essas duas culturas, foi 

preciso entender também os arranjos sociais da população entre as mais diferentes 

classes e grupos, contemplando seus desejos mais particulares e suas necessidades.  

 

PALAVRAS-CHAVE: São Paulo, tradições orais, oralidade, século XIX, gênero. 
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ABSTRACT: 
 
The purpose of this study was to evaluate oral evidences found in the municipal 

documents of the city of São Paulo corresponding to a 19th-century period (1820-1870) 

as a means to determine the features and preservation of oral traditions in society, as 

well as the way by which these popular knowledge could reach a political scope. For 

that reason, official documents were analyzed with a focus on the absence of the official 

writing style, so that uncensored speech evidences could be identified. The detailed 

word-by-word analysis and the investigation of its contents have the purpose of 

spreading the theoretical and methodological scope of historiography that studies lower 

and less educated social classes whose knowledge is shared orally rather than by 

written. This knowledge may be concealed by the writing style of official documents, 

which is formal and standardized. Geographically smaller by then, São Paulo was not 

only the subject of study, but also promoted a deeper understanding of theoretical 

matters that were raised from oral and written traditions. A comprehension of social 

arrangements among different classes and groups was also necessary to study the 

proximity between both cultures, observing their particular aspirations and needs.  

 

KEYWORDS: São Paulo, oral tradition, oral evidences, 19th century, gender. 
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Introdução 
 

 

Na cidade de São Paulo de grande parte do século XIX, era muito comum que as 

pessoas se conhecessem pelo nome, pela alcunha ou ao menos de vista1. Tanto as 

dimensões urbanas quanto o número de habitantes ainda eram muito reduzidos. Isso 

contribuía para que se estabelecesse uma grande proximidade entre os mais diversos 

grupos sociais. A proximidade, por exemplo, de um político com uma quitandeira não 

se dava apenas no momento do comércio, mas se estendia para as relações pessoais. 

Eles tanto poderiam compartilhar interesses em comum quanto coabitar a mesma rua, 

avizinhando-se parede com parede2.  

 

As conversas proliferavam. Os segredos, os desejos, as trocas de favores iam 

acontecendo diariamente e ditando as regras de convívio social. Com isso, formava-se 

um espaço muitas vezes ruidoso, em que a palavra falada tinha uma importância vital na 

vida dos habitantes. Nessa cidade pequena de pessoas em grande parte pobres ou 

empobrecidas e com pouco acesso à educação mais formal, o saber falar em público 

poderia ser uma forma muito eficaz de melhorar a vida, se não a melhor maneira de 

garantir a subsistência.  

 

Mesmo os mais remediados, pela convivência contínua, próxima e necessária com as 

classes menos privilegiadas, não se afastavam dessa realidade. Entre os mais abastados, 

certas culturas transmitidas oralmente às vezes ainda eram mais aceitas do que o 

conhecimento dos livros. Isso não se dava apenas pelo contato entre as diversas classes 

sociais, mas também porque os códigos da palavra escrita formalizada3 e burocratizada 

não estavam amplamente nem devidamente difundidos e aprendidos.  

 

                                                 
1 WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos, vivências ladinas – escravos e forros em São 
Paulo (1850 – 1880), São Paulo: ed. Hucitec, 1998. p. 209. 
2 Paulo César Garcez. Através da rótula: sociedade e arquitetura urbana no Brasil, séculos XVII-XX. São 
Paulo,Tese de Doutorado, Departamento de História / USP, 1999. Neste trabalho o autor mostra, por meio 
de um estudo arquitetônico, essa proximidade entre diferentes classes sociais na sociedade paulistana 
oitocentista, sobretudo no segundo capítulo intitulado “Sociabilidades Paulistanas”. 
3 Sempre que forem usadas as palavras formal e informal, daremos preferência para grafá-las em itálico, 
de modo a mostrar, durante todo o trabalho, que os limites entre ambas as esferas são bastante flexíveis.  
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A fala, a oralidade e – ainda em esferas mais profundas – as tradições orais ditavam em 

parte o dinamismo da sociedade paulistana. Ainda que a palavra escrita fosse a forma 

corrente de formalizar leis e amparar todo o sustentáculo político, econômico e até 

mesmo social da cidade, a palavra falada tinha o poder de não somente abalar esses 

pilares como, por vezes, substituí-los, impondo suas regras únicas e diferentes.  

 

De certa forma, tal aproximação entre a escrita e a oralidade viabilizava letrados e 

iletrados a conhecer e se utilizar de ambas as tradições, mesmo que indiretamente. É 

possível imaginar nessa sociedade um militar que era também mestre seleiro, a fim de 

completar a renda – e que tinha seu próprio aprendiz de seleiro4, como é comum sempre 

nos conhecimentos transmitidos oralmente – ou uma escrava que, pelo intermédio de 

um escrivão, enviava cartas pessoais5, ou fazia demandas à municipalidade por meio de 

procuradores.  

 

Com isso, a escrita e a fala se intercalavam em um diálogo confuso às vistas grossas, 

mas bastante revelador na intimidade. Ambas as tradições, oral e escrita, iam se 

legitimando e se alimentando com tamanha fluidez que nenhuma classe social estava 

completamente apartada nem de uma nem de outra. E era o contato próximo entre os 

mais diferentes grupos sociais propiciava essa troca.  

 

Nessa relação, as mulheres cumpriam muitas vezes uma função importante. Sendo elas 

o gênero com menor acesso à educação formal, grande parte de seus conhecimentos 

eram perpetuados oralmente. Em suas atividades econômicas e seus contatos sociais 

difundiam esses saberes populares por diversos grupos sociais, fosse ao repetir simples 

ditados ou ao transmitir técnicas terapêuticas, tal como faziam as parteiras.  

 

Alguns estudos de gênero vêm sendo feitos, principalmente desde que Maria Odila 

Leite da Silva Dias lançou Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX6. Na obra, a 

autora procurou quebrar alguns dos paradigmas que haviam sido impostos aos estudos 
                                                 
4 Arquivo Estadual do Estado de São Paulo, Maços de População, rolo 45, referente ao ano de 1825. O 
documento mostra exatamente esse caso citado.  
5 Na obra de WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Op. Cit, a autora conta a história da escrava 
Theodora, que foi uma constante remetente de cartas que ditava para um escriba – igualmente escravo -, 
na São Paulo da década de 1860. As cartas, que estão no anexo do trabalho, são de grande valia para o 
entendimento dessa mescla entre oralidade e escrita. 
6 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX, São Paulo: Ed. 
Brasiliense, 1984.  
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da história da cidade, principalmente em relação ao papel das mulheres pobres na São 

Paulo do século XIX. A autora se baseia na historiografia de gênero, e certamente tem o 

seu trabalho relacionado à questão da inserção da mulher como agente histórico; mas 

ela também aborda outro tema: o da constituição do quotidiano como uma expressão do 

poder.  

 

Para tanto, Maria Odila Leite da Silva Dias retoma temas caros à historiografia mais 

tradicional da cidade, tais como a pobreza da cidade oitocentista e as bandeiras, que, 

carregando os homens para fora da cidade, deixavam uma cidade com grande número 

de mulheres sozinhas. Porém, esses temas são revisitados de modo a propor novas 

interpretações. A autora enxerga uma cidade pobre, que incha, mas que não cresce 

economicamente. Consequentemente, muitas dessas mulheres que se tornavam chefes 

de suas casas, acabavam empobrecidas e, segundo a autora, eram alijadas do centro da 

sociedade, emergindo no que ela entende por fímbrias ou margens, lugar no qual elas 

precisavam reconstruir seus arranjos de sobrevivência a fim de sustentarem a família.  

 

Ao mesmo tempo, a obra nos mostra que certo aburguesamento citadino criou uma 

temporalidade diversa daquela vivida pelas mulheres empobrecidas, e que ainda mais as 

afastava dos papéis sociais normativos. Assim, a cidade, que vivia processos históricos 

diferentes e simultâneos entre seus distintos grupos sociais presenciou a emergência das 

mulheres empobrecidas em atividades sócio-econômicas que Maria Odila Leite da Silva 

Dias define como improvisadas, visando exclusivamente a sobrevivência.  

 

É nessa contínua improvisação que as mulheres começaram a constituir sociabilidades 

muito poderosas, escreve a autora. A fim de garantirem o sustento, as vizinhas, as 

amigas e as parentes solidarizavam-se, ou ainda se enfrentavam, criando códigos 

próprios no quotidiano do pequeno comércio, e que acabavam por se constituir numa 

expressão de poder. Na obra, “poder” se mostra uma palavra polissêmica, assim como 

“política”, e que não envolve unicamente a autoridade oficial. Os arranjos de poder, as 

brigas entre vizinhos, os conchavos, tudo isso era um forma de expressão do poder, que 

se refletia profundamente na economia e na política paulistana.  

 

Por conta dessa interpretação mais politizada dos grupos menos favorecidos, fica-nos 

sugerido o forte indício de aproximação entre as mais diversas esferas sociais. A obra 
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ainda nos faz pensar o quanto as mulheres poderiam ser agentes históricas importantes 

como ponte entre o formal e o informal. Assim, os múltiplos e simultâneos processos 

históricos da cidade se vinculariam com muita força na figura das mulheres 

empobrecidas e seus arranjos de sobrevivência. 

 

Ao perceber limitações no alcance da historiografia mais tradicional e baseada 

principalmente em documentos oficiais, Maria Odila Leite da Silva Dias propôs uma 

nova reflexão teórico-metodológica a fim de buscar fontes capazes de compreender seu 

objeto de estudo, tais como os ditos populares. Ela acredita que se a censura dos 

escrivães ou outras autoridades não permitia que as vozes das mulheres chegassem aos 

documentos oficiais, seu estudo poderia e deveria se basear em outras provas. Fazendo 

isso, percebe uma cidade ruidosa, com muito falatório, com diversos ditados e na qual 

as mulheres possuíam enorme expressão. 

  

Além das mulheres, seu estudo destaca que também os funcionários da Câmara 

Municipal faziam parte dessa configuração urbana em que a escrita e a fala se fundiam 

constantemente. Seja pela reduzida dimensão urbana, seja pela amizade com pessoas de 

outras esferas sociais, ou ainda pelos seus próprios saberes tradicionais – já que os 

políticos ou outros funcionários camerários também eram passíveis de serem detentores 

de saberes orais, principalmente os mestiços -, vereadores, escrivães e outros atuavam 

num jogo de mão dupla entre a cultura oral e a escrita, levando uma e outra para dentro 

e fora da instituição. Nesse cenário, abre-se uma possibilidade de se encontrar nos 

próprios documentos oficiais, teoricamente formais e burocratizados, a presença de 

indícios da oralidade e das relações pessoais que tomavam as ruas.  

 

Com isso, certo tom de empáfia que poderia se criar em tais registros, principalmente 

nos camerários, não se sustenta completamente, abrindo vaga para uma documentação 

que, se à primeira vista pode parecer repetitiva e até maçante, em um olhar mais 

dirigido é uma fonte profícua de indícios da informalidade e uma coleção de histórias 

muitas vezes pessoais escondidas atrás de um registro oficial. O que perceberemos, ao 

decorrer desta narrativa, é que nem o conteúdo e nem mesmo a linguagem condizem 

completamente com o tom e o estilo burocratizado que se espera de tais documentos. 
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Paulo César Garcez Marins, na sua tese de doutorado Através das rótulas: sociedade e 

arquitetura urbana no Brasil7, utiliza-se da leitura sistemática e serial dos Códigos de 

Postura da cidade de São Paulo oitocentista, seguindo sua evolução cronológica e 

legislativa, para mostrar que, apesar de haver um amadurecimento no processo de 

ordenamento urbano, as leis eram repetidamente desobedecidas. Isso não se dava 

somente pela impossibilidade financeira ou de qualquer outra espécie em seguir as 

ordens, mas também por certa vontade de preservar rotinas e suprir necessidades e 

desejos que não haviam sido contemplados na redação das Posturas. Ao mesmo tempo, 

o medo do diferente também acentua essa desobediência. Era o medo do não rotineiro, 

que reside em uma população cuja repetição e os arranjos de sociabilidade eram a 

garantia da sobrevivência. Qualquer fato novo que fugia aos conhecimentos mais 

consolidados por essa população ameaçava não seus ideais apenas, mas suas próprias 

vidas. 

 

Também segundo Paulo César Garcez Marins, por conta desse medo, parte da 

população mais empobrecida, e que convivia diretamente com uma realidade distinta da 

sua, segregava-se, resguardava-se atrás das janelas com rótulas e gelosias. A decadência 

da classe de ascendência bandeirante, que se vê financeiramente destituída de poder, 

estava representada pelos rostos e corpos que se escondiam na escuridão noturna, nas 

roupas soturnas ou atrás das paredes e janelas das casas. Ao mesmo tempo em que havia 

uma interação estreita entre os pobres e os mais abastados, entre os sobrados e as casas 

de taipa, ela se dava mais fortemente de maneira escusa, nas esferas da informalidade; 

essas mesmas esferas que encontramos disfarçadamente presentes nas linhas dos 

documentos oficiais. O que fica sugerido na tese Paulo César Garcez Marins, e que 

reforça Quotidiano e Poder, é um processo de contínua improvisação nos arranjos 

sociais dessas classes empobrecidas. E que para se vislumbrar, ainda que dê relance essa 

dinâmica muito própria das ruas, é preciso bisbilhotar no íntimo da vida dos paulistanos 

oitocentistas, e nos detalhes dos documentos. 

 

Já Maria Cristina Cortez Wissenbach, na sua tese de mestrado Sonhos africanos, 

vivências ladinas: escravos e forros em São Paulo (1850-1880), também aborda a 

                                                 
7 Mas especificamente no capítulo “Sociabilidades paulistanas” da tese: Paulo César Garcez. Op.cit.  
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questão das múltiplas temporalidades8 e do contato íntimo entre as pessoas no mesmo 

espaço urbano. 

  

No seu caso, a autora trabalha com a criminalidade escrava, buscando o entendimento 

de uma classe que, assim como as mulheres empobrecidas, também não penetrou nas 

tramas políticas dos documentos formais, a não ser pelas vias do crime. Por isso, a sua 

presença aparece sempre vinculada a um estereótipo de violência, de perigo latente. 

Eram grupos de pessoas que se definiam pela indisciplina, pela não obediência. Bastante 

temidos, os escravos criminosos apresentam-se na tese de Maria Cristina Cortez 

Wissenbach como uma parte da sociedade que vivia entre a violência imposta a eles e a 

deles à sociedade paulistana.  

 

Ainda assim, articulavam-se com as diversas classes sociais conforme lhes era possível 

e necessário, criando e preservando relações pessoais e coabitando zonas de interesse 

comum. Para a autora, apesar do medo constante que proporcionavam, os escravos 

indisciplinados conseguiam manter um contato estreito com o resto da população por 

conta dessa pequena dimensão urbana, que desenhava os contornos de uma cidade na 

qual quase todos se conheciam, não apenas por nome ou feição, mas também por 

menção de outrem. Esse cenário de muita proximidade configura uma São Paulo 

oitocentista como um tempo e um lugar cujas sociabilidades ganhavam enorme 

importância, e em que os arranjos de poder poderiam fomentar e alimentar os 

conhecimentos mais orais e menos formais. 

 

O trabalho de Maria Cristina Wissenbach ainda se aproxima dos anteriores citados 

quando se refere à sociabilidade existente entre os diferentes grupos sociais. Porém, ao 

trabalhar com a escravidão, Maria Cristina Cortez Wissenbach desenvolve uma 

interpretação diferente sobre a questão do improviso no cotidiano de trabalho das 

classes menos favorecidas. Sua descrição dos negros rebeldes aponta para uma série de 

tradições ou conhecimentos de origem africana preservados, uma espécie de substratos 

comuns que, ligando-os a um saber ancestral, proporcionavam status social aos 

escravos, além de os capacitarem a estar sempre fundamentando seus fazeres em 

tradições há muito consolidadas. Essas tradições, ainda que adaptadas ao tempo e lugar, 

                                                 
8 WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos, vivências ladinas: escravos e forros em São 
Paulo (1850-1880), São Paulo: ed. Hucitec, 1998. 
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não surgiam de um completo improviso9, mas de um conjunto de leis de tempos 

remotos, agora reinterpretadas.  

 

Por exemplo, a manutenção do medo latente de uma revolta constitui-se não somente 

pelos olhares ameaçadores e esguios que os escravos lançavam aos passantes enquanto 

amolavam uma faca, mas também pelo perigoso contato que os negros mantinham entre 

si durante a prática do pequeno comércio de rua, no qual perpetuavam e trocavam 

poderes mágicos e tradicionais das feiticeiras, das curandeiras ou práticas de lutas. Até 

mesmo as parteiras, que ministravam poções ou rezas para as mulheres dos senhores, 

eram donas de saberes perigosos, como jogar maldições e preparar venenos. A 

particularidade desse poder social nascido em ritos mágicos é que ele possuía raízes - no 

caso, africanas -, nas quais somente os iniciados tinham acesso. A luta e a sobrevivência 

dos escravos não era um eterno improviso. Baseavam-se em muitos ritos tradicionais, 

ligados a uma concepção de mundo que lhes havia sido transmitida, e que para a qual 

eles havia dado a sua interpretação10. Era a ancestralidade do seus conhecimentos que 

garantia ao escravo seu poder cotidiano. A tradição, nesse sentido, não prendia a um 

passado, mas possibilitava um presente. Nessa concepção, o cotidiano e o sagrado não 

se distinguiam, assim como os mortos e os vivos. Esse universo de conhecimento era 

adaptado às condições novas da vida escrava, e ainda assim continha vínculos com suas 

nações de origem.  

 

Por isso, para Maria Cristina Wissenbach, não somente de improvisos se constituíam os 

arranjos sociais, mas também de regras, de repetições ligadas à oralidade e adaptadas às 

necessidades e à realidade imposta pela escravidão. Ao percebermos resquícios de 

tradição oral e conhecimentos africanos perpetuados rotineiramente, fica-nos sugerida a 

hipótese de que o processo de desenraizamento11 de outros segmentos sociais, como as 

mulheres empobrecidas, por exemplo, também pudesse ser relativizada. Abre-se a 

                                                 
9 Faz-se ressaltar desde já a diferença sutil, porém imprescindível para o presente trabalho das palavras 
“improviso” e “adaptação”. Segundo dicionário Aurélio, “improviso” é “arranjar, fazer, inventar, ou 
preparar às pressas, de repente.” Adaptar, entre outros significados que não se encaixam neste estudo, é 
“harmonizar-se, acomodar-se, adequar-se”. Nesse sentido, “improviso” tem a ver com o presente 
enquanto “adaptação” requer também um passado. É preciso que a semântica precisa desses termos esteja 
clara para que se possa compreender certas questões que serão trabalhadas, principalmente no que 
concerne o conceito de tradição.  
10 A questão da tradição oral e de sua transmissão será abordada e teorizada mais profundamente nos 
capítulos posteriores, principalmente nos dois últimos. 
11 O termo “desenraizamento”, no caso, é usado àqueles grupos sociais que perderam parte de sua cultura 
em um processo ou de diáspora ou de empobrecimento e afastamento de seus valores.  
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possibilidade de se encontrar normas e regulamentações tradicionais adaptadas onde 

antes parecia ser apenas uma contínua improvisação.  

 

Ao perceber que esses grupos menos privilegiados pela historiografia - como é o caso 

das mulheres - também se organizaram e se expressaram de forma muito própria, cada 

qual com seu arcabouço e seus limites, Marina Zancner Brito Maluf vai buscar o que ela 

chama de ruídos na memória de São Paulo na época da expansão do café. Ruídos no 

sentido de que são sons dissonantes daqueles produzidos por um uma historiografia 

pouco ou nada comprometida com esses segmentos demográficos. Na sua tese de 

doutorado Ruídos da memória: a presença da mulher fazendeira na expansão 

cafeicultora paulista12, a autora insere as ricas mulheres fazendeiras no cerne dos 

setores produtivos da economia do café. Não se trata, então, de um grupo desprovido 

financeiramente – como as mulheres pobres – mas ainda de um grupo do qual a 

historiografia mais tradicionalista por muito se eludiu.  

 

Indo contra a idéia de trabalho feminino como apenas um auxílio ao masculino, Marina 

Zancner Brito Maluf descreve mulheres que se engajaram economicamente na produção 

de café e, por vezes, enriqueceram. Para a autora, o lugar da mulher na sociedade era 

estabelecido de acordo com as atividades que ela exercia, e não como uma idéia 

estanque e definida pelo gênero. E neste caso, as mulheres que ela estuda são 

basicamente agentes do processo produtivo da economia cafeeira; caracterização que 

ajuda a contradizer a imagem da reclusão feminina.  

 

Sua obra dialoga com algumas das questões levantadas em trabalhos acima citados. 

Neste caso, a questão da oralidade entre as mulheres é bastante importante à sua análise. 

Marina Zancner Brito Maluf percebe que são raros os depoimentos femininos, e que a 

memória dessas personagens esconde-se nas entrelinhas dos documentos oficiais, ou em 

vestígios não escritos, sejam eles materiais (como imóveis, bugigangas, roupas) ou 

imateriais (como ditados, palavrórios perdidos, poesias e outros)13. 

 

                                                 
12 MALUF, Marina Zancner Brito. Ruídos da memória: a presença da mulher fazendeira na expansão da 
cafeicultura. São Paulo, Tese de doutorado, Departamento de História / USP, 1994. 
13 MALUF, Marina Zancner Brito. Op. Cit, sobretudo o capítulo “Nos retalhos, a memória da mulher”. 
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Assim, em razão dessas direções historiográficas relacionadas, vê-se um horizonte 

historiográfico bastante instigante, que é a de aprofundar, a partir dos documentos 

oficiais, estudos sobre oralidade e tradições orais, seus desdobramentos dentro da 

sociedade e o papel fundamental das mulheres nessa configuração social. Uma vez que 

a fala parece - repito: parece - não deixar registros, ao menos não em papel, perceber e 

analisar os documentos oficiais com o olhar de quem procura indícios da oralidade e das 

relações informais de poder dentro deles pode ser um acalanto ao historiador que por 

vezes se encontra desamparado pelas fontes14.  

 

No caso da sociedade paulistana oitocentista, encontraremos diversos conjuntos 

documentais chamados de “oficiais”, e produzidos pela municipalidade. A escolha deste 

trabalho de se valer dos documentos da Câmara Municipal foi definida, acima de tudo, 

pela possibilidade de aproximar grupos sociais voltados à política – como são os 

vereadores e outros funcionários camerários – com o restante da população. Sabendo 

que as vereanças diárias da municipalidade eram registros dos debates dos políticos 

acerca dos rumores, queixas e demandas, entre outros assuntos de cunho mais 

institucional, acreditou-se que tais documentos camerários poderiam conter muito dessa 

relação cotidiana desejada.  

 

Foram escolhidos, então, três conjuntos documentais essenciais, cujas especificidades 

valem serem esmiuçadas. São eles: as Atas da Câmara Municipal; os Papéis Avulsos e 

os Maços de População.  

 

No caso das Atas da Câmara Municipal de São Paulo, trata-se de um conjunto já 

bastante empregado na historiografia. Desde livros como História e tradições da cidade 

de São Paulo15, de Ernani Silva Bruno, que utiliza largamente as Atas a fim de narrar 

cronologicamente a história da cidade, e de modo pouco dado à preocupação analítica, 

                                                 
14 Na obra PERES, Elena Pájaro. Exuberância e invisibilidade: populações moventes e cultura em São 
Paulo, 1942 ao início dos anos 70. São Paulo, Tese de Doutorado, Departamento de História / USP, 
2007, a autora, ao estudar aspectos da cultura dita “popular” da cidade de São Paulo do século XX, 
também se viu desamparada pelas fontes oficiais. E indicou outro caminho investigativo: o de não 
analisar a cultura de forma canônica, procurado a sua presença na sociedade e suas representações 
visíveis e palpáveis, mas sim enxergar a cultura como algo movediço, que pode parecer (e ser) invisível, 
mas que projeta sombras. A autora propõe um estudo dessas sombras, desses indícios moventes da 
cultura, que circulam em várias e diferentes esferas sociais. 
15 BRUNO, Ernani Silva. História e tradições da cidade de São Paulo, 3 volumes, terceira edição, Rio de 
Janeiro: Livraria José Olympio, 1953. 
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até trabalhos mais recentes como o Através das rótulas, de Paulo César Garcez 

Marins16, que também sistematiza dados retirados das Atas, mas usa-os depois de 

depurá-los analiticamente.  

 

Esse conjunto documental configura-se como o registro diário das atividades da Câmara 

Municipal. Desde o nome dos vereadores presentes, até a maior parte do que acontecia 

ou era levado à instituição, passava pelo registro do escrivão oficial. As respostas às 

demandas vindas de fora eram igualmente registradas. No caso, como eram as atas o 

registro oficial da municipalidade, certamente passavam pelo crivo da censura. Nem 

tudo era anotado nas vereanças. Percebe-se que mesmo no meio de brigas, reclamações, 

acusações, suspeitas, entre outras ocorrências, a sensação maior que fica na leitura das 

atas é de certa harmonia social que não se enquadra nas possíveis interpretações da 

realidade urbana. Em um olhar distraído, tem-se a impressão de que as leis e as 

autoridades eram capazes de contornar sempre habilmente, e segundo a lei, a maioria 

das desordens urbanas, já que as vereanças indicavam um cotidiano bem regido e 

controlado pelas autoridades. Isso, principalmente, porque não se tratava de um registro 

de idéias ou intenções, mas sim de uma escrita formal, que estava preocupada em 

transmitir informações e registrar acontecimentos de maneira puramente funcional e 

reportadas. Então, ao utilizarmos as vereanças para descrever a rotina estritamente 

superficial da cidade, como os códigos, as ocorrências, as demandas, as brigas, as 

festividades, entre outras, é até possível que consigamos criar um cenário bastante 

interessante. Porém, ao buscar intenções, conchavos, constituição de poderes sociais, e 

demais acontecimentos que nasciam e se perpetuavam nas camadas mais profundas, na 

intimidade das pessoas, percebemos que as Atas da Câmara falam mais pelos deslizes 

na censura do escrivão e pelas suas ocorrências extraordinárias do que pelo seu 

conteúdo ordinário.  

 

É preciso uma análise minuciosa de cada palavra escrita e de cada omissão para que 

comecemos a encontrar indícios da oralidade e das relações pessoais que escaparam de 

uma esfera informal para as linhas dos registros oficiais. Contudo, ao se fazer tal 

investigação e ao encontrarmos o informal inscrito no registro oficial, tal aparente 

contradição revela uma sociedade ambígua, que abre espaço para uma abordagem nova. 

                                                 
16 MARINS, Paulo César Garcez. Op. Cit. Em todos os capítulos de sua tese de Doutorado, sobre as 
diferentes cidades que avalia, ou mais concentradamente no capítulo sobre São Paulo.  
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Quando, portanto, a natureza burocrática deixa escapar contínuas sugestões de uma 

sociedade mais movimentada, menos ordenada pelas autoridades, começamos a ver 

grupos sociais que constroem uma dinâmica própria, de acordo com suas necessidades e 

crenças e que não está exatamente de acordo com as leis e imposições municipais. Esse 

movimento fica sugerido exatamente por aquilo que está elíptico nos registros da 

Câmara, e às vezes na própria escolha de determinadas palavras ou assuntos.  

 

Vemos aparecer aos poucos modulações escritas da própria fala dos requerentes e dos 

vereadores. Ocorre uma manifestação de desejos e até de escolha de verbos muito 

particulares em um tipo de documento que, a priori, deveria diluir quase totalmente as 

manifestações pessoais pela sua própria natureza mais prática e burocrática. Quando um 

requerimento chegava até a Câmara Municipal, era lido em voz alta para que os 

vereadores debatessem a situação da demanda. Depois de debatido, a municipalidade 

dava a sua resposta, e apenas a sinopse de todo esse enredo era o que ia para os registros 

camerários. No caso, anotava-se apenas o essencial, o funcional. O que fica escrito 

segue algo próximo ao exemplo abaixo: 

 

Dia 22 de março de 1833: Dona Anna Joaquina de Carvalho e Macedo queixa-se de ter 

sido encaminhada uma porção de água pela sua chácara no bairro do Braz. A Câmara 

pede que se informe o fiscal.17 

 

Dia 20 de maio de 1833: A Câmara diz que está tomando as providências necessárias 

ao caso.18  

 

O requerimento completo, com as palavras de Dona Anna Joaquina de Carvalho e 

Macedo, não era registrado. Tanto a sua queixa quanto o debate dos vereadores sobre 

sua queixa ficavam simplesmente reportados nos registros das atas. Trata-se de uma 

espécie de documento que difere de um depoimento criminal ou de um processo 

eclesiástico porque o depoimento não está registrado, apenas mencionado.  

 

Porém, o que contradiz esse estilo burocratizado é que, por seguidas vezes, encontramos 

nesse texto certas vontades individuais de quem dita ou escreve o texto da Câmara, e 

                                                 
17 Arquivo Municipal Washington Luis (AMWL), Atas da Câmara, volume XXVII, página 136. 
18 AMWL, Atas da Câmara, volume XXVII, página 170. 
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que escapa do tom institucional. É também uma forma rápida e pouco analítica de 

escrever, em que não encontramos quase nenhuma informação qualitativa sobre o 

requerente, o que indica um estilo quase “falado”, ou melhor, ditado. Quase nunca está 

registrado o endereço do requerente, seu parentesco ou outro dado que seria essencial 

em um processo cível, criminal ou ainda eclesiástico. É exatamente nessa elipse, nesse 

vazio de informações para além desta escrita burocrática e burocratizada que podemos 

começar a nos deparar a presença de modulações da oralidade para o texto. Ou ainda, na 

escolha de determinadas palavras que escapam ao acervo do vocabulário oficial. Nesse 

sentido, é outro conjunto documento que completa tais indícios: os Papéis Avulsos da 

Câmara Municipal de São Paulo. 

 

Papéis Avulsos é o nome dado a um conjunto documental cujo conteúdo está 

estritamente vinculado à municipalidade, mas que difere das vereanças. São grandes 

volumes organizados aleatoriamente que reúnem cartas, correspondências, originais de 

requerimentos, planilhas de contas, promulgação dos Códigos de Posturas, listas de 

nomes de presos, de alunos, de chefes de fogos, de donos de comércio ou fábrica ou 

imóveis, de doentes, de mortos pobres, de inadimplentes, entre outras categorias de 

documentos.  

 

Apesar do nome sugerir uma documentação despretensiosa, assim como a sua 

organização meramente cronológica reforçar essa característica, a verdadeira natureza 

dos Papéis Avulsos é muito mais eloqüente do que parece. No meio desses documentos 

é possível encontrar o original da demandas feitas à municipalidade. O mesmo 

requerimento que aparece apenas reportado nos registros do escrivão, por vezes pode 

ser encontrado na íntegra, contendo uma série de informações extras, principalmente na 

marginalia (rabiscos de canto de papel que continham observações pessoais dos 

encarregados a dar prosseguimento àquele documento). O texto integral também nos 

garante presenciar com maior riqueza de detalhes o estilo literário de quem o redigiu, o 

seu jeito de contar uma história ou fazer uma demanda.  

 

Ainda pouco trabalhados pela historiografia sobre São Paulo, os Papéis Avulsos são 

mais do que um complemento às Atas da Câmara. Os documentos contidos neste 

conjunto compõem também um material que a municipalidade não levava aos registros 

das vereanças. Grande parte desse conteúdo estava resumida e simplificada nos registros 
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oficiais das Atas da Câmara, de modo que se tornava bastante dispensável à instituição. 

Portanto, a própria natureza deste conjunto documental, mesmo estando ele ligado à 

municipalidade, remete-nos àquilo que foi dispensado pelo oficial, aquilo que se tornou 

não publicável. Não tendo passado por uma censura oficial, os textos desses 

documentos podem apontar mais fortemente a presença da oralidade, e por isso foram 

escolhidos neste trabalho para dialogarem com Atas para analisar as questões propostas.  

 

O terceiro conjunto documental escolhido, Maços de População, constitui 

levantamentos demográficos da cidade feitos pela municipalidade nas primeiras décadas 

do século XIX19. Comumente são documentos bastante normatizados, com pouco ou 

nenhum espaço para improvisação. Os fogos urbanos eram catalogados, um a um, e o 

responsável pelo censo – no caso da pós-independência, era ou o Capitão de Ordenança 

ou o Juiz de Paz – registrava nome, idade, estado civil e cor dos habitantes. Identificava-

se também o ofício do chefe do fogo. 

 

Ainda que nesse conjunto documental seja igualmente possível encontrar indícios de 

oralidade, o mais importante desses registros para a pesquisa foi mapear 

demograficamente o território urbano estudado, qualificando e quantificando 

personagens dos mais diversos e, com isso, ampliar o escopo documental para 

possibilitar análises mais profundas sobre as configurações dos arranjos de poder. São 

nesses recenseamentos que podemos mais facilmente enxergar os agentes da história 

paulistana de parte do século XIX quando descobrimos seus ofícios e os imaginamos 

atuantes; ou quando nos deparamos com o grau de vizinhança e possível proximidade 

entre eles; e, assim, conseguimos ter uma base para criarmos interpretações históricas 

com maior amparo documental.  

 

Baseado nesses três conjuntos documentais escolhidos, e que aos poucos serão 

destrinchados, vale especificar o recorte cronológico. Definiu-se o estudo entre os anos 

de 1820 e 1870. A década de 1820 marca a promulgação dos primeiros Códigos de 

                                                 
19 Na obra MARCÍLIO, Maria Luiza. A cidade de São Paulo – povoamento e população, 1750 – 1850. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1974, a autora faz um enorme levantamento dos 
recenseamentos na cidade durante o século XIX. Escreve ela que antes da Independência (1822), esses 
dados demográficos eram colhidos pelas sedes paroquiais. Depois dessa data, a Câmara se encarregou de 
tal função.  São, em suma, documentos comuns a todo o Império, e constituem fonte para os estudos de 
História Social dos demógrafos. 
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Postura20. Mesmo que ainda tímidas nessa data, as primeiras Posturas configuram o 

começo das novas ordenações urbanas impostas pela Câmara Municipal. Tais tentativas 

de regulamentação iam de encontro com várias práticas das populações menos 

remediadas, que as desobedeciam continuamente. Esse embate gerou um maior número 

de conflitos, denúncias, arranjos sociais, demandas e outros acontecimentos cotidianos 

que sugerem um dia a dia cada vez mais ruidoso e confuso na Câmara, o que alimenta a 

possibilidade de se acompanhar textos institucionais escritos mais às pressas, com 

conteúdos mais passionais e uma presença mais constante de indícios de oralidade nos 

documentos oficiais. 

 

Já a década de 1870 é um marco cronológico que uma significativa parte da 

historiografia, desde a mais tradicional até a mais corrente, acabou por definir como um 

ponto de arranque do crescimento da cidade na expansão cafeicultora. Trata-se de um 

marco artificial, e não é possível definir um ano exato para este acontecimento, que 

ocorre gradualmente. Porém, uso a data como representativa de uma década na qual, aos 

poucos, a cidade fortalece suas instituições e passa a se tornar maior e mais impessoal. 

Os estudos sobre oralidade e tradições orais acabariam por se tornar mais amplos e 

complexos se fossem abarcados esses turbulentos anos posteriores, e fugiria 

essencialmente dos limites cronológicos e analíticos do trabalho21. 

 

Portanto, baseado principalmente nesses três conjuntos documentais, pretendo criar 

linhas interpretativas para as hipóteses lançadas acima sobre a oralidade e a tradição 

oral na sociedade paulista oitocentista, buscando inseri-las no contexto de uma cidade 

cuja tradição escrita já estava consolidada como cultura oficial, e verificar os espaços 

em que a escrita e a fala se misturam, assim como os agentes de tal ocorrência. Com 

isso, abrir campo para provar a atuação de novos agentes históricos e sugerir análises 

diferenciadas de conjuntos documentais já bastante trabalhados juntamente com 

proposições metodológicas de análise de outros conjuntos menos abordados pela 

historiografia. Cumprindo isso, o objetivo deste trabalho será não somente focar a 

história de São Paulo oitocentista e seus personagens, mas também nas fontes 

                                                 
20 Sobre os Códigos de Posturas ver: MARINS: Paulo César Garcez Marins. Op. Cit.. 
21 No trabalho DOLHNIKOFF, Miriam. Caminhos da conciliação – o poder provincial em São Paulo 
(1835-1850). São Paulo: dissertação de mestrado, Departamento de História / USP, 1993, a autora mostra 
esse fortalecimento das instituições durante o período de crescimento econômico paulista, principalmente 
nos dois primeiros capítulos, “O Arranjo do Poder” e “O Compromisso Provincial”, em que ela discorre 
sobre a situação das províncias perante às novas imposições do governo central após a Independência. 
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documentais da cidade nessa época, revisitando propostas de trabalho e visões 

historiográficas utilizadas e importantes, inserindo nelas novas idéias. 

 

O trabalho está dividido da seguinte forma: além desta introdução, há mais quatro 

capítulos. O primeiro se debruça sobre os estudos de gênero, partindo do princípio de 

que as mulheres foram um dos grupos preferenciais de agentes da tradição oral na 

sociedade trabalhada.  

 

O segundo capítulo irá discutir a oralidade e a tradição oral em si, aprofundando a 

temática e enxergando sua penetração nos registros camerários para se entender um 

possível cenário histórico de uma sociedade com fronteiras muito tênues entre a tradição 

escrita e a fala.  

 

No terceiro, o estudo irá se investigar com mais vagas o caso isolado de um escrivão da 

primeira metade do século XIX paulistano, cuja atuação ajudará a comprovar elementos 

trabalhados durante todo o texto e flagrá-los em minúcia.  

 

Por último, as considerações finais do trabalho. 
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1. Caminhos falantes das mulheres 
 

Women speak because they wish to speak,  

whereas a man speaks only when driven to  

speech by something outside himself – like,  

for instance, he can’t find any clean socks 

Jean Kerr  

 

A paráfrase acima, da escritora e dramaturga norte-americana Jean Kerr22, com sua 

ironia e seu comprometimento com o movimento feminista, revela-nos sutilmente uma 

idéia por muito tempo difundido: o sentido prático da fala dos homens, em oposição a 

uma maior “liberdade” do verbo das mulheres. É uma caracterização rápida, mais 

preocupada em satirizar um estereótipo de homem, mas que, ao mesmo tempo, capta 

muito da essência do que foi a educação diferenciada de cada um dos sexos no 

Ocidente, e quais seus espaços sociais. Se, no caso da citação, o homem só é levado a 

falar se em sua retórica há algum sentido prático, como perguntar por suas meias 

limpas, devemos entendê-los como o gênero culturalmente destinado à ação, ao 

cumprimento de metas, às esferas da formalidade, nas quais há pouco lugar para desvios 

de conduta. Já as mulheres, alijadas dessas práticas, deveriam manter suas palavras 

muito mais próximas dos seus desejos, da abstração retórica.  

 

É a essa idéia que a paráfrase acima nos remete. Esse cenário, porém, não é tão simples. 

A imagem imediata que criamos da mulher e do homem a partir dessa pequena citação 

feminista requer aprofundamento. Ainda que indique uma série de considerações sobre 

as questões de gênero, é preciso historicizá-la. Em vista disso, vale-se dizer de antemão 

que irei trabalhar questões levantadas por essa frase de Jean Kerr tendo como base a 

sociedade paulistana oitocentista. 

 

Na primeira metade do século XIX, habitavam na capital paulista mais do que o dobro 

de mulheres do que homens23. Era comum mulheres chefes de fogos, donas de 

                                                 
22 Jean Kerr, Scranton, Pennsylvania. 10/07/1922-05/01/2003. 
23 Os dados são de MARCÍLIO, Maria Luiza. A cidade de São Paulo – povoamento e população, 1750 – 
1850. São Paulo: editora da Universidade de São Paulo, 1974. No capítulo da sua obra intitulado “A 
estrutura da população, a autora chega ao número de 21.933 mulheres para 10.902 homens, em 1836. 
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comércio, proprietárias de terras, comerciantes, ou mesmo fazendeiras, se abrigamos 

nessa geografia uma região mais expandida. Por isso, não seria difícil encontrá-las nas 

mais diversas atividades econômicas, sendo essas formais ou informais. Mas certamente 

havia uma função que lhes era negada na época: a política. Seria praticamente 

impossível encontrar mulheres na Câmara Municipal ou em outro cargo político.  

 

A afirmação, que quase peca pela obviedade, somente é resignada porque tratamos de 

uma sociedade em que apenas aos homens assumia os cargos políticos, e apenas eles 

tinham acesso ao tipo de educação requerida pela função. Mas isso não quer dizer que a 

atuação política delas fosse nula. Em vez disso, devemos reinterpretar a palavra 

“política”, identificando os diversos significados de sua polissemia, além de termos 

sempre em mente o comprometimento dos documentos oficiais com um tipo de registro 

de ordem prática e funcional, que muitas vezes alijava de suas linhas certos grupos 

sociais. Esses grupos, que se manifestavam de formas diferentes e menos oficiais, 

ficavam apenas aparentemente excluídos da vida política da cidade. 

 

A proporção significativa de iletramento24 entre as mulheres dificultava seu acesso à 

educação escolar, aos livros, às regras institucionais. As palavras de um fazendeiro 

brasileiro do século XIX denunciam a visão excludente de então: “Uma mulher já é 

bastante instruída, quando lê corretamente as suas orações, e sabe escrever a receita da 

goiabada25”. E nesse caso específico, a mulher que o fazendeiro propõe ainda possuiria 

uma alfabetização mínima, o que era raro. 

 

No entanto, esse substancial iletramento feminino, principalmente na sociedade aqui 

trabalhada, contribui para um fator que é o de interesse neste estudo: o da construção e 

preservação de tradições orais e da forte presença da oralidade nas relações pessoais 

como forma de poder social e, indiretamente, político.  

                                                                                                                                               
Esses dados, mais tarde muito utilizados por Maria Odila Leite da Silva Dias, assim como por outros 
historiadores da cidade de São Paulo, mostram uma cidade essencialmente feminina. Esposas cujos 
maridos, em grande parte, haviam partido para as bandeiras, progressivamente foram povoando a cidade 
com fogos constituídos unicamente por mulheres, ou por chefes de família de marido ausente.  
24 MARCÍLIO, Maria Luiza. Op.cit. Apesar de a autora não fazer referência direta ao número de 
mulheres analfabetas, seus dados sobre educação formal e número de pobres e escravos mostram um 
cenário já largamente conhecido pela historiografia em que a educação formal, que dava acesso aos 
códigos da escrita, não alcançava uma enorme parte da população, incluindo, em especial, as mulheres. 
25 A citação, palavra de um fazendeiro brasileiro do início do século XX, foi tirada da obra EXPILLY, 
Charles. Mulheres e costumes do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1935.  
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Maria Odila Leite da Silva Dias, em Quotidiano e poder26, enxerga a cidade de São 

Paulo oitocentista como um espaço no qual as mulheres, além de outras camadas 

empobrecidas, vivem em uma contínua carência e um constante improviso. Para a 

autora, essa particularidade da cidade - com uma população majoritariamente feminina, 

que ainda vivia em um mundo que lhes negava acesso aos códigos da oficialidade - 

exigia das mulheres uma série de improvisações diárias a fim de arcarem com suas 

necessidades cotidianas. Com difícil acesso à educação escolar, elas buscavam seus 

conhecimentos em outras fontes, que eram, quase sempre, as tradições orais. Não à toa 

Maria Odila, na mesma obra, percebe São Paulo como uma cidade ruidosa, cheia de 

falatórios e de ditos populares que, saídos principalmente da boca das mulheres, 

ganhavam as ruas. Esse espaço, identificado pela autora como de improvisação 

contínua, é certamente o espaço da dúvida e da inconstância na rotina, assim como de 

uma falta de estabilidade financeira.  

 

As camadas mais pobres, dentro da qual há um número grande de mulheres27, não 

podiam se fiar somente nas instituições, nos cargos ou nas leis. Sua sobrevivência era 

construída conforme suas necessidades. Se a esfera oficial não lhes garantia o sustento 

básico, esses grupos sociais confiavam nos arranjos sociais e nos seus conhecimentos 

tradicionais28. A fala, nesse contexto, é de enorme importância, pois se transforma na 

principal fonte do saber ancestral. 

 

                                                 
26 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX, 1984. São Paulo: 
Ed. Brasiliense, 1984.  Na Introdução do seu trabalho a autora já encadeia essa questão que será discutida 
de forma mais profunda durante todo o resto da obra. 
27 Faz-se notar que a cidade de São Paulo oitocentista era ainda bastante pobre. Dois trabalhos 
importantes sobre o tema são: TESSITORE, Viviane. As fontes da riqueza pública – tributos e 
administração tributária na província de São Paulo (1832-1892). São Paulo: dissertação de mestrado / 
departamento de História da USP, 1995 e ARAÚJO, Maria Lucília Viveiros. Os caminhos da riqueza dos 
paulistanos na primeira metade do oitocentos. São Paulo: Tese de doutoramento / Departamento de 
História da USP, 2003. Nesses trabalhos, vemos que mesmo a população mais abastada não se 
comparava a outras regiões mais ricas do país, principalmente no caso das mulheres.  
28 Principalmente no primeiro capítulo da obra Thompson, E.P. Costumes em comum. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, intitulado “Introdução: costume e cultura”, o autor supõe que a negação à 
educação formal reforça os costumes do povo, uma vez que as pessoas necessitam de alguma fonte de 
conhecimento e arcabouço teórico para se basearem até nas questões rotineiras de suas vidas. Para ele, os 
costumes que se criam e perpetuam constituem na mentalidade do povo noções de pertencimento, de 
reconhecimento, assim como hierarquiza a sociedade, definindo direitos e privilégios para grupos 
específicos. Portanto, em defesa de seus interesses, a cultura popular torna-se rebelde diante das normas 
impostas, mas não somente por subversão ideológica, e também pela defesa da sua tradicional 
organização social.  
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Junto às camadas menos alfabetizadas – como era o caso de boa parte das mulheres –, a 

fala tinha uma extrema importância. Eles mantinham o interesse constantemente 

renovado por saberes orais que suprimissem, ainda que momentaneamente, suas 

necessidades diárias. Viver com a constante dúvida sobre o dia seguinte produzia uma 

ansiedade por novas revelações, por novos conhecimentos29. As dicas de comércio, os 

contatos, saberes médicos, as receitas, tudo isso sustentava a forma de vida adaptada 

dessas camadas da população. Se a imobilidade das instituições era limitadora frente às 

necessidades e desejos diários de suas rotinas30, elas fugiam às regras e às normas, ainda 

que algumas vezes sem plena consciência disso. 

 

Há na palavra falada uma característica que também propicia e dissemina essa prática 

ágil e dinâmica do convívio urbano: a necessidade presencial de duas pessoas para 

ocorrer a transmissão do conhecimento, necessidade essa que não se destina também à 

escrita. Quando Jean Kerr, na paráfrase acima, diz que os homens possuem na fala o 
                                                 
29 Em KIERKEGAARD, Soren. É preciso duvidar de tudo. Nos capítulos II e III da primeira parte da 
obra, intitulados “A filosofia começa pela dúvida” e “É preciso ter duvidado para chegar a filosofar”, e na 
Introdução e no capítulo I da segunda parte, chamado “O que é duvidar?”, o autor diz que suspender a 
dúvida é transformar o interesse em apatia, porque o interesse se situa na dúvida, e todo o conhecimento 
sistemático é desinteressado. No caso da sociedade paulistana, podemos entender que o constante 
interesse das mulheres e de outras classes menos privilegiadas nos conhecimentos tradicionais acontece 
porque esses grupos percebem que seguir a formalidade seria seguir uma conduta estabelecida pela 
municipalidade, e, portanto, rígida. A sistematização apática de suas condutas feria fatal para essa 
população, já que a mesma municipalidade que buscava impor regras, não lhes garantia o sustento. Abrir 
mão de seus saberes orais e de seus poderes sociais não estava, portanto, em questão. No âmbito de suas 
condições de vida cambaleantes, que requeriam ações voláteis e não condutas rígidas, fazia-se necessário 
o interesse constante pelos saberes orais, ou por qualquer outro saber que permitisse a esses grupos um 
maior acesso às diferentes esferas sociais, econômicas e até mesmo políticas.   
30 Ainda nos mesmos capítulos da obra de Kierkegaard, o filósofo entende a dúvida como o pressuposto 
de todo raciocínio, e, assim, a forma mais elevada de pensamento. Para ele, quem vive constantemente na 
dúvida (e no seu caso, ele situa a dúvida na fé individual) tem como pressuposição a possibilidade de todo 
o resto, pois tudo nasce desse interesse não apático nem exato da existência. O sentido religioso de sua 
obra induz a pensar que grupos sociais ou indivíduos que fiam sua sobrevivência em meios muito 
duvidosos e propensos a constantes variações atuam em esferas nas quais as crenças e a procura constante 
por respostas dão o tom cotidiano de suas vidas. Nesse contexto, a palavra falada tem poder maior do que 
a escrita, pois perpetua um conhecimento mais adaptável, menos rígido. Quem lê retém apenas o 
conteúdo, enquanto quem ouve absorve junto com a informação toda a ancestralidade que a palavra 
falada carrega e a importância de ela ser preservada como conhecimento tradicional. Grande parte desses 
conhecimentos tradicionais está profundamente ligada a questões mágicas e religiosas. A feitiçaria, a 
bruxaria e outros tipos de magias ou superstições sempre foram temas presentes no cotidiano desses 
grupos voltados às tradições orais, principalmente no que diz respeito às mulheres, muitas vezes acusadas 
de tantos crimes unicamente por se ligarem a essas práticas. O indivíduo iniciado nos saberes ancestrais 
era responsável tanto pela preservação da linhagem, como pela adaptação do conteúdo ao mundo 
corrente. O conhecimento tradicional, ao mesmo tempo em que é ancestral e perpetuado por grupos 
seletos, acaba se revelando, então, também mais individualizado e menos burocrático – e, assim, menos 
rígido – uma vez que em cada um reside o dever e a capacidade de introduzir, adaptar e organizar no 
mundo presente e mundano o conhecimento ancestral e espiritual. Seu interesse pelos saberes nunca se 
torna frio, apático, desinteressado. Ver: BÂ, Amadou Hampâté. A tradição viva, in: KI-ZERBO (coord.) 
História geral da África: vol. I - I – metodologia e pré-história da África. São Paulo: Ática/UNESCO, 
1982, em que o autor discute o tema do coletivo e do individual nas sociedades tradicionais, p. 183. 
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sentido prático, sem se preocuparem tanto com o desejo de falar, não é somente porque 

ela, como feminista, quis ironizar e diminuir o comportamento masculino, mas também 

por perceber que por muito tempo os homens, historicamente o gênero com maior 

acesso à educação formal, puderam confiar aos registros escritos o seu conhecimento. Já 

as mulheres precisaram organizar e preservar mundos de sabedorias unicamente com 

seus verbos de boca a ouvido.  

 

Na cidade de São Paulo oitocentista, os grupos que tinham pouco ou nenhum acesso 

direto à escrita, também se fiavam na fala como único recurso de registro e transmissão 

de informações. Por isso, uma cidade cheia de mulheres quitandeiras falando alto nos 

largos e cheia de lavadeiras cantando nas beiras de rios, que tanto incomodavam a 

municipalidade. Era um cenário ideal para a disseminação de culturas orais31.  

 

Se fizermos um passeio pelas ruas de São Paulo no ano de 1825, data de um dos 

recenseamentos feitos pela municipalidade32, encontraremos as tais quitandeiras e 

lavadeiras, entre outros grupos de mulheres ligadas aos conhecimentos tradicionais. 

Seguindo somente a trajetória que dá a volta no antigo quartel, próximo ao Largo do 

Gonçalo, e procurando apenas mulheres chefes de fogos, logo toparemos com 

algumas33.  

 

Na própria Rua do Quartel, logo na casa número 2, iremos nos deparar com a 

quitandeira Sebastiana Francisca, de 60 anos, negra e solteira. Próximo a ela, na casa de 

número 5, morava a também quitandeira Bárbara, com iguais 60 anos, solteira, e parda, 

segundo o recenseador. Ainda junto delas, na casa de número 9, encontramos Maria da 

                                                 
31 No artigo SOUZA, Maria Cecília Cortez Christiano de. A dignidade da palavra e a escola, in 
LAUAND, Jean (org.) Filosofia e educação – estudos 6. São Paulo: Factash Editora, 2008, a autora 
analisa a importância da fala como disseminadora de várias características sociais. Afirma, por exemplo, 
que as camadas mais pobres percebem a importância da retórica para a constituição e manutenção do 
poder. Muito mais do que o conhecimento técnico, afirma a autora, é o poder da fala eloqüente que atrai 
as camadas populares. A voz torna-se uma letra airosa, sem papel, e ainda única e individual. Saber 
“escrever” essa língua é poder resistir aos domínios da língua douta, é não se silenciar diante da retórica 
alheia, pg. 94 e 95. 
32 MARCÍLIO, Maria Luiza. Op.cit, a autora mostra que os recenseamentos feitos a partir da 
independência (1822) couberam, principalmente, aos Capitães de Ordenança ou aos Juízes da Paz, p. 83. 
33 Arquivo do Estado de São Paulo (AESP) – Maços de População – Capital 1825-1836 – rolos 45/45a. 
Todos os dados referentes a essa documentação são do ano de 1825. Portanto, quando o texto fizer 
referência ao recenseamento, estará sempre se remetendo a esse ano. 
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Nação. Segundo os dados documentais, Maria também tinha 60 anos, era negra, 

possivelmente africana, casada e quitandeira34. 

 

O fato de encontrarmos três quitandeiras em casas quase consecutivas dá a entender que 

esses grupos sociais, muitas vezes, agrupavam-se nos mesmos espaços urbanos. Assim 

como dividiam as ruas e os largos com suas quitandas, compartilhando conhecimentos 

tradicionais importantes para sua prática comercial, também é provável que se 

avizinhassem, formando arranjos sociais que lhes garantia maior segurança ou 

estabilidade cotidiana. Ainda que isso não queira dizer em absoluto que vivessem em 

harmonia, porque os embates também eram vieses desses arranjos sociais, a 

proximidade geográfica poderia propiciar formas de ajuda mútua. 

 

Seguindo um pouco adiante nessa mesma rua, chegamos à casa de número 16, em que 

moravam Margarida Maria, de 31 anos, viúva, parda, e sua filha Anna, de seis anos, 

igualmente parda. Margarida Maria se dizia lavadeira35. Sendo viúva, vivia 

provavelmente sob próprias custas. Não é difícil imaginar Anna, sua filha, ajudando a 

mãe a lavar as roupas, aprendendo a técnica e conquistando desde cedo uma clientela 

fiel, que confiava que a habilidade da mãe fosse transmitida para filha como um direito 

adquirido36. Essa transmissão de conhecimentos e ofícios é muito recorrente quando 

tratamos de grupos iletrados ou com pouco acesso aos códigos da educação formal. E 

sempre seguindo dos mais velhos para os mais jovens. São conhecimentos que se 

perpetuam junto com as gerações, e que dependem de uma linhagem.  

 

Seguindo essa volta pelas ruas da São Paulo oitocentista, vamos nos deparar logo depois 

da casa de Margarida Maria com outra moradora que vivia nas mesmas condições: na 

casa de número 24, morava Maria Borges, de 51 anos, também viúva, com Virginia, de 

6 anos, que o recenseamento não deixa claro se era ou não sua filha. Nesse caso, ambas 

eram brancas37. Novamente a já citada aproximação entre pessoas do mesmo oficio, 

neste caso o de lavadeira, volta a sugerir que esses grupos se avizinhassem até mesmo 

                                                 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Na obra BÂ, Amadou Hampâté. Amkoullel, o menino fula. São Paulo: Palas Athena: Casa das Áfricas, 
2003, o autor mostra, ao narrar os acontecimentos da sua vida, de que maneira as sociedades tradicionais 
costumam preservar as funções sociais de cada membro a partir, principalmente, de uma organização por 
linhagem; nesse sentido, gerações de lavadeiras se prolongavam na mesma família. 
37 Arquivo do Estado de São Paulo (AESP) – Maços de População – Capital 1825-1836 – rolos 45/45a. 
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como forma proteção. Não há como indicar que tipo de relação essas vizinhas 

mantinham, uma vez que o documento é unicamente quantitativo, mas dificilmente não 

se conheciam.  

 

Ainda em 1825, se continuarmos nas ruas próximas do Quartel, e que na época não 

tinham nome, vamos nos deparar com Rosa Maria, de 51 anos, solteira e parda, também 

lavadeira. Ela vivia no que se dizia ser “na curva que vem por trás do Quartel”, número 

8. Com ela, vivia sua filha Anna Joaquina, de 18 anos, casada e igualmente parda38. 

Nessa casa, vale ressaltar que a filha, já casada, ainda morava com a mãe, e o 

recenseamento não indica que o marido vivia com elas – o que não quer dizer também 

que não vivesse. De qualquer maneira, é difícil acreditar que em uma cidade como a 

São Paulo oitocentista, uma chefe de fogo lavadeira não contasse em absoluto com a 

ajuda da filha para o sustento, principalmente quando nos deparamos com essas casas 

coletivas ou multifamiliares, e imaginamos as difíceis condições de vida dessas pessoas. 

Dividir o mesmo teto era uma forma de aliviar as despesas.  

 

Também como forma de amenizar certas dificuldades, parece-me comum que pessoas 

do mesmo ofício se agrupassem no mesmo espaço urbano, já que essa proximidade 

gerava maior troca de informações e conhecimentos necessários ao sustento. 

Encontramos, por exemplo, em ruas próximas à do Quartel, como a Rua do Cemitério, 

mais quatro fogos chefiados por lavadeiras, as de número 4, 9, 10 e 1539 - isso contando 

apenas as chefes de fogos, e não as agregadas, cuja profissão não era sempre registrada 

no recenseamento.  

 

E se seguirmos às ruas mais centrais, continuamos nos deparando com a presença 

constate de quitandeiras e lavadeiras. Como na Rua do Príncipe, número 15, em que no 

mesmo ano de 1825 morava Maria de Tal, nascida na cidade, 30 anos, solteira e negra, 

que vivia de suas quitandas, ofício esse que dividia com a sua escrava, Rosa, de 26 

anos, solteira e igualmente negra40. Ou no chamado Canto do Convento de Santa 

Thereza, número 21, próximo à Sé antiga, em que morava Gertrudes Maria, de 31 anos, 

                                                 
38 Idem 
39 Idem. 
40 Idem. 
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casada, parda, cujo ofício de lavadeira a ajudava a sustentar seu filho de 10 anos, 

também pardo, José Cyrino. O seu marido não consta no recenseamento.  

 

Ou ainda, no distante bairro de Pinheiros, bastante afastado do centro para época, vivia 

sozinha, na casa de número 11, Rosa Maria da Conceição, de 57 anos, solteira, negra e 

quitandeira41. 

 

Levando em consideração tanto a grande presença das quitandeiras e lavadeiras como 

outras mulheres chefes de fogos e a troca de conhecimentos entre eles, podemos 

realmente vislumbrar essa cidade ruidosa, de muito palavrório nas ruas. A transmissão 

desse conhecimento acontece no falatório que Jean Kerr – na paráfrase – revela como 

pouco prático, muito voluntarioso; das conversas banais, das cantigas, dos refrãos do 

comércio, dos ditados, das orações e receitas. Quando ela diz que as mulheres falam 

conforme seus desejos, diz de outros grupos sociais que, por falarem demais nas vias 

públicas, irritavam as camadas da população que viviam nas esferas mais formais ou 

oficiais da sociedade. Ou ainda, irritavam-se a si mesmos. 

 

Quantas vezes as mulheres já não foram tomadas pelo gênero histérico e propensamente 

dado às fofocas, assim como disseminadoras de rumores42? E quantas vezes algumas de 

suas práticas historicametne usuais, como vender doces em quitandas ou lavar roupa na 

beira do rio, levaram-nas a sofrer preconceitos? “Cavalo rosio e mulher de beira de rio, 

não têm brio43,” lembra-nos o ditado, dizendo das lavadeiras, que causavam crescente 

incômodo na ordem pública ao desrespeitarem continuamente os Códigos de Postura 

urbanos que as queriam longe dos rios44. Ou, então, o dito “não me olhe de banda, que 

eu não sou de quitanda”, uma referência clara à má impressão que causavam as 

quitandeiras de quitandas volantes. Antônio Egydio Martins, quando escreve suas 

                                                 
41 Idem. 
42 Um bom artigo de síntese sobre esse tema está em ENGEL, Magali. Psiquiatria e feminilidade, in 
PRIORE, Mary del (org.) História das mulheres no Brasil. São Paulo: Ed. Contexto, 2002, principalmente no 
subtítulo “A psiquiatria e a construção de uma feminilidade”. 
43 Todos os ditos populares a que irei me referir estão compilados no artigo QUEIROZ, Amadeu de. 
Provérbios e ditos populares. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo, volume XXXVIII, agosto, 1937. 
44 MARINS, Paulo César Garcez. Através da rótula: sociedade e arquitetura urbana no Brasil, séculos 
XVII-XX. . São Paulo: Tese de doutorado, Departamento de História / USP, 1999. Na sua tese de doutorado, o 
autor mostra como a evolução dos Códigos de Posturas enrijeceu o controle urbano, mas não foi capaz de 
controlar os desvios de comportamento da população.  
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crônicas paulistanas, reforça que a característica predominante das quitandeiras de 

doces era o incessante falatório, que as tornava muito ruidosas45.   

 

Essa técnica de comércio que usa a fala para atrair clientes, às vezes tida como um dom 

natural do comerciante, trata-se de um aprendizado contínuo com os vendedores mais 

experientes, sejam eles parentes ou não. A repetição de uma mesma informação, seja o 

preço do produto ou sua qualidade exemplar, anunciada com refrãos marcantes ou rimas 

divertidas, além de chegar aos ouvidos da maioria dos passantes – o que não aconteceria 

se a informação fosse dita apenas uma vez – é também, e principalmente, uma forma de 

fixar no outro uma informação. Repetir diversas vezes a mesma frase, tanto quanto ser 

redundante, pode ser, e normalmente é, uma qualidade da palavra falada, enquanto que 

na palavra escrita pode se tornar um grave deslize lingüístico.  

 

Um exemplo: quando a Câmara Municipal produzia uma lista de compras e vendas de 

alimentos por período, acreditava-se que qualquer pessoa interessada e com acesso 

àquela documentação poderia se informar sobre os dados, não importando quando nem 

como. Isso porque sempre é possível voltar ao mesmo documento escrito, horas ou anos 

depois de ele ser produzido. Mas isso já não acontece com a palavra falada. Quando um 

conhecimento é transmitido oralmente, a ligação entre o conteúdo e o ouvinte se desliga 

imediatamente após as duas ou mais pessoas se separarem. Ele é irrecorrível, ou, ao 

menos, recorrer a ele não depende mais da vontade de uma só pessoa. E, ainda, como a 

fala também possui um ritmo e uma estrutura única, diferente da escrita, e que carrega 

as particularidades de quem fala, não é possível que interrompamos insistentemente sua 

fluência para retomar uma informação, como fazemos quando lemos algo que não 

entendemos de imediato. Como a palavra falada é constituída por uma união entre o 

conteúdo transmitido e a apresentação dada a esse conteúdo, qualquer interferência em 

uma dessas duas bases, como a interrupção da fala, compromete a unidade de 

transmissão.   

 

Por esse motivo, na palavra falada a informação é repetida à exaustão e de maneira 

marcante. Cantigas, refrãos, rimas, causos, ditos, tudo é muito usado para se transmitir e 

                                                 
45 MARTINS, Antônio Egydio. São Paulo Antigo ( de 1554 a 1910 ). Livraria Francisco Alves, 1911. Nas 
próprias palavras do autor, “as quitandeiras que em altas vozes apregoavam a sua quitanda eram na 
maioria escravas de várias famílias, que então viviam desse gênero de negócio”, p. 285. 
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se fixar novos conhecimentos. A redundância e a repetição são antes uma qualidade, e 

não um defeito46. Os vendedores ambulantes possuíam, e ainda possuem em grande 

parte, um ritmo e uma linguagem espontânea, que não hesita e que é marcante. Eles 

criam sinais, sons e outras formas de identificação à distância, até mesmo pela memória 

afetiva que carregamos47. A memória que criamos a partir desses sons são aprendizados 

que recebemos sem nos dar conta48.  

 

Como em grande parte do século XIX os vendedores ambulantes paulistanos 

obviamente não se fixavam em um só lugar – já reitera o adjetivo “ambulante” –, suas 

idéias acabavam por ganhar uma enorme abrangência; e com seus falatórios, eles muitas 

vezes evocavam não somente seu conhecimento sobre o comércio, mas também 

armavam revoltas, faziam contrabando, planejavam fugas, e outros desvios que iam 

muito além de burlar os impostos. As autoridades sempre os tomaram por perigosos49. 

As feiras livres, criadas a partir do século XIX50, não surgiram somente como armas 

                                                 
46 Uma boa análise sobre as características da oralidade está no artigo já citado de SOUZA, Maria Cecília 
Cortez Christiano de. Op. Cit. A autora entende que o ritmo da língua falada, especificamente no caso 
brasileiro, provém de uma vontade do povo, ainda que inconsciente, de imitar grandes oradores ou outras 
figuras de poder. O ritmo rápido e eloqüente, a voz impostada, a repetição, a redundância, o discurso 
vazio de conteúdo, mas grandioso na forma, a pausa sem hesitação, enfim, a preponderância de todas as 
capacidades e artimanhas da oralidade que o povo demonstra nas feiras livres, no comércio ambulante, 
nos discursadores de praça, entre outros, advém de um processo de reconhecimento da fala como forma 
de poder, principalmente por conta da habilidade de articulação retórica dos mais doutos, pg. 94 e 95. 
47 O termo “afetiva”, quando usado, será para designar a memória íntima, particular, daquilo que 
vivenciamos. É um recurso lingüístico usado especificamente para esse contexto, e não ligado às teorias 
neurossociais sobre inteligência emocional, as quais o texto não faz referência. 
48 Quando Teresinha Bernardo estuda as memórias paulistanas no seu livro BERNARDO, Teresinha. 
Memória em branco e negro – olhares sobre São Paulo. São Paulo: EDUC, 1998, o que ela escreve, 
sobretudo na Introdução de sua obra, é que a memória é definidora da identidade, pois está estritamente 
vinculada ao espaço habitado e aos contatos produzidos. A autora, ao colher recordações de homens 
brancos e negros e mulheres brancas e negras, percebe e aponta a diferença que existe entre a experiência 
urbana de cada um desses grupos sociais. As limitações ou os horizontes de cada um deles influenciam 
nas suas falas sobre a cidade, produzindo diferentes imagens do passado. Não excluindo nem banalizando 
a individualidade, a autora consegue separar seu estudo por grupos sociais que contêm semelhanças entre 
si, dividindo a população por raça e sexo. (obs: o termo “recordação” aqui usado faz referência à seguinte 
definição de palavra, dada por Kierkegaard: “Recordar não é de modo algum o mesmo que lembrar. Por 
exemplo, alguém pode lembrar-se muito bem de um acontecimento, até ao mais ínfimo pormenor, sem 
contudo dele ter propriamente recordação. A memória é apenas uma condição transitória. Por intermédio 
da memória o vivido apresenta-se à consagração da recordação.”Kierkegaard trabalha o conceito de 
recordação como uma construção do tempo passado que começa a ocorrer já no momento da experiência 
vivida, enquanto a memória é apenas um grande arcabouço lembranças que serve à consagração da 
recordação. 
49 No artigo FIGUEIREDO, Luciano. Mulheres nas Minas Gerais, in PRIORE, Mary del. Op. Cit, o autor 
mostra como as autoridades estavam sempre atentas aos ambulantes, e como eles eram fonte de inúmeras 
formas de descomposturas sociais na sociedade mineira. Fazendo um paralelo com a sociedade paulistana 
oitocentista, temos a já citada obra de DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Op. Cit. 
50 A dissertação de mestrado GUIMARÃES, Olmária. O papel das feiras-livres no abastecimento da 
cidade de São Paulo. São Paulo: dissertação de mestrado, Departamento de Geografia / USP, 1969,  
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contra o burlo do fisco ou um sistema de controle e ordenação do comércio urbano; 

foram também um processo de desvincular da memória das pessoas a figura e o 

falatório dos ambulantes. Tendo em vista que a memória constrói-se constantemente 

pela lembrança repetida de uma informação51, se não fosse a teimosa permanência 

desses comerciantes – que desrespeitavam os códigos e leis – a cidade perderia 

rapidamente esse conhecimento. Em pouco tempo, não faria sentido mais a existência 

de vendedores ambulantes, e eles seriam alijados do processo histórico52. O que, de fato, 

não ocorreu. 

 

Esses comerciantes, principalmente no que se refere à cidade de São Paulo, eram na 

maioria mulheres. Maria Odila Leite da Siva Dias, em Quotidiano e Poder, já percebe 

essa proporção, assim como os cronistas e viajantes também indicam a mesma 

característica. Em Minas Gerais, repete-se a equação, assim como no Rio de Janeiro53.  

O pequeno comércio praticado por mulheres, tema que vem merecendo cada vez maior 

atenção da historiografia54, pode estar ligado a uma tradição africana, explicitada, 

sobretudo, em trabalhos que abordam as quitandeiras minas55. É bastante claro o fato de 

as mulheres predominarem nesse ramo econômico, agindo de maneira muitas vezes para 

desobedecer leis e imposições. Voltando à cidade São Paulo oitocentista, por mais que a 

Câmara Municipal tentasse regular a atividade das quitandeiras, ou então das 
                                                                                                                                               
mostra o processo evolutivo do comércio paulistano até o crescimento e a constituição das feiras livres 
como lugar de fornecimento de alimentos de primeira necessidade para a cidade.  
51 Um trabalho importante sobre memória, e usado como referência para o tema, é LeDOUX, Joseph. 
Synaptic self – how your brains become who we are. Harmondsworth: Peguin books, 2003. 
52 O processo de desconstrução da memória social afetiva disseminada por esses comerciantes (com seus 
refrãos, cantos, versos, apitos ou outros sons) culminaria certamente na impossibilidade dos mesmos 
como agentes da história, uma vez que eles não teriam mais lugar na sua sociedade, estando fadados ao 
desaparecimento. Como tal fato não ocorre, seus conhecimentos prosseguem se transmitindo oralmente e 
se espalhando pelas ruas e largos por onde passam, de modo a disseminarem também toda a sua cultura. 
Na publicação SCHACTER, Daniel L. The seven sins of memory – how the mind forgets and remembers. 
New York: Houghton Mifflin Company, 2002, há uma análise muito perspicaz sobre esse contínuo 
processo de construção da memória dos fatos cotidianos. Afirma o autor “Na nossa rotina, a memória é 
igualmente significativa para o futuro quanto para o passado”, p.51.  
53 Em obra já citada, Luciano Figueiredo confirma essa maioria de mulheres no pequeno comércio 
ambulante, quase sempre negras. No caso do Rio de Janeiro, a obra KARASCH, Mary C. A vida dos 
escravos no Rio de Janeiro, 1808 – 1850. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, também percebe que 
as mulheres eram mais numerosas do que os homens, p. 285.   
54 Há um importante artigo sobre o tema de DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Nas fímbrias da escravidão 
urbana: negras de tabuleiro e de ganho. Estudos econômicos, São Paulo, 15, 1985. Há ainda o trabalho 
WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. mestrado Sonhos africanos, vivências ladinas – escravos e forros 
em São Paulo (1850 – 1880), São Paulo: ed. Hucitec, 1998, em que a autora, ao localizar no espaço 
urbano da cidade oitocentista as quitandeiras escravas e forras, contribuiu nesse processo de aprofundar 
os estudos voltados para o gênero feminino.  
55 A ‘nação’ da mercancia: Condição feminina e as africanas da Costa da Mina, 1835-1900”. In: FARIAS, 
Juliana B., GOMES, Flávio S. & SOARES, C. E. – GOMES, Juliana B. No labirinto das nações: 
africanos e identidades no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005, pp. 193-247. 
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vendedoras de peixe56, ou outras, a mobilidade e a capacidade de adaptação dessas 

mulheres eram sempre muito grandes.  

 

Uma parte substancial desse poder de adaptação residia na não fixidez dos saberes orais, 

que era a base de grande parte do conhecimento das mulheres e de outros grupos com 

pouco ou nenhum letramento. Mesmo muitas daquelas que eram alfabetizadas 

dificilmente tinham acesso a uma educação institucional mais profunda, e quase nunca a 

cargo formais, como os da política, por exemplo. O papel da mulher era, teoricamente, o 

de mãe57. Dizia o ditado “mulher feita, casa por fazer”58. Muitos dos conhecimentos, 

mesmo dessas mulheres mais remediadas, também eram alimentados pela tradição oral, 

suprindo a lacuna de conhecimento formal ou oficial. Sem eles, a mulher era preparada 

para arranjar marido, de preferência rico. Já feria a língua popular, “viúva rica, por um 

olho chora, por outro repinica”59. Se não fosse pelos conhecimentos tradicionais, a 

mulher estaria fadada aos deveres de casa, tanto como outros grupos sociais estariam 

destinados aos afazeres que lhes impunha os conceitos da época. Eram esses saberes 

orais que as levavam para outras esferas da sociedade. Se não fosse assim, ao invés de 

acreditarmos que o falatório desses grupos era rico em informações e conhecimentos 

tradicionais, a conversa de janela muito associada à figura feminina, ou aquele hábito de 

observar a vida cotidiana, cairia no julgo popular que dizia “mulher de janela, nem 

costura, nem panela”60, e mais nada.  

 

Porém, essas conversas falsamente despretensiosas entre mulheres do povo, e ainda 

entre as mais abastadas, garantia liberdade e poder não vislumbrados pelas instituições 

de ensino e de poder. Em um grupo no qual o acesso às informações oficiais se fazia 

mais difícil, era a voz, a palavra falada que determinava o que fazer ou deixar de fazer. 

                                                 
56 MARTINS, Antônio Egydio.Op. Cit. O autor faz referência às vendedoras de peixe, que até o ano de 
1867 perambulavam por bairros como o do Pari, entre outros, vendendo sua mercadoria. A partir desse 
ano, segundo Antônio Egydio, elas passam a vender seus produtos no recém-inaugurado Mercado da Rua 
25 de Março, o que não as impede, porém, de continuarem pelas ruas, p. 120. 
57 Como apregoava o artigo de MIRANDA, Nicanor de. O papel supremo das mães. Revista do Arquivo 
Municipal, São Paulo, volume XXIII, maio, 1936, no qual está bem clara a visão sobre o papel destinado 
às mulheres na sociedade; isso já no século XX. 
58 QUEIROZ, Amadeu de. Op. Cit.  
59 QUEIROZ, Amadeu de. Op. Cit. 
60 QUEIROZ, Amadeu de. Op. Cit. 
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A obediência, tanto quanto a desobediência, partia de ordens e regras tradicionais nessa 

sociedade paulistana oitocentista61.  

 

Se investigarmos os próprios documentos do recenseamento – e aqui me refiro 

novamente ao recenseamento de 182562 –, percebemos que a municipalidade separava 

certas profissões, ou ofícios, chamando-os de artes, algo que se aprende com um 

mestre, e que está ligado à tradição oral. Para a Câmara Municipal, os artistas eram os 

pintores, seleiros, caldeireiros, funileiros, seringueiros, sapateiros, carpinteiros, 

ferreiros, ouvires, barbeiros e costureiros63. Estão excluídas dessa categoria as 

quitandeiras, que eram tratadas como uma categoria especial de comerciantes - o que 

mostra um conceito difuso da municipalidade quanto à constituição de aprendizado 

tradicional. Só eram considerados conhecimentos tradicionais aqueles cujo produto final 

do trabalho estava diretamente às artes do fazer. Assim, exclui-se também dessa 

categoria pessoas como D. Josefa Maria, viúva, branca, mãe de três filhas – a saber: 

Ana, Francisca e Miquilina – e que possuía uma padaria. D. Josefa Maria era moradora 

da Rua São Bento, número 19. Porém, nesse caso, apesar de possuir três filhas que 

possivelmente aprenderiam o ofício na padaria, D. Josefa também possuía nove 

escravos, sendo cinco deles mulheres e quatro homens64.  

 

Essa classificação dos artistas excluía ainda outra profissão similar às quitandeiras e à 

dona de padaria, que era a de doceira. Possivelmente a doceira poderia ter um ponto 

comercial em que só vendia doces, o que a diferenciava tanto da ambulância das 

quitandeiras quanto da abrangência de produtos das padarias; ou ainda poderia trabalhar 

no que chamamos de “encomenda”, fazendo de sua casa o seu comércio. Encontramos 

nesse mesmo recenseamento de 1825 uma doceira na Rua Direita, número 22: D. Maria 

Felizarda Velozo, de 64 anos, solteira, branca, dona de dois escravos: Francisca, de 31 

anos, e Luiz, de 965.  

                                                 
61 Em PERROT, Michelle. Os excluídos da história – operários, mulheres e prisioneiros. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 3a. edição, 2001, a autora francesa escreve que a voz era a arma das mulheres, e que as suas 
únicas leis eram as suas necessidades, o que as tornava seriamente perigosas. Enquanto que os homens 
tinham seus conceitos e formas de pensamento regulamentados pelas normas da língua escrita e pelas 
regras das instituições das quais faziam parte, as mulheres, essencialmente analfabetas e excluídas das 
esferas formais de poder, mantinham uma liberdade de pensamento e, principalmente, de fala. Por isso, 
elas eram capazes de criar e perpetuar arranjos sociais que escapavam à maioria dos homens, p. 206. 
62 AESP – Maços de População – rolo 45/45a. 
63 Idem. 
64 Idem. 
65 Idem. 
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As pessoas que a municipalidade chamava de artistas eram recenseados pelos Capitães 

de Ordenança ou pelos Juízes de Paz divididos nas seguintes categorias: mestres, 

oficiais e aprendizes. É evidente que essa separação indica graus de conhecimento 

específicos. Na Rua do Ouvidor, número 8, vemos que o recenseador nota bem essa 

classificação. Lá morava D. Francisca Jesuína, de 38 anos, solteira, branca e costureira. 

Com ela, viviam cinco agregados e quatro escravos. Entre eles, Serafim, um rapaz de 20 

anos, solteiro, negro, que foi recenseado como “aprendiz de costureiro”66. 

 

Próximo ainda ao Largo da Sé, na Travessa de Santa Thereza, vivia um seleiro: Manoel 

Lourenço, de 29 anos, casado, branco, também cabo e miliciano, habitava a casa 

número 3 da travessa e junto dele vivia seu irmão, João, de 16 anos, solteiro, branco e 

aprendiz de seleiro. 

 

Esse tipo de casa coletiva ou multifamiliar deveria abrigar muitos aprendizes de ofícios 

ligados à tradição oral, mas eles ficavam ocultados pela natureza do recenseamento, que 

não se preocupava em descrever a ocupação de todos os moradores. É certo também que 

seria bastante complexo classificar uma casa habitada por diversas famílias distintas, ou 

por agregados dos mais diferentes, cada um com um tipo de ocupação. Para isso, os 

documentos de recenseamento deveriam ser muito maleáveis, o que não ocorria. 

Tentava-se fixar alguns padrões. Já as exceções, que eram quase uma regra na cidade, 

acabavam desaparecendo do registro.  

 

Alguns poucos exemplos fogem dessas regras e nos dão uma melhor dimensão da vida 

dentro dessas casas multifamiliar. Como a casa de Rua de São José, número 30. Lá 

viviam Luiza, de 50 anos, solteira e parda. Como chefe do fogo, o recenseador a 

classificou: era costureira. Junto dela, porém, viviam outras três mulheres: Maria do 

Rosário, de 46 anos, solteira e parda; Maria, de 14 anos, solteira e parda; e Rita, de 20 

anos, também solteira e parda. Ainda, junto delas, vivia Aurino, de dois anos, pardo; 

Manuel, de 40 anos, solteiro, pardo e cego; Cezário, de 36 anos, solteiro, pardo e louco; 

e Francisco, de 12 anos, pardo e mudo67.  

 

                                                 
66 Idem. 
67 Idem. 
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Esse tipo de residência, com pessoas das mais diversas, muitos agregados e, por vezes, 

mais de uma família coabitando, não era raro na cidade oitocentista68. Da mesma forma, 

não era raro o contato de pessoas abastadas com gente muito pobre ou pouco remediada, 

tanto pela reduzida dimensão urbana, quando pelo processo simultâneo de 

empobrecimento de certas classes e enriquecimento de outras, o que propiciava que 

casas simples de taipa pudessem se tornar vizinhas de sobrados mais ricos. Essa 

coabitação ou a proximidade gerava um falatório que percorria quase todos os 

habitantes, levando com ele os conhecimentos tradicionais. Na mesma medida, níveis 

de conhecimento formal, teoricamente exclusivos dos mais ricos e letrados, podiam 

alcançar as classes mais pobres e iletradas69.  

 

Há um bom exemplo dessa convivência, registrado no recenseamento de 1825, na Rua 

da Flores, em que a casa número 19, de Zeferina Maria de Jesus - 40 anos, viúva, parda, 

tecelã e com uma filha - era vizinha muito próxima da casa de numero 23, de Aleixo 

Correa Vieira, cirurgião, que vivia com seus três filhos e mulher. Muito próximo ainda, 

na casa de número 30, vivia Joana Franciscana, de 36 anos, viúva e branca, que cuidava 

de três filhos, e que ganhava as jornadas de trabalho de seus seis escravos70. Nesse 

contexto, Zeferina Maria de Jesus mostra-se um tanto distante da condição de vida dos 

demais, e ainda sim próxima na geografia urbana.  

 

Nessa questão da proximidade entre grupos mais abastados e outros pouco remediados, 

podemos encontrar casos como o de pessoas que, não sendo mendigas, viviam de 

esmolas, e mesmo assim tinham casas, eram vizinhas de pessoas mais remediadas e 

provavelmente mantinham contato direto com elas. É caso de Rosa Maria, 80 anos, 

Escolástica, 50 anos, e Maria, 60 anos, todas brancas, a primeira viúva e as demais 

solteiras, que viviam juntas na casa de número 22 da Rua do Príncipe; ou então Anna 

Vicência, que tinha 25 anos, era solteira, branca e cega, e morava com sua escrava 

Joana, de 12 anos, negra, na rua detrás da Rua da Boa Morte, número 4771. 

 

                                                 
68 No Arquivo do Estado de São Paulo, o conjunto documental Maços de População mostra isso. Os rolos 
número 45, 45a e 46, que as décadas de 20 e 30 do século XIX, dão indícios da presença de moradias 
multifamiliares e/ou coletivas. 
69 Na tese de mestrado de MARINS, Paulo César Garcez. Op. Cit, o autor já indica parte dessa 
convivência a partir do estudo da arquitetura urbana, sobretudo no capítulo “Sociabilidades Paulistanas”. 
70 AESP – Maços de População – rolo 45. 
71 Idem. 
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O próprio recenseamento dá indícios de uma cidade em que quase todos se conheciam. 

Ao registrar, por exemplo, que numa casa da Sé morava “o menino do coro da Igreja”, o 

documento sugere que todos soubessem quem era o menino do coro da Igreja72. Cria-se 

uma esfera de intimidade que em teoria não seria comum em um documento oficial.  

 

Confiando nessa intimidade e nesse saber público de vários pormenores urbanos, e 

tentando encontrar um padrão burocratizado do registro, o documento oficial acabava às 

vezes por esconder ou omitir diversas facetas da vida urbana. Se formos acreditar em 

exatamente todos os dados ali levantados, São Paulo oitocentista será uma cidade com 

um número quase inimaginável de costureiras. Há casas seguidas em que as chefes de 

fogos declararam que viviam “de suas costuras”. Na Rua do Ouvidor, as casas número 4 

e número 8; na Rua do Príncipe, as casas número 8 e número 26; na Rua São Bento, as 

casas número 27, 39, 41 e 44; na Rua de São José, as casas de número 10, 13, 15, 16, 17 

e 30; na Travessa de São Francisco, a casa de número 3 e assim por diante, em mais 

uma porção grande de casas, que citar o nome de cada moradora seria por demais 

extenso.  

 

Elas terem declarado que viviam “das suas costuras” ou “de seu trabalho” pode dar 

margem a muita interpretação, porque ninguém iria se declarar na clandestinidade nem 

tampouco uma mulher se diria prostituta. Mesmo que assim o fizesse, é difícil acreditar 

que um Capitão de Ordenança ou um Juiz de Paz pudessem anotar tais informações, e 

que as enviassem para a Câmara. Os desvios no registro são mais sutis, como é o caso 

do “menino do coro da Igreja”. O provável é que essas moradias largamente difundidas 

em São Paulo, em que a chefe se diz costureira, escondiam arranjos de sociabilidades 

dos mais diversos, incluindo formas de sobrevivência que dependiam bastante de 

conhecimentos tradicionais transmitidos oralmente, como era o caso das próprias 

costureiras.  

 

Tendo acompanhado parte dessa cidade de São Paulo oitocentista, e a percebido como 

um cenário bastante dinâmico e misturado, voltamos para entender por que esses grupos 

com menor acesso aos códigos da escrita se filiavam tão fortemente às tradições orais, e 

como a oralidade transgredia suas fronteiras. Partindo do conceito de tradição literária 

                                                 
72 Idem. 
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como algo mais fixo e durável no tempo, a tradição oral apresenta-se mais maleável e 

dinâmica. Apesar de parecer que essa definição de algo volatilizável se distancia do 

próprio conceito de tradição, devemos tomar ritos e gestos tradicionais como um algo 

dinâmico e vivo, a se multiplicar e a se repetir, tanto quanto a se modificar73.  

 

Para esses grupos sociais de pouco ou nenhum acesso à educação oficial, e para quem 

era sempre preciso redescobrir continuamente formas de sustento, era inconcebível 

basear suas vidas na imobilidade e na fixidez das leis e imposições. Os saberes orais que 

eles tinham e perpetuavam não impunham as mesmas regras e barreiras sociais das 

instituições formais de poder; seu tempo e lugar eram variáveis e diferentes74, e isso 

permitia que esses grupos não fossem sugados por apenas um espaço ou um costume 

social75. Seus saberes e fazeres tão essenciais – tais como os médicos ou religiosos – 

possuíam raízes diferentes dos conhecimentos mais “oficiais”, aqueles que estavam 

escritos. Por isso, não podemos enquadrar esses personagens nas mesmas estruturas de 

análise que outros, cujo acesso à educação garantia um senso de pertencimento mais 

conformado com as instituições formais de poder. Devemos, ainda, entendê-los como 

uma camada da população com vidas mais voláteis, por vezes até mesmo com 

conhecimento e costumes que subvertiam aqueles registrados nas publicações oficiais. 

 

Mas não devemos enxergar essas parcelas pouco ou nada iletradas como uma faixa da 

população que vivia sem regras. Pelo contrário, a oralidade impunha um conjunto de 

                                                 
73 Essa questão teórica será discutida mais detalhadamente no próximo capítulo.  
74 No capítulo referente às mulheres da obra PERROT, Michelle. Op. Cit, a autora analisa que no caso das 
mulheres, suas formas de manifestação são diferentes das masculinas, de forma que não podemos analisá-
las seguindo a mesma corrente que analisamos grupos do poder. Para a autora, seus registros não são de 
palavras escritas, mas de ditados, cantigas, historietas e até mesmo bens materiais - quaisquer bugigangas 
que possam contar um pouco da cultura desse grupo. Michelle Perrot escreve também que isso não as 
exclui do poder, primeiramente porque elas possuíam uma série de poderes sociais tão ou mais influentes 
que o poder dito central; e, em segundo plano, porque elas exerciam o que a autora chama de “influência 
de travesseiro”, aquele tipo de poder que se conquista pela intimidade, pelo convívio próximo em 
qualquer nível, e principalmente com o marido. 
75 No artigo SCOTT, Joan. História das mulheres, in: BURKE, Peter (org ). A escrita da História – novas 
perspectivas. São Paulo: Ed.Unesp, 1992, a autora propõe que se pense uma história desses grupos – no 
seu caso, ela aborda as mulheres – que não os exclua da sociedade, não os transforme em uma estrutura 
fixa e distante (pg.77-83). Joan Scott não faz alusão à capacidade de mobilidade desses grupos dentro da 
sociedade, tampouco trabalha o conceito de oralidade e tradições orais, mas o que ela propõe vai de 
encontro à possibilidade de dinamismo sócio-cultural que a palavra falada proporciona aos grupos pouco 
letrados. Por esse mesmo motivo, concordo com uma sugestão levantada no artigo DIAS, Maria Odila 
Leite da Silva. Teoria e método dos estudos feministas: perspectiva histórica e hermenêutica do cotidiano. 
in: COSTA, Albertina de Oliveira; BRUSCHINI, Cristina (orgs). Uma questão de gênero. Rio de Janeiro: 
Rosa dos Ventos; Fundação Carlos Chagas, 1992, que apregoa que para se abordar a história das 
mulheres (e nesse ponto eu abro o leque para os outros grupos com pouco acesso aos códigos da escrita) é 
preciso trabalhar com conceitos provisórios e parciais, p.42. 
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normas bastante impositivo. Isso porque a fala pública exige não somente o domínio da 

retórica, mas também a capacidade de ouvir e aprender. Uma vez que a fala de cada um 

não corresponde apenas à opinião individual, mas sim a um conjunto de aprendizados, 

por vezes ancestrais, saber escutar, respeitar e registrar as regras oralidade garante maior 

vínculo e permanência. Na sua elegia ao silêncio intitulado Como ouvir76, Plutarco 

lembra que as pessoas que sabem ouvir tiram proveito tanto de amigos quanto de 

inimigos, o que, essencialmente, era a tônica dos contatos sociais: uma vez que a fala 

era grande fonte de conhecimento, as palavras de qualquer pessoa deveriam ser 

aproveitadas. A sabedoria popular mandava sempre “acender uma vela a Deus, outra ao 

Diabo77”, nunca deixando de agradar quem quer que fosse necessário.  

 

Ser desconhecido e não ter contatos talvez fosse muito pior do que a pobreza. “Mais 

vale amigo na praça que dinheiro na caixa”, pregava a máxima. Prova disso é que no dia 

11 de fevereiro de 1829, na cidade de São Paulo, uma desconhecida Anna de tal vai à 

Câmara Municipal requerer de volta uma quantia que havia dado a um escrivão que não 

lhe passou o devido título da propriedade78. Nota-se que ela era conhecida por Ana de 

tal, assim sem sobrenome, sem distinção, e que o escrivão havia lhe dado o golpe. Na 

época, quando a cidade não contava com 30.000 habitantes, era comum as pessoas se 

tratarem não somente pelo nome e sobrenome, mas também pela filiação ou parentesco: 

“filho de”, “viúva de”, dada a proximidade entre elas. Quando surge em um registro 

camerário “Anna de tal”, sem nenhuma outra referência (sobrenome, vizinha de alguém, 

filha de etc.), podemos desconfiar das suas boas relações, inclusive pelo fato de o fiscal 

ter-lhe roubado o dinheiro. O registro pouco qualificado de seu nome torna inclusive 

impossível de se investigar outras informações suas. Talvez ela fosse uma escrava, o 

que era improvável porque os escravos eram quase sempre taxados como “escravo de 

Fulano”, mas não deixa de ser uma possibilidade; talvez ela não possuísse sobrenome. É 

possível teorizar de diversas maneiras o motivo do não-registro de seu sobrenome, mas 

o que fica evidente, quaisquer que sejam as teorias, é que Anna de tal parecia não 

manter relações próximas com os personagens envolvidos na história, principalmente 

com o fiscal79.  

                                                 
76 PLUTARCO. Como ouvir. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
77 QUEIROZ, Amadeu de. Op. Cit. 
78 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIV, página 268. 
79 Em todos os volumes entre 1820 e 1870 das Atas da Câmara, encontrei apenas três vezes o nome Anna 
de tal. Esse “de tal”, além de não indicar sobrenome, indica também certo desrespeito, descaso com a 
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Enquanto Anna de tal não mereceu nenhum respeito ou rapidez de atendimento da 

municipalidade, provavelmente porque não tinha contatos nem conhecidos, Maria 

Domingues, que não possuía dinheiro para requerer título de propriedade e que era, 

aliás, mendiga, teve prontamente as despesas de seu enterro pagas pela municipalidade 

quando morreu na data de 9 de maio de 186880. Ela foi logo reconhecida como pobre, o 

que obrigava a municipalidade, por lei, a arcar com as despesas de seu enterro. Os 

vereadores não precisaram de nada mais do que o testemunho de algumas poucas 

pessoas, que confirmaram a pobreza de Maria Domingues, para decidirem que ela 

realmente era carente. Provavelmente, o reconhecimento de sua pobreza não seria dado 

com tamanha facilidade ou rapidez caso fosse o de Anna de tal, ou de outra pessoa de 

poucas relações sociais. A mendiga Maria Domingues parecia mais conhecida por 

todos, e, por isso, mais amparada, ainda que somente na morte. Tendo-se em mente o 

caso de São Paulo oitocentista, cidade pobre e cujas instituições de poder, sobretudo a 

Câmara Municipal, eram fracas e pouco consolidadas81, as influências de rua poderiam 

entrar mais facilmente na rotina camerária. Essa aproximação representava para os 

grupos menos remediados vias de acessos à política urbana. 

 

A forma mais usual de conquistar influências era a partir da detenção de certos 

conhecimentos tradicionais cujos segredos só eram revelados a seletos grupos de 

iniciados. Principalmente nos saberes terapêuticos e nos religiosos – nesse caso, muito 

próximos um do outro –, essas pessoas elevavam-se ao status de mágicos e feiticeiros 

sempre temidos, e certamente respeitados, pela maioria da população.  

 

Chamada de medicina popular, os conhecimentos de ervas, feitiçarias, amuletos e outras 

formas de cura perpetuavam-se oralmente entre certos grupos seletos da sociedade, e 

atraíam os demais, que buscavam alívio para seus males. Isso conferia enorme poder e 

                                                                                                                                               
pessoa referida. Em nenhum caso, Anna de tal saiu bem sucedida em seu requerimento. Ou, ainda, foi 
acusada e condenada. 
80 AMLW, Papéis Avulsos, etiqueta 228, página 193. O documento, abaixo transcrito, é um exemplo de 
proximidade entre a população e os fiscais, no caso, o inspetor de quarteirão. Também exemplifica a 
presença de modulações escritas da fala nos documentos oficiais, tema que será esmiuçado mais 
claramente nos próximos capítulos. “Attesto e faço certo que Maria Domingues é pobre e faleceu no dia 8 
de maio de 1868. Vivia de esmolas. Por ser verdade, passo e assino. João José Ferreira – inspetor de 
quarteirão. 13 distrito do Sul.” (grifos meus). 
81 O trabalho DOLHNIKOFF, Miriam. Caminhos da conciliação – o poder provincial em São Paulo 
(1835-1850) São Paulo: dissertação de mestrado, Departamento de História / USP, 1993, sugere 
fortemente essa afirmação, sobretudo nos dois primeiros capítulos, já citados anteriormente. 
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influência aos feiticeiros, curandeiros, adivinhos, benzedeiros, e, ainda, às parteiras82. 

Na sua maioria, esses grupos eram constituídos majoritariamente por mulheres. No caso 

das parteiras, essa preferência pelo sexo feminino vinha até mesmo pela desconfiança e 

pudor da parturiente com os homens.  

 

No século XIX, as parteiras constituíram um grupo bastante respeitado socialmente. Era 

pela mão delas que nascia uma grande, se não a maior, parte dos filhos da sociedade. 

Conhecedoras profundas das técnicas que lhes eram transmitidas oralmente por parteiras 

mais velhas, essas médicas do povo tratavam também das parturientes em período de 

gestação, curando desde pequenos enjôos a males mais complicados. Depois do 

nascimento, continuavam acompanhando os filhos e recomendando às mães diversas 

receitas. Seguindo o dito popular “os costumes da casa, um dia vão à praça83”, é de se 

imaginar que mesmo as mulheres mais abastadas, aquelas com acesso ao conhecimento 

médico, seguiram por muito tempo preferindo as parteiras aos doutores84. Seguiam, 

inclusive, uma série de crendices que as parteiras receitavam. Por exemplo, para se 

tratar dos possíveis enjôos da gravidez, a mulher deveria passar por cima do marido 

adormecido três vezes. Isso sim garantia eficácia. Tomar remédio seria perda de tempo, 

porque “pílula de doutor é que nunca resolveu enjôo”, já dizia a sabedoria popular85.  

 

A hierarquização que existia dentro do próprio trabalho das parteiras mostra como as 

práticas tradicionais não seguem à deriva, e sim respeitam regras, mesmo que muito 

próprias. Ainda remanescente na década de 70 do século XX, as parteiras de maior 

expressão social, e com maior conhecimento, eram chamadas “sendeironas”, e as 

demais, “aparadeiras”, segundo o artigo de Hildergardes Cantolino86. Essa diferenciação 

de status fazia parte das regras tradicionais. As “sendeironas” eram aquelas que não se 

furtavam a receber cada vez mais os conhecimentos dos mais velhos, enquanto que as 

“aparadeiras” contentavam-se com o saber básico. Por isso mesmo, as parturientes 

                                                 
82 Um estudo aprofundado das praticas mágico-religiosas e de como o poder conferido aos seus 
praticantes garantia-lhes posição, status social e sobrevivência está na tese de doutorado WISSENBACH, 
Maria Cristina Cortez. Ritos de magia e sobrevivência: sociabilidades e práticas mágico-religiosas no 
Brasil (1890-1940). São Paulo: Tese de doutoramento / Departamento de História da USP, 1997. 
83 QUEIROZ, Amadeu de. Op. Cit. 
84 No artigo VIANA, Hildegardes Cantolino. As “aparadeiras”, as “sendeironas” e seu folclore. Revista 
do Arquivo Municipal, São Paulo, volume CLXXIX, outubro e dezembro, 1969, a autora, que entrevistou 
algumas famosas parteiras ainda vivas na época, percebe como mesmo na década de 70 do século XX, 
enorme parcela da população preferia o conhecimento tradicional das parteiras à medicina.  
85 VIANA, Hildegardes Cantolino. Op. Cit. 
86 Idem. 
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costumavam chamar as “aparadeiras” de ignorantes – o que não as impedia de as 

consultar em caso de necessidade.  

 

Contando com grande prestígio junto às futuras mães, as parteiras foram alvo dos 

médicos e das autoridades. As campanhas de governo para que as mulheres deixassem 

de freqüentar as parteiras e procurassem doutores parecem não ter repercutido como se 

esperava. Ao menos não até o fim da primeira metade do século XX. Para atrair 

clientes, muitos médicos, atuam na clandestinidade, dividindo seus consultórios com as 

parteiras, as “comadres” das parturientes87.  

 

Esse conhecimento das parteiras, que fixava no restante da população ditos e práticas 

tradicionais, normalmente era transmitido a elas oralmente pelos mais velhos. A parteira 

Melania Margarida dos Santos, que trabalhou em São Paulo na primeira metade do 

século XX, aprendera tudo com o seu pai. Clotilde Serapiana das Virgens (Sinhá Colo), 

também da mesma época e da capital paulista, aprendera o ofício por conversar com 

gente entendida, e observá-los; Maria Isabel de Hungria, da mesma época e local, 

aprendeu com a sua mãe, a quem ajudava nos partos desde criança. Já a famosa parteira 

Maria das Dores, que trabalhou na mesma época em Salvador, contava que aprendera a 

partejar sozinha, com a finalidade de criar boa vizinhança, na época em que foi morar 

no recôncavo baiano88. Esse seu depoimento mostra como era influente e importante o 

ofício das parteiras, tanto quanto era importante manter boa vizinhança.  

 

Das Dores, como era conhecida, percebia isso seu próprio poder. Seu prestígio era tanto, 

que chegou a mudar um verso mágico-religioso usado para abençoar o filho recém-

nascido. Enquanto que no original declamava-se, 

 

Jesus nasceu, 

Jesus cresceu, 

Quem cura ventre caído? 

É deus. 

                                                 
87 A afirmação é da autora SOUZA, Maria Lúcia de Barros Mott de Mello. Parto, parteiras e parturientes 
– Mme. Durocher e sua época. São Paulo: tese de doutorado, Departamento de História da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, 1998. Ela ainda confirma que as mulheres, por pudor e 
confiança, preferiam recorrer às parteiras mulheres aos médicos homens. Como as mulheres dificilmente 
teriam acesso ao curso de medicina, pode-se dizer que os médicos eram do sexo masculino, p.36.  
88 Todos esses dados estão no mencionado artigo VIANA, Hildegardes Cantolino. Op. Cit. 
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Ela dizia: 

 

Jesus nasceu, 

Jesus cresceu, 

Quem cura ventre caído? 

É eu89. 

 

O que Das Dores evocava com esses versos era a sua capacidade de incorporação, o seu 

dom de organizar o mundo entrando em contato com um conhecimento que é sagrado 

tanto pela sua magia quanto pela seletividade dos seus detentores. Vale lembrar que a 

proximidade entre o espiritual e o mundano também é uma característica da cultura oral. 

Movido pela ancestralidade da palavra, o conhecimento transmitido oralmente é 

atemporal, não dialoga somente com o presente, mas também com o passado. Pode e 

deve entrar em contato com espíritos ou deuses. Grande parte dos conhecimentos ditos 

tradicionais são essencialmente mágico-religiosos, como os saberes dos curandeiros, 

dos jongueiros, dos benzedeiros, dos mestres de congado, dos pais e mães de santo, e 

até mesmo das parteiras. Outros aprendizados, como as técnicas de comércio, por mais 

que não se configurem como mágicos ou religiosos, também trazem quase sempre, na 

figura do comerciante, um crédulo ou praticamente alguma dessas artes mágicas. As 

quitandeiras, majoritariamente escravas, acreditavam nos búzios como um oráculo, ou 

aprendiam a dançar jongo ou congada, ou a receber orixás90.  

 

Em São Paulo, temos o registro de, pelo menos, uma famosa curandeira, D. Anna 

Curandeira, ou D. Anna do Largo da Forca – em referência ao lugar onde morava, 

próximo da Liberdade. Paulista de Apiaí, conta-se que ela se tornou curandeira depois 

que enviuvou do capitão Vicente Manoel Coelho. Ao invés de ser mal vista como uma 

viúva feiticeira, as diversas curas que praticou aumentaram visivelmente sua estima 

social. As pessoas lhe eram gratas pelo seu dom91. D. Anna Curandeira, com sua pele 

“bronzeada”, curava pobres e ricos, e dos pobres não cobrava. Era ela quem mais 

                                                 
89 VIANA, Hildegardes Cantolino. Op. Cit, p. 85. 
90 Quando a antropóloga americana Ruth Landes esteve no Brasil, na década de 1930, ela acompanhou de 
perto a vida de pessoas ligadas ao candomblé da Bahia. Conta, em seu livro LANDES, Ruth. A cidade 
das mulheres2ª.ed.. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002, que as quitandeiras que ela encontrava de dia 
eram as mesmas que, de noite, incorporavam orixás e dançavam por horas, em transe, pg. 54-55. 
91 FREITAS, Affonso A. de. D. Anna Curandeira. Revista do Arquivo Municipal, volume VIII – jan.1935. 
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renomadamente disseminava, na segunda metade do século XIX, a sabedoria médica 

popular repleta de crenças e tradições ancestrais na cidade de São Paulo92. 

 

Nas tradições orais, esse papel da união entre o espiritual e o mundano é 

preferivelmente feminino e se dá pela palavra. No candomblé, a mulher, ouvindo ou 

cantando os cantos sagrados, é quem incorpora, quem permite que deuses e espíritos 

voltem à vida e possam compartilhar com os vivos os seus saberes ancestrais93.  

 

O conhecimento tradicional, além de se configurar como um instrumento importante 

nas atividades básicas e rotineiras de quem os detém, representa também uma forma de 

se enxergar o mundo: um tempo e um espaço nos quais habitam tanto mortos quanto 

vivos é diferente daquele somente mundano e material94. Por isso, não é possível 

analisar o dia-a-dia e o comportamento desses grupos a que chamarei de 

“espiritualizados”95 com os mesmo padrões que analisaríamos uma sociedade 

completamente cética, ou mesmo crente em uma fé unicamente católica, na qual o 

mundo dos mortos e dos vivos é separado. O aprendizado oral desses grupos 

“espiritualizados” possui regras tradicionais e, muitas vezes, mais vigorosas que as leis 

escritas. Isso não quer dizer que não sejam adaptáveis ao meio, mas que respeitam uma 

ordem. Do contrário, esse grupos seriam eternos reagentes históricos, e nunca agentes. 

 

                                                 
92 Affonso de Freitas, ao analisar a eficácia dos remédios de D. Anna, hesita: “é possível que os remédios 
aplicados por D. Anna Curandeira nem sempre curassem; o certo, porém, é que jamais poderiam matar: 
ajudados da fé inabalável dos consulentes na ciência médica da caritativa senhora, os seus remédios, em 
geral, melhoravam o estado do doente, quando não realizavam a cura”, FREITAS, Affonso A. de. Op. 
Cit. 
93 Em um trecho do livro de Ruth Landes, citado acima, a antropóloga dialoga com um mestre do 
candomblé, que explica a ela a importância das mulheres nesse meio, com as seguintes palavras: “Uma 
grande diferença entre o candomblé e o catolicismo é que os africanos tentam trazer os seus deuses à 
Terra, onde os possam ver e ouvir. E esse é o trabalho mais notável das mulheres que são sacerdotisas 
num templo. A mulher é possuída por um santo ou deus, que é o seu patrono e guardião; diz-se que ele, 
ou ela, desce na sua cabeça e a cavalga e, depois, usando o seu corpo, dança e fala. Às vezes diz-se que a 
sacerdotisa é a esposa de um deus e às vezes que é o seu cavalo. O deus aconselha e faz exigências, mas, 
em geral, apenas cavalga e se diverte”. p.76. 
94 Um exemplo dessas diferentes visões do mundo dá-se quando Ruth Landes percebe que os padrões de 
beleza daquelas negras do candomblé não seriam aprovados pelo gosto europeu, ou mesmo para a elite 
baiana. Essa não padronização as libertas do julgamento de outras pessoas, e, ao invés de excluí-las da 
sociedade, concede-as a liberdade de entrarem em diferentes grupos sociais, eliminando parte dos 
preconceitos que elas mesmas poderiam ter da própria condição. Isso, unido à noção de orgulho que elas 
sentiam por serem sacerdotisas ou integrantes do candomblé, configura-lhes enorme status social.  
95 Quando os intitulo “espiritualizados”, não quero me referir à idéia corrente que se faz dessa palavra, 
como se fossem pessoas levadas pelo espiritismo, ou, então, o conceito de pessoas diferenciadas das 
demais. A única referência que faço é a um grupo de pessoas que enxerga a união constante e indissolúvel 
entre o mundano e o espiritual na sua vida cotidiana.  
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Sigo, então, no próximo capítulo, buscando enxergar e entender algumas das regras 

dessa mencionada tradição oral e como ela penetra nos documentos oficiais. 
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2. Modulações escritas da fala 
 

Uma vila é como um ser vivo. Tem sistema 

nervoso, cabeça, ombros e pés. É uma coisa 

separada de todas as outras vilas e não há duas 

vilas iguais. Tem sentimentos próprios. Não é 

mistério de solução fácil saber como as notícias se 

espalham por uma vila. As notícias parecem 

correr mais depressa do que os garotos que se 

apressam em contá-las, mais depressa do que as 

mulheres que falam por cima da cerca. 

John Steinbeck. A pérola. 

 

 

A cidade de São Paulo oitocentista tinha proporções um pouco maiores que a de uma 

vila. Ainda que não intimamente, a maior parte dos moradores se conhecia de vista, ou 

pelas histórias que circulavam96. Não à toa, Maria Odila Leite da Silva Dias, em 

Quotidiano e Poder97, percebe essa característica e a aponta, de modo que as 

personagens centrais de seu trabalho, as quitandeiras, aparecem como comerciantes de 

influência ampla e amplificada pela reduzida dimensão de sua área de atuação, e, 

conseqüentemente, pelo maior conhecimento dos seus clientes. A dinâmica econômica e 

política citadina era então muito baseada nesses contatos diretos ou indiretos entre 

diferentes grupos sociais, e estava estreitamente ligada às vontades e necessidades 

pessoais de seus habitantes. 

 

A conversa ruidosa que tomava conta das ruas, devido ao falatório tanto dos ambulantes 

quanto de outros grupos volantes, além de ser um jogo de troca de influências, como 

enxergou Maria Odila, veiculava também a transmissão de ensinamentos tradicionais. 

As ditas fofocas, que corriam de boca em boca, funcionavam como uma espécie de 
                                                 
96 WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos, vivências ladinas – escravos e forros em São 
Paulo (1850 – 1880), São Paulo: Ed. Hucitec, 1998. p. 209 – a autora escreve: “Na São Paulo de meados 
do século, ainda uma pequena cidade provinciana, independentemente de cor ou posição social, os 
habitantes pareciam conhecer-se, se não pelo nome ou diretamente, pelo menos por ter visto passar, por 
saber quem chegava e saía da cidade, por identificar os papéis que a maioria deles desempenhava no 
mundo citadino”. 
97 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Op. Cit. 
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jornal, de edital não escrito, que de maneira labiríntica e regulada por regras próprias ia 

modificando a informação transmitida ao sabor da vontade de quem contava e de quem 

ouvia.  

 

Falar em público nunca era algo simples e meramente prosaico. A fala pública continha 

em si regras, segredos e uma expressão de poder muito definida. A conversa 

aparentemente banal, o bate-papo, a troca de confidências à beira da janela consistia em 

ampliar ou reduzir e, principalmente, multiplicar notícias, mentiras, conhecimentos e 

confidências. Quando tratamos de uma população com uma parcela significativa de 

iletrados, a fala e a memória muitas vezes faziam as vezes da caneta e do papel. Falar 

em público não era jogar palavras fora, mas registrá-las, disseminá-las para quem e 

quando interessasse98.  

 

A fala pública ainda continha outros dois elementos essenciais. Ambos têm menos 

relação com o conteúdo da fala do que com a sua expressão enquanto afirmação 

pessoal.  

 

Em primeiro lugar, quem falava para outra pessoa ou para um grupo de pessoas, 

principalmente quando a fala não carregava uma informação específica, ou quando se 

tratava do que chamamos de “bate-papo”, estava antes chamando a atenção para si do 

que para a informação que suas palavras carregavam99. A necessidade de compor 

                                                 
98 Na obra de BÂ, Amadou Hampâté. Amkoullel, O menino fula, o autor africano diz que os povos com 
forte tradição oral possuíam uma memória de fidedignidade e precisão prodigiosas. Segundo ele, desde a 
infância as crianças precisavam aprender a observar e olhar com atenção para que a memória daquele 
conhecimento ficasse definitivamente gravada, já que não dominavam o registro escrito. Esse conceito de 
memória a que se refere Amadou Hampâté Bâ é ainda básico, e só compreende uma sociedade na qual 
todo o conhecimento é transmitido por ensinamentos orais; muitas vezes por meio de histórias alegóricas, 
ou pela repetição constante dos mesmos afazeres. Ele também não faz diferença entre lembrar e recordar. 
O conhecimento aprendido, segundo ele, “se inscrevia na memória como em cera virgem”, o que exclui 
qualquer processo de adaptação da memória ao tempo e espaço em que ela é recordada e, principalmente, 
sugere a exclusão do indivíduo em prol da linhagem, e torna o conhecimento unicamente coletivo. Essas 
palavras não dão conta da plenitude do pensamento do autor africano sobre tradição oral, na qual ele 
coloca o indivíduo como agente e não somente reprodutor da informação. Ainda assim é significativo 
para entendermos a importância da palavra falada para aqueles que não dominavam os códigos da escrita.  
99 Na obra de FRANKFURT, Harry G. Sobre falar merda, o filósofo percebe que a fala pública sem 
sentido informativo, as conversas que são “jogadas foras”, em grande parte possuem uma dinâmica 
própria, na qual o orador está o tempo todo chamando a atenção mais para si e do que para as suas 
palavras. O tom de voz, os gestos, as entrelinhas, tudo isso consiste em um jogo no qual o ouvinte é 
vítima da sedução daquele que fala. Não importa realmente a realidade, os fatos, o conteúdo. Trata-se de 
uma fala despreocupada, banal, conhecida como “falação”, e que está intimamente relacionada à 
necessidade de afirmação perante outros. O que o autor diz é que, muitas vezes, os juízos de valor que 
vêm nas linhas dessa fala pública não se relacionam com o conteúdo transmitido, mas com outros alheios 
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hierarquias, de se sobressair perante os outros se dava de maneira diferente em grupos 

que não podiam contar com títulos, diplomas ou certificados de sua competência e 

habilidades, fossem comerciais ou religiosas. Esse reconhecimento surgia da fala 

pública aparentemente despretensiosa e inofensiva, mas que, por sua vez, ia compondo 

diferenciações sociais. 

 

Em segundo lugar, falar em público era também uma forma de aprendizado, de 

treinamento para saber se expressar para os outros. Esses grupos alijados do processo de 

educação formal estavam em desvantagem em relação àqueles que dominavam os 

códigos da escrita, porque muitas vezes não tinham autonomia para registrar seus 

argumentos. Eram dependentes de intermediários, tais como os escrivães. Nesse 

sentido, a retórica bem feita, a argumentação poderosa, era para eles a forma de 

expressão e de convencimento mais eficaz.  

 

Essa retórica de argumentação poderosa, antes de ser uma fala impositiva, era um 

conjunto de rápidas conversas, de historietas e das chamadas fofocas. O conhecimento 

popular, muitas vezes tido como mero “bate-papo”, era uma forma dos grupos iletrados 

se reconciliarem com a tradição escrita à qual não tinham acesso - mas que estava muito 

presente em seus cotidianos – já que por meio desse “noticiário”, esses grupos iam 

inserindo sua voz e interpretação naqueles acontecimentos que mais tarde seriam 

registrados; ou ainda, naqueles que já estavam registrados – pelo contato íntimo com 

quem fazia o registro escrito. Ao darem sua interpretação e ao colocarem seus 

conceitos, todos advindos de uma tradição oral, esses grupos pincelavam com seus 

ideários diversas esferas políticas e econômicas do cenário urbano.  

 

Uma figura exemplar para se entender esse mecanismo é a figura européia medieval do 

arauto. Funcionário público encarregado de “cantar” as notícias para o resto da 

população, o arauto se vestia com uma roupa apropriada, um casacão que o diferenciava 

dos outros – até como forma de manter um estatuto de confiança –, tocava seu trompete 

chamando o povo e anunciava para quem estivesse presente o que de mais importante 

                                                                                                                                               
à conversa, de modo que várias idéias do orador são transmitidas de maneira enviesada, quase que 
imperceptivelmente. Temos, porém, que relativizar esse conceito por se tratar de um filósofo que analisa 
uma sociedade atual, com uma dinâmica diferente e muito voltada para os usos e abusos da imagem. 
Ainda sim, vale ressaltar esse aspecto da fala pública, das conversas banais, mesmo que em menor escala, 
quando referido à sociedade oitocentista.    
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estava acontecendo na região. O alcance da notícia era ampliado pelo repasse que esses 

primeiros receptores faziam, em uma multiplicação rápida da notícia, e que nem sempre 

preservava fidedignamente o conteúdo original.   

 

Se por um lado o arauto transmitia os éditos públicos, era ele também que viabilizava os 

encontros de interesse, tal como funciona hoje um classificado, interligando pessoas e 

suas necessidades. Nesse caso, fugia da imposição vertical da notícia oficial, e regia 

uma articulação horizontal entre a população. 

 

Ele ainda podia fazer o papel do “fofoqueiro”100, explicitando episódios íntimos da vida 

alheia depois do seu expediente para aqueles ouvintes mais próximos.  

 

Em São Paulo, a figura do Juiz de Paz lembra um pouco a do arauto, não em função, 

mas em expressão da palavra falada. No caso, esse funcionário não remunerado do 

município servia para intervir em brigas e apaziguá-las, usando o bom senso antes da 

lei. Era essa personagem que percorria os distritos a fim de perceber entreveros e 

desfazê-los na base da conversa. Muitas vezes, seu conhecimento da lei era reduzido, 

principalmente por manter esse trabalho como secundário, já que não se tratava de uma 

profissão remunerada. Seu grande trunfo, então, estava em articular contatos e trocar 

confidências de modo a se tornar influente com diversas pessoas de diferentes meios 

sociais. Sua atuação, apesar de representar a municipalidade, seguia em um âmbito 

                                                 
100 Michelle Iacocca, ilustrador infanto-juvenil nascido em 17/10/1942, na pequena cidade de San Marco 
dei Cavoti, ao sul da Itália, em uma entrevista realizada no dia 30 de abril de 2008 ao Instituto Museu da 
Pessoa, contou que em sua cidade natal, ainda muito marcada pelos costumes medievais, a figura do 
arauto era presente. Suas memórias contam o seguinte: “Eu vivi a infância nessa cidade. A cultura da 
cidade, toda a economia, toda a estrutura era bem medieval mesmo. Tinha a ver um pouco com o fim da 
Segunda Guerra também. Então, ainda existia economia de troca, existia o arauto. O arauto era um 
sujeito empregado da prefeitura, só que ele tinha efetivamente aquele casacão que nem os arautos 
antigos, um casacão até quase os pés, e tocava o trompete. E era um negócio engraçado porque ele 
primeiro dava a cotação dos ovos que, na realidade, era moeda corrente de certa forma - porque a 
economia era toda a base de troca e tudo era feito por lá mesmo. Era incrível porque a fala do arauto 
tinha toda a estrutura do jornal mesmo. Porque depois ele dava os decretos da prefeitura. Até tinham 
coisas engraçadas, por exemplo: tem a praça do mercado, que é fora dos antigos muros da cidade, e 
tinha um carvalho que está lá até hoje, um carvalho secular. E também nessa praça tinha uma cantina 
onde todos os lenhadores, todo mundo, ia comer e eles bebiam bastante, tomavam vinho, mais de cinco 
litros, então todo mundo ia fazer xixi em volta do carvalho. Até que um dia saiu efetivamente o decreto da 
prefeitura. E o arauto cantava o decreto que era proibido mijar embaixo do carvalho “sotto la quercia”, 
senão pagava a multa e até podia ser preso. Aí depois ele dava as notícias da igreja: batizados, 
casamentos, os que nasceram, aquela coisa toda. E depois ele tinha até uma bolsa de empregos, dava 
quem estava precisando de quem para ajudar na colheita e essas coisas. E alguém sempre dava um vinho 
pra ele pra tomar, então, quando ele estava legal, aí vinha a parte social da coisa, eram fofocas mesmo. 
E era incrível porque ele era uma espécie de repentista também o cara. - Acervo virtual do Instituto 
Museu da Pessoa, no site destinado à memórias infantil e juvenis: www.memoriasdaliteratura.art.br 
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bastante informal, fazendo amigos e inimigos, e usando-os também em interesse 

próprio101. 

 

Por isso mesmo, eles foram muitas vezes contestados e outras tantas legitimados pela 

população. Um exemplo é o caso registrado nas vereanças da Câmara Municipal no dia 

4 de fevereiro de 1833, no qual se encontraa um requerimento de D. Bernarda Maria 

Bueno pedindo que se nomeie como Juiz de Paz o sargento-mor Albuquerque em um 

caso em que ela julga suspeitos tanto o juiz quanto o suplente102. O fato da requerente 

desconfiar dos responsáveis pelo caso revela um mínimo de intimidade com as pessoas 

envolvidas. A falta de registro do porquê da suspeita é também um indício muito forte 

da presença da oralidade na palavra escrita, uma vez que está mais próximo da “fofoca” 

e do maldizer do que de uma informação em tom oficial. Ao mesmo tempo, quando a 

requerente escolhe especificamente o nome do Juiz de Paz que deseja no caso, busca 

articular sua influência para sair vitoriosa. A suspeita que ela coloca no juiz e no 

suplente do caso, possivelmente comprometidos com o outro lado do impasse, recai 

sobre ela quando sugere um substituto. O sargento-mor Albuquerque, muito 

provavelmente, era íntimo da requerente. Ou, ao menos, tinha motivos para defendê-la; 

caso contrário, ela não o indicaria, julgando-o também por suspeito. Os vereadores, por 

esse ou outro motivo não explícito das atas, indeferiram o pedido de D. Bernarda Maria 

Bueno. 

 

Essa omissão de informações importantes no documento também diz muito sobre uma 

intimidade que havia entre a população. Apesar de se tratar de um registro oficial, não 

havia a preocupação de contextualizar o caso, de dizer quem eram os personagens (onde 

moravam, qual era a idade, classe social, cor), tampouco de explicitar do que realmente 

se tratava o caso discutido e o porquê do indeferimento. Não se trata de ocultar 

informações – o documento nem sempre sugere isso -, mas sim um estilo apressado de 

                                                 
101 Na obra de FLORY, Thomas. Judge and jury in imperial Brazil. 1808 – 1871 – social control and 
political stability in the new state, o autor faz uma avaliação bastante negativa da figura dos Juízes de 
Paz, analisando que, exatamente por eles não serem conhecedores da lei e trabalharem muitas vezes em 
prol de interesses próprios, nunca tiveram respaldo da população. Apesar de serem constantes as queixas 
contra os Juízes de Paz, há de se avaliar que também não era raro que um requerente fosse à 
municipalidade pedir a intervenção deles em algum entrevero. A questão colocada, nesse caso, não é a de 
a população legitimá-los como forma de poder oficial - o que, de fato, acredito ser contestável - mas sim 
de a população enxergar neles um canal mais próximo e fácil para oficializar suas ações. Vale lembrar 
que os funcionários da Câmara também eram íntimos, amigos ou inimigos, do restante da população. 
102 AMWL. Atas da Câmara, volume XXVII, ano 1833, página 105. 
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escrita, próximo do oral, em que a omissão muitas vezes se fia no conhecimento público 

de uma informação. Por isso, até, acredito que ao trabalhar com essas fontes, o 

historiador deve atentar para as omissões, e ao invés de tentar preenchê-las com outros 

documentos, debruçar-se sobre os significados dessas lacunas, reavaliando tanto o 

processo histórico quanto o próprio documento, e criando novas interpretações da 

sociedade estudada.  

 

Voltando ao caso anterior, de D. Bernarda Maria Bueno, é possível perceber que ao se 

articular com interesses e conchavos, os Juízes de Paz eram capazes de mediar muitas 

das relações entre a população de uma maneira que, quando não era pela oficialidade e 

legitimidade do seu cargo, era basicamente na esfera da informalidade. Como já dito, 

lembravam a figura do arauto, não em função, mas na expressão da palavra falada. 

Assim, ambos, Juiz de Paz e arauto, representavam outra ligação entre as esferas formal 

e informal, levando para dentro e para fora do poder público expressões e saberes orais 

e informações da cultura escrita.  

 

Na São Paulo oitocentista, onde o arauto não existia, a dita fofoca não deixava de ser 

transmitida rapidamente. Era levada por todas as classes, sem distinção. Ela circulava 

pelas pessoas de maneira não linear, mais muito eficaz, e freqüentemente seu conteúdo 

chegava aos registros escritos. Quando isso acontecia, modulações da palavra falada 

invadiam as esferas formais e os documentos escritos. Seu conteúdo, seus desvios 

gramaticais, suas palavras, parte de seu sentimento, e toda uma particularidade que 

estava contida na informação transmitida oralmente se embrenhava nas linhas dos 

registros oficiais.  

 

O acontecido quase sempre chegava aos registros como um passado distante, enviesado 

e fundamentalmente irrecorrível. A notícia, ao ser registrada, já estava tão fragmentada 

e moldada pelas pessoas que a transmitiram, que sua narrativa parecia basicamente 

infundada. Esse é o caso da história de um colchão jogado na rua, e que causou uma 

série de divagações no ano de 1831, na cidade de São Paulo. A transcrição do 

documento segue abaixo: 

 

Joseph Xavier de Azevedo Marques – secretario interino da Camara 

Municipal 
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Certifico que no dia de hoje no beco denominado = da Conceição que 

segue do chafariz para a rua do Príncipe, donde foi vindo o fiscal 

Domingos Francisco de Andrada commigo Secretairo, achou-se na rua 

um colxão roto e com elle uma quantidade de palha solta, o que tinha 

sido visto de alguns dias antes juntamente com uma panela suja e um 

cesto cheio de imundícies, e passando o Fiscal a indagar dos vizinhos 

declararão o Capitão Joaquim Guimarães e D. Anna de tal moradora na 

casa immediata, que tinham visto o dito colxão primeiro de fronte ao 

portão da casa de Francisco Gonçalves dos Santos Cruz e que depois 

fora arrastado não sabiam por quem ao logar em que se achava, o que 

também confirmou o francês relojoeiro que mora na esquina, João 

Pedro Thomaz de Aquino, Manoel Joaquim de Vasconcellos e Joaquim 

Theodoro de Araújo declararão o mesmo, e que também sabião ter 

falecido proximamente uma escrava da casa do dito Santos Cruz; e 

Francisco de tal caixeiro do dito Joaquim Theodoro dice que ouvira 

dizer que da casa do referido Cruz fôra deitado na rua o mencionado 

colxão, e mais imundícies, o que já em outra ocasião tinha acontecido. O 

referido é verdade (...)103. 

 

“O referido é verdade”, escreve o funcionário. Mas nada está claro no documento. Ele é 

recheado de influência da oralidade, de testemunhos e de um estilo que não condiz com 

uma documentação oficial.  

 

O seu estilo indica a presença forte da palavra falada. Talvez até mesmo, ainda que não 

seja possível provar, um indício de que o secretário ditou o seu texto para alguém 

escrever. Essa possibilidade é plausível, mesmo que não seja provável, uma vez que 

normalmente os próprios secretários assumiam a função de transcrever os ofícios 

ditados pelos seus superiores. De uma forma ou de outra, o estilo rápido e um tanto 

confuso sugere oralidade por vários motivos. 

 

                                                 
103 AMWL, Papéis Avulsos, etiqueta 35, p.92, ano 1831, (não há data). 
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Em primeiro lugar porque as histórias que o documento narra seguem uma narrativa 

pouco organizada, quase um fluxo de pensamento que vai acontecendo ao sabor das 

suas descobertas sobre caso do colchão abandonado. Não há uma distribuição prévia de 

temas, testemunhos, pessoas, idéias. As frases vão se concatenando conforme o caso foi 

sendo revelado ao secretario; e ele, por sua vez, ouviu do fiscal, que foi quem colheu os 

depoimentos. Por isso há uma certa confusão que se instaura no texto; ele é muito pouco 

ou nada analítico. Soa mais como alguém contando uma história oralmente, e que é 

levado pelos caminhos tortuosos que faz a memória.  

 

Ao mesmo tempo, também, o narrador não conclui nada, a não ser o fato de tudo ser 

verdade. O estilo rápido com que passa pelos fatos e pessoas, não analisando nem 

identificando propriamente nem um nem outro, indica uma característica da narrativa 

oral em que mais importa a seqüência dos acontecimentos do que uma divagação sobre 

os temas abordados. Dá margem a suposições, mas não há conclusões, o que é tanto 

fruto dessa oralidade, muito fundamentada em rumores, como também alimenta as 

fofocas e as meias-verdades. Ao contar uma história cheia de suposições, baseadas em 

testemunhos reportados a ele, e ao não determinar nenhuma conclusão, o narrador 

exime-se da culpa das proposições levantadas e incentiva a continuidade dessa história 

vaga. Nesse caso específico, ao dizer que o fiscal foi quem colheu os depoimentos e os 

transmitiu ao secretário, o narrador já começa seu texto colocando-se como inocente de 

suas palavras. É apenas um transmissor, e alega o fazer em prol de uma verdade que 

precisa ser relatada, ainda que essa verdade seja apenas o caso quase sem nenhuma 

importância de um colchão jogado na rua. Quase sem nenhuma importância se não fosse 

pela acusação implícita que se faz por detrás das palavras...  

 

Outra característica dessa informalidade do documento, e que mantêm vínculo estreito 

com a oralidade, está no tratamento íntimo de algumas das pessoas mencionadas. 

Definida a área na qual se dá o caso do colchão abandonado – o beco da Conceição e 

seus arredores –, o narrador está ciente de que o receptor de seu ofício fará rapidamente 

reconhecimento dos moradores da região, e então alguns nomes que serão abordados 

podem dispensar apresentação. Isso sugere novamente uma cidade pequena, em que a 

maior parte de seus habitantes se conhece mesmo que só por ouvir falar.  
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No caso em questão, o primeiro nome a aparecer, e que dispensa apresentação, é o do 

Capitão Joaquim Guimarães; provavelmente uma figura conhecida, devido ao seu cargo. 

Na casa imediata à dele mora Anna de tal – esta sim uma desconhecida, e, até certo 

ponto, desvalida, sem sobrenome. Apesar de não ser de importância o seu nome 

completo, seu depoimento é. Talvez seja apenas para cumprir número, reforçar na 

quantidade, mas fato é que sua palavra se afirma no registro. Vale atentar também à 

vizinhança entre o Capitão Joaquim Guimarães e a Anna de tal, que mostra outra vez 

uma cidade com uma enorme proximidade entre grupos sociais distintos, e que 

incentivava a troca de contatos geradora e consumidora da oralidade, além de criar 

tensões permanentes entre essa população ativa e ruidosa. 

 

Outra personagem dessa trama é o relojoeiro francês. Certamente ser um relojoeiro, e 

ainda por cima francês, em uma cidade de dimensões tão reduzidas, já era uma forma 

eficaz de distinção e reconhecimento. A sugestão parece se confirmar uma vez que seu 

nome nem mesmo é referido. Ele é reconhecido apenas pela profissão e nacionalidade. 

Esse estilo, que sugere proximidade entre os habitantes, também indica mais uma vez 

uma característica da palavra falada no registro. O apelido, ou a forma de tratamento 

que o relojoeiro ganhara nas ruas, aparece sem nenhuma censura na documentação 

oficial. 

 

Os próximos nomes a aparecerem na história são os de João Pedro Thomaz de Aquino, 

Manoel Joaquim de Vasconcellos e Joaquim Theodoro de Araújo, que não sendo figuras 

mais claramente identificadas, surgem como forma de cumprir números para corroborar 

a versão do caso do colchão que o secretário tenta construir. Desses três, apenas um se 

destaca, que é o caso de Joaquim Theodoro de Araújo, e não por características 

pessoais, mas por ter um caixeiro chamado Francisco de tal, que também presta seu 

depoimento. 

 

Francisco de tal, assim como Anna de tal, não tem registrado o seu sobrenome. Se no 

caso da Anna o seu maior atributo era morar vizinha ao Capitão Joaquim Guimarães, no 

caso de Francisco, sua importância se dá em ser caixeiro de alguém mais bem 

posicionado socialmente, Joaquim Theodoro. Essa é a única referência que se faz a ele 

no documento, vinculando a sua figura à outra, para assim ser reconhecido nessa 

pequena cidade. 
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O caso do colchão achado pelo secretário Joseph Xavier de Azevedo Marques, e 

narrado por ele mesmo à Câmara Municipal de São Paulo, é inteiro baseado em um 

“ouvi dizer” sem fim. A começar pelo secretário, que descreve a história a partir das 

informações que um fiscal colheu por depoimentos. Em outras palavras, e seguindo o 

caminho inverso: alguém testemunhou algo ao fiscal, que por sua vez repassou para o 

secretário que, finalmente, escreveu um ofício e enviou aos vereadores. Ou ainda, para 

aumentar essa linha de transmissão, o secretário podia estar ditando seu texto a um 

escrivão.  

 

O documento está inteiro permeado por palavras como “declararam”, “confirmou”, 

“sabiam”, “disse”, e “ouvira dizer”. No depoimento do caixeiro, essa confirmação de 

dados chega à maior inexatidão, quando o secretário, que já narrava a história coletada 

por um fiscal, escreve (ou manda escrever) que o tal caixeiro “disse que ouviu dizer” 

uma certa informação. Esse famigerado “telefone sem fio”, uma articulação quase 

impossível de ser remontada, segue pela forma dispersiva dos caminhos da oralidade, 

percorrendo trilhas que nem sempre se cruzam, e formando emaranhados de 

informações.  

 

Os próprios depoentes desconhecem partes importantes da história, como, por exemplo, 

de que maneira o colchão abandonado, que primeiramente aparece em frente ao portão 

da casa de Francisco Gonçalves dos Santos Cruz, foi depois arrastado ao lugar onde é 

encontrado pelo secretário Joseph Xavier. Também desconhecem por quem ele foi 

arrastado.  

 

Apesar de em nenhum momento a história chegar a uma conclusão definitiva e 

explicitada ou pelas palavras do secretário ou pelas dos depoentes, o que fica claramente 

sugerido é que Francisco Gonçalves dos Santos Cruz é o responsável pelo colchão 

abandonado. Em uma forma muito mais dada à boataria do que a um relato formal, o 

texto sugere e não corrobora enfaticamente a culpa de Francisco Gonçalves.  

 

Ele é, aliás, o único a não ser ouvido nessa história toda, e que não tem chances de 

contar a sua versão. Esse tipo de acusação implícita, mal justificada e que não se 

importa em ouvir o acusado só tem sentido como rumor. Seu valor oficial está bastante 
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diluído, de forma que a história que ela conta acaba nela mesma, sem manter um fundo 

investigativo. Porém, nesse caso, ela chegou à municipalidade com a assinatura de um 

secretário da Câmara, e toda a especulação incluída em seu conteúdo, uma vez 

transmitida por vias oficiais, acaba entrando nos documentos e se tornando “verdade”. 

Os rumores, assim, se tornam oficiais e, o acontecido, mais distante de uma análise 

aprofundada. 

 

No final do caso, pela forma narrada, fica sugerido fortemente que o tal colchão 

abandonado juntamente com uma panela suja e um cesto de imundícies, pertencia à 

escrava morta de Francisco Gonçalves dos Santos Cruz – aquele que não foi ouvido – e 

que na frente do portão de sua casa, primeiramente, apareceram os tais objetos jogados, 

que depois foram arrastados para o beco da Conceição. A conclusão se dá pela sugestão 

implícita de que um colchão roto e alguns objetos imundos só poderiam ser pertences de 

uma pessoa pobre. Na história, essa pessoa é a escrava do tal Francisco Gonçalves, 

falecida pouco tempo antes da aparição dos objetos abandonados, segundo os 

testemunhos. A outra sugestão surge pelo depoimento de um caixeiro que disse que 

ouvira dizer que aquele senhor da escrava, indiretamente acusado, já havia procedido da 

mesma forma em outra ocasião, o que indica que ele poderia ter repetido o feito. Por 

fim, a maior prova que se tem contra Francisco se baseia em um passado ainda mais 

distante, em um acontecido anterior e desconhecido por todos aqueles que 

testemunharam a história; até mesmo pelo caixeiro, que só o ouvira mencionado. Não é 

demais lembrar que o cunho errante da profissão do caixeiro certamente o deixava a par 

de várias histórias e fofocas. 

 

Há um outro caso exemplar sobre a presença da oralidade nos registros. É de um 

ocorrido no Cemitério da Consolação, em São Paulo, no ano de 1858, e que está 

registrado em uma carta do delegado à Câmara Municipal. Abaixo, a transcrição: 

 

Um officio número 99 recebido a 27 de março do mez passado 

respectivamente do Cemitério da Consolação cumpre-me informar que 

vagamente ouvi dizer-se que em uma ocasião levando-se um cadáver 

para ser sepultado, e não sendo encontrado o porteiro, nem a entrada do 

cemitério aberta, levarão o corpo para dentro por cima do muro; e que 

em outra o porteiro exigira para receber o corpo a entrega dos 
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emolumentos, e como o portador do cadáver não tivesse o dinheiro, 

vencera a instancia do porteiro em não receber o corpo, abandonando-o 

dentro do cemitério; que no Cemitério não há coveiros, nem recebedores 

de corpos, querendo o porteiro que os portadores abrão as covas e as 

sepulturas. Devo porem declarar que me não foi possível descobrir com 

que pessoas tais tactos se deram, e se elles são verdadeiros, pois por 

malidicencia e indiscrição todas nesta terra falam e demais, porem para 

fim útil, e auxiliar a justiça e autoridade todos negão-se e ocultão 

vergonhosamente a verdade, como infelizmente por observação tenho 

conhecido (...) 

O delegado, Francisco Maria de Souza 

Secretaria de polícia de S. Paulo, 9 de setembro de 1858 

O secretário 

José Maria de Andrade104. 

 

Não há, na forma de narrar e no conteúdo da carta que o delegado escreve para a 

Câmara Municipal, nada que não seja boataria.  

 

Primeiro, ele diz ter ouvido dizer sobre o caso. Aliás, diz ter ouvido “dizer-se”, o que é 

mais do que estilo de época: é uma forma gramatical de se ocultar o sujeito 

desconhecido. Não desconhecido, porém, para o delegado, mas para o receptor da carta. 

Assim, a fonte da informação, desde a primeira linha, está perdida. Não se sabe quem 

vivenciou a cena narrada, quem a testemunhou, quem a narrou. E para que fique claro 

que essa fonte não será revelada, o delegado adianta que ouviu “vagamente” dizer, o 

que, à compreensão popular, significa que ouviu pelas ruas, possivelmente nas 

conversas alheias não destinadas a ele, ou em rápidos diálogos urbanos cujo som, 

perdido no vento, alcançou os ouvidos dos passantes. Significa também dizer que o 

delegado não divulgará a fonte de sua informação, supondo-a pouco confiável. Mas nem 

por isso ele deixa de relatar o que chegou aos seus ouvidos. 

 

A continuação da narrativa do delegado Francisco Maria de Souza é ainda mais vaga. 

Diz ele que “em uma ocasião”, a qual ele não sabe qual é ou tem interesse em não 

                                                 
104 AMWL. Papéis Avulsos. Etiqueta 180, ano 1858, página 19. 
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revelar, deu-se o acontecido. Depois ele conclui a história da primeira ocorrência que 

relata dizendo que certas pessoas, quando foram enterrar um cadáver, e não encontrando 

o portão aberto nem o porteiro presente, pularam o muro. Seu texto carrega tanto no tom 

ágil e apressado da fala, que não fica clara nem a quem se destina a crítica: se é ao 

porteiro ou às pessoas que pularam o muro e invadiram o cemitério, ou a ambos.  

 

No segundo caso narrado, o porteiro (o mesmo?), por não ter recebido o dinheiro dos 

portadores do corpo, abandonou o cadáver no cemitério. O tom da narrativa do delegado 

fica longe da neutralidade. Ele não narra um fato, até porque conhece pouco dele. Sua 

carta é uma expressão da sua indignação, um julgamento moral. Nesse caso, começa a 

ficar claro que sua crítica recai sobre o porteiro. O tom indignado aparece quando ele 

constata que o porteiro queria que os próprios portadores abrissem a cova e a sepultura. 

O que, mesmo que não tão explicitamente, ele parece considerar um absurdo. Sua 

indignação é, aliás, o motivo de ter escrito a carta. 

 

Por fim, o delegado Francisco Maria de Souza diz não poder declarar verdade daquilo 

que narra, pois os fatos chegaram até ele por desconhecidos. E mesmo depois de 

confessar que seu texto não tem fundamento mais forte que não seja o “ouvi dizer”, 

finaliza com um julgamento rigoroso do ato da boataria - o que chega a ser quase uma 

ironia. Ele então escreve que os homens são dados às fofocas e à indiscrição, mas que 

nunca se aprontam a falar quando precisam levantar a verdade. E completa dizendo que 

a verdade é sempre ocultada vergonhosamente das autoridades, como ele mesmo diz 

estar aprendendo pelas suas observações.  

 

Este parágrafo em que faz o julgamento é particularmente instigante, pois se trata de um 

delegado que escreve à Câmara Municipal para contar um caso de boataria que lhe 

chegou aos ouvidos – e que pode incriminar o porteiro do cemitério –, e ele mesmo, 

Francisco Maria de Souza, não tem certeza de nenhuma palavra do que narra. Mais do 

que isso, esconde as suas fontes de informação. Sua carta é a perfeita transmissão de um 

rumor, seja ele verdadeiro ou não: perde-se em um passado vago, sem ou com pouco 

lastro, e prossegue confundindo mais do que explicando. Tudo o que o texto do próprio 

delegado representa é abominado por ele mesmo em seu último parágrafo.  
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Também as palavras escolhidas, principalmente na última parte, quando o tom nervoso 

e o juízo de valor tomam conta da carta, dão um tom personalista ao texto.105 Em uma 

mesma sentença encontramos uma forma bastante particular de narrar, principalmente 

na escolha de palavras como “malidicência”, “indiscrição” e “vergonhosamente”. 

Francisco Maria de Souza e seus sentimentos estão presentes na sua narração, ele não 

está neutralizado por um estilo formal e burocratizado. Pelo contrário, o seu texto é 

autoral, por vezes passional. 

 

A narrativa que nos chega não é apenas de seus fatos, mas sim das histórias e dos 

rumores pouco conclusivos que giram em torno desse fato, os quais o narrador parece 

conhecer bem. Sua carta também não é escrita por próprios punhos. Ela é ditada para 

seu secretário José Maria Andrade, que, inclusive, a assina no final, reforçando a 

presença da oralidade no longo caminho do acontecimento até a narrativa de seus fatos.  

 

Ditar um texto era algo comum106 nessa sociedade paulistana do século XIX, inclusive 

na Câmara. Também por isso que nos registros encontramos os erros mais comuns e o 

ritmo diferenciado da palavra falada. Um exemplo é o trecho abaixo, de algumas linhas 

da vereança de 20 de janeiro de 1823 na Câmara Municipal de São Paulo: 

 

Nesta também mandou-se passar mandato para o dito procurador 

satisfazer ao primeiro tabelião Barbosa desta cidade as custas digo as 

mais custas da devassa tirada (....)107 

 

No caso, quem lê ao escrivão da Câmara Municipal diz uma informação (que está 

sublinhada) e logo se corrige, ou a reforça. Esse tipo de oralidade, ainda que muito sutil, 

                                                 
105 Essa individualização das palavras que se supunham mais neutras ou burocratizadas, uma vez que 
estavam em documentos oficiais, mostra acentuada autoria no texto. Dificilmente seria difícil desvincular 
completamente o autor de seu texto, mas em registros de função unicamente burocrática e informativa, 
essa autoria poderia ser bastante diluída. Neste caso, ela aparece acentuada. A questão da autoria está 
mais vinculada à tradição escrita do que à oral, e por isso não tomo esse aspecto como um indício da 
oralidade nos registros. Mas, ainda sim, esse personalismo, esse escape à formalidade da escrita 
institucional, aponta para uma informalidade nos documentos da Câmara, e uma transposição de parte da 
dinâmica das ruas e dos arranjos de poder muito pessoais, ou de classes, para a municipalidade. 
106 Quando, na sua dissertação de mestrado Sonhos africanos, vivências ladinas – escravos e forros em 
São Paulo (1850 – 1880), Maria Cristina Cortez Wissenbach analisa as cartas de uma escrava chamada 
Theodora, a autora nos revela o tom muito particular e oral da escrita. As repetições, a rapidez nos 
assuntos, os tipos de conjunções contam um pouco do processo de como as cartas da escrava eram 
ditadas, e o nuances modo de falar da escrava ficam registrados na palavra escrita. Ver o anexo das cartas 
na obra. 
107 AMWL. Atas da Câmara. Volume XXII, ano 1823, p.16 – grifos meus. 
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está bastante presente nos registros oficiais. Não se trata de um exemplo de presença da 

palavra dos grupos menos privilegiados nas vereanças, mas sim de uma informação 

ditada por alguém ao escrivão. O registro de seu erro e sua retificação revela um pouco 

da dinâmica das vereanças. Por fim, essa modulação da palavra falada ficava grafada no 

papel, sem mesmo passar pela adequação das normas da língua escrita. 

 

Essa forma de registro, que preserva nuances de ritmo e do coloquialismo da fala, era 

bastante comum nas Atas da Câmara. O conteúdo desses documentos acaba sendo de 

um valor enorme para se entender as diversas facetas da oralidade, ainda que muito do 

que se infira deles venha do seu conteúdo implícito. Um exemplo mais específico disso 

é o requerimento que chegou aos vereadores paulistanos no dia 17 de julho de 1832. 

Dizia: 

 

Appolinia Maria e suas filhas, moradoras do distrito de Santo Amaro, 

requerem a data dos fundos do quintal dela, e que não a dêem para seu 

inimigo, José Ignácio108.  

 

O que sabemos pelo o que está escrito é que Appolinia Maria tinha mais de uma filha; 

que elas moravam em Santo Amaro; que estavam requerendo uma terra conjugada aos 

fundos do seu terreno; e que José Ignácio era-lhes inimigo.  

 

Mas, do estilo do requerimento, inferimos que ele foi ditado por alguém ao escrivão da 

Câmara, e que não está na íntegra, apenas reportado, já que se apresenta inteiramente 

escrito em terceira pessoa.  

 

Percebemos também um jogo de relações pessoais presente no texto: nos é contado que 

José Ignácio é inimigo da requerente sem que saibamos o motivo do desafeto. O tom, ao 

dizer “e que não a dêem para seu inimigo, José Ignácio”, é um estilo quase de uma 

conversa íntima, na qual não precisa se explicar quem é José Ignácio, por que ele é 

inimigo de Appolinia e com qual dos lados a Câmara concordava. A rapidez e a 

intimidade com que o assunto é tratado é evidentemente oral, trata-se de uma 

                                                 
108 AMWL. Atas da Câmara, volume XXVI, ano 1832, página 492-493. 



 61 

transmissão reportada e não detalhada do conteúdo. Esse estilo de escrita é pouco 

formal. 

  

Fazendo um raciocínio rápido, ainda que pouco certeiro, podemos imaginar (e não 

afirmar) que José Ignácio era vizinho de Appolinia, já que ela requeria as mesmas terras 

que ele, o que os torna possíveis vizinhos desejosos em aumentar seu terreno. Trata-se 

somente da possibilidade que esse estilo pouco informativo de texto nos traz, mas nos 

leva a pensar também no constante embate entre vizinhos ou outros conhecidos. Eles, 

que, se por um lado formavam redes de amizades, igualmente acumulavam inimizades.  

 

Ao final, a Câmara Municipal responde à Appolinia que seu requerimento havia 

chegado tarde, e que o terreno já havia sido dado a José Ignácio. 

 

Os registros de requerimentos, assim com os de queixas, revelam muito da dinâmica das 

ruas no seu estilo literário, principalmente por se tratarem de textos que contém muito 

dos sentimentos dos requerentes ou dos queixosos. Por isso, não é rara a adjetivação 

excessiva. Como diversas vezes esses desejos passavam rapidamente da fonte oral para 

a escrita, quase sem censura, e com pouca ou nenhuma depuração linguística - ao menos 

no caso dos registros camerários da São Paulo oitocentista -, é possível perceber esse 

estilo mais passional. A expressão de sentimento, que foge à burocratização de um 

documento formal, era comumente presente nos registros camerários. D. Maria 

Lourença Cantinho do Valle, moradora da Rua da Pólvora, no dia 23 de agosto de 1839, 

enviou para os vereadores não uma queixa, mas a ameaça de uma futura queixa. Ela diz 

que “não convém a desapropriação de seu terreno na Rua da Pólvora, e que há de 

reclamar”109. A revolta e a ameaça estão expressas principalmente nesta última frase 

que segue a vírgula: “e que há de reclamar”.  

 

A comerciante Anna Maria do Carmo evidencia a sua revolta no dia 2 de fevereiro de 

1832, quando envia para a Câmara Municipal paulistana uma queixa, dizendo que o 

fiscal que cuidava de seu armazém na Rua das Casinhas a cobrou mais do que devia. 

Lê-se nos registros: 

 

                                                 
109 AMWL. Atas da Câmara, volume XXXII, ano 1839, página 105. 
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(...) queixa de Anna Maria do Carmo; que o fiscal a exigiu avença 

exorbitante do seu armazém na rua das Casinhas. Faça informar ao 

fiscal110. 

 

O documento é pequeno, está apenas reportado ao escrivão camerário, e as palavras da 

própria Anna Maria do Carmo estão quase inteiramente perdidas. Porém, a adjetivação 

“exorbitante” da avença é um termo forte, que faz referência a um julgamento da 

própria requerente, e acabou sendo registrado nas atas.  

 

Esse caso reaparece nos registros posteriores da Câmara, dando mais indícios de 

oralidade. No dia 1º de março do mesmo ano, cerca de um mês depois, os vereadores 

decidem perguntar ao fiscal se os outros armazéns vizinhos da Anna Maria do Carmo, 

na Rua das Casinhas, também pagavam nas avenças a mesma quantia cobrada da 

requerente111. Nove dias depois, o fiscal envia um ofício confirmando o preço das 

avenças. Confiando na palavra dele, a Câmara Municipal fecha o caso, dizendo que 

Anna Maria do Carmo deveria mesmo pagar a quantia cobrada112.  

 

Todo o caso é baseado em testemunhos cuja procedência a Câmara parece pouco se 

importar, confiando no relato que chegava às suas mãos. Muitas vezes o fiscal fazia o 

intermédio entre a população e a Câmara. Porém, a neutralidade do fiscal pode ser 

bastante contestada. De qualquer forma, é inegável que nessa interação entre os 

vereadores e a população, na qual a fala e a escrita se misturam, a figura do fiscal era 

muito forte. Sendo ele muitas vezes a personagem diretamente envolvido com ambos os 

lados, sua palavra ganhava quase o estatuto de verdade. Dependendo da sua avaliação, 

suas palavras seriam alegadas como verdadeiras por aqueles que tivessem interesse nela. 

Quando o fiscal remetia à Câmara um parecer, discorria sobre assuntos mais diversos – 

aos quais ele talvez nem pudesse ter acesso – com propriedade de especialista. Depois, 

atestava verdade. Como é o caso abaixo: 

 

Attesto e faço certo que Benedita da Trindade e Lado de Christo mestra 

de letras desta cidade tem desempenhado os deveres do seo Magistério 

                                                 
110 AMWL. Atas da Câmara, volume XXVI, página 331, ano 1832 – grifos nossos. 
111 AMWL. Atas da Câmara, volume XXVI, ano 1832, página 340-341. 
112 AMWL. Atas da Câmara, volume XXVI, ano 1832, página 353. 
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sendo freqüente em suas aulas, e tendo dessas alumnas adiantamento no 

seo ensino segundo me consta.  

São Paulo 17 de agosto de 1837 

Bernardo Justino da Silva 

Fiscal113 

 

O fiscal, ao informar aos vereadores que a professora Benedita da Trindade e Lado de 

Christo tinha sido uma boa mestra para as alunas de primeiras letras da cidade, garantiu 

à municipalidade alguns fatos que dificilmente ele poderia comprovar. Primeiro, que a 

professora era freqüente nas aulas. E depois, ainda mais distante de seu alcance como 

fiscal, que ela tinha adiantado as alunas em seus ensinos. Ele precisaria ser um 

conhecedor da área para dar essa afirmação. 

 

Por outro lado, este ofício do fiscal Bernardino Justino da Silva, apesar de se tratar de 

um documento formal destinado à municipalidade, nada mais é que uma burocracia para 

que a mestra das alunas pudesse continuar exercendo a profissão. Fica claro no tom 

simples e complacente do texto que Benedita da Trindade deveria ser conhecida e 

respeitada por todos, e que a confiança depositada nela dispensava quase todo o trabalho 

de fiscalização, com exceção ao pequeno relatório acima. Mesmo que o texto não 

preserve tantos indícios da oralidade, o coloquialismo com que o assunto é tratado 

sugere isso, com atenção para a as palavras finais “segundo me consta”; o fiscal alega 

ser verdade segundo ele ouviu dizer. 

 

Essa constância da palavra falada e da dinâmica das ruas revelada nos registros escritos 

é fruto de uma sociedade com uma significativa parcela iletrada da população, e cujo 

costume mais comum era confiar na fala tanto como geradora quanto retentora de 

velhos e novos conhecimentos. O uso do papel e da caneta, por serem instrumentos de 

mais difícil acesso, dava-se muitas vezes de maneira simples, ainda como uma 

transposição do universo da oralidade para o da escrita, sem muita adaptação114.  

                                                 
113 AMWL. Papéis Avulsos, etiqueta 44, ano 1832, página 222. 
114 Segundo defende Jack Goody, a apropriação da técnica da língua escrita em sociedades anteriormente 
orais possui uma primeira etapa incipiente na qual o domínio desses novos códigos de registro ainda não 
está totalmente apropriado. Assim, as possibilidades abertas pela escrita não serão abarcadas no primeiro 
momento. Um exemplo disso é a produção constante de listas, formas de registro pouco trabalhadas, que 
dispensam o uso da análise, da interpretação, do julgamento, e outras amplitudes da escrita, para dar lugar 
ao registro puro e simples; função essa que, anteriormente, era da tradição oral. No caso da cidade de São 
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Isso acontece, principalmente, porque o uso da técnica da escrita não estava largamente 

disseminado na sociedade, e grande parte do que era escrito vinha pelas mãos dos 

escrivães que registravam aquilo que lhes era ditado, interferindo como lhes convinha- 

se lhes conviesse -, no que lhe era transmitido oralmente. E não sendo a cultura da 

escrita a mais disseminada na sociedade, é também possível de se aferir que mesmo 

aquela elite conhecedora desses códigos escritos estava inserida nas tramas da oralidade.  

 

É importante ressaltar, nesse sentido, que a fala é a forma “natural” de comunicação, 

enquanto que a escrita é um processo de apropriação e adaptação da palavra falada. A 

escrita possui regras mais definidas, mais difíceis de serem modificadas. Ela é menos 

livre no mesmo nível em que é mais “artificial”, mais forjada como instrumento do 

saber. É um conhecimento que requer um aprendizado minimamente especializado115.  

 

A fala, então mais facilmente assimilada e reproduzida que a escrita, abria largos 

horizontes nas sociedades com forte tradição oral, como era o caso da São Paulo 

oitocentista. As tradições orais e as características da oralidade, uma vez que estavam 

disseminadas pela maior parte da população paulistana, acabavam por influenciar 

também os códigos da escrita e os usos dados a eles pela minoria que os dominavam.  

 

O processo inverso também ocorre no nível imaterial da palavra, no seu valor mágico 

que a os símbolos da escrita adquiriam junto aos iletrados. A escrita fascinava aqueles 

que não a sabiam interpretar. Por um lado, certo desconhecimento de seus códigos, e 

por outro, o reconhecimento de que ela era instrumento fundamental de poder e 

dominação, atraía essas pessoas. Escrever em um papel ganhava um simbolismo que 

                                                                                                                                               
Paulo oitocentista, as listas eram muito comuns. Encontramos nos Papéis Avulsos diversas listas de 
moradores pobres, listas de donos de comércio, listas de doentes, listas de alunos, entre tantas outras. 
Sobre elas, podemos refletir sobre a incipiência do uso da escrita na maior parte da população, incluindo 
grande parte dos alfabetizados. Se por um lado essa simplicidade no uso dos códigos escritos em alguns 
casos dilui a autoria, e conseqüentemente, a expressão individual do autor, por outro, muitas vezes ela 
pode também fornecer ainda mais indícios de personalização da escrita, uma vez que o pouco domínio 
dos códigos burocráticos da escrita formal faz que mesmo os escribas deixassem escapar expressões 
menos conformadas com a dureza e rigidez dos registro oficiais. As obras que Jack Goody a que me refiro 
anteriormente são: GOODY, Jack. A domesticação do pensamento selvagem e GOODY, Jack. The 
interface between the written and the oral. 
115 No artigo BRESSON, François. A leitura e as dificuldades, in CHARTIER, Roger (org.) Práticas da 
leitura, o autor diz que a fala é a única forma de comunicação cujo aprendizado não requer um 
conhecimento institucionalizado.  
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podemos chamar de “espiritual”116. Essa “espiritualidade”, porém, estava mais 

direcionada à realização de um desejo, porque mesmo sem dominar os códigos da 

escrita, essa parcela iletrada da população era capaz de perceber na palavra um 

instrumento de poder. O livro também era uma espécie de objeto capaz de carregar a 

grandes distâncias os desejos e necessidades que eles só sabiam expressar na fala. Ele 

era visto como um grande amuleto, algo que deslumbrava ao mesmo tempo em que 

trazia reverência. A curiosidade que os grupos iletrados tinham em relação às 

atribuições e ao conteúdo de um objeto que sempre se mostrou dotado de uma certa 

magia capaz de prender por horas a atenção do leitor, levou o livro a ser visto com olhos 

tanto fascinados quanto apreensivos117.  

 

Se por um lado havia uma distância natural entre o conteúdo dos registros e as parcelas 

iletradas da população, que fazia dessas relação algo sempre mediado; por outro lado 

esses textos acabavam por abrigar, no meio de seu conteúdo, parte do acervo cultural 

dos grupos que não dominavam completamente os códigos da escrita, tal como 

acontecia nos documentos paulistanos estudados, em que a oralidade caçava caminhos 

para invadi-los.  

 

O registro no papel possuía, e ainda possui, a função de recolher e autenticar práticas, 

costumes e conhecimentos da oralidade, assim como certos aspectos estruturais da 

língua falada. Essa transferência tumultua as noções de oficialidade do texto, porque 

introduz na documentação dita oficial elementos teoricamente clandestinos. Com o 

mesmo nível de intervenção, a escrita também alcança os iletrados, ainda que 

indiretamente. A partir do momento em que há uma interferência mútua entre tradição 

oral e escrita, e sabendo que ambas constituem expressões de poder distintas, as 

fronteiras entre formalidade e informalidade parecem ficar mais tênues e indefinidas. 

No caso da São Paulo oitocentista, trata-se de uma sociedade em que o oral e o escrito 

                                                 
116 No artigo de WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Cartas, procurações, escapulário e patuás: os 
múltiplos significados da escrita entre escravos e forros na sociedade oitocentista brasileira. Revista 
Brasileira de História da Educação, Campinas, v. 4, p. 103-122, 2002 a autora mostra como o valor 
mágico adquirido pela palavra escrita fazia com que grupos de escravos e forros passassem a usar 
pedaços de papel como amuletos, tendo escritos neles preces e rezas e os jogado no interior de seus 
escapulários. A materialidade do papel e da grafia ganha um valor espiritual, como se escrever fosse a 
possibilidade de materialização do desejo.  
117 No artigo de FABRE, Daniel. O livro e a sua magia, in CHARTIER, Roger (org.) Práticas da leitura, 
há o reconhecimento de que o livro é um objeto que costumeiramente se tornou controverso. A 
capacidade de prender a atenção do leitor o transformou-se, por vezes, em objeto demoníaco, hábil em 
possuir uma pessoa e transmutá-la completamente.  
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formam um conjunto complexo e sem limites claros entre ambos. Mas, se por um lado a 

tradição escrita é mais evidente e mais espetaculosa, com seus documentos que 

atravessam o tempo, a tradição oral é quase invisível. 

 

Não podemos enxergar a própria tradição oral apenas por nos depararmos com resíduos 

da palavra falada na documentação. Mesmo que as expressões da oralidade gerem e 

sejam alimentadas pela tradição oral, elas não são a tradição oral em si. Os indícios da 

presença da fala nos registros camerários da cidade de São Paulo do século XIX nos 

mostram os frutos e nos sugerem as raízes de uma árvore, mas a árvore em si não está 

lá. Essa árvore é a tradição oral, cujo tronco se erguia de forma ambiguamente 

magnífica e velada na sociedade118. 

 

Sua constituição era formada pelas práticas diárias e comuns da população, que muitas 

vezes se tornavam imperceptíveis por conta da sua ocorrência rotineira e banalizada. 

Erroneamente, elas podem também ser definidas como costumes. Porém, a definição de 

tradição oral escapa a essa categoria mais mundana e presencial, porque abarca 

simultaneamente o passado e o presente, o coletivo e o indivíduo, os vivos e os 

mortos119.  

 

Se por lado a tradição oral se expressa banal e quase invisivelmente no cotidiano, eleva-

se em momentos de urgência e necessidade. Uma mulher iniciada, que diariamente 

aprende com as mais velhas as técnicas de parto a partir de histórias e exemplos, não 

tem consciência exata de seus ensinamentos. Contudo, ao se encontrar na frente de uma 

parturiente, tais práticas se manifestam nela. Chegado o instante de urgência, ela evoca 

                                                 
118 PERES, Elena Pájaro. Op cit. Na obra, a autora percebe a mesma contradição ao aprofundar o estudo 
sobre a cultura na sociedade paulistana: uma instituição que é ao mesmo tempo invisível e exuberante. Eis 
a proposta teórica de análise da autora para esse fenômeno (e que é muito próximo do estudo aqui 
proposto): “Para tal objeto de pesquisa, movediço e inconstante, assustadiço e fugidio, percebi que o 
cuidado maior teria que estar em não jogar luz excessiva com a intenção de enxergar o que não é visível – 
mesmo porque, ao que é invisível, não adiantaria jogar luz, pois continuaria sempre invisível. A única 
coisa que se conseguiria, com uma luz excessiva, ou seja, um desnudamento racionalizador e sistemático, 
seria a destruição seria a destruição de qualquer tipo de sombra, a extinção da obscuridade onde esses 
seres se manifestam, e aí sim, não se chegaria nem perto daquilo que se quer compreender”. p. 56. 
119 Nas palavras de Hampâté Bâ, fica claro esse conceito de tradição oral e suas manifestação. A obra é 
BÂ, Amadou Hampâté. Amkoullel, o menino fula: “O fato de nunca ter tido uma escrita jamais privou a 
África de ter um passado, uma história e uma cultura. Como diria muito mais tarde meu mestre Tierno 
Bokar: a escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. O 
saber é uma luz que existe no homem. É a herança de tudo aquilo que nossos ancestrais puderem 
conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram, assim, como o baobá já existe em 
potencial em sua semente”, p. 175. 
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seu conhecimento de um passado irrecorrível, não-personificado, não necessariamente 

vivo e corrente, e, unindo a essa espiritualidade a materialidade de sua presença física, 

transforma-se no que seu acervo de conhecimentos tradicionais a faz ser: uma 

parteira120.  

 

Na sociedade paulistana oitocentista, esses ensinamentos dos mais velhos também 

conduziam a forma de agir dos iniciados na tradição oral. E era a oralidade que tanto 

gerava a possibilidade dessa transmissão, como carregava a tradição oral para dentro da 

tradição escrita, com todas as suas regras e conceitos. Nessa mescla das duas, formava-

se uma sociedade ambígua e de definições efêmeras. A tradição escrita era o corpo 

dessa sociedade na mesma medida em que a tradição oral era a sua sombra. Iluminando-

se a primeira, vemos a segunda. Mas ao se jogar luzes diretamente sobre aquela que é 

sombra, pelo seu caráter volátil e rarefeito, ela se apaga, extinguindo junto com ela a 

possibilidade de se perceber também a primeira. Mesmo aquela que era mais material e 

visível, torna-se escuridão. 

 

Ainda que as expressões da oralidade sejam mais antigas e “naturais” que as da escrita, 

o conceito de “tradição” tal como entendemos nas sociedades ocidentais, que significa 

refletir sobre si mesmo e eleger registros que se mantenham ao longo dos anos, somente 

surge com os registros gráficos. Nesse sentido, seria a tradição escrita que funda a oral. 

Porém, apenas como conceito e não como prática. A tradição oral como prática é um 

conjunto de manifestações quase imperceptíveis, dificilmente classificáveis, e que cuja 

existência depende apenas de indivíduos, crenças e necessidades, e não da escrita. 

 

O próprio conceito de tradição é bastante desafiador. A fim de compreendê-lo melhor, 

usarei um caso ocorrido em São Paulo, no ano de 1833. O caso segue transcrito abaixo: 

 

                                                 
120 A escolha da função social de um iniciado é feita por indicadores que pouco ou nada tem a ver com o 
que chamamos de “profissão”. Ser parteira não era uma “profissão”, não havia a separação entre o ser 
profissional e o pessoal. Muitas vezes, dependendo da função exercida pelos pais ou parentes próximos, e 
das possibilidades de aprendizado que o iniciado teria em vida, essa escolha já se dava de antemão. 
Levando a casos mais extremos, como em sociedade africanas cuja tradição oral é mais forte, a linhagem 
também era definidora de hierarquias. Na obra de BÂ, Amadou Hampâté. Op. Cit, o autor, ao narrar a sua 
vida, escreve em determinado momento: “Meus companheiros decidiram me escolher como chefe. Isto 
não tinha nada de surpreendente, já que todos os membros de minha família eram ou tinham sido chefes 
de associação”, p. 168. 
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“(...) Sentença contra D. Jacinta Cândida de Carvalho como inffratora do 

artigo 4º das posturas por ter edifficado uma nova taipa (...) sem proceder o 

alinhamento (...) foi denunciada a dita taipa e condenada a dita D. Jacinta em 

dez mil réis de multa, e hai a dita inffratora requereo ao Juiz que se fizesse 

huma vistoria dizendo (...) que tinha reedificado a sua taipa no lugar da antiga 

(...) procedendo-se á vistoria declararão que hera reedificação de taipa feita em 

alicerces antigos (...) em virtude desta declaração foi a dita Jacinta 

absolvida121”  

.  

 

Há um importante conceito de tradição que reside por trás desse caso, e que leva a 

acusada a se defender. Para ela, seu ato de edificar uma nova taipa sem ter alinhado 

antes o terreno, conforme cobravam os Códigos de Postura, não poderia ser considerado 

contravenção. Se isso sugere um conhecimento da lei bastante agudo, indica também 

uma permanência de valores de sua parte. Seguindo contra as ordens municipais, D. 

Jacinta Cândida não é apenas uma infratora, mas também alguém que não se dobra 

àquilo que a lei tenta lhe impor. Seu terreno, sua casa de taipa, nada disso é passível de 

mudança, ela argumenta. E o motivo de sua crença nisso é que seu passado como antiga 

proprietária daquela terra justificava seu presente, mesmo em desalinho com os novos 

códigos. A taipa, edificada no lugar de outra mais velha, para ela lhe garantia o direito 

de seguir um caminho divergente daquele que os Códigos de Posturas previam para a 

cidade. O interessante é que a lei contemplava essa argumentação de D. Jacinta. A 

imagem dos alicerces antigos, da mistura entre o novo e o velho, das brechas da lei em 

que se apóia a requerente, da sua resistência em não mudar, tudo isso diz muito sobre os 

processos de tradição que operavam na cidade. Nesse caso, a idéia de tradição ligada à 

resistência, ao direito adquirido no passado, e que persiste e se adapta no presente. 

 

Isso tudo é pouco plausível se entendemos por tradição uma repetição contínua no 

mundo corrente de valores de um passado que se perde no tempo. Essa repetição 

serviria apenas como forma de definir padrões e exercer controles sociais. Nessa 

vertente de pensamento122, a tradição é posta como uma instituição invariável, e oposta 

                                                 
121 AMWL. Papéis Avulsos, etiqueta 52, ano 1833, p. 181.  
122 O conceito de tradição a que me refiro se baseia na obra de HOBSBAWM, Eric; RANGE, Terence 
(orgs.). A invenção das tradições, em que o autor faz uma metáfora da tradição usando a indumentária de 
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aos costumes, que seriam práticas comuns e coletivas improvisando-se continuamente. 

Sob esse olhar, a tradição se torna um conceito estanque, quase morto, e que exclui o 

indivíduo. Seu vínculo não é com o presente, tampouco com o pragmatismo. Ela é 

totalmente ideológica e apegada a uma série de rituais tão anacrônicos quanto 

destituídos de sentido prático.  

 

Ainda que como imagem apenas de metáfora, o caso de D. Jacinta Cândida simboliza 

uma construção nova que se molda a partir de alicerces antigos. Mas, diferentemente do 

conceito acima de tradição, seu sentido é prático. A imagem da nova casa de taipa que 

nasce em terreno não alinhado, desordenando as imposições dos Códigos de Posturas 

municipais, sugere não somente a permanência do velho, mas a evocação de um 

passado que ainda fornece alicerces para novas construções. É o mesmo que se dá com 

os conhecimentos práticos que a tradição oral evoca do passado, mas que também 

servem ao presente. 

 

Essa corrente teórica sobre o tema da tradição como uma instituição estanque e não 

pragmática é contestada por outra corrente, na qual a tradição por excelência é a oral, e 

que inclui não somente o coletivo e o passado, mas também o indivíduo e o tempo 

corrente. Trata-se de colocar um pouco do ontem no tempo de hoje; assim como 

oxigenar com um tanto do agora naquilo que já passou. Sob essa ótica, a tradição é um 

acúmulo de conhecimentos que não pertencem somente a um passado irrecorrível e 

inventado, como na corrente teórica anterior, porque cada aprendiz também acrescenta 

as suas próprias meditações ao conhecimento adquirido com o mestre. Esse saber não é 

sistemático e desligado da vida cotidiana123. Pelo contrário, ele recorre a um passado 

que não está finalizado, é um lugar no tempo que continua a viver no presente. O 

mesmo acontece com os mortos e com a espiritualidade, que também se acrescentam no 

mundo dos vivos e da materialidade124. 

                                                                                                                                               
um advogado como exemplo. Essa indumentária, inútil atualmente, serviria apenas para distingui-lo dos 
demais, e a explicação do seu uso se perde no tempo. A tradição se torna, portanto, uma prisão, que 
imobiliza todas as possibilidades de renovação e mudança. 
123 Na obra de BÂ, Amadou Hampâté. A tradição viva, in: KI-ZERBO (coord.) História geral da África: 
vol. I – metodologia e pré-história da África, o pensador africano escreve que a tradição oral é 
fundamentada na iniciação e na experiência, e nunca apartada do cotidiano. Em suas palavras: “A 
educação tradicional, sobretudo quando diz respeito aos conhecimentos relativos a uma iniciação, liga-se 
à experiência e se integra à vida”, p. 193. 
124 BÂ, Amadou Hampâté. A tradição viva, in: KI-ZERBO (coord.) História geral da África: vol. I – 
metodologia e pré-história da África. O autor define a importância do indivíduo na tradição oral como um 
elo na linhagem, uma ponte entre temporalidades que são, na verdade, sempre uma só, um presente 
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Voltando ao caso da cidade de São Paulo do século XIX, uma sociedade na qual a 

tradição oral e a escrita estão tão intimamente interligadas, encontramos na figura do 

escrivão o personagem que é capaz de fazer a ponte entre o material e o espiritual, entre 

a escrita e a palavra. É ele também que une a cultura de uma significativa parcela 

iletrada da população à cultura dos letrados. A influência e o poder que esse estatuto lhe 

garantia fazem com que seus escritos cheguem até nós como se fossem expressões da 

verdade, e, suas palavras, com força de tradição. Uma tradição que une a escrita e a fala; 

que conhece os caminhos da oralidade; que elege como e o que será registrado; que 

conhece os caminhos da escrita; e que elege o que daquilo será transportado para a 

língua falada. 

 

 Eis, então, a seguir, a história de um escrivão que entendeu com perspicácia as 

vantagens de seu cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
agregador. O próprio discípulo, portanto, é indivíduo ao mesmo tempo em que é coletivo, é presente e 
carnal ao mesmo tempo em que é passado e espiritual. Hampâté Ba escreve: “Dentro da tradição oral, na 
verdade, o espiritual e o material não estão dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a 
tradição oral consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de acordo com o entendimento 
humano, revelar-se de acordo com as aptidões humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, 
ciência natural, iniciação à arte histórica, divertimento e recreação, uma vez que todo o pormenor sempre 
nos permite remontar à Unidade primordial”, p.183. 
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3. Um escrivão de múltiplas existências 
 

Eu somos tristes. Não me engano, digo bem. 

Ou talvez: nós sou triste? Porque dentro de mim, 

não sou sozinho. Sou muitos. E esses todos disputam 

minha única vida. Vamos tendo nossas mortes. 

Mas parto foi só um. Aí, o problema. Por isso, 

quando conto a minha história me misturo, 

mulato não das raças, mas de existências. 

 

Mia Couto. Senhor doutor, lhe começo – Vozes anoitecidas. 

 

 

Nos dias 14 e 15 de maio de 1826, chegou à freguesia de Santo Amaro um homem 

chamado Bernardino de Sena Reis e Almeida. Denominando-se escrivão da Câmara 

Municipal de São Paulo, atuou como corregedor125 das vendas e botequins locais, 

fazendo exames de pesos e medidas. Também cobrou as avenças e partiu levando 

seiscentos réis.  

 

No dia 20 de maio do mesmo ano, essa notícia já havia chegado aos ouvidos dos demais 

funcionários municipais paulistanos. O acontecimento foi registrado nas atas 

camerárias126.  

 

A passagem de Bernardino de Sena por Santo Amaro causou certo estranhamento e 

alvoroço. Ele havia enganado uma porção de pessoas (incluindo os vereadores); 

abusado do seu cargo; ausentado-se de suas tarefas e roubado dinheiro dos moradores 

de Santo Amaro ao se passar por alguém que não era. Eis abaixo o relato ditado pelos 

vereadores presentes no dia da vereança e redigido pelo então primeiro tabelião da 

Câmara, Francisco José Barbosa:  

 

                                                 
125 Na época, a esse cargo era dado o nome de Juiz Almotacel.  
126 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. Obs: os trechos de documento que 
serão citados neste capítulo são retirados desta mesma referência. O documento na íntegra segue anexado. 
Os grifos são meus. 
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(...) fazendo-se Camara no dia treze deste mez e tendo-se positivamente 

em vista darem-se providencias sobre a festa de Corpus Christi que 

deveria impreterivelmente cumprir nos dias quatorze e quinze porém o 

mesmo escrivão não só as não cumpriu como sem licença desta Camara 

ausentou-se para a freguesia de Santo Amaro e alli cometeu o maior dos 

absurdos pois com a influencia da representação de seu officio poude 

illudir ao vintenario ao escrivão da vintena e o aferidor e com elles 

andou corregendo as vendas e botequins examinando balanças e pesos 

medidas fez avenças e recebeu dinheiros e até verificou uma 

condemnação em Reginaldo da Silva da quantia de seiscentos réis o que 

é público e notório e affirmaram neste acto Francisco Manuel Corrêa, 

Gertrudes Rodrigues do Espírito Santo, Perpétua Gertrudes, Anna 

Joaquina viúva de Raphael Pires da Silva, Maria Antonia do Rosário, 

Jose Antonio da Guerra que appareceram nesta vereança a fazerem as 

suas avenças, que muito dos ditos foram avençados pelo dito escrivão e 

que vieram por lhes constar que as ditas avenças não valiam e que 

receberam do mesmo escrivão o dinheiro que haviam dado menos a 

quantia de seiscentos réis que se presumem serem custas (...)127 

 

Bernardino era o escrivão da Câmara Municipal de São Paulo no ano de 1826. Segundo 

consta no relato acima, fora-lhe dada a tarefa de organizar os preparativos para a festa 

de Corpus Christi entre os dias 14 e 15 de maio. Porém, ele resolveu descumprir as 

ordens e, desvencilhando-se de suas obrigações, dirigiu-se para Santo Amaro com 

propósitos mais escusos. Lá, usou de sua influência, como relataram os vereadores, para 

iludir as autoridades locais e arrecadar dinheiro para si.  

 

O cargo de escrivão, como o de qualquer outro funcionário público, garantia certa 

autoridade e influência em alguns meios. A categoria inspirava confiança e garantia 

acessos que, ao menos aparente ou diretamente, outras parcelas da população não 

possuíam. Contudo, a maneira pela qual o escrivão da Câmara usou esse poder é que 

amplifica ainda mais a questão da sua influência, e é o que de mais interessante 

encontramos nesse caso.  

                                                 
127 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. 
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Bernardino ocupava a posição de alguém que dominava um código muito importante e 

restrito a uma parcela menor da população: a escrita. Seu cargo de escrivão fazia-se 

notar antes pela habilidade em escrever do que pela oficialidade do cargo. Como já dito, 

o domínio da escrita, aos olhos de uma população com uma significativa parcela 

iletrada, era visto como um saber extraordinário, que garantia acesso a muitas esferas de 

poder. Para essas pessoas, a palavra escrita não era somente um instrumento de 

comunicação, mas de materialização do pensamento, de criação, no sentido em que 

aquilo que se escreve é o que se torna realidade. Bernardino, escrivão, era a pessoa com 

esse dom. 

 

Era ele também quem melhor podia fazer a ponte entre a palavra oral e a escrita128, e 

legitimar a cultura da tradição oral nos registros oficiais. Desde nuance do modo de 

falar até o conteúdo da fala, a quase tudo era permitido passar e entrar nas vereanças 

pelas mãos do escrivão. Ele era a pessoa mais próxima entre esses dois universos de 

poder que se alimentavam mutuamente129.  

                                                 
128 No romance de 1909, BARRETO, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. São Paulo: Ed. 
Ática, 2008, o autor cria um personagem que sai de uma cidade do interior do Rio de Janeiro para a 
capital a fim de tentar a vida como jornalista. Com muito sentimento, ele se recorda de uma ex-escrava de 
seu pai, Benedita, que lhe contava as histórias do mundo (pg. 48-49). Era ela que, junto com a sua mãe, 
transmitiam-lhe os conceitos e saberes orais. Isaías era um mestiço, filho de uma mulher parda com um 
tipo de sacerdote – supostamente branco, e conhecedor das letras. Assim, a sua formação se deu sempre 
entre esses dois mundos, o da fala e o da escrita.  
129 Segundo PERROT, Michelle. Os excluídos da História – operários, mulheres e prisioneiros. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 3a. edição, 2001, p.206, a fala, por estar desvinculada do poder mais 
institucionalizado, conseguia escapar da normatização das regras da tradição escrita, de modo a criar um 
poder horizontal mais independente e subversivo. Usando essa análise para o caso da cidade de São Paulo 
oitocentista, temos o escrivão como a figura de poder que tinha acesso simultâneo ao universo oral e ao 
escrito, de modo que as possíveis subversões presentes na oralidade, que não caberiam nos padrões 
institucionais de poder, chegavam até o escrivão sem nenhuma censura, cabendo a ele transportá-las ou 
não à tradição escrita. Na obra DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no 
século XIX. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984, a autora escreve que as falas das mulheres “se insinuam da 
tradição oral para os registros da Câmara” (p.22). E que esses pequenos espaços nos quais elas aparecem 
nos registros formais demonstram apenas uma visão estereotipada das mulheres, como se elas estivessem 
sempre presentes unicamente em becos, vielas, ruelas etc. Para Maria Odila Leite da Silva Dias, isso 
acontece por conta da constante censura dos escrivães, das ordenanças, dos juízes de almotacés, entre 
outras figuras encarregadas dos registros oficiais. Se, por um lado, essa constatação sugere uma presença 
feminina, e de outras vozes menos trabalhadas pela historiografia, nos registros oficiais, ela também diz 
que a presença é tímida e censurada. Porém, ao se entender a figura do escrivão, personagem principal 
entre os citados na tarefa de registro, passamos a reinterpretar o termo “censura”, buscando uma definição 
mais individualizada e menos institucionalizada para a palavra, uma vez que se percebe que a influência 
desse cargo, tanto na esfera oral quanto na escrita, garantia-lhe muitas vezes a possibilidade de escolher o 
que, como e por que censurar. Unido isso ao fato de a população contar com uma significativa parcela 
iletrada, e de que mesmo a elite letrada era constantemente influenciada pelo universo da tradição oral, 
podemos rever esse conceito de censura institucionalizada, ordenada e estática, e contemplar uma idéia de 
censura maleável ao sabor dos interesses pessoais. 
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Contudo, Bernardino não faria nada disso se não tivesse a percepção aguda de que sua 

influência como escrivão, para ser consolidada junto à parcela da população de menor 

acesso à escrita, deveria vir da fala. Nessa cidade de São Paulo oitocentista, de 

proporções pequenas e relações íntimas, a fala era, em grande parte das vezes, o 

documento de comprovação. Um escrivão da Câmara não precisaria comprovar sua 

profissão com um documento escrito, mesmo porque poucos seriam capazes de entender 

aquela simbologia, de códigos formais e burocratizados. Dizer-se escrivão bastava. O 

documento sobre o caso de Bernardino não faz menção a nenhuma dificuldade que ele 

teve em se passar por um corregedor. Usando da oficialidade do seu cargo e seu poder 

de persuasão na fala, iludiu as autoridades de Santo Amaro, que confiaram nele, 

aparentemente sem o questionar130.  

 

A tradição oral e a escrita aparecem sintetizadas nesse momento. A fala pública e o 

registro oficial se unem para que se concretize a intenção do escrivão, que, por sua vez, 

é escusa e ilegal, mas que acontece nas esferas ditas oficiais. Quando Bernardino faz 

valer a sua fala e o seu cargo para ludibriar autoridades e outras pessoas, está se valendo 

                                                 
130 No livro de ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: EDUC, 2000, o autor trata 
de um tema delicado e difícil, e que cabe na história do escrivão Bernardino. Na primeira parte da sua 
obra, Paul Zumthor analisa o significado da leitura da poesia em público a fim de entender a importância 
da voz, da individualidade de quem fala, no conteúdo transmitido. Para tanto, ele se remete à sua infância 
em Paris, quando saía para ouvir os cantores entoando melodias simples, mas de uma poderosa 
capacidade de fixação na memória dos passantes. O que ele analisa, portanto, é o cenário que se formava 
em torno daqueles cantores: as vendedoras do fim de tarde que fechavam seus comércios, o céu de 
inverno com nuvens violetas, o riso das meninas, entre outros aspectos, entravam na canção que ele 
ouvia. O autor escreve que esse cenário era, na verdade, a própria canção. Mais tarde em sua vida, lembra 
Paul Zumthor, ele resolveu comprar a poesia que os cantores entoavam e, ao lê-la, ela não lhe trouxe 
nenhuma sensação. Sua análise, então, é sobre a performance daqueles músicos, e a capacidade que eles 
tinham de levar temas conhecidos e cotidianos para as suas músicas, de tal modo que todos que por ali 
passassem reconhecessem esses temas. O sentido da fala pública e da apresentação, para Paul Zumthor, é 
colocar em contexto um conhecimento “tradicional”, a fim de adaptá-lo, transformá-lo junto do público 
ao mesmo tempo em que a platéia que presencia essa transformação o reconheça em suas diversas faces. 
Voltando ao caso do escrivão Bernardino, vale perceber como a sua performance de se passar por um 
fiscal é facilmente aceita pelas pessoas, já que ele conhecia as palavras, os gestos, os códigos oficiais da 
Câmara, e podia representá-los na busca de se provar um funcionário da municipalidade. Ao mesmo 
tempo, também dominava as regras da oralidade e esse universo de conhecimento, o que lhe era 
necessário para se passar, convincentemente, por uma figura oficial diante da parcela da população cuja 
interpretação do mundo estava mais ligada à tradição oral. Ao se “transformar” em um fiscal na frente das 
autoridades locais e do restante da população, Bernardino tornava-os cúmplices de seu ato, unindo-os no 
conhecimento dessa transformação, o que fazia daquela realidade criada muito mais verossímil. Vale 
lembrar do artigo já citado SOUZA, Maria Cecília Cortez Christiano de. A dignidade da palavra e a 
escola, in LAUAND, Jean (org.) Filosofia e educação – estudos 6. São Paulo: Factash Editora, 2008, no 
qual a autora mostra de que maneira o poder de retórica, esse bem falar independente do conteúdo, possui 
uma capacidade de atração e de ilusão muito grande. O domínio de tal técnica, mais adiante na análise do 
documento, vai se comprovando ser um dom do escrivão, o que lhe possibilitava influenciar pessoas de 
diversos grupos sociais.  
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tanto da sua autoridade quanto da sua capacidade de convencimento. Atua pela 

municipalidade e, simultaneamente, contra ela, aferindo medidas e cobrando avenças 

para, unicamente, enganar os avençados e lhes roubar dinheiro.  

 

O que fica permitido ao escrivão é algo de poder inestimável: transformar-se em outra 

pessoa. Conhecendo os códigos de ambas as esferas, oral e escrita, sua capacidade de 

adaptação e legitimação das suas ações é quase inesgotável. Ele se torna aquele que usa 

a oralidade e a legitima na escrita; ou, então, aquele que usa a oficialidade do seu cargo 

e a aplica nas esferas informais, pela influência que essa carrega. Nesse jogo de mão 

dupla, Bernardino compreende a palavra como instrumento de registro e de ilusão, 

dando a esses dois usos o mesmo significado. Assim, a materialidade da palavra escrita 

e a “espiritualidade” da palavra falada ficam muito próximas. O poder de se passar por 

outros, esse sentido coletivo que assume a pessoa que pratica seus conhecimentos orais, 

e que constitui em parte o fundamento da tradição oral, unido à capacidade de se 

registrar oficialmente e de se legitimar essa ilusão, sintetiza as duas tradições em uma 

só, ainda que essa síntese seja momentânea, conjuntural e personificada na figura do 

escrivão131. Mesmo assim, está criada a possibilidade de síntese e união. 

 

Bernardino não precisou de um conhecimento formal para se passar por um corregedor - 

cargo de quem corrige erros ou abusos, e que, no caso paulistano oitocentista, era dado a 

fiscais chamados Juízes Almotacéis. Ele inventou-se assim pelo seu dom de persuasão. 

O conhecimento que ele adquiriu, ou fingiu adquirir, surgiu da observação, da 

experiência pessoal de atentar para a postura de outros corregedores. Esse procedimento 

de observação e imitação é fruto da tradição oral, que usa esse mecanismo para 

transmissão de conhecimento. Como a observação é algo testemunhal, que só acontece 

                                                 
131 Quando Jack Goody escreveu A domesticação do pensamento selvagem. Lisboa: editorial Presença, 
1988, o autor criou uma separação entre a palavra falada e a escrita, de forma que o momento de interação 
entre as duas constituía uma evolução na sociedade, já que a palavra escrita trazia certo grau de abstração 
diferenciada, criando outras instituições de poder e ampliando o leque de possibilidades sociais. Para Jack 
Goody, quanto mais complexa e enraizada é a tradição escrita, mais distante está da “realidade”, porque 
se destaca do fluxo do discurso, e a faz perder sua vinculação com a ação que a gerou. Utilizando-se das 
enormes e pioneiras contribuições de Jack Goody para o tema, a escola de pensamento New Literacy 
Studies entende que a escrita nem sempre é um adendo ou uma evolução ao conhecimento da tradição 
oral; tampouco é assimilada facilmente. Por outro lado, a sua introdução em uma sociedade oral produz 
diferentes resultados que dependem das condições encontradas. Sob essa visão, dar ao novo 
conhecimento da escrita o status de evolução é algo impensável. É preferível, portanto, procurar entender 
em que contexto social a linguagem escrita penetrou, e como esse contexto foi transformado. No caso da 
cidade de São Paulo oitocentista, no qual as tradições oral e escrita já existiam e se alimentavam 
mutuamente, a sugestão de que há uma mescla indissolúvel entre essas duas esferas é bastante evidente. 
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quando há um agente e um observador, a repetição das mesmas ações ou mesmas falas é 

uma constante em sociedades como a São Paulo oitocentista, que vivia ainda com fortes 

traços de oralidade132.  

 

Mas Bernardino precisou da oficialidade de seu cargo, justificado na tradição escrita, 

para completar o seu plano. Isso acontece porque tratamos de uma sociedade que 

mesmo vivendo intimamente com a tradição oral, oficializava suas instituições na 

tradição escrita. Por isso, a influência de uma na outra era grande, complexa e de 

sentido duplo. Quando analisamos o próprio documento, percebemos essa troca 

constante entre a palavra falada e a escrita, assim como a união entre esferas formal e 

informal de poder. Seguindo os grifos que fizemos na vereança, podemos acompanhar 

algumas dessas questões. 

 

A princípio, o estilo da escrita já nos remete a uma fonte oral muito presente. A 

narrativa é fluente, rápida e pouco analítica. Os temas abordados são simplesmente 

reportados, e não se qualificam as pessoas citadas, tampouco os assuntos são 

aprofundados. Um exemplo disso é o trecho abaixo: 

 

(...) porém o mesmo escrivão não só as não cumpriu como sem licença 

desta Camara ausentou-se para a freguesia de Santo Amaro e alli 

cometeu o maior dos absurdos pois com a influencia da representação 

de seu officio poude illudir ao vintenario ao escrivão da vintena e o 

aferidor e com elles andou corregendo as vendas e botequins 

examinando balanças e pesos medidas fez avenças e recebeu dinheiros e 

até verificou uma condemnação em Reginaldo da Silva da quantia de 

seiscentos réis (...)133 

 

O excerto começa com a informação de que o escrivão ausentou-se da Câmara, foi para 

a freguesia de Santo Amaro e, usando a sua influência, iludiu as autoridades locais. 

                                                 
132 A questão da repetição na tradição oral aparece nas experiências pessoais de Hampâté Bâ, no livro 
Amkouklel, o menino fula. São Paulo: Palas Athena: Casa das Áfricas, 2003. Em suas palavras: “Quando 
se reconstitui um acontecimento, o filme gravado desenrola-se do começo ao fim, por inteiro. Por isto é 
muito difícil para um africano de minha geração “resumir”. O relato se faz em sua totalidade, ou não se 
faz. Nunca nos cansamos de ouvir mais uma vez, e mais outra a mesma história! Para nós, a repetição não 
é um defeito”, p.14. 
133 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. 
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Logo depois, o texto conta que ele, passando-se por outra pessoa, andou fiscalizando 

vendas e botequins e até verificou uma condenação. Não há, porém, em nenhum 

momento, a preocupação de explicar os fatos, de se detalhar os pormenores. O estilo é 

apressado como de uma conversa. Não se diz, por exemplo, como ele se utilizou dessa 

influência de seu cargo, assim como não está explícita a natureza da condenação de 

Reginaldo da Silva, que ele verificou.  

 

Esses temas secundários são pouco importantes para a história narrada, pois ela não é 

nada mais do que um relato rápido e pouco aprofundado de um caso que se tornou 

público e que precisa ser registrado oficialmente. É também um daqueles casos no qual 

o registro passa da oralidade para a escrita sem as adaptações necessárias que as 

diferenças entre códigos exigiriam. A história é claramente ditada para o escrivão, que a 

registra o mais fielmente possível, sem a censura da língua culta e dos códigos 

burocráticos dos documentos oficiais.  

 

O uso de algumas palavras e expressões denuncia também a presença de um estilo mais 

próximo da fala pomposa e cheia de retórica vazia, bem ao estilo da fala, do que de um 

texto camerário, que se configura como mais direto e funcional. A expressão “cometeu 

o maior dos absurdos” é uma delas. Primeiro por se tratar de um julgamento muito 

pessoal e emotivo de quem narra ou registra a história. Ainda que não seja um indicador 

de oralidade, revela o tom da fala de quem dita o texto, e nos faz até imaginar sua 

performance. Nesse caso, há uma clara acentuação da autoria de quem produz o texto. 

Enquanto que nos registros mais burocratizados a autoria deixa de ser importante, dando 

lugar ao uso de um vocabulário mais restrito e institucionalizado, esse registro mais 

passional contém uma série de palavras de um universo deslocado da esfera formal, e 

que por isso mesmo saltam aos olhos. Dizer que alguém cometeu “o maior dos 

absurdos” é lançar mão de um uso coloquial, tanto pelo seu caráter moralizante quanto 

pela qualificação hiperbólica dos “absurdos” cometidos. O uso da hipérbole, se 

encontrado em uma ata da Câmara, certamente nos mostra um autor preocupado em 

demonstrar seus sentimentos, já que o exagero, sendo uma figura de linguagem, está 

mais para um texto literário, despreocupado com a veracidade, do que para um 

documento oficial e burocratizado.  
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Outro indício dessa autoria, ainda mais sutil que o acima revelado, está na frase 

“recebeu dinheiros e até verificou uma condenação”. Nesse caso, o indicador é a palavra 

“até”, que nessa frase está gramaticalmente empregada a fim de reforçar uma opinião, 

de constatar que além de todos os demais abusos, o escrivão ainda chegou ao nível 

máximo de desacato ao “até” verificar uma condenação. Se emitir opiniões pessoais já é 

um indicativo de acentuada autoria, reforçar essa opinião, ainda mais em um tom entre 

irônico e jocoso, e também de espanto, como é feito nessa frase, mostra ainda um nível 

maior da influência dos sentimentos do autor no seu registro. 

 

A acentuada autoria que aparece em trechos dos textos camerários é algo interessante 

porque, mesmo não indicando oralidade, ainda assim nos revela ou nos faz imaginar o 

debate por detrás daquelas palavras escritas. Claramente havia uma pequena elite que 

dominava os códigos da escrita na cidade de São Paulo oitocentista, e que sabia 

empregá-los muitos bem nos seus textos. Essa elite escolhia certas palavras com precisa 

intenção; e por vezes trechos dos registros da Câmara são prova disso, como é o caso 

acima, em que a sutil escolha do “até” carrega uma intenção de devastar a reputação do 

escrivão Bernardino. Porém, é no mínimo instigante perceber que quando o autor do 

texto força a pena e solta suas opiniões, quase sempre elas saem em tons passionais, 

carregados por um estilo, no mínimo, irônico, senão raivoso. Tal constância me parece, 

primeiramente, curiosa, e, em seguida, leva-me a imaginar os debates acalorados 

anteriores aos registros, os rumores perpetuados nas salas da Câmara, o tanto que se 

dizia e o pouco que se escrevia nas atas. Tudo isso sugere uma oralidade que fica 

bastante diluída, mas que cria um vulto por detrás das demais palavras.  

 

Seguimos na narrativa da história do escrivão:  

 

(...) verificou uma condemnação em Reginaldo da Silva da quantia de 

seiscentos réis o que é público e notório e affirmaram neste acto 

Francisco Manuel Corrêa, Gertrudes Rodrigues do Espírito Santo, 

Perpétua Gertrudes, Anna Joaquina viúva de Raphael Pires da Silva, 

Maria Antonia do Rosário, Jose Antonio da Guerra que appareceram 

nesta vereança a fazerem as suas avenças, que muito dos ditos foram 

avençados pelo dito escrivão e que vieram por lhes constar que as ditas 

avenças não valiam e que receberam do mesmo escrivão o dinheiro que 
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haviam dado menos a quantia de seiscentos réis que se presumem serem 

custas (...)134 

 

Para comprovar que o escrivão Bernardino, personagem principal dessa história narrada 

nas atas da Câmara, realmente havia cometido o abuso de sua autoridade, o documento 

apresenta nomes de algumas testemunhas do fato. No registro, lê-se a expressão “é 

público e notório”. A expressão usada indica que o fato não chegou ao conhecimento 

pelas bocas de um fiscal, mas por uma espécie de rumor que se espalhou, o que tornou o 

caso notório na esfera pública. A escolha da palavra “notório” também é sugestiva, 

porque ao ser escrita logo após a palavra “público”, indica um pleonasmo: é totalmente 

desnecessária, já que, gramaticalmente, ambas significam a mesma coisa. O que fica 

sugerido, então, é que a “notoriedade” do caso se dá particularmente pelo seu lado 

negativo. Então, ser “público” significa ser conhecido por todos, e “notório”, ser 

reconhecido por todos especificamente por alguma iniqüidade. Trata-se de um recurso 

oralizado da língua culta, e de um juízo de valor.  

 

A notícia das andanças do escrivão Bernardino é comprovada pelos testemunhos de 

Francisco Manuel Corrêa, Gertrudes Rodrigues do Espírito Santo, Perpétua Gertrudes, 

Anna Joaquina (viúva de Raphael Pires da Silva), Maria Antonia do Rosário, Jose 

Antonio da Guerra. Seus nomes aparecem apenas citados, sem nenhuma qualificação de 

tais pessoas. Quem eram, o que faziam, qual a idade, cor e estado civil, nada disso 

parece interessar ao documento. Muito embora eles sejam apenas testemunhas de 

comprovação de um fato público e notório, fica sugerida uma relevância ainda maior na 

citação dessas pessoas: a de que foram testemunhas oculares do caso. E isso faz uma 

enorme diferença em uma sociedade na qual a palavra falada se sobrepõe muitas vezes à 

escrita. Uma vez que o som é matéria perecível, e dura apenas o momento em que a 

palavra é pronunciada, seu conteúdo pode se perder no ar no mesmo instante em que é 

produzido, caso não haja um ouvinte. Por isso, o conhecimento que se transmite 

oralmente é sempre presencial, e nunca à distância. Aí então o valor que se dá ao 

indivíduo e ao que ele fala como a expressão de uma verdade, mesmo que essa verdade 

seja bastante individual e deturpada. O testemunho é a forma mais eficaz de 

comprovação em sociedades com níveis relevantes de iletrados.  

                                                 
134 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. 
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Assim como o conhecimento oral passa de um indivíduo para outro, modificado 

continuamente pelas particularidades de tempo, espaço e pessoa, a versão testemunhal 

de um fato segue a mesma sina. Caminhando de boca em boca, a notícia se modifica; 

individualiza-se pelo saber de quem a conta, mas também mantém uma base imutável, 

coletiva, que atravessa a individualidade. Assemelha-se, então, à tradição oral, que une 

o grupo à pessoa, e que possui o poder de se reinventar em tempos distintos. Mesmo a 

morte não se impõe como uma barreira na comunicação entre difusores dos 

conhecimentos orais, porque eles atravessam gerações135.  

 

Nesse raciocínio, a elevada quantidade de testemunhos de um fato pode garantir uma 

abrangência maior da verdade, já que a verdade está ao mesmo tempo diluída no saber 

individual e concentrada em um conhecimento coletivo unificante. A construção da 

versão testemunhal de um fato se faz no equilíbrio das inconsistências e das 

permanências entre as falas individuais até que se defina um escopo coletivo. Muitas 

vezes, esse denominador comum é bastante reduzido, de forma que ao fim de vários 

testemunhos, a junção de todos eles sustente poucas evidências. É por esse motivo que, 

geralmente, os registros escritos de investigações baseadas em depoimentos possuem 

um estilo rápido, de pouca análise e com grandes lacunas, como é o caso acima.  

 

Voltando ao caso de Bernardino, podemos atentar a outro detalhe: a rapidez com que o 

boato chega ao registro da Câmara. A ata é do dia 20 de maio de 1826, e o ocorrido na 

freguesia de Santo Amaro data dos dias 13 e 14 do mesmo mês. Isso quer dizer que 

aproximadamente uma semana após o escrivão ter atuado ilicitamente em uma freguesia 

considerada distante para os padrões da época, o fato, além de já ser público, também 

havia chegado aos ouvidos dos vereadores paulistanos a tempo de eles recolherem 

testemunhos e registrarem o caso. O que quer dizer que os rumores, a transmissão oral, 

                                                 
135 Na tradição oral, o conhecimento vem de um tempo imemorável, e se prolonga pela linhagem. Cada 
indivíduo é responsável por esse arcabouço cultural, de modo que as gerações representam uma contínua 
progressão de testemunhas daquele saber. Caso não haja um ouvinte, o conhecimento que não é grafado 
pode se perder. A cultura de toda uma sociedade periga se esvair quando a continuidade do conhecimento 
transmitido é rompida, quando uma geração não sucede à outra contiguamente. Hampâté Bâ, vendo as 
gerações de seu povo sendo dizimadas pelo colonialismo europeu, escreveu: “Se não nos apressarmos em 
reunir seus testemunhos e ensinamentos, todo o patrimônio cultural e espiritual de um povo cairá no 
esquecimento juntamente com eles, e uma geração jovem sem raízes ficará abandonada à própria sorte” 
BÂ, Amadou Hampâté. A tradição viva, in: KI-ZERBO (coord.) História geral da África: vol. I – 
metodologia e pré-história da África. São Paulo: Ática/UNESCO, 1982, p.189. 
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tem um ágil poder de multiplicação. Ainda mais se levarmos em conta que o documento 

não é restrito apenas a esse acontecimento até então trabalhado. Mais adiante virão 

muitas outras investigações de ações fraudulentas do escrivão Bernardino, o que irá 

demonstrar uma incrível capacidade da coleta de informações feita a partir de 

testemunhos orais, tendo quase sempre como ponto de partida histórias públicas e 

notórias.  

 

A capacidade de se levar um fato público ao registro da Câmara também tinha muito a 

ver com a influência daqueles que ouviam e transmitiam o caso. Assim como o escrivão 

Bernardino só era capaz das suas ações ilegais porque estava em parte respaldado pela 

oficialidade de cargo, o mesmo se repetia em outros casos. A ponte entre o 

conhecimento popular e o registro no papel estava certamente sujeita a um jogo de 

interesses particulares. Se os interesses do escrivão não eram compatíveis com os de 

outras pontas dessa armação, surgia um descompasso nas tramas do poder, que só podia 

ser resolvido caso um dos lados cedesse.  

 

Bernardino, ao praticar ações fraudulentas em benefício próprio, não só lesou uma 

parcela mais pobre da população, como também vereadores e outras autoridades mais 

abastadas e diretamente ligadas ao poder dito formal.  Não à toa, o documento do dia 20 

de maio de 1826 inicia da seguinte forma: 

 

São Paulo em a Casa da Camara e Paços do Concelho onde foi vindo o 

Doutor Juiz de Fora presidente do Senado Ernesto Ferreira Franca e os 

vereadores sargento-mor Francisco Mariano da Cunha, o sargento-mor 

José Manuel da Luz, e o procurador Antonio Justiniano de Souza para 

effeito de proceder sessão (...)136 

 

O nome grifado, do procurador Antônio Justiniano de Souza, que se dirige à Câmara 

Municipal para participar da sessão, aparece mais adiante como um dos lesados pelo 

escrivão. Eis a história: 

 

                                                 
136 AMWL, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. 
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(...) elle procurador no dia doze ou treze deste mez fôra achar os 

calceteiros seus empregados nas obras deste Concelho calçando a 

testada da casa em que mora o dito escrivão e com pedras do mesmo 

Concelho o que faz presumir outros descaminhos dos bens do Concelho 

pelo dito escrivão (...) 

 

Desta vez, o escrivão não precisou usar o seu domínio dos códigos da escrita para 

articular sua fraude. Bastou seu cargo influente e os acessos que este permitia. Ele 

aproveitou que era comum as pessoas, a fim de aumentar a renda, empregarem à 

municipalidade escravos ou funcionários particulares para obras da cidade, e desviou 

essa mão-de-obra em benefício próprio, acrescentando a isso o uso ilegal de material da 

Câmara para os reparos na sua própria casa.  

 

Outra vez se percebe certa rapidez e imprecisão no estilo das linhas documentais. 

Claramente a narrativa não está preocupada em qualificar o escrivão senão como um 

personagem fraudulento. Fora essa caracterização negativista, não se dá importância em 

dizer nem mesmo qual a rua em que ele morava, ainda que a sua casa fosse uma peça 

importante no cenário em que a história aconteceu. Além de mostrar um grau de 

intimidade entre os funcionários da Câmara visivelmente refletido no registro oficial da 

vereança, de modo que o endereço torna-se um detalhe desnecessário - como se todos se 

conhecessem -, o documento também desqualifica o escrivão, explicitando dele somente 

o que importa para julgá-lo corrupto. As informações que aparecem por todo o 

documento em nenhum momento o descrevem, apenas julgam. Temos apenas a 

transcrição de parte das falas daqueles que foram prejudicados por ele, ou que tomaram 

as dores das vítimas. E não sabemos também até que ponto essas falas possam ter sido 

alteradas. 

 

Esse testemunho, que se torna oficial a partir do momento em que é registrado nas 

vereanças, também contém uma série de imprecisões. O primeiro grifo do trecho do 

documento acima faz referência à inexatidão nos dias do ocorrido. A imprecisão é muito 

sutil e corriqueira, mas se torna simbólica nesse caso. O estilo despreocupado em narrar 

a história é também um indicativo da influência do tal procurador Antônio Justiniano de 

Souza na municipalidade. Ele não se preocupa em verificar ou comprovar sua palavra, 

nem mesmo por outros testemunhos. Ao contrário, o que ele faz é dar queixa de uma 
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ocorrência que lhe causou prejuízos poucos dias depois do acontecido, e mesmo que de 

modo impreciso a faz ser registrada. O escrivão, por sua vez, acusado de diversos 

crimes, em nenhum momento pôde registrar suas palavras, tendo sido destituído do 

cargo no mesmo dia em que as queixas contra ele tomaram as vereanças. O fato de ele 

ter sido substituído já no dia do registro das acusações também sugere uma trama prévia 

dos envolvidos para acusá-lo, o que indica um processo de boataria e conspiração 

anterior ao que nos chega pela Atas da Câmara. 

 

Uma última minúcia quanto ao trecho documental selecionado acima é a frase grifada 

“o que faz presumir outros descaminhos dos bens (...)”. Esse tipo de acusação sem 

provas, que se faz para construir suspeitos, surge de boatos assim como ajuda a 

proliferá-los, deixando que o gosto popular recolha essas suposições como verdades. 

Percebe-se que o importante no documento não é a comprovação de um fato, mas a 

corroboração de uma hipótese levantada por algumas figuras influentes no meio 

paulistano da época: a de que o escrivão Bernardino era corrupto. Para sustentar a tese, 

valia usar a força da palavra em todas as suas instâncias, inclusive a suposição. É esse 

tipo de interesse pessoal e de informalidade presente nos registros camerários que vão 

dando o tom de conversa e de palavra falada registrada sem censura às vereanças.  

 

Em sociedades nas quais a oralidade tem uma importância relevante, as pessoas se 

tornam a fonte essencial para se recorrer à verdade. Os argumentos não se apóiam 

unicamente em leis ou livros para se justificar, mas também nas falas. Por isso, é muito 

comum citar nomes de testemunhos e recordar de fatos que se tornaram públicos. Os 

argumentos são criados com base em acontecimentos que possam ser discutidos por 

muitos, e, por isso, pareçam verdadeiros. Nesse sentido, as histórias memoráveis, os 

conhecimentos tradicionais, os ditados populares, as lembranças coletivas comuns, tudo 

isso é trazido à tona para que a discussão fique em uma esfera a que o maior número de 

pessoas possa ter acesso, e então não pareça invencionice descolada da realidade.  

 

Assim, começar a fala recordando uma história exemplar, que possua elementos 

semelhantes àquela que se pretende contar em seguida, é uma forma de envolver o 

ouvinte no universo que se pretende trabalhar. No caso do escrivão Bernardino, que 

causou grande incômodo na Câmara Municipal de São Paulo na primeira metade do 

século XIX, os vereadores que o julgaram tornaram pública uma lembrança que talvez 
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só fosse comum a eles: a de que o tal escrivão já possuía antecedentes perigosos. O que 

fica claro, logo nas primeiras linhas do documento, é que Bernardino não será louvado, 

nem mesmo defendido. Segue a transcrição: 

 

São Paulo em a Casa da Camara e Paços do Concelho onde foi vindo o 

Doutor Juiz de Fora presidente do Senado Ernesto Ferreira Franca e os 

vereadores sargento-mor Francisco Mariano da Cunha, o sargento-mor 

José Manuel da Luz, e o procurador Antonio Justiniano de Souza para 

effeito de proceder sessão, sendo ahi pelos ditos vereadores e 

procurador foi dito que tem chegado á sua notícia muitas queixas contra 

o escrivão desta Camara Bernardino de Sena Reis e Almeida trazendo 

em lembrança que antes de entrar o mesmo a servir o referido officio 

fôra escrivão na Villa da Constituição da Comarca de Itu desta 

Província e que sendo aquela Villa creada de novo...........e sem 

concorrência de pessoas hábeis para ocuparem os officios de justiça 

parecia que o dito escrivão devia ser ahi tolerado ainda com alguns 

defeitos porém pouco tempo serviu e foi logo suspenso e 

immediatamente se ausentou para esta cidade.137 

 

Na sessão do dia 20 de maio de 1826, reúnem-se, junto com o já citado procurador, o 

Juiz de Fora e também presidente do senado, e mais dois sargentos-mores - um deles 

vereador -, para dizer que chegaram aos seus ouvidos notícias de queixas contra o 

escrivão da Câmara. Algumas fontes dessas denúncias serão mais tarde trabalhada. O 

início do documento tem apenas a preocupação de trazer à lembrança o passado daquele 

que em seguida será acusado. Assim se escreve na ata: “trazendo em lembrança”. Isso 

sugere um fato público, porque não seria possível recordar uma memória inexistente. 

Mas é também um recurso lingüístico, que serve para induzir a existência e a 

notoriedade de um fato não necessariamente antes divulgado, mas que se torna 

imediatamente famoso. É uma maneira de se coletivizar um conhecimento pessoal, 

fazendo com que ele pareça público de antemão.  

 

                                                 
137 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. 
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De uma maneira ou de outra, o que os sargentos-mores, o Juiz de Fora e o procurador 

afirmam é que Bernardino teve um passado vergonhoso. Eles relatam que o escrivão 

começara a sua carreira na Vila da Constituição, na comarca de Itu, na época recém-

recriada, e então argumentam que Bernardino somente pôde ocupar o cargo porque essa 

vila era nova e, na falta de outras pessoas capazes e hábeis para o ofício, fora aceitável 

alguém de menor capacidade e que apresentasse “alguns defeitos”; mas que mesmo em 

Itu ele teria sido rapidamente suspenso, e que logo em seguida se mudara para São 

Paulo. 

 

A fala daqueles que irão acusar o escrivão está voltada no sentido de desqualificá-lo, de 

dizer que Bernardino assumiu o cargo na Vila da Constituição da Comarca de Itu não 

por mérito, mas pela falta de alguém melhor. Para reforçar o argumento, os acusadores 

lembram que ele foi suspenso do seu ofício no antigo emprego, e dão a entender que ele 

era inábil como escrivão, e, por isso, perdeu o posto. Mas em nenhum momento 

especificam a causa de sua dispensa do cargo. Mais adiante no documento, quando as 

acusações recaem fortemente sobre ele, essa elipse sugere um paralelo entre ações 

ilícitas do escrivão em Itu e em São Paulo. Está formada a idéia da continuidade dos 

seus atos criminosos, mesmo que os documentos silenciem sobre o seu passado.  

 

O estilo do texto é passional e pessoal. Sabendo que o procurador que o acusa também 

foi vítima de um de seus golpes, fica claro que o emprego de certas palavras se dá 

meramente por força da expressão de sentimentos individuais no registro camerário. Um 

exemplo está na frase “parecia que o dito escrivão deveria aí ser tolerado ainda com 

alguns defeitos”. A frase diz respeito ao emprego anterior de Bernardino, na Vila da 

Constituição, na comarca de Itu, de modo a dizer que, tendo sido criado lá um cargo 

novo, era ainda aceitável um profissional não tão qualificado. A palavra “tolerado” 

remete à idéia de favor, de compaixão, rebaixando o escrivão a alguém incapaz, 

pequeno. No entanto, o que não fica claro no texto é por que alguém de capacidade 

notoriamente limitada havia sido contratado para trabalhar na Câmara Municipal de São 

Paulo, a mesma que o acusa tempos mais tarde de forma tão incisiva. E, ainda, como 

que alguém com defeitos aparentemente tão evidentes foi capaz de enganar sargentos-

mores, vereadores, Juízes de Fora, procuradores e outras parcelas da população.  
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Outra vez o tom passional do documento, que procura se justificar por argumentos 

muito vagos e pouco explicativos, indica que o que se escrevia nas atas era, em grande 

parte, registro de uma conversa informal recheada por interesses próprios, pouco 

burocratizada e dada à boataria e a divagações. Outro exemplo é que os “defeitos” 

atribuídos ao escrivão também não foram listados, mas mencionados de passagem, 

como forma de garantir no registro oficial que Bernardino era alguém passível de 

cometer todos os desvios de que lhe acusavam. 

 

Esse estilo passional e muito personalizado do registro camerário paulistano do século 

XIX indica uma série de contatos pessoais e uma informalidade muito presente na 

sociedade, como já discutido anteriormente. A grande e labiríntica rede de 

interpretações que se pode fazer a partir de um pequeno trecho documental aponta para 

possibilidades de investigação histórica muito rica nas esferas da oralidade, dos contatos 

pessoais e da inserção e presença da tradição oral na tradição escrita. Ao mesmo tempo, 

abre caminho para que se entenda tanto a sociedade estudada, quanto para se criar 

reflexões teóricas mais abrangentes. De todos os instigantes trechos do documento de 

20 de maio de 1826 da Câmara Municipal de São Paulo, talvez seja o próximo o que dá 

mais margem a reflexões. Segue: 

 

(...) o ex-vereador mais velho Francisco Xavier de Toledo achando-se 

servindo de Juiz de Fora pela lei viera a esta Camara com o segundo 

tabellião Kelly para suspender ao dito escrivão pelo erro que cometeu 

de passar o mandado de numero quarenta e três a folha sessenta e uma 

verso, e folhas sessenta e duas comprehendendo nelle o pagamento de 

quatrocentos e vinte e um mil e seiscentos e oitenta réis ao capitão João 

Rodrigues de Camargo Pires sem ordem delle juiz vereador e aos mais 

vereadores que assignaram na boa fé e na fé do escrivão o que se 

verifica clara e visivelmente com accrescimo posto no termo de vereança 

lavrado neste mesmo livro no dia quinze de abril próximo passado a 

folhas cento e vinte e oito verso e folhas cento e vinte e nove verso no fim 

do mesmo termo da maneira seguinte: e bem assim que se passe 

mandado para pagar-se o que se deve (cujo accrescentamento além de 

achar-se com letra differente bem se vê ser accrescentamento depois do 

termo encerrado e assignado conhecendo-se claramente que a Camara 
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não podia deliberar de semelhante maneira). “Pagar-se o que se vê” 

porque esta determinação seria illusoria visto não haver dinheiro para o 

pagamento de todas as dívidas (...)138 

 

O trecho selecionado narra mais uma fraude cometida por Bernardino: a alteração de 

um documento da Câmara depois da assinatura dos demais representantes. No caso, o 

escrivão aprovou o pagamento de uma dívida sem que o resto dos vereadores 

consentisse.  

 

Antes de tudo, vale atentar para a última frase grifada, que diz “visto não haver dinheiro 

para o pagamento de todas as dívidas”. A dívida em questão é da municipalidade para 

com o capitão João Rodrigues de Camargo Pires, a quem Bernardino aprovou o 

pagamento, e assim onerou a Câmara de uma despesa que talvez ela não pudesse cobrir. 

É provável que somente pela curta verba com que trabalhavam os vereadores é que essa 

fraude do escrivão veio tão rápido à tona. O documento diz que é claramente conhecido 

o fato de a Câmara não poder deliberar em prol do pagamento de todas as suas dívidas, 

uma vez que não possuía dinheiro para isso. O tema da pobreza e da fragilidade da 

municipalidade paulista oitocentista abre muitos vieses que não são do interesse deste 

estudo, mas que dizem muito sobre o cotidiano de uma cidade pequena e, em grande 

parte, empobrecida. 

 

Voltando ao começo do trecho, uma palavra se destaca. Diferentemente de outros 

trechos já abordados, o escrivão Bernardino não é de antemão julgado por falsário – o 

que não quer dizer que esse julgamento, mesmo explícito, não se apresente nas linhas 

seguintes. Mas o que está realmente registrado é que ele seria suspenso por um “erro” 

que cometeu, ao ordenar que se passasse um mandato de pagamento da dívida. A 

palavra “erro”, ainda que nesse caso não signifique “engano”, mas sim um ato 

deliberadamente equivocado, ameniza a fraude do escrivão, o que não ocorre em 

nenhum outro trecho do documento. Esse talvez seja o único diálogo que o texto faz 

com as suas primeiras palavras, quando logo no início afirma que Bernardino possuía 

alguns defeitos, que ele era inábil. Seu “erro” pode então ser julgado como inaptidão, e 

não como corrupção, até mesmo porque a relação entre ele e o capitão beneficiado pela 

                                                 
138 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. 



 88 

sua falha não está evidenciada no texto. A escolha da palavra é, possivelmente, 

imprecisa, o que também denuncia um estilo que, se não oral, menos preocupado com a 

formalidade e exatidão do conteúdo. Ainda mais quando, logo em seguida, o documento 

caracteriza o escrivão não como incapaz, mas como corrupto, dizendo que Bernardino 

agiu de má fé ao acrescentar uma informação no texto depois de os outros responsáveis 

já terem deliberado e assinado.  

 

Novamente a força da palavra falada faz-se presente, e, nesse enxerto, muito 

evidenciada pelos próprios argumentos daqueles que se sentiram enganados pelo 

escrivão. A frase “assignaram na boa fé e na fé do escrivão o que se verifica clara e 

visivelmente com accrescimo posto no termo de vereança lavrado neste mesmo livro” 

mostra como a expressão “é verdade e dou fé”, muito usada nos documentos oficiais, 

não era meramente uma burocracia, uma banalidade, mas realmente um indicativo de 

que o texto que a antecedia tinha valor. E seu valor não vinha da escrita em si, mas da 

pessoa que escrevia, ou daquela que ditava para outro escrever. Dava-se mais 

importância para o homem e menos para o registro. Na tradição oral, na qual o 

conhecimento todo está arquivado na memória, e a sua transmissão é presencial e nunca 

à distância, a palavra vale o mesmo que aquele que a pronunciou, pois não há 

intermediações. O juramento é a comprovação da verdade, sem passar por nenhuma 

outra instância. A moral que determina a verdade e a mentira nas sociedades em que a 

tradição oral é forte perpassa o cunho espiritual e religioso da palavra. Mentir é pecar, é 

desligar-se tanto de si quanto do coletivo, porque a palavra é criadora, é fonte única de 

conhecimento, e distorcer a verdade é embaçar a visão do mundo; é uma traição a si 

próprio e uma traição ao coletivo, porque o mentiroso faz desabar os pilares de 

conhecimento que garantem a todos a sobrevivência e o entendimento do universo. E 

quando esses valores da tradição oral penetram na tradição escrita, vemos usos de 

termos como “dou fé” para comprovar a veracidade do texto139.  

 

Por isso a indignação com Bernardino é tão presente no documento. Os vereadores, ao 

confiarem sua fé na fé do escrivão, foram traídos. Tendo confiado na palavra dele, só 

                                                 
139 A questão da mentira em povos de tradição oral também aparece na obra BÂ, Amadou Hampâté. A 
tradição viva, in: KI-ZERBO (coord.) História geral da África: vol. I – metodologia e pré-história da 
África, nas seguintes palavras: “Quando alguém pensa uma coisa e diz outra, separa-se de si mesmo. 
Rompe a unidade sagrada, reflexo da unidade cósmica, criando desarmonia dentro e ao redor de si”, 
p.187. 
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foram descobrir que haviam sido enganados quando se depararam com a sua caligrafia, 

que apareceu acrescentando informações posteriores às assinaturas dos vereadores.  

 

Bernardino certamente entendeu o poder da sua palavra, tanto a falada quanto a escrita. 

Influenciou pessoas a lhe pagarem avenças e alterou um documento oficial depois de 

este já estar assinado. Por outro lado, os vereadores também reconheceram esse perigo. 

O trecho abaixo, em mais um dos desacatos do escrivão, mostra isso: 

 

(...) o dito escrivão é tão tresloucado que tendo Manuel Pinto dos Santos 

arrematante das casinhas feito um requerimento a Camara fôra 

remettido ao almotacel para informar, e o mesmo mandou ao dito 

escrivão que informasse com as posturas porém este com a maior 

incivilidade e petulância passou a dar o seu parecer propondo uma nova 

legislação com as seguintes linhas – “e além disso buscar meios de 

alliviar o mesmo commercio das penas impostas pelas leis aos 

atravessadores”- e com estes factos desacredita as deliberações da 

Camara (...)140 

 

 

O excerto acima faz referência ao descumprimento das posturas urbanas no que diz 

respeito ao comércio. As posturas urbanas, apesar de não terem força de lei, 

representavam uma tentativa de controle e ordenação possível da dinâmica citadina. Os 

vereadores paulistanos não tinham força para promulgar leis, mas faziam códigos com 

os quais buscavam manter certo controle urbano141. Por isso, o desrespeito aos códigos 

era visto como um descumprimento à única forma de legislação a que os funcionários 

municipais tinham domínio.  

 

                                                 
140 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. 
141 Na obra DOLHNIKOFF, Miriam. Caminhos da conciliação  – o poder provincial em São Paulo 
(1835-1850). São Paulo: dissertação de mestrado, Departamento de História / USP, 1993, sobretudo nos 
dois primeiros capítulos, já citados, a autora acompanha as modificações políticas da cidade de São Paulo 
na primeira metade do século XIX de modo a traçar linhas interpretativas sobre o poder da província 
frente ao poder central. Uma das conclusões de Miriam Dolhnikoff é que São Paulo vai gradativamente 
perdendo força e poder político devido à tendência centralizadora do Império, de modo que os 
funcionários municipais não tinham realmente força para legislar, o que os obrigava a promulgar códigos, 
como os das Posturas urbanas, e se preocupar mais com as questões pequenas do cotidiano. Essa 
sugestão, que surge da análise da autora, ajuda a entender por que as vereanças eram tão recheadas por 
histórias aparentemente pequenas para a Câmara, como casos de brigas de vizinhos, por exemplo.  
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Quando, na última linha do trecho citado lê-se “e com estes factos desacredita as 

deliberações da Camara”, o que se entende é que os vereadores reconhecem a 

influência do escrivão, capaz de influenciar pessoas pela sua palavra falada, assim como 

legitimar oficialmente idéias subversivas ao registrá-las na Câmara. O que Bernardino 

fez, no caso, foi dar a sua opinião sobre um código de postura, contradizendo o que 

estava previsto. Porém, a opinião individual não deveria caber nas linhas de um registro 

que se pretende mais burocratizado. Os padrões institucionais deveriam dar o tom do 

texto, de modo que o coletivo não abarcasse o individual em nenhum momento - que é o 

contrário do que acontece na tradição oral. Nos registros oficiais, como são as atas da 

Câmara, a personalidade do escrevente não poderia estar presente, porque isso 

representaria o risco de ela carregar junto conteúdos subversivos. O caso de Bernardino 

comprova isso. Mas o irônico é que o tom passional quem o acusa acaba por comprovar 

a mesma afirmação, e igualmente “desacredita as deliberações da Câmara.”  

 

Se na tradição oral o individual representa também a linhagem, e seu conhecimento é 

compartilhado com muitos, na tradição escrita muitas vezes se busca separar o pessoal 

do coletivo; haja vista a questão da autoria, que se encaixa muito mais na escrita do que 

na fala. No momento em que Bernardino resolveu discutir as deliberações da Câmara, 

desqualificou um coletivo a quem ele devia obediência acima e antes do individual. Seu 

ato, não por menos, é definido como “incivilidade”. Ele é incivil no sentido de não 

respeitar a lei que está acima dele, aquela que garantia a sociabilidade entre os seus.  

 

Por ter desacreditado deliberações que estavam acima de sua autoridade, o escrivão foi 

chamado de “tresloucado”. A adjetivação, que está nas primeiras linhas do trecho do 

documento acima, faz parte de um vocabulário muito pouco usual em um registro 

formal. Definir Bernardino como “tresloucado” demonstra novamente um estilo 

passional e personalizado nas atas da Câmara paulistana. A ofensa ao escrivão está fora 

da esfera do profissional. Desta vez, ele não foi tratado como inábil, tampouco corrupto, 

mas como um louco. O julgamento que se fez dele é estritamente pessoal e emotivo.  

 

Bernardino armou uma série de outras tramas para usar a influência de seu cargo de 

escrivão da Câmara em benefício próprio. Quase sempre as suas fraudes envolviam o 

desvio de dinheiro. Além das já citadas, também ganhou dinheiro cobrando taxa de selo 

para documentos que não foram selados; 
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(...) a folhas duzentas e quarenta e quatro do livro actual do registro 

acha-se registrada uma portaria do dito vereador mais velho Toledo 

servindo de Juiz de Fora pela lei pela qual consta que o dito escrivão 

entregava vários papeis sujeitos a taxa do sello sem serem sellados 

(...)142 

 

recebeu por serviços que não lhe cabiam; 

 

(...) que recebe custas descriptas para a raza em certidões e outros 

papeis contados por elle sem serem contados pelo contador do juízo 

(...)143 

 

entre outros. Porém, os seus desvios de conduta não foram marcados por grandes golpes 

financeiros. Sua atuação teve maior importância no sentido de mostrar os níveis 

possíveis de influência que um escrivão podia ter naquela sociedade paulistana 

oitocentista com grande índice de iletramento. A confiança na palavra falada e a força 

das tradições orais produziam um descompasso com as hierarquias oficiais, que eram 

todas baseadas na palavra escrita e burocrática. A agilidade da oralidade, capaz de se 

adaptar e se reinventar mais rápida e sutilmente que a escrita, transformava os registros 

camerários em um misto de formalidade e informalidade no qual ficava difícil separar 

um do outro. Bernardino trouxe para o coletivo – que, no caso, era representado pela 

municipalidade – as suas próprias idéias, experiências e vontades, sem deliberá-las com 

as outras autoridades. Pelo menos assim o acusam no enviesado documento de 20 de 

maio de 1826, narrando que o escrivão 

 

(...) tem escripto só com a sua assignatura a autoridades e pessoas 

condecoradas cartas que deveriam ser rogativas e assignadas pela 

Camara (...)144 

 

                                                 
142 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. 
143 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. 
144 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. 
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Ao assinar cartas a pessoas condecoradas somente com a sua assinatura, Bernardino 

reduziu a distância entre ele e outras autoridades, trazendo-as para perto. Era a mesma 

articulação pela qual a oralidade, nas relações da pequena São Paulo oitocentista, 

aproximava pessoas de diferentes grupos sociais. A quitandeira, com sua conversa e 

seus quitutes, podia se tornar mais influente na esfera política, por exemplo, ao se 

aproximar de um cliente importante durante suas horas de comércio; ou se ambos 

vivessem em casas próximas e tivesse boa relação. Essa transgressão de barreira, essa 

queima de etapas burocráticas para se chegar a diferentes níveis de poder, caminhava 

pelos meandros da oralidade, da fala propriamente dita, e de uma escrita que se deixava 

invadir pelas articulações informais da palavra falada. 

 

Enfim, o desfecho dessa história de Bernardino, que é igualmente exemplar. Depois de 

serem apresentados todos os motivos para que ele fosse considerado culpado, assim 

termina sua história como escrivão da Câmara: 

 

(...) queixa-se o publico do mesmo escrivão ter innovado levar a quantia 

de cento e cincoenta réis dos recibos pelos pagamentos feitos pelos 

procuradores e com effeito se acha no livro de mandados algumas 

quitações com cento e cincoenta réis a margem e pg. nestas 

circumstancias sendo indecoroso que o dito escrivão continue a servir o 

dito officio e sendo elles veredores e procuradores responsável accordou 

a Camara que fosse suspenso o dito escrivão lavrando-se a competente 

portaria para lhe ser intimada a mesma (...)145 

 

Depois de fechada a sessão das vereanças do dia 20 de maio de 1826, Bernardino 

deixou de ser escrivão da Câmara, dando lugar ao interino primeiro tabelião Francisco 

José Barbosa, que foi quem redigiu o documento analisado. Por fim, ainda coube nas 

linhas do texto dizer que também o público, ainda que não se especifique quem 

exatamente o compõe, andava se queixando de Bernardino por ele ter inventado outro 

“imposto” que recaía sobre os procuradores. Uma última vez no documento 

encontramos os mesmos indícios de oralidade, como, por exemplo, a omissão dos 

representantes que definiriam o tal “público” que se queixa, tornando Bernardino um 

                                                 
145 AMWL. Atas da Câmara, volume XXIII, ano 1826, p. 490-495. 
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criminoso sem vítima. E outra vez um adjetivo passional, que reitera o personalismo do 

texto. No caso, trata-se da palavra “indecoroso”, usado para classificar a possibilidade 

de permanência no cargo de um escrivão aparentemente tão corrupto.  

 

O escrivão Bernardino trapaceou muitos com suas artimanhas. Inventou personagens, 

cobrou impostos inexistentes, ludibriou, usou de sua influência e se tornou um 

personagem-síntese daquilo tudo o que muitos outros faziam dentro de suas esferas de 

poder usando a palavra falada como ferramenta básica de sobrevivência. O que o torna 

ainda mais especial é sua capacidade de registrar o que bem entendesse daquilo que 

fazia. Mas isso não quer dizer que agisse sempre levado por essa consciência de seu 

poder146. Não sabemos de fato quem é Bernardino. Talvez um mestiço, quem sabe um 

profundo sabedor das tradições orais. Se assim fosse, a sua aproximação com os saberes 

orais, e os usos que dava a eles, não se tratava unicamente de uma estratégia de poder, 

mas de uma participação natural nas tradições a que se ligava. Talvez por isso, levado 

por uma visão de mundo mais tradicional, fosse de encontro às normas e burocracias 

institucionais; e seus próprios textos sofressem influência dessa sua formação oral. 

Acho difícil acreditar, por tudo o que já foi analisado, que nele não habitassem 

conhecimentos ancestrais. Todas suas artimanhas, no fundo, representam várias das 

tramas de outros tantos, em uma cidade cheia de possibilidades e mestiça de existências.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Em BARRETO, Lima. Op Cit, em certa parte das recordações do escrivão Isaías Caminha, ele retorna 
a uma vez que, estando na delegacia, viu entrar uma falante lavadeira. Afirma: “A raparina falava 
desigualmente: ora alongava as sílabas, ora fazia desaparecer outras; mas sempre possuída das palavras, 
com um forte aceno de paixão, superposto ao choro. As palavras saíam-lhe animadas, cheias de uma 
grande dor, bem distante da pueril querela que as provocava. Vinham das profundezas do seu ser, das 
longínquas partes que guardam uma inconsciente memória do passado, para manifestarem o desespero 
daquela vida, os sofrimentos milenares que a natureza lhe fazia sofrer e os homens conseguiram 
aumentar. Senti-me comunicado de sua imensa emoção; ela penetrava-me tão fundo que despertava nas 
minhas células já esquecidas a memória enfraquecida desses sofrimentos contínuos que me pareciam 
eternos; e achando-os por debaixo das noções livrescas, por debaixo da palavra articulada, no fundo da 
minha organização, espantei-me, aterrei-me, tive desesperos e cristalizei uma angústia que me andava 
esparsa”, p. 62. Assim, Isaías, mais do que nos contar sobre o poder da palavra nesses grupos menos 
remediados, conta-nos como ele mesmo, tomado por essas palavras da lavadeira, sentia-se próximo dela e 
de seu sofrimento; próximo, ainda, e principalmente, da oralidade dela, que lhe arranhava a educação 
livresca. 
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Considerações finais 
 

Ainda na iniciação científica, ao me debruçar sobre os documentos camerários, fossem 

eles as Atas da Câmara ou os Papéis Avulsos, senti que tais conjuntos documentais 

poderiam contar mais sobre a cidade do que eles aparentavam às vistas grossas. Na 

época, a preocupação maior da pesquisa era levantar dados sobre mulheres requerentes 

junto à municipalidade no começo do século XIX, de modo que as questões sobre 

tradições orais e oralidade não existiam, ou estavam em segundo plano.  

 

Contudo, durante esse processo de trabalho, esses indícios da palavra oral presentes nos 

registros oficiais passaram a me intrigar. Dentre as diversas possibilidades que esses 

indícios me sugeriam, a que mais clamava por ser estudada - pelo menos para mim, 

naquele momento -, era a idéia de analisar essa forte presença de uma escrita informal 

dentro dos documentos municipais; isso porque uma vez que a questão de gênero ainda 

norteava o trabalho, perceber essas “escapadas” no vocabulário dito oficial, era também 

uma maneira de encontrar fiapos de “vozes” desses grupos menos privilegiados e mais 

distantes das esferas de poder, e dos quais as mulheres também faziam parte. Assim, 

abria-se a possibilidade de novas abordagens teórico-metodológicas na historiografia 

(neste caso, da cidade de São Paulo oitocentista), que consistia no uso de documentos 

oficiais no estudo esferas sociais apartadas tanto da política quanto de certos ramos da 

economia.  

 

Porém, a questão de gênero não havia sido completamente abandonada. As figuras 

femininas de diversas classes, mapeadas durante o processo, indicavam para um ponto 

de encontro entre os trabalhos de tradições orais, de oralidade e a historiografia de 

gênero. As questões eram: tendo em mãos uma historiografia tão densa e já consolidada, 

que percebe em muitas sociedades a predileção do gênero feminino para a constituição e 

manutenção de saberes orais, como utilizá-la trazendo as mesmas questões e as mesmas 

personagens para o estudo da palavra falada, e como trabalhar essas tramas de poder 

também dentro de esferas mais formais, como a política.  A idéia historiograficamente 

bem difundida de uma cidade de São Paulo oitocentista pequena, muito provinciana, e 

cujos diferentes grupos sociais vivam próximos, incluindo as mulheres de comércio 
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volante, foi o que criou o cenário ideal para se estudar a palavra falada, que sempre em 

diálogo com a escrita, preservava e reconstruía tradições orais.   

 

Mas uma vez que os documentos só apresentavam em suas linhas “fiapos” de vozes 

femininas (ou de outros grupos menos privilegiados nas esferas oficiais de poder), foi 

preciso pensar em uma maneira de se analisar a própria natureza dos documentos 

formais, buscando em todo o seu conteúdo, assim como nas suas elipses e também na 

sua forma (estilo literário), momentos em que a palavra falada escapava da censura e 

virava registro oficial. A partir daí, seguindo essa evidência, foi então possível abrir 

campos para se estudar tradições orais e oralidade, tanto se elas se mostrassem 

vinculadas a uma personagem feminina ou quanto a qualquer outro grupo 

historicamente menos favorecido. 

 

Casos relatados como o do colchão perdido ou o do porteiro do cemitério ajudaram a 

corroborar as hipóteses de que as esferas de poder ditas oficiais estavam impregnadas 

pelos arranjos sociais, e que estes, por suas vezes, eram territórios de pessoas que não 

tinham acesso direto à política ou a alguns ramos da economia. Portanto, era o contato 

social entre diferentes classes que permitia esse acesso; e, muitas vezes, como se viu, 

esses poderes podiam falar mais alto que uma lei ou um Código de Postura. Assim 

como as tradições orais e escritas se alimentavam mutuamente, também os grupos de 

diversas classes trocavam favores para preencher as lacunas legislativas, ou para burlá-

las, quando não para modificá-las. 

 

A partir dessas premissas já indicadas pela historiografia da cidade e pelos documentos 

trabalhados, a pesquisa cada vez mais buscou aprofundar a análise documental, isso por 

acreditar que somente na minuciosa investigação de cada palavra dos documentos 

formais é que seriam criadas possibilidades de expandir o cenário historiográfico no 

qual as tradições orais e oralidade, assim como seus personagens difusores, pudessem 

aparecer e se mostrar como agentes históricos. Para se criar novas perspectivas quanto 

ao uso das fontes trabalhadas, foi preciso compreender e questionar a própria natureza 

dos documentos e os conjuntos documentais. Para isso, deu-se privilégio o trabalho com 

um menor número casos, mas que fossem aqueles que permitissem esse estudo 

detalhado do seu conteúdo e da apresentação estilística desse conteúdo, interrogando 

não apenas a história contada naquele registro, mas o registro em si.  
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Aos poucos, percebeu-se que havia alguns personagens mais indicados para se entender 

a aproximação entre a palavra falada e a escrita. Tais figuras como os Juízes de Paz e os 

escribas faziam parte de um grupo de pessoas capazes de transitar mais livremente entre 

os domínios das duas tradições, a oral e a escrita, de modo a flagrar ou proporcionar 

momentos de interação íntima entre elas. Por isso, o caso do escrivão me pareceu tão 

singular e simbólico para fechar o texto.  

 

Tal caso, usado como síntese de quase tudo o que foi dito anteriormente, além de dar 

suas próprias contribuições para o estudo, mostra uma cidade cuja complexidade de 

seus personagens e de suas instituições configurava-se por um jogo pouco definido 

entre essas duas forças muito poderosas, que são a tradição oral e a escrita. Enfrentando-

se e unindo-se, elas formam uma realidade de difícil acesso e perigosa para o 

historiador, mais ainda sim muito instigante.  

 

Portanto, o estudo se configura como uma análise das histórias da cidade e de seus 

personagens, assim como também o levantamento dos interesses e necessidades que 

moviam essas tramas e essas pessoas, partindo da hipótese de que é possível estudar a 

palavra falada e seus desdobramentos a partir de documentos oficiais. O que se 

pretendeu foi ampliar as condições teórico-metodológicas de grupos pouco ou nada 

letrados e, para isso, foi preciso que se buscasse outras maneiras de se abordar 

documentos ditos oficiais, interrogando-os em forma, conteúdo e natureza. 

 

A cidade de São Paulo do século XIX permitiu esse estudo principalmente pela sua 

dimensão reduzida e pela documentação que ela apresenta. No entanto, acredito que tal 

emprego teórico-metodológico das fontes possa ser ampliado para outras sociedades, de 

proporções e realidades diferentes, uma vez que a oralidade e a tradição não 

necessariamente (e talvez nem eventualmente) desaparecem nas sociedades em que as 

instituições de poder já estão mais fortemente arraigadas pela tradição escrita. O próprio 

estudo presente mostra isso, o se deparar com uma cidade cuja escrita já era a cultura 

dominante, mas ainda assim encontramos uma teia de conhecimento orais e tradições 

populares espalhadas em todas as esferas sociais e políticas.  
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Anexo 

A íntegra do documento utilizado no capítulo 3: 

 

20 de maio de 1826. 

São Paulo em a Casa da Camara e Paços do Concelho onde foi vindo o 

Doutor Juiz de Fora presidente do Senado Ernesto Ferreira Franca e os 

vereadores sargento-mor Francisco Mariano da Cunha, o sargento-mor 

José Manuel da Luz, e o procurador Antonio Justiniano de Souza para 

effeito de proceder sessão, sendo ahi pelos ditos vereadores e 

procurador foi dito que tem chegado á sua notícia muitas queixas contra 

o escrivão desta Camara Bernardino de Sena Reis e Almeida trazendo 

em lembrança que antes de entrar o mesmo a servir o referido officio 

fôra escrivão na Villa da Constituição da Comarca de Itu desta 

Província e que sendo aquela Villa creada de novo...........e sem 

concorrência de pessoas hábeis para ocuparem os officios de justiça 

parecia que o dito escrivão devia ser ahi tolerado ainda com alguns 

defeitos porém pouco tempo serviu e foi logo suspenso e 

immediatamente se ausentou para esta cidade. Que o mesmo escrivão 

era vergonhosamente accusado de levar busca de livros pendentes, e que 

havendo grande dependência de certidões do juramento da Constituição 

há também clamor dos emolumentos que o dito escrivão exige tendo no 

princípio levado menores e que tem ido accrescentando: que tem 

escripto só com a sua assignatura a autoridades e pessoas condecoradas 

cartas que deveriam ser rogativas e assignadas pela Camara: que o ex-

vereador mais velho Francisco Xavier de Toledo achando-se servindo de 

Juiz de Fora pela lei viera a esta Camara com o segundo tabellião Kelly 

para suspender ao dito escrivão pelo erro que cometeu de passar o 

mandado de numero quarenta e três a folha sessenta e uma verso, e 

folhas sessenta e duas comprehendendo nelle o pagamento de 

quatrocentos e vinte e um mil e seiscentos e oitenta réis ao capitão João 

Rodrigues de Camargo Pires sem ordem delle juiz vereador e aos mais 

vereadores que assignaram na boa fé e na fé do escrivão o que se 

verifica clara e visivelmente com accrescimo posto no termo de vereança 
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lavrado neste mesmo livro no dia quinze de abril próximo passado a 

folhas cento e vinte e oito verso e folhas cento e vinte e nove verso no fim 

do mesmo termo da maneira seguinte: e bem assim que se passe 

mandado para pagar-se o que se deve (cujo accrescentamento além de 

achar-se com letra differente bem se vê ser accrescentamento depois do 

termo encerrado e assignado conhecendo-se claramente que a Camara 

não podia deliberar de semelhante maneira). “Pagar-se o que se vê” 

porque esta determinação seria illusoria visto não haver dinheiro para o 

pagamento de todas as dívidas: que elle segundo vereador, o terceiro 

capitão Francisco Mariano Galvão que se acha ausente e elle 

procurador tomaram posse aos dois deste mez e anno recebendo elle 

segundo vereador a vara de Juiz de Fora e procurando-se logo pelo 

inventario dos bens do Concelho respondeu o dito escrivão que havia um 

livro mas que não estava em uso fazer-se esse inventario e sendo-lhe 

determinado que immediatamente o fizesse, até agora o não tem 

cumprido: que igualmente até hoje não leu o regimento delles 

vereadores nem os provimentos que lhe é tão recommendado: que tendo 

esta Camara em maio do anno próximo passado recebido ordem do 

Doutor Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca em virtude de outra da 

Secretaria de Estado para formar e remetter um mappa da população 

desta cidade e seu termo e outros quesitos seus antecessores nunca 

puderam conseguir do dito escrivão o dito mappa e só a pouco remetteu-

se: que elle procurador no dia doze ou treze deste mez fôra achar os 

calceteiros seus empregados nas obras deste Concelho calçando a 

testada da casa em que mora o dito escrivão e com pedras do mesmo 

Concelho o que faz presumir outros descaminhos dos bens do Concelho 

pelo dito escrivão: que a folhas duzentas e quarenta e quatro do livro 

actual do registro acha-se registrada uma portaria do dito vereador 

mais velho Toledo servindo de Juiz de Fora pela lei pela qual consta que 

o dito escrivão entregava vários papeis sujeitos a taxa do sello sem 

serem sellados: que fazendo-se Camara no dia treze deste mez e tendo-se 

positivamente em vista darem-se providencias sobre a festa de Corpus 

Christi que deveria impreterivelmente cumprir nos dias quatorze e 

quinze porém o mesmo escrivão não só as não cumpriu como sem 
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licença desta Camara ausentou-se para a freguesia de Santo Amaro e 

alli cometeu o maior dos absurdos pois com a influencia da 

representação de seu officio poude illudir ao vintenario ao escrivão da 

vintena e o aferidor e com elles andou corregendo as vendas e botequins 

examinando balanças e pesos medidas fez avenças e recebeu dinheiros e 

até verificou uma condemnação em Reginaldo da Silva da quantia de 

seiscentos réis o que é público e notório e affirmaram neste acto 

Francisco Manuel Corrêa, Gertrudes Rodrigues do Espírito Santo, 

Perpétua Gertrudes, Anna Joaquina viúva de Raphael Pires da Silva, 

Maria Antonia do Rosário, Jose Antonio da Guerra que appareceram 

nesta vereança a fazerem as suas avenças, que muito dos ditos foram 

avençados pelo dito escrivão e que vieram por lhes constar que as ditas 

avenças não valiam e que receberam do mesmo escrivão o dinheiro que 

haviam dado menos a quantia de seiscentos réis que se presumem serem 

custas: que o dito escrivão é tão tresloucado que tendo Manuel Pinto 

dos Santos arrematante das casinhas feito um requerimento a Camara 

fôra remettido ao almotacel para informar, e o mesmo mandou ao dito 

escrivão que informasse com as posturas porém este com a maior 

incivilidade e petulância passou a dar o seu parecer propondo uma nova 

legislação com as seguintes linhas – “e além disso buscar meios de 

alliviar o mesmo commercio das penas impostas pelas leis aos 

atravessadores”- e com estes factos desacredita as deliberações da 

Camara: que mandando a Camara transacta proceder a avaliação da 

obra do beco do Collegio e sendo esta dilligencia sempre feita ex-officio 

cobrou do Padre João José Vieira Ramalho pela conta lançada no 

documento que se offerece para ser copiado o total de quatro mil e cento 

e setenta: que recebe custas descriptas para a raza em certidões e outros 

papeis contados por elle sem serem contados pelo contador do juízo: que 

finalmente queixa-se o publico do mesmo escrivão ter innovado levar a 

quantia de cento e cincoenta réis dos recibos pelos pagamentos feitos 

pelos procuradores e com effeito se acha no livro de mandados algumas 

quitações com cento e cincoenta réis a margem e pg. nestas 

circumstancias sendo indecoroso que o dito escrivão continue a servir o 

dito officio e sendo elles veredores e procuradores responsável accordou 
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a Camara que fosse suspenso o dito escrivão lavrando-se a competente 

portaria para lhe ser intimada a mesma. Suspeição digo a mesma 

suspeição remettendo-se por traslado authentico esta acta do Doutor 

Juiz de Fora e presidente da Camara com todos os papeis concernentes 

para o mesmo proceder na forma da lei: e logo se accordou que eu 

primeiro tabellião Francisco José Barbosa ficasse servindo 

interinamente de escrivão desta Camara. Outrosim accordou-se que por 

não haver tempo ficasse o expediente para a próxima sessão. Hem 

também accordou-se que eu escrivão interino recebesse todos os papéis 

e livros desta Camara enquanto não se verificasse além da chave do 

archivo um os membros da Camara levasse a chave da primeira sala e 

eu escrivão da segunda. E nada mais houve de eu para constar fiz este 

termo em que assignaram eu Francisco José Barbosa tabellião que o 

escrevi – França – Cunha  - Luz – Souza. 
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