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Códigos, regras e ornamentos nos
secretários, manuais e
métodos de escrever cartas: a
tradição luso-brasileira.1
SOCORRO DE FÁTIMA PACÍFICO BARBOSA

UFPB/CNPq2

Resumo
Desde o século XVI, a prática epistolar foi regida pelos manuais de escrever cartas, ou
pelos famosos Secretários que, a partir de um código regrado pela ars dictaminnis,
orientavam a produção epistolar, através da obediência às regras e à imitação de modelos exemplares, como era próprio da arte de escrever à época. Em Portugal, o primeiro
exemplar do gênero foi Corte na aldeia (1619), escrito por Francisco Rodrigues Lobo,
cuja destinação primeira foram os portugueses desalojados da Corte, pela dominação
filipina. Com destinação primeira aos cortesãos, os manuais passaram gradativamente do círculo letrado e escolar para uma destinação popular, revelada através do seu
formato e da sua autoria. Este trabalho discute estes tratados a partir da sua longa
duração –XVII a XIX–, seus usos e representações, além da permanência de suas regras e
das suas eventuais descontinuidades. Nessa perspectiva, trataremos sobre o Secretario
portuguez ou methodo de escrever cartas (1746) de Francisco José Freire, um dos
livros mais citados nos inventários do Brasil Colonial, e o Novo secretario portuguez
1 Para Márcia Abreu, que, com suas indagações desafiadoras, contribuiu para o aprimoramento deste
trabalho.
2 Este trabalho traz resultados parciais da pesquisa A escrita epistolar nos periódicos do século XIX e a
constituição do campo literário brasileiro, financiada pelo CNPq, com bolsa de produtividade.
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ou Codigo espistolar (1846) de José Inácio Roquete, um dos tratados que assumem,
mesmo que para contestar, a sua filiação ao livro de Freire, o Cândido Lusitano.
Palavras-chave: Escrita epistolar, Código epistolar, Cultura escrita luso-brasileira

Abstract
As of the sixteenth century, the practice of letter writing was dictated by the epistolary manuals, or
the famous Secretaries. Based on a code ruled by ars dictaminnis, the Secretaries guided the production of letters, on complying to rules and imitating the most important writing models, as was proper
to the art of writing in that period. In Portugal, the first example of this genre, Corte na Aldeia (1619),
was written by Francisco Rodrigues Lobo. Initially addressed to courtiers, the manuals gradually
shifted from the literate sphere to the illiterate population, returning, by means of the school, to the
domain of the literate elite. This essay [paper] discusses these treaties taking into account their lasting duration, their uses and representations, as well as the permanence of their rules, and occasional
discontinuities. Guided by circulation criteria, I will address the Secretario Portuguez ou methodo
de escrever cartas (1746), by Francisco José Freire, one of the most quoted books in the inventory
from Colonial Brazil, and the Novo secretario portuguez ou Codigo Epistolar (1846), by Jose Ignacio
Roquete, a manual which confirms, in spite of its challenging stance, its affiliation to the book by
Freire, the Cândido Lusitano.

Keywords: Epistolary writing, epistolary manual, Luso-brazilian writing culture

Nos últimos tempos, vários estudos têm dado visibilidade à prática epistolar no Brasil e, mais especificamente, aos seus manuais, ou artes de
escrever, comummente designados pelo epíteto de Secretário (Miranda,
2000; Vasconcellos, 2008; Almada, 2010). Na França, o livro dirigido
por Roger Chartier (1991), já chama a atenção para o número significativo de 193 secretários publicados naquele século e inscreve estes manuais em um tempo longo da história sobretudo “l’inertie du genre, La
stabilité de ses convention, la fréquence des réemplois exigeaint, pour
l’étude de La norme épistolaire, d’élargir l’échelle de l’observation”
(1991: 11). Estas características obrigam o historiador a confrontar os
manuais do século XIX com aqueles publicados em séculos anteriores.
Neste artigo, elegemos três desses manuais, sendo dois do período colonial –Corte na Aldeia (1619), de Francisco Rodrigues Lobo
e o Secretario Portuguez (1745), de Francisco José Freire, o Cândido
Lusitano– e um do período Imperial, o Novo Secretario Portuguez ou
Codigo Epistolar (1846), do J. I Roquete. A eleição dos três manuais de
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séculos e de épocas diversas visa, primeiramente, discutir as mudanças
e as permanências ocorridas tanto nos manuais, no que se refere ao lugar que a escrita epistolar ocupa no contexto das práticas de escrita e de
civilidade, como compreender as transformações na concepção, modos
e modelos de escrever cartas. Por isso, elegemos Corte na Aldeia, por se
tratar do primeiro do gênero escrito por um português, depois, o Secretario Portuguez, por ser considerado um ícone do gênero dos secretários,
com permanência e grande circulação no Brasil e o Novo Secretario, de
Ignacio Roquete, dedicado às mocidades portuguesa e brasileira, pois o
consideramos o último título do gênero escrito por um letrado português
e destinado às camadas abonadas da sociedade luso-brasileira.3
Guia-nos a hipótese segundo a qual os manuais epistolares, a
partir da segunda metade do século XIX, deixam de pertencer ao gênero
dos manuais de civilidade, destinados à educação dos membros das classes abastadas, fato que garantia aos seus autores o status de «agentes»4
deste processo (Choppin, 2004: 557) e passam a constituir um escopo de
livros populares, que visam repetir fórmulas gastas, «utilíssimo a todas
as classes», como anuncia o catálogo n.º 2, da Livraria Universal, de
1865.
Um dos índices desta destinação popular pode ser aferido pela
pouca notoriedade de seus escritores, pelo fato de serem escritos por
anônimos, ou com autoria apócrifa e até mesmo jocosa, como é o caso
Damião Casamenteiro, autor do Mensageiro dos amantes. São brochuras, característica dos livros de baixo preço, vendidas em livrarias populares (Hallewel, 2005) cujos vestígios estão em catálogos das livrarias
populares e praticamente não existem títulos em grandes bibliotecas.
• Novo secretário epistolar; ou, Arte de escrever com elegância e
3 O prefácio das Obras Completas, de Francisco Rodrigues Lobo, publicadas em 1774, demonstra o
lugar de prestígio do escritor e a destinação da sua obra: «O distinto merecimento, que entre os Eruditos
tiveram sempre as Obras do Grande Francisco Rodrigues Lobo; a falta, que de alguns anos a esta parte se
experimentava de seus exemplares; e a pouca exação, com que eles têm saído nas precedentes edições;
nos moveu a empreender o trabalho de as purificar com a mais séria, judiciosa especulação» (Lobo, 1774,
p. viii).
4 Segundo o Choppin (2004, p. 557), «o manual didático possui como característica comum apresentar a
sociedade mais do modo como aqueles que, em seu sentido amplo, conceberam o livro didático gostariam
de que ela fosse, do que como ela realmente é. Os autores de livros didáticos não são simples espectadores
de seu tempo: eles reivindicam um outro status, o de agente».
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nitidez qualquer carta sobre todos os assumptos: contendo mais
de 300 modelos, acompanhados de um desenvolvido formulário
de petições, requerimentos e memorais, de Manuel Gomes da
Fonseca Magalhães, 19??5
• Novo secretário universal comercial português ou método de escrever toda a espécie de cartas / compil. M. A. S. 16. ed Lisboa.
Joaquim José Bordalo, 1888.6
• Novo manual epistolar, ou secretário de cartas familiares. 2.ª
Ed. Rio de Janeiro: Typ. Universal de Laemmert, 1848.
• Guia epistolar ou o novo secretario privado dos namorados: coleção de cartas amorosas... regras da etiqueta que se usam nos
casamentos, a linguagem das flores, e o emblema das cores /
extraído de vários autores pelo livreiro Calder. Porto: Typ. Constitucional, 1857.
• Novo manual epistolar, ou arte de escrever todo o gênero de cartas. Lisboa: Typ. Rollandiana, 1845.
• Secretário ou novo dicionário de namorados. Lisboa: Typ. de
Mathias José Marques da Silva, 1862.
• O Secretário brasileiro, contendo 306 modelos de cartas sobre
todos os assumptos e um formulário de requerimentos e memoriais. B.-L. Garnier, 1889.
• Novo secretário Luso-Brasileiro: Arte de escrever com elegância e perfeição toda a espécie de cartas; exemplificada com numerosos modelos. Laemmert, 1865.
• Novo secretário universal, comercial português ou Método de
escrever toda a espécie de cartas. 16.ª M.A.S, 1899.
• Dicionário do bom gosto, ou, Genuína linguagem das flores em
verso rimado, contendo também jogos, poesias e o Secretario
5 Esta referência encontra-se disponível no Googlebooks, mas não é permitida a visualização. Sobre o
autor, não encontramos qualquer notícia.
6 Estes títulos foram encontrados no catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal. Augusti (1998, p. 186)
localiza este título no catálogo da Livraria Universal de responsabilidade da Laemmert e sugere ser a sua
data posterior a 1833 e anterior a 1838 quando é desfeita a sociedade Laemmert-Sousa.
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de Cupido, ou, Novíssimo correio dos amantes: mais correto e
aumentado com a Linguagem dos leques o Modo de deitar as
cartas e o Emblema das cores, pelo qual, com duas ... 9.ª edição.
Laemmert. [s/d.]
• Novo manual epistolar, ou arte de escrever todo o gênero de cartas segundo o gosto atual, por Coelho Machado, Garnier, 1882.
• Novo manual epistolar ou Secretário brasileiro, contendo a arte
de escrever todo o gênero de cartas sobre os mais variados
assuntos, segundo o gosto atual. Quarta edição mais correta
e consideravelmente aumentada com cartas comerciais. 1 vol.
Broch. [s/d.]
• Novo Secretário Luso-Brasileiro Arte de escrever com elegância
e perfeição toda a espécie de cartas, exemplificada por meio de
numerosos modelos sobre variadíssimos assuntos da vida social
e próprios para formar o estilo epistolar, segundo o gosto atual
por ***, diretor de um colégio de educação. Nova edição aumentada com muitas cartas comerciais, um forte volume encadernado. [s/d.]
• Mensageiro dos amantes ou Carcaz de Flechas Amatórias. Manual Epistolar galante, contendo exemplos práticos em cartas
amatórias que podem com vantagem conduzir a efetuar um feliz
himeneu, composto para uso de ambos os sexos, por Damião
Casamenteiro. Terceira Edição. 1. Vol. Broch.[s/d.]
• Secretário de Bom Gosto ou coleção de cartas em verso rimado de declarações e peditórios com referencia ao casamento e
outros objetos familiares; felicitações para consórcios, anos, batizado, nascimentos, para bens, pêsames, sentimentos de vários
assumptos assim como versos para álbum de variados assumptos
e quadrinhas para lenços Obra de recreio oferecida por C.L.O
com perto de 150 páginas, brochado. [s/d.]7
7 Os últimos 4 títulos estão anunciados em um catálogo da livraria Universal, de H. Laemmert, do ano de
1865, publicado no livro Dicionário histórico e geográfico da Província de S. Pedro, ao lado de outros
manuais envolvendo as mais diversas atividades artes e atividades manuais – jardinagem, culinária, dança, caça, natação –também observa-se neste catálogo a presença de alguns títulos sobre a escrita epistolar
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No Brasil, a presença de alguns manuais ou secretários foi identificada durante o período colonial por Araújo (1999), sendo o manual
do Cândido Lusitano o segundo livro mais encontrado em inventários
e testamentos da época. No século XIX, com a instalação da imprensa é
possível atestar sua presença em anúncios de livros dos periódicos de
várias províncias brasileiras. Na Bahia é possível identificar o anúncio
do Secretário no n.º 65 do jornal Idade d´Ouro, de 16/08/1814. Na Paraíba, o anúncio do Manual epistolar e do Novo Secretario encontra-se
em anúncio do jornal A Regeneração, de 1861 (Barbosa, 2007).8 Os
outros títulos de secretários também podem ser encontrados até mesmo
nos anúncios da Livraria Universal, da editora Laemmert, exibido na
contracapa dos livros que publicava, como a do Dicionário histórico e
geográfico da Província de São Pedro ou Rio Grande (1865) de Domingos de Araújo e Silva. Com destinação primeira aos cortesãos, os manuais passaram para a população, como testemunham os vários manuais
populares de escrever cartas, cuja existência ainda pode ser entrevista
em nossos dias.

1. Corte na Aldeia: a prática epistolar e a cortesia
Estudar a prática da escrita epistolar no Brasil e em Portugal até
o século XIX, implica também, tal qual fazem os historiadores franceses,
primeiramente, analisar a trajetória e as representações que «as sociedades fazem do seu próprio funcionamento», nos textos denominados por
Revel (2009: 170) de «literatura das civilidades», categoria a que pertence o primeiro desses manuais produzido em Portugal. Esta, cuja matriz pode ser considerada A civilidade pueril de Erasmo, teve início em
1530, quando da publicação de sua obra e viu seus efeitos persistirem
até meados do século XIX. Transformado em best-seller tão logo a sua
publicação, este pequeno compêndio foi traduzido, adaptado e imitado
em várias línguas (Revel, 2009; Chartier, 2004; Sena, 2008), com uma
longa sobrevivência.
dirigidos especificamente para a correspondência comercial e bilingue.
8 Veja-se também o site do Projeto Caminhos do romance no Brasil, coordenado por Márcia Abreu e
Luiz Carlos Villalta, onde se encontram vários trabalhos sobre o assunto. Disponível em http://www.
caminhosdoromance.iel.unicamp.br/.
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Para Chartier (2004: 53), dois fatores de ordem editorial foram
determinantes para o sucesso do livro: primeiro, o fato de ter sido publicado em latim, com «pelo menos oitenta edições no século XVI e treze
no XVII, propõe a toda a Europa erudita um código unificado de condutas» que, se cumprindo, atualizaria a civilidade em sua nova acepção.
Segundo, as traduções e adaptações nas línguas vernáculas garantem
«uma palavra e uma noção que designam agora um componente essencial da educação das crianças». Contudo, se o seu propósito inicial era o
pedagógico, pois Erasmo o escreveu para servir de modelo de conduta a
um filho de príncipe, a sua repercussão significou, segundo Nobert Elias
(Chartier, 2004: 53), «uma etapa decisiva no processo de civilização das
sociedades ocidentais». Por isso, para Revel (2009: 177) não se trata
apenas de sucesso editorial e de leitura, mas do fato de que «o texto
rapidamente se torna objeto de um trabalho coletivo que remaneja suas
intenções e ao mesmo tempo redefine seus usos».
Corte na Aldeia, livro do português Francisco Rodrigues Lobo,9
publicado em Lisboa, por Pedro Crasbeeck, no ano de 1619, deve ser
compreendido no âmbito desta tradição literária. O seu sucesso pode ser
atestado por pelo menos cinco edições portuguesas e duas espanholas
no século XVII, a de Montilla, de Iuan Baptista de Morales, de 1622 e de
Córdoba, por Salvador de Cea Tesa, de 1623 e ainda uma espanhola no
século XVIII, publicada em València, nas oficinas de Salvador Faul, em
1793. Sua presença é atestada no Brasil Colonial por Araujo (1999), em
inventários brasileiros, provavelmente fruto de uma das duas reedições
nos séculos XVIII. Segundo consulta ao site da Biblioteca Nacional de
Portugal o livro teve uma única edição no século XIX, de 1890, presente no acervo do Real Gabinete Português de Leitura, catalogado como
romance, o que contrasta com as várias edições que este livro teve ao
longo do século XX.
9 Segundo o Dicionário Bibliográfico Português, «Francisco Rodrigues Lobo (1579 – 1621) era natural
de Leiria, filho de André Lazaro Lobo e de Joanna de Brito Gavião, membros da nobreza e favorecidas
dos bens da fortuna. Pouco se sabe sobre sua vida, apenas que vivia retirado na sua pátria a maior parte
do tempo, fazendo contudo algumas digressões a Lisboa; que em uma d’estas ao descer o Téjo, vindo
de Santarem embarcado, pereceu desgraçadamente no rio, naufragando por effeito de tempestade, e que
o seu cadaver, sendo arrojado á praia, fôra conduzido ao antigo convento de S. Francisco da cidade (incendiado em 30 de Novembro de 1741) e ahi sepultado. 1764) (C) Côrte na Aldêa, e noutes de inverno.
Offerecido ao sr. D. Duarte, marquez de Franchavilla, etc. Lisboa, por Pedro Craesbeeck 1619».

86

SOCORRO DE FÁTIMA PACÍFICO BARBOSA

O livro é composto por dezesseis diálogos, ou uma conversação
entre cinco amigos, em dezesseis noites de Inverno. Os personagens –
formados por um Letrado, senhor da casa, chamado Leonardo; um Doutor, Lívio; um Fidalgo, D. Júlio; um Estudante, Píndaro, e um Velho,
Solino– no Diálogo I, já estabelecem a prática da conversação em prosa,
como a maneira mais agradável de escrever, «com figuras introduzidas que disputem e tratem matérias proveitosas, políticas, engraçadas
e cheias de galantaria» (Lobo, 1997: 14). O fato de o primeiro diálogo
tratar especificamente das práticas escriturárias e da língua portuguesa
como a mais apropriada, porque «branda para deleitar, grave para engrandecer, eficaz para mover, doce para pronunciar, breve para resolver
e acomodada às matérias mais importantes da prática e escritura» (idem:
16), revela nas entrelinhas a preocupação com uma prática tornada popular e individual, as quais este tratado se dedica a «expor e ensinar as
maneiras legítimas» (Revel, 2009: 171).
Dessa forma, os diálogos são assim divididos: Diálogo II, «Da
polícia e estilo das cartas missivas»; Diálogo III, «Da maneira de escrever e da diferença das cartas missivas»; Diálogo IV, «Dos recados,
embaixadas e missivas»; Diálogo V, «Dos encarecimentos»; Diálogo VI,
«Da diferença do amor e da cobiça»; Diálogo VII, «Dos movimentos e
decoro no praticar»; Diálogo VIII, «Dos movimentos e decoro no praticar»; Diálogo IX, «Da prática e disposição das palavras»; Diálogo X, «Da
maneira de contar histórias na conversação»; Diálogo XI, «Dos contos
ditos graciosos e agudos na conversação»; Diálogo XII, «Das cortesias»;
Diálogo XIII, «Do fruto da liberdade e da cortesia»; Diálogo XIV, «Da
criação da Corte»; Diálogo XV, «Da criação da Milícia» e, por último, o
Diálogo XVI «Da criação das Escolas».
O significado de Corte da Aldeia para a história da literatura portuguesa e brasileira, contudo, vai além do caráter prescritivo dos livros
de civilidade e dos manuais epistolares. Escrito na época da dominação
espanhola, o título desse manual sugere levar aos aldeãos as maneiras
e comportamentos que fazem uma pessoa cortês, política e agradável a
todos (Lobo, 1997: 146), considerando-se que, para a nobreza portuguesa, não havia uma Corte nacional, já que esta se encontrava sob dominação filipina. Neste contexto histórico, a cortesia, conforme veremos, é
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o dado fundamental do portar-se, do escrever, do conversar na Corte e,
no livro, aparece definido no sentido mais amplo, concebido como civilização (Starobinski, 2001), que carrega consigo o marco da urbanidade.
Assim sendo, para o personagem Doutor, por exemplo, o sentido
amplo aplicado ao termo cortesia «é o comedimento e bom modo dos
que vivem nela na Corte, em diferença dos aldeãos; e cortesia é dos
que seguem a Corte, em diferença de uns e outros» (Lobo, 1997: 126).
Em uma compreensão mais ampla, porém, ainda segundo a opinião do
personagem, portanto das concepções daquele tempo, a Corte apresenta
três espécies de cortesia: «Cerimônia, que é a veneração com que tratamos as coisas sagradas da Igreja [...] Cortesia, que é a que se tem aos
Reis, Príncipes, senhores, títulos e ministros Reais; Bom Ensino, que é
a inclinação, reverência e comedimento que se costuma entre os iguais,
ou sejam de maior ou de menor qualidade» (idem: idem).
Segundo Thielemann (2009: 134), «durante a União Ibérica, a
prevalência do castelhano se tornou quase doutrina oficial. A perda da
Corte em Portugal não só leva à perda do centro político e cultural, mas
também o idioma português perde o seu estatuto de língua de prestígio»,
razão pela qual o livro de Francisco Lobo, um dos autores nacionalistas
do seu tempo (idem) além de oferecer regras sobre o bem viver na Corte,
também ajuda o leitor a «descobrir essa retórica nova à língua Portuguesa» (Lobo, 1997: 94).
No que concerne ainda ao espírito de rebelião ao domínio espanhol, a vernacularização da língua portuguesa é representada e pensada
no compêndio como a língua ideal para todo tipo de escrita. Isto incluía
tanto a ordinária, revelada em cartas pessoais, como aquelas de matérias
reais, de Estado e as cartas públicas.
Em explícita manifestação à leitura dos livros de cavalaria, o livro é um libelo contra as «patranhas» encontradas neste tipo de livro,
sobre a qual o personagem Lívio diz o seguinte (Lobo, 1997: 10):

Tenho por mal empregado – disse então o Doutor – tanto cabedal em
cousa de tão pouco interesse e não sou de voto que o autor, que tiver as
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partes que vós dizeis que são necessárias para essa composição, se ocupe nela. De que servem livros de cavalarias fingidas? E se há ociosos
que os leiam, por que há-de haver algum que os escreva, ou que espere
algum fruito de trabalho tão vão?

Contudo, o livro se deterá e tentará regrar duas práticas que determinavam na Corte o uso da língua portuguesa: a conversação vulgar –
modulada pelo diálogo entre os personagens– e a escrita dos indivíduos
em sociedade, cuja norma de conduta atenderá pelo nome de civilidade,
que sob todos os aspectos se oporá à individualidade.
A este trabalho interessa a representação forjada pelo livro sobre
escrita epistolar. Segundo Tin (2005) foi prática corrente no século XVI a
crítica aos modelos rígidos e ao formalismo da ars dictaminis medieval,
principalmente pela descoberta das cartas de Cícero, que promoveu a
«redefinição do gênero», mas foram vários os manuais de epistolografia
que se disseminaram pela Europa. O próprio Erasmo é autor de 3 tratados, entre eles Brevíssima e muito resumida fórmula de elaboração
epistolar (Tin, 2005), divulgada em algumas dezenas de edições, mas,
por tratar também da gramática e da estilística latinas, ficou restrita ao
mundo escolar. Para Chartier (1991: 169),

Donc, s’il constitue bien um texte essentiel pour l’émancipation de
l’art épistolaire, soustrait aux formalités rigides des artes dictaminis,
le traité d’Érasme, à l’inverse de la Civilité puérile, ne franchit pas les
bornes que met á sa circulation l’emploi du latin. Destiné à former de
jeunes lettrés dans la nouvelle rhétorique humaniste, il ne peut guère
convenir à um public autre.

Voltando ao Corte na Aldeia, podemos afirmar que aquilo que o
torna um livro peculiar é o fato de introduzir na literatura de civilidade
a prática epistolar, não apenas como prática religiosa e judicial, mas
como escrita ordinária. Isso se deve à oposição evidenciada, sobretudo,
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nesta época entre a civilidade e a intimidade. Segundo Chartier (2004:
164), por um lado, o «espaço governado pela civilidade é o da existência da sociabilidade distintiva da corte e dos salões, ou do ritual social
em sua íntegra, cujas normas obrigatórias devem aplicar-se a todos os
indivíduos, seja qual for a sua condição». Por isso, os manuais, entre
eles, o ora em estudo, «pretendem regulamentar as condutas sociais [ e ]
opõem-se, ponto por ponto, aos movimentos dos corações e dos corpos
em suas paixões íntimas».
O controle sobre a escrita epistolar, à época, parecia fundamental, já que, como afirma um dos personagens de Corte na Aldeia: «Não
vos escandalizeis, que tudo há nos homens e nas cartas» (Lobo, 1999:
17). Normatizar essa escrita era também normatizar a linguagem uma
vez que «no modo de escrevê-las estava posta a própria representação
do decoro e da distinção requeridos pela sociedade cortesã na Europa
moderna (Gómez, 2002: 37). Além disso, considerando a escrita epistolar como lugar onde se articulam prática e representação, pode-se tomar
este uso da escrita e suas variações «como decisivas para compreender
como as comunidades ou os indivíduos constroem as representações do
mundo que são investidos de significações plurais e constrativas de suas
percepções e experiências» (Chartier, 1991: 9).10
A propósito, não é por acaso que o primeiro tema a ser tratado,
após o primeiro diálogo, seja justamente o referente à escrita epistolar –«Da polícia e estilo das cartas»– que demonstra explicitamente a
preocupação central do autor com a elaboração da carta: a ênfase nos
bons costumes e na civilização, ou, «o que há de ter uma carta para ser
cortesã e bem escrita», pois, como afirma o Doutor «ainda que a carta
conste de letras, não é profissão de letrados o fazê-las cortesã» (Lobo,
1997: 19).11 Lobo se referia àquela que se tornaria a prática escrita mais
popular, cuja relevância se mostra mesmo quando no Brasil surge a imprensa, e as cartas continuam a ser a expressão, por excelência, da escrita popular (Barbosa, 2007).
10 Tradução livre do original em francês.
11 Em seu artigo, Tiago Miranda (2000) também aborda Corte na Aldeia e apresenta a origem dos manuais de carta a partir deste manual. A nossa abordagem se aproxima em muitos aspectos, principalmente, o
teórico das suas opiniões, variando, contudo, com relação ao aprofundamento das questões, sobretudo das
representações da escrita, da função da carta e dos princípios da civilidade que orientavam esta prática.
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Com efeito, se tomamos para Portugal as mesmas contingências
observadas por Gómez (2002) na Espanha para tornar possível uma
maior produção da escrita epistolar, devemos incluir entre elas o maior
número de pessoas alfabetizadas, ou seja, uma sociedade mais ligada
às atividades do escrito, de uma forma geral. Contudo, como lembra o
autor, a correspondência prescindia da alfabetização, porque era quase
uma necessidade e podia ser elaborada a partir do que se ditava. De tal
forma, esta prática «encontrou seu tempo e seu momento na vida de um
número mais amplo de pessoas, sendo isto o que, uma vez mais autoriza
como o principal dos meios de comunicação social escrita na Espanha
Barroca» (Gómez, 2002: 17). A segunda contingência seria a «consciência do desenraizar-se», motivada pelas mobilizações militares –no caso
de Portugal, a dominação espanhola, e a migração para as aldeias– e a
emigração para as terras americanas.
Nesse sentido, Corte na aldeia apresenta para o termo carta algumas noções já conhecidas, mas outras são de todo curiosas e específicas
do reino português. Assim, segundo o a descrição do Doutor, «se usa o
nome de carta [...] a todo o gênero de papel escrito e ainda pintado» mas,
para os portugueses, carta deve ser tomada com o sentido de missiva
(Lobo, 1997: 19). Seu pendor para o detalhe e as nuances específicas
da língua e do reino português emprestam ao significado da palavra um
longo percurso etimológico e histórico. Distingue as cartas como instrumentos judiciais que devem apresentar atributos «carta precatória,
demissória, citatória, de liberdade, de venda». Também inclui as cartas
de jogar, «sem terem letras se chama comummente cartas» (Lobo, 1997:
20, grifos do autor). Sobre a carta, aquela que estamos discutindo aqui,
o Doutor informa-nos algumas peculiaridades que se perderam ao longo
das épocas, ao mesmo tempo em que dão pistas sobre a leitura de textos
escritos e os usos dos impressos (idem: ibidem):

E a gente aldeã, conservando alguma cousa de antiguidade, a qualquer
estampa ou pintura em papel chamam carta. Os Latinos puseram nome
às cartas missivas epístolas, do verbo grego que quer dizer mandar; e
letras, porque a carta consta delas. Os Italianos deram singular e plural
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a este nome segundo. E na nossa língua, a que chamam limitada, não
faltou nenhuma dessas diferenças, antes houve maior perfeição porque há umas chamaram cartas mandadeiras, às que tinham menos de
papel, escritos, e às cartas de Itália letras, que são as de Roma e as de
câmbio, porque deviam ter o mesmo princípio; porque logo nos de Portugal mandavam os Reis dele, por letras, copiosas doações à Sé Apostólica do que conquistavam. De maneira que o nome de carta, quanto à
sua origem é geral e comum; e entre nós, particular das cartas missivas.

Passando do nome da carta aos exteriores dela, as prescrições se
estendem aos elementos que compõem sua materialidade quais sejam:
a disposição das palavras, as letras, o papel, pois, como sugere um dos
personagens, «há de ter cortesia comum, regras direitas, letras juntas,
razões apartadas, papel limpo, dobras iguais, chancela subtil e selo claro
e com estas condições será carta de homem de Corte» (Lobo, 1997: 20).
O personagem Leonardo, que segundo Thielemann (2009) traduz as opiniões do autor, determina o uso da linguagem da carta sem ornatos, sem
eloqüência, pois «a carta e a mulher muito enfeitadas, em certo modo
são desonestas». Este modelo, que como vimos extrapola as regras epistolares, implica o uso da língua portuguesa e se opõe àquele previsto
pelos retóricos, que dividia a carta nas cinco partes a saber –saudação,
exórdio, narração, petição e conclusão.
No que concerne ao escritor de cartas, os elementos que se revelam são de ordem subjetiva e envolvem outros valores fundamentados,
sobretudo, pela cortesia que, conforme já vimos é parte fundante de uma
carta, pois, como sugere o personagem, na sua leitura deve estar prevista
desde o «o sobrescrito, o apartado da cruz te [sic] à primeira regra, e do
primeiro do papel té o começo de todas; e o final e nome de quem escreve, abaixo da data carta» (Lobo, 1997: 20).
Dessa forma, podemos concluir que no livro Corte na Aldeia
a prática epistolar está condicionada a um modo de viver cortesão, ao
uso da língua vernácula, enfim, a um conjunto de práticas escritas nas
quais se deve observar desde o uso constante da língua vulgar até os
exercícios da civilidade, modelos que se cumpridos poderão converter a
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carta em um «artefato capaz de representar as regras do pacto social e,
portanto, de projetar uma determinada imagem de quem atinha escrito e
de sua posição naquela sociedade» (Gómez, 2002: 45).

2. Secretario Portuguez, de Francisco José Freire.
Um dos livros de maior circulação no Brasil, depois da Prosódia
Latina, de Bento Pereira S. J., é O Secretario Portuguez, compendiosamente instruído no modo de escrever cartas; por meio de uma instrução
preliminar, regra de secretaria, formulário de tratamentos, e um grande
numero de cartas em todas as espécies que tem mais uso,12 de Francisco
José Freire, o Cândido Lusitano.13 Ao que parece, pelas obras disponíveis na Biblioteca Nacional de Lisboa, sua primeira edição teve lugar
em Lisboa, pelas Oficinas de Antonio Izidoro da Fonseca em 1745, sendo a última ao que tudo indica de 1823. Segundo Araújo (1999:. 414), a
segunda edição data de 1746 e é a de maior circularidade no Setecentos
brasileiro. Sua primeira aparição em inventários brasileiros ocorre em
1751. A edição com a qual iremos trabalhar é uma reprodução daquela
de 1787, que foi ampliada, segundo o seu editor pelo fato de ir no Reino
português «briosamente caminhando com agigantados passos o amor da
honrosa e sempre brilhante ocupação do Comércio».
Em Portugal, diferentemente da Espanha14 que desde o século
12 O livro também aparece com o título O Secretário Portuguez Cómmodos à Instrucção da Mocidade
Confirmado com Selectos Exemplos de Bons Autores.
13 P.e Francisco José Freire, «mais conhecido pelo nome poetico de Candido Lusitano, que adoptou na
Arcadia, da qual foi um dos primeiros e mais conspicuos membros. Foi natural de Lisboa, e n. a 3 de
Janeiro (outros dizem de Septembro) de 1719, sendo filho de Joaquim Freire Bellas e de Joanna Maria Joaquina Corsini. Depois de concluir os estudos de humanidades, que cursou parte nas aulas do collegio de
Sancto Antão, da Companhia de Jesus, e parte na casa de S. Caetano, dos clerigos Theatinos, esteve durante alguns annos como familiar, ou gentilhomem em casa do cardeal patriarcha de Lisboa, D. Thomás
d’Almeida. Movido de superior impulso, ou por ventura de algumas causas hoje ignoradas, resolveuse
a deixar o serviço d’aquelle prelado, e foi vestir a roupeta dos Congregados de S. Filippe Nery na casa
do Espirito Sancto de Lisboa. Elle mesmo diz em uma sua obra inedita, que entrára na Congregação em
1751, o que accusa inexactidão da parte de Barbosa, e de outros que têem indicado o anno de 1752 como
o da entrada. Achandose na villa de Mafra foi atacado de paralysia, molestia de que faleceu a 5 de Julho
de 1773, sendo enterrado no claustro do convento da mesma villa, a esse tempo occupado pelos conegos
regentes de Sancto Agostinho (p. 404, IX)». Cf. Dicionário bibliográfico português.
14 Cito aqui alguns dos títulos elencados por Gómez (2002: 29) para dar uma idéia do teor desses manu-
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XVII publicou várias artes epistolares, ocorreu um maior desenvolvimento da prática epistolar a partir do século XVIII e o Secretário de Cândido
Lusitano é, pois, o primeiro desses manuais dedicado exclusivamente
à prática epistolar. Na advertência da edição de 1801 do Secretário, o
editor chama a atenção para o sucesso deste livro que exigia uma nova
edição, mesmo sem a garantia de lucro: «Obra que tem tido grandes
aplausos, e boa aceitação, não só porque até agora não saiu á luz outra
neste gênero, mas também pelo nome de seu respeitável Autor» (Freire,
1801: 2).

A primeira arte epistolar portuguesa é direcionada aos escritores
especializados, os Secretários, cuja prática exige dele alguns atributos,
uma vez que «pelo ordinário só é próprio de pessoas inteligentes o compô-las com método, e boa forma» (Freire, 1801: 1). Embora admita ser
coisa muito comum escrever cartas, pois «tanto aos ignorantes, como
aos Sábios, frequentemente é preciso o comunicarem-se por meio de
Cartas com os ausentes» (idem: idem) a destinação escolar e didática se
mostram em vários aspectos. Para o autor, escrever cartas é, sobretudo,
uma arte que extrapola a mera comunicação entre os ausentes, pois exige «um vivo engenho, inteiro conhecimento das Línguas Latina, e Materna, e uma larga lição dos melhores Autores, que escreveram Cartas e
trataram do modo como se devem formar» (idem: idem).
Para tanto, Freire faz uso da regra fundamental de composição
daquele tempo quando era comum a imitação dos bons exemplos, razão
pela qual busca em Isidoro Nardi, «um dos melhores e dos mais modernos autores» do seu tempo, «acadêmico árcade». Devemos entender este
gesto de Cândido Lusitano a partir de alguns critérios próprios à época
anterior ao Iluminismo.
Pode-se aplicar a Cândido Lusitano alguns dos mecanismos de
leitura que Hansen (2008) utiliza como instrumento de leitura histórica
dos regimes discursivos15 que forjaram a escrita das cartas também de
ais: Cosa nueva: Estilo de escribir cartas mensageras (1547), de Gaspar de Tejeda; Manual de escrevir
cartas mensageras (1547), de Juan de Icíar; Manual de escrebientes (1552), de Antonio de Torquemada;
Arte de escrivir cartas familiares (1589), de Tomás Gracian de Antisco; Fomulario y estilo curioso de de
escrivir cartas missivas (1559), de Juan Vicebte Pelliger.
15 Em oposição à leitura histórica dos objetos escritos do período anterior ao Iluminismo, temos a aplicação anacrônica de valores alheios àquele tempo tais como literatura, nacionalismo anterior ao século XIX,
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outro padre, António Vieira. A primeira dessas noções é considerar que
Cândido Lusitano é um letrado, termo que, até o final do século XVIII,
«significa mais um éthos, um caráter, que propriamente a individuação
autoral do escritor das sociedades de classes constituídas». Para Hansen
(2008: 266), «pelo termo, significa-se um tipo social dotado de certas
qualificações intelectuais e técnico-profissionais que situam sua prática
simbólica na intersecção de uma forma qualquer de atividade religiosa,
econômica ou política». É comum, contudo, encontrar autores que, desconhecendo este preceito, utilizam categorias anacrônicas ao chamar a
atenção para o fato de Freire ter apenas «copiado» o autor italiano, sem
que nada de novo fosse acrescentado. Neste sentido, o letrado «é alguém
capacitado pelo engenho a exercitar as “letras” e as «belas-letras», definidas como os gêneros ficcionais e não-ficcionais do costume latino
antigo que devem ser imitados como autoridades» (Hansen, 2008: 266,
grifos do autor). Dessa forma, a utilização de Isidoro Nardi tem importância, portanto, menos pelo aspecto da cópia e da imitação, do que pelo
viés retórico e letrado que Freire confere ao seu secretário, que ao imitálo também deve regrar-se por bons exemplos.
Essas características estão bem representadas no modelo de secretário pregado por Freire, em que se percebe a presença das mesmas
heranças detectadas por Chartier (1999: 164) nos formulários franceses:
a primeira delas tem origem nos formulários medievais, o que incluem
tanto as cartas enviadas e escritas pela chancelaria, como as que correspondem às mais variadas formas de exigência da vida social, redigida
também em caráter privado; a segunda herança, por sua vez, compreende os tratados de retórica. Estes indicam um laço duradouro entre a arte
do discurso e aquele das cartas.
Neste sentido, a composição da carta, mesmo quando elaborada
através do ditado, «deve ser compreendida como um modo concorrente
de escrevê-la, que também supõe o autógrafo de seu autor». Assim, a carta deve ser considerada como uma forma superior de eloqüência, «o que
justificaria o empréstimo feito pelos manuais epistolares aos manuais
de retórica» (Chartier, 1999: 164). Ademais, retomo aqui a explicação
de Chartier sobre a permanência e a longa duração desses manuais, seja
manifestação literária, originalidade. Cf. Hansen (2008), Pécora (2005).
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«pela inércia do gênero», seja pela «estabilidade de suas convenções»
(Chartier, 1999: 11), outra razão que justificaria o procedimento de Freire. Por isso, não há «mudanças significativas» que demonstrem uma
renovação do gênero, tal qual pregado por Lobo, em Corte na Aldeia.

O Secretario de Cândido Lusitano, na edição que consultamos,
é dividido em três partes, a saber: Instrução Preliminar, que trata especificamente da conduta de um bom secretário, das regras que deve
seguir, dos vários modelos de cartas de negócios e diversos gêneros de
cartas; de um Primeiro Suplemento, cuja existência parece posterior à
primeira edição, se consideramos a advertência do editor, que a apresenta como «muito mais aumentada» (Freire, 1801: II), com cartas de
Comércio; por fim, o Segundo Suplemento, que ampliará o assunto
relativo ao comércio através de um Tratado sobre vários pontos concernentes à teórica e prática do comércio. Pode-se afirmar que os suplementos acrescidos ao livro dividem o livro e seus usuários em dois
tipos, representados pelas regras e exemplos ali incluídos. Na primeira
parte, temos as regras endereçadas ao secretário que deveria dar dignidade ao cargo. Espera-se que ele imite os bons exemplos, exerça o
engenho, afinal, como informa Cândido Lusitano, o secretário «há de
observar, para com respeito, e louvor sustentar o caráter da sua nobre
ocupação, e igualmente o da pessoa a quem servir» (Freire, 1801: 2);
os suplementos, por sua vez, são dirigidos aos homens de comércio e
do câmbio, dos quais não se exige qualquer éthos. Este éthos é de todo
retórico, artificial e artificioso, tanto que, entre os vícios e predicados
de um Secretário, alguns podem ser encontrados tanto na carta como
na pessoa do Secretário. Freire refere-se a cinco perfeições –segredo,
erudição, generalidade, reflexão e eloqüência– entre as quais apenas
a primeira não é do âmbito da elaboração discursiva; já entre as imperfeições estão a demora, prolixidade, aspereza e ignorância (Freire,
1801: 12).
Por isso, o modelo pronto de várias cartas sobre os mais variados assuntos concernentes ao comércio. Tal fato se justifica porque
o comerciante ou aquele que exerce estas funções não são exigidas
posições que representem a posição de letrado, com capacidade de
ornar as matérias a partir do engenho. No presente, quando supomos
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romanticamente que a escrita é fruto de inspiração, parece não haver
espaço algum para que o secretário exerça seu engenho, ou qualquer
forma de composição. Mas após tantas sugestões de frases, tantos
exemplos de exórdios e a abundância de termos, do ponto de vista da
escrita do século XVIII, como enfatiza Freire (1801: 12), «estas regras,
sendo muitas, ainda não bastam para se conseguir, que um Secretário
seja perfeito no seu nobre emprego: que se o não tiver mui poucos
progressos lhe asseguro».
O Secretario de Cândido relaciona os vários tipos de epístola
aos tradicionais gêneros retóricos: o demonstrativo, o deliberativo e o
judicial. Entre os primeiros são agrupadas as cartas de parabéns, oferecimento, agradecimento, aviso, discursivas e de louvor; já o gênero
deliberativo inclui as cartas de pêsames, recomendação, boas festas,
consolação, exortação e conselho; por fim, as do gênero judicial são
compostas elas pelas cartas de desculpas, de justificação e de queixas
(Freire, 1801: 30). Todas estas características podem ser entendidas
a exemplo dos secretários analisados por Chartier (1991: 175) como
«exigências antigas, que se cruzam com as demandas inéditas».
Entre estas se encontra o decoro que deve reger os termos e
o estilo epistolar a partir da posição ocupada por quem escreve e por
quem recebe a correspondência (Chartier, 1991). Quando Cândido
Lusitano afirma que o secretário deve observar as circunstâncias de
tempo, de ocasião, de oportunidade e de experiência, pois estas abrem
«um largo teatro ao engenho do secretário principiante, para mostrar as suas idéias», refere-se aos modos de representação da escrita
como disposta por Aristóteles. Mesmo sem fazer referência ao filósofo, atualiza-se neste manual a concepção aristotélica de discurso que
postula três tipos de provas fornecidas pelo discurso: «umas residem
no caráter moral do orador; outras, nas disposições que se criaram no
ouvinte; outras, no próprio discurso, pelo que ele demonstra ou parece
demonstrar»(Aristóteles, [s.d.]: 33).
Estes não incluem a idéia de falsidade ou fingimento de ordem
pessoal, mas artifícios retóricos compartilhados tanto por aqueles que
escrevem como por aqueles que recebem as cartas. É assim que devem
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ser compreendidas as seguintes palavras do autor (Freire, 1801: 12,
grifos do autor):
O Secretario deve ser um Jano com duas caras; com uma deve
olhar para seu Amo, e com outra para o sujeito, a quem escreve
por mandado do mesmo. E porquanto do comércio Epistolar
são materiais os segredos, que nele se comunicam, e se encerram, por isso todas as regras se compreendem nestes três
pontos:
Ou a respeito do Amo, a quem se serve.
Ou a respeito das pessoas, a quem se escreve.
Ou acerca das matérias, de que se escrever.

Durante pelo menos um século, o Secretario de Cândido Lusitano vai influenciar e determinar a escrita de inúmeros manuais que
irão tomá-lo como modelo de imitação e de composição epistolar até
fins do século XIX. E aqui surge uma contradição que revela este momento pelo qual passava a escrita epistolar. Muito embora seu autor
tenha morrido ainda no século XVIII (1773) e a última edição encontrada em bibliotecas do Brasil e de Portugal seja de 1823 (publicado
em Lisboa, na Impressão de João Nunes Esteves), quando da escrita
do Código do Bom-tom, em 1845, seu autor o Padre Ignacio vai justamente se opor a este manual como antigo e inapropriado.
Outra dessas diferenças pode ser revelada na representação de
quem escreve (a quo) e de seus destinatários (ad quem), em que esses atores discursivos são sempre tratados com reverência através de
tratamentos e representações. Os modelos e as circunstâncias da escrita epistolar tradicional estão longe, portanto, de serem adequadas a
pessoas comuns ou às práticas sociais mais corriqueiras, visto que supõem sempre um alto grau de formalidade. Tomemos como exemplo,
para que se demonstre esta representação, alguns exórdios de cartas
de agradecimento, que estariam inseridas nas circunstâncias sociais:
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Todas as ações de generosa benignidade, que V. Excelência
tem sempre comigo usado, ocuparam o meu ânimo de um vivo
reconhecimento... (Freire, 1801: 111);
Com grande pejo recebo o estimável presente de V. Excelência, porque experimento mui frequentemente os seus favores:
e tanto mais se aumenta este, quanto mais considero na minha
incapacidade para me poder mostrar agradecido (Idem: 114).
Meu amigo. É especial o presente, que v. m. me manda, em
especial o afeto, com que mo manda; mas muito mais especial
é o ânimo, com que eu agradeço. Muito se empenha v. m. para
me obrigar por este modo, que é bem supérfluo, quando para
tal fim sobrava só a particular benignidade, com que v. m. me
trata (Idem: 121).

Chartier (1991) observa, pelo menos em relação aos Secretários da Bibliotèque Bleue, uma diferença subtil entre os tratados comuns até início do século XVIII e aqueles que se tornavam mais populares no século XIX. Uma dessas diferenças dizia respeito à «supressão
do termo «instrução sobre escrever cartas», que retira do manual seu
propósito didático, levando o leitor diretamente aos modelos por ele
exposto.
Embora se mantenha o «espírito» e a escrita modelar, os manuais ou secretários, como sugerem alguns dos títulos listados acima,
reformulam a representação daquele que escreve cartas, ganham um
público mais vasto e heterogêneo, ou dirigido a todas as classes, como
avisa o catálogo da Lemmertz e compreendem a troca de cartas para
circunstâncias mais corriqueiras. Por isso, se destinam a um número
mais variado de assuntos, entre os quais podemos incluir o amoroso,
variadíssimos assuntos da vida social, incluindo neste rol as cartas em
verso, antes ausentes dos secretários.
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3. O Novo Secretario Portuguez ou codigo epistolar, oferecido à mocidade portuguesa e brasileira,16 por J. I. Roquete:
De José Inácio Roquete,17 conhece-se bem no Brasil o Código do
Bom-tom. O seu manual de escrita epistolar, publicado primeiramente
com o título de Codigo epistolar, ou regras e advertências para escrever
com elegância toda a sorte de cartas, acompanhadas de modelos sobre
todos os assumptos18 em 1846, é, conforme observamos, uma ampliação
do capítulo «Das Cartas» do Código do Bom-tom, publicado em 1845.
Esta descoberta ocorreu a partir da comparação dos dois livros do autor,
pois Roquete e seus editores não fazem qualquer menção ao fato.19 A
única diferença é o acréscimo de um número considerável de exemplos dos mais variados tipos de cartas. O Codigo epistolar foi oferecido
às mocidades Portuguesa e Brasileira, e faz parte do conjunto de obras
16 A segunda edição, conforme catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal é de 1851. Há contudo outra
segunda edição de 1854. No Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, encontram-se três
exemplares com duas edições de 1860 e uma de 1854. No Googlebooks, existe uma edição de 1877.
17 P.e José Ignacio Roquete: «natural da freguezia de Alcabideche, no concelho de Cascaes, onde foi
baptisado em Julho de 1801. Seu pae Antonio dos Sanctos Roquette, lavrador e proprietario, era capitão de Ordenanças, e serviu por vezes o cargo de vereador na Camara Municipal do referido concelho.
Depois de habilitado com os estudos de grammatica latina, rhetorica e philosophia, juntando a estes conhecimentos os da arte da musica, que lhe devêra notavel predilecção nos seus primeiros annos, e tendo
já recebido ordens menores com o designio de ser clerigo secular, mudou de intento, preferindo seguir
a vida claustral. N’ella entrou, não sem repugnancia de seus paes, professando em 1821 a regra de S.
Francisco no convento de Sancto Antonio do Estoril, da provincia dos Algarves, situado proximo da villa
de Cascaes, tomando então o nome de Fr. José de Nossa Senhora do Cabo Roquette. Nos conventos de
Campo-maior e Portalegre continuou e concluiu em 1825 o curso triennal de philosophia e depois no de
Xabregas, cabeça da provincia, o de theologia dogmatica e moral, em que por duas vezes defendeu conclusões magnas, sendo d’ahi a pouco eleito em recompensa de sua applicação Lente substituto da cadeira
d’Escriptura Sagrada no mesmo Convento, e em 1831 Lente effectivo, mediante concurso e opposição
publica; cujas funcções desempenhou até 1833 cumulativamente com as de Secretario da provincia. Aos
29 annos d’edade foi tambem nomeado Prégador regio da Sancta Egreja Patriarchal, por carta do cardeal
patriarcha D. Patricio I de 30 de Março de 1830.» Dicionário bio-bibliográfico português (373, v. IV).
18 Edição disponível no catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal.
19 Suas publicações são principalmente destinadas à educação da mocidade, ou de caráter educativo,
como informam alguns destes títulos: Correção da Cacografia portuguesa, segundo a Gramática publicada pela Junta da Diretoria dos Estudos em Coimbra etc. Paris, 1838; Tesouro da mocidade portuguesa, ou
a moral em ação: escolha de factos memoráveis, e anedotas interessantes, etc. Obra extraída dos melhores
autores nacionais e estrangeiros. Paris, 1839; Lições de Geografia, pelo abade Gaultier, traduzidas em
português por uma sociedade de literatos portugueses. Nova edição, inteiramente refundida, e consideravelmente aumentada, feita sobre a última de Paris de 1850; Ornamentos da memoria, e exercícios seletos
para formar o bom gosto e verdadeiro estilo da língua portuguesa, extraídos dos melhores clássicos em
prosa e verso, etc. Paris, 1849; Nouveau dictionnaire portugais-français, Paris: J. P. Aillaud Monlon,
[1841].
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chamadas literatura de civilidade, norteadas que são por termos como
cortesia, urbanidade, polidez e civilidade, que naquele momento deverão incorporar também os súbditos que vivem aqui no Brasil (Schwartz,
1997). Conforme salientamos anteriormente, trata-se, na nossa opinião,
do último manual epistolar regido por estes princípios da civilidade e
escrito por um letrado de renome.
No secretário de Roquete é possível perceber a longa duração da
arte epistolar e dos seus manuais ao mesmo tempo em que se anunciam
as mudanças suscitadas pelos novos padrões de escrita, que incluem novos temas, novos destinatários e até mesmo a mudança de suporte, no
caso das cartas publicadas em jornais e periódicos. Escrito em 1846,
com o título de Codigo epistolar, o exemplar que temos em mão corresponde à terceira edição de 1860, já com o título de Novo Secretario, em
clara alusão ao livro de Cândido Lusitano. No prólogo desta edição,
Roquete afirma as semelhanças e, sobretudo, as diferenças com o livro de Cândido Lusitano: «pelo que demos novo título a um livro em
que se fizeram tão importantes modificações, e chamamos-lhes: Novo
secretario portuguez, por já existir um antigo, e porque este título justamente lhe pertence» (Roquete, 1860: V).

Já no livro Codigo do Bom-tom, no capítulo que trata das cartas, Roquete faz severas críticas aos termos da ars dictaminis e demonstra o anacronismo do seu uso no secretário de Cândido Lusitano
que, segundo Roquete (1867: 231), é
livro escrito com péssimo gosto, cheio de ranço da retórica escolástica, e que só pode servir para saber certas fórmulas que
ainda às vezes se usam. E na verdade, quem pode hoje sofrer
aqueles termos técnicos a quo, ad quem, a instrumental e a
casual? Quem se acomoda em nossos dias com a regra que ele
nos dá por exemplo. [...]. Não, meus filhos, Cícero, Madame
de Sévigné e o nosso Vieira não escreveram assim. Estes são
os grandes modelos que ainda ninguém igualou: lede-os com
atenção e vereis a futilidade e mau gosto do Secretário Português; segue as regras que vos tenho dado que são autorizados
pelos grandes mestres. Em vez de consultardes os formulários
rançosos daquela fastidiosa compilação.
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A despeito de condenar os formulários pelo fato de serem rançosos, vê-se que o padrão de imitar os grandes exemplos e o de ordenar e
disciplinar os corpos ainda vige, uma vez que, como lembra Schwartz
(1997), todas as atividades sociais são passiveis de regulamentação e
controle, mas estas se mostram de forma mais evidente no capítulo referente às Cartas.
No prólogo do Novo Secretario, o autor explica que, a pedido
de amigos e motivado pelo desejo de que seu livro se tornasse «útil ao
maior número de pessoas que dele fazem uso», suprimiu não poucas
cartas de autores antigos, para dar lugar «a outras mais úteis no comércio da vida, e que as pessoas, cujas ocupações e afazeres não permitem
ocupar-se de literatura» (1860: V). No mesmo prólogo, em duas ocasiões
observamos que a carta vai perdendo seu caráter de objeto literário, para
se constituir como efetivo meio em que os menos doutos «se comunicam entre si». Conforme deixa implícito, para o autor, a carta ainda é
um lugar de representação e um dos instrumentos com o qual podemos
passar «por gente bem criada e que conhece as regras de bem viver».
Por isso, remete seu leitor para seu livro Codigo do Bom-tom (1845),
que também dispõe de um capítulo sobre as cartas. É deste livro, para o
qual também remete o leitor que, como já assinalamos, Roquete (1860:
1) retira a definição e a função social da carta, além de várias outras observações concernentes ao papel, aos modos de tratamento, aos tipos de
carta, ao pós-escritos.

Depois das visitas e da conversação, o laço social mais extenso e variado é a comunicação epistolar. Admirável invento que aproxima os
ausentes, encurta as distâncias, mitiga as saudades, adoça o dissabor da
separação, estreita os vínculos da amizade, nutre n´alma o fogo da esperança, e ainda depois da morte conserva um monumento perdurável
de afeição e ternura com que dois corações se amaram.

Observe-se que a prática epistolar já inclui, por exemplo, assuntos de ordem subjetiva, apontando não mais para as representações re-
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tóricas, previstas por Aristóteles e tomadas como modelo até o fim do
século XVIII. No primeiro capítulo o autor chama a atenção para o fato de
que a carta em apreço «são as privadas e particulares que se escrevem
entre amigos, parentes ou conhecidos, sem tensão que se publiquem,
ou seja, de simples amizade e respeitosa cortesania, ou sobre negócios
particulares ou públicos» (Roquete, 1860: 19).
Outro sinal de uma prática de escrita que envolve escritores de
vários lugares sociais pode ser demonstrado pela inclusão do tipo de
papel em que se deve escrever. Também aqui se verifica uma hierarquia
e um jogo das representações no uso que é feito do papel, visto que na
época oferecia uma variedade maior do que no século passado. Assim,
papel grosso e em meia folha, «só para gente ordinária ou sem criação»;
papel dourado e aromatizado não combina com cartas de negócio, pois
seria «vaidade ridícula»; «o papel há de ser proporcionado às pessoas,
idade, sexo, condição dos que se correspondem por escrito» (Roquete,
1860: 2).
Outro dado novo em relação aos secretários antigos é o de incluir a mulher como leitora deste e, consequentemente, como alguém
que escreve cartas. Nesse aspecto, são inúmeros os exemplos em que
as mulheres escrevem a filhas, a filhos, em assuntos sempre familiares,
de pêsames, guardando-se aos homens os exemplos para todas as outras
ocasiões.
Do ponto de vista das antigas regras epistolares da ars dictaminis, praticamente não há mais sinal. A carta é apenas dividida em duas
partes, contendo o corpo e a conclusão, além de oito regras gerais de estilo, que podem ser utilizadas nos mais variados tipos de carta. São elas:
1.º) o estilo deve ser natural e singelo, evitando-se a afetação e o adorno
excessivo; 2.º) os pensamentos engenhosos e profundos não devem ser
esquecidos apesar do estilo natural; 3.º) a linguagem deve se adequar
ao assunto; 4.º) mesmo quando dirigido aos amigos, deve-se atentar ao
estilo; 5.º) os fechos não devem ser muito numerosos; 6.º) «a soltura e
facilidade nas construções» são a marca dominante do estilo epistolar;
7.º) deve-se evitar o uso de símiles exagerados, as alusões obscuras,
demasiada erudição; 8.º) as cartas devem ser breves, mas não lacônicas. Os exemplos, contudo, são de autores antigos a exemplo de Cícero,
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de S. Gregório Nazianzeno, de Plínio, do Padre Vieira –em várias ocasiões– de Aristóteles, Maria Stuart e Madame Sévigné, entre outros.
Neste sentido, O Codigo epistolar de Roquete deve ser compreendido,
no que concerne à escrita da carta, como o momento em que se observa
na «inércia do gênero» (Chartier, 1991, p. 11) o momento em as convenções ganham certa instabilidade das suas convenções».

4. Conclusão:
Do século XVII, quando foi publicado Corte na Aldeia ao século
XIX, quando a escrita pelas cartas passa a ser o modo por excelência de se

comunicar e de escrever na nascente imprensa brasileira, observamos,
através dos principais manuais de escrita epistolar, como a representação e os usos desta prática de escrita. Orienta-nos, a pressuposição de
que os gêneros não são puros e inalteráveis mas, supondo com Pécora
(2001: 12), resultantes de uma «tendência histórica básica dos mais diferentes gêneros», qual seja, «desenvolver formas «mistas», com «dinamicidade relativa nos distintos períodos, que impedem definitivamente
a descrição de qualquer objeto como simples coleção de aplicações genéricas».
Ademais, este levantamento é o primeiro passo para compreender os caminhos da escrita epistolar e sua passagem para o suporte
jornal,20 a partir de sua concepção como prática cultural, inscrita em
uma história de longa duração, razão pela qual buscamos os modelos
e concepções teóricas que determinaram a escrita epistolar através dos
séculos. Evidentemente não se tratou apenas da recuperação de um «gênero antigo» e de seus usos. Tentou-se restaurar e tornar visível um período de confronto e embates de representações, entre modos antigos e
novos de escrever cartas. Isto significa pensar sobre as possibilidades e
modalidades desta escrita indagando-se sobre esse «descontínuo» das
apropriações e dos esquecimentos, a partir das «lutas de representação»
(Chartier, 1991, 187).
20 Conferir nota 2.
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