
 
EDIÇÃO DE UMA CARTA DE SESMARIA  DO SUMIDOURO – MG 

- SÉCULO XVIII -  
(EDITION OF A CARTA DE SESMARIA   FROM SUMIDOURO – MG 

 – 18th CENTURY - )  
 
Soélis Teixeira do PRADO MENDES (Pesquisadora/bolsista –  FAPEMIG) 
 
 
ABSTRACT : This paper develops an analysis of an edition of a Carta de Sesmari a, from 
Sumidouro (MG), present ed by RAPM. Its purpose is to show that such an edition is not 
appropriat e to the linguistic research, as the criteria used in its transcription is not reliabl e,  
and to suggest a new edition.  
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0. Introdução 
 

O trabalho  aqui apresent ado é o resultado das primeiras pesquisas do subprojeto Pelas  
trilhas de Minas : as bandeiras e a língua nas Gerais - documentação em língua portuguesa 
dos séculos XVIII e XIX  que por sua vez faz parte de um proj eto maior denominado  Pelas  
Trilhas de Minas : as bandeiras e a língua nas Gerais, desenvolvido na FALE/UFMG, com 
o apoio da FAPEMIG, e coordenado pela Profa. Dra. Maria Antonieta A.  M. Cohen.  Esse 
subprojeto tem como objetivo localizar e transcrever documentos autógrafos e dat ados, 
escritos em língua portuguesa antiga (séc. XVIII e XIX) nas  regiões de Barra Longa, Belo 
Vale, Lavras , Serro e Sumidouro – localidades que, preferencialmente, mas não 
exclusivamente, foram cri adas como conseqüência das incursões das ‘bandeiras’ dos séculos 
passados no estado de Minas Gerais -,  segundo critérios confiáveis estabelecidos (Cambraia 
et al., 2001), visando à post erior pesquisa nas áreas correl atadas da lingüística histórica, da 
sociolingüística e da geolingüística. 

Neste artigo, pret ende-se fazer uma análise da edi ção proposta   pela Revista do Archivo 
Publico Mineiro (RAPM) de uma Carta de Sesmaria [fólio 262r/262v],  a fim de  
demonstrar  que tal edição não é útil à pesquisa lingüística, já que, conforme será visto,  não 
foram estabelecidos critérios rigorosos  de t ranscrição. Serão apresentados os  problemas  de 
leitura por parte da Revista e, em seguida, será proposta uma outra edição do mesmo fólio. 

Doada em 1717 pelo então  Governador da Capitania das Minas Gerais – Dom Bras  
Baltazar da Silveira - ao Sargento-mór João Pereira dos Santos, esta carta se refere à  
povoação do Sumidouro, anteriormente chamada a Quinta do Sumidouro atual Fidalgo, 
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distrito de Pedro Leopoldo (MG). Esta povoação, conforme  Barbosa (1971:191), foi  
fundada pelo bandeirante Fernão Dias , em 1675.  
 
 
1. Análise da edi ção existente 
 

A edição proposta pela RAPM, embora em todo o texto se mantenha fiel no propósito 
de não desfazer as abrevi aturas ,  serve apenas , ao que tudo leva a crer, como fonte para a 
pesquisa histórica. Lida por um leigo em Filologia e/ou Lingüística Histórica, há de se 
acreditar que exista uma manutenção do registro da época, principalmente em termos  
ortográficos , pois em alguns casos a ortografi a original foi mantida, como em ‘titollo’; 
‘annos’; ‘Legoas’; ‘pellos’ ‘seos’, entre outros; entretanto, numa análise mais criteriosa  é 
possível  perceber as inúmeras alterações promovidas , conforme será visto nos quadros a 
seguir. Salientamos que os dados apresentados não são exaustivos, servem apenas para 
confirmar o que foi dito anteriormente sobre a validade de tal edição como fonte para 
pesquisa lingüistica.  
 

a) Alteração das abreviaturas 
Transcrição RAPM linha Transcrição Proposta linha 

& 01 &ª  01 
Per a.  02/ Prr a. 03/17 
Perr a.  27 Prr a. 31 
 

b) Alteração de maiúscula e minúsculas 
Transcrição RAPM linha Transcrição Proposta linha 

haver comprado 10 haver Comprado 10 
rumos  referidos   19 Rumos  Referidos 22 
Cart a de sesmaria 28 estaCartadeSesmariapormim 32 

 

c) Apagamento de diacríticos 
Transcrição RAPM linha Transcrição Proposta linha 

alguns 20 dealgun)s 23 
homens 15 oshomen)s 17 
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d) Deslocamento da posi ção do diacrítico 
Transcrição RAPM linha Transcrição Proposta linha 

João 02 Joaõ 03 
atenção 13 atençaõ 14 
petição 18 petiçaõ 20 

 

e) Inclusão de diacríticos 
Transcrição RAPM linha Transcrição Proposta linha 

Jetiquitivá 04 Jetiquiva 04 
têm 18 tempovoado 20 

 

f) Inclusão/exclusão de sinais  de pontuação 
Transcrição RAPM linha Transcrição Proposta linha 

a quem as cultive, e tambem 23 aquem ascultive |  etambem 26 
dentro de dois anos e nam 23 dentro de dois annos, enam 25 

 

g) Modi ficação/inclusão de vocábulo 
Transcrição RAPM linha Transcrição Proposta linha 

confrontações 07 confrontaçois 07 
familha 14 seachacomfamilia 15 
estabelecersse 15 estaballecersse 17 
regilioes 24 Relegiois 28 
possuindo 25 pessuindoasserá 28 
possuissem 26 pessuiremseculares 29-30 
petição, e comessando estas 18 petiçaõ, comessando estas 20 
 
 
h) Separação de palavras 

Transcrição RAPM linha Transcrição Proposta linha 
Faço Saber  01 FaçoSaber 01 
e tendo outro  sy 13 etendo outrosy  14 
os seos Citios 21 seosCitios 24 
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2. Transcrição da edição proposta pela  RAPM 
 
             Sesmaria do Sargento mór João Perei ra dos  Santos 
 
D.Bras B.ar  da Silveira &. Faço Saber aos que esta minha Carta | de Sesmaria virem que 
tendo Respeito ao  que por sua petição me | enviou a dizer o Sargento mor João Per a. dos 
Santos  que elle está | de posse de dois Citios, hum chamado Sumidouro e outro Jequitivá | 
que comprou a Dos. Dias da Silva a quem o Gov or. Antonio de Albu- | querque Mello de 
Carv o. fez merce delles por sesmaria com tres | Legoas mais de terras para fabricar Currais  
de Gados, e com as con- | front ações declaradas na d a. Carta  de sesmari a que se acha 
regista- |  da nos  L.os. da secretaria deste Gov.º e pedindo me o d.o João Per.ª | dos Santos  
lhe fi zesse merce das mesmas terras por nova Cart a de | sesmaria, e atendendo que està de 
posse dellas pellas haver compra- | do e ser necessario as  d.as.  tres Legoas  para fazendas   
de Gados que | ham de mister bastante Largura por cujo motivo lhe concedeo o d.º |  
Antonio de Albuquerque que as mais tres Legoas que he o mesmo | que se concede na B.ª 
e Pernambuco para as fazendas de Gados, e | tendo outro sy atenção a que o supp.te se acha 
com familha nest as | minas, e haver por esta causa ser favorecido para que com este ex- |  
emplo procurem os homens  estabelecersse nest as minas para mayor | augmento dellas Hey 
por bem de fazer merce ao d.º João Per.ª dos | Santos em nome de S.mad e. que D s. gde.de 
lhe dar de sesmaria as  | ditas tres Legoas de terras que compehendem os dois Citios que | 
têm povoado e declara em sua petição, e comessando estas do Ribei- |  ram do Jetequiva 
para os Limoeiros da mata grande pellos rumos re- | feridos na dita p.em sem  prejuizo de 
tercei ro, nem de alguns mod.res   | que estejam ao presente cultivando nas ditas terras, aos  
quaes se re- | servarão os seos Citios com todas as vertentes que dir.tam.te  lhe per- | tencem, 
e fora das  das.  vertentes senão poderão alargar, e sera obri - | gado a cultivar as  d.as terras  
dentro de dois annos e nam o fazendo | se daram a quem as cultive, e tambem as terà com a 
condição de nam | sucederam nas das terras   regilioes por algum titollo e acontecendo |  e 
ellas possuindo as sera com o encargo de dellas deverem e pagarem | disimos como se as  
possuissem Seculares e faltandosse ao referido se | daram a quem as denunciar, e por esta o 
hey por empossado das di-  |  tas t erras ao dito João Perr.ª  dos Santos  e p .ª fi rmeza  de 
tudo lhe | mandei dar esta Cart a de sesmaria por mim assignada e sellada com  | o Sinete de 
m.as armas que se cumprirá como nella se contem, re- | gistandosse nos L.os da  Secret aria 
deste Governo e nos mais a que | tocar. Dada nesta Leal V.ª de N.Sn.ra do Carmo a 16 de 
Agosto de |  1717. O Secretario  Manoel  da Affonseca a sobscreveo.D.Bras   B.ar  | da Silvr.ª  
 

 
3. Transcrição proposta  
Para que fosse proposta essa transcrição, partiu-se da l eitura  do manuscrito original, 
gentilmente cedido pel a Superintendência do Arquivo Público Minei ro. 
 
| | [262 r] 
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Joao )  
Pereira 

dos 
Santos 

05 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 

Dom Bras Baltazar  daSilveira et cetera FaçoSaber aos que esta minha | Carta 
deSesmaria virem que tendo  Respeito aoque porsua petiçaõ meem | viou 
adizer oSargento mor Joaõ Pereira  dosSantos que elleestádeposse | dedois 
Citios, hum  chamado Sumidouro eoutro Jetiquiva que comprou | a Domingos  
diasdaSilva aquemoGovernador AntoniodeAlbuquerqueCoelho | deCarvalho 
fes merce delles  porsesmaria comt res   Legoas mais  deterras  | para 
fabricarCurrais deGados, ecomas confrontaçois declaradas   nadita | Carta 
deSesmaria queseacha Registada nosLivros daSecretari a deste |  Governo, 
epedindome  odom Joaõ  Pereira dosSantos lhefizecemerce das mesmas | terras  
por novaCartadeSesmaria, eat endendo aque está deposse | dellas pellas haver 
Comprado eser necessarias as ditas tres Legoas para | fazendas degados que  
ham demister bastanteLarguesa,  por cujo |  motivo lheconcedeoodom Antonio 
deAlbuquerque asmais tres Legoas | que heomesmo  que seconcede na Bahia e 
Pernambuco  paraas fazendas | degados,  etendo outrosy atençaõ  aque  
oSupplicante  seachacomfamilia |    

| | [262 v] 

 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

nestas minas , ehaverpor estacauza ser favorecido paraquecom este | exemplo  
procurem oshomens) est aballecersse nestas minas para mayor | augmento 
dellas hey porbem defazer merce  aodomJoaõ Pereira dosSantos | em 
nomedeSua Magestade  que Deos  guarde  lhedar deSesmaria as ditas tres |   
Legoas det erras quecomprehendam os dois Citios  que tempovoado | e declara 
emsuapetiçaõ, comessando estas doRibeiram de  Jetiqui= | va  para  
osLimoeirosdamatagrande pelos  Rumos Referidos  na dita  paragem1 | sem 
prejuisodeterceiro,  nem de algun)s moradores  que estej aõ aopresente |  
cultivando nas ditas terras, aosquais se Reservaraõ os seosCitios com | todas as  
vertentes  que di retamentelhepertencem,   eforadasditas vertentes  | senaõ 
poderam  alargar, será  obrigado acultivar as ditas terras | dentro de dois annos,  
enamofazendosedaram aquem ascultive | etambem asterácomoacondiçaõ 
denam sucederem nas ditas terras | Relegiois poralgum titollo eacontecedendo,  
e ellas pessuindoas será | com o encargodedellas deverem epagarem di zimos  
comoseaspe | ssuirem seculares , efaltandosse  ao Referido Sedaram aquem 
asdenun  |  ciar,  eporestaohey por empossado dasditas terras  aodito  Joaõ 
Pereira | dosSantos,  para firmeza de tudo lhemandei dar estaCart adeSesma |  
riapormim asignada e selladacomosinet e de minhas armas quese | cumpri rá 
como nelle secontem2  Registandosse nosLi vros daSecretaria | desteGoverno 
enosmais aquetocar Dada neste LealVilla de | Nossa Senhora do Carmo a 16 de 

                                                                         
1 Para o  desenvolvimento desta abreviatura , levaram-se em conta o contexto e a comparação com o 
texto de outras Cartas de Sesmaria, já que não nos foi possível fazê-lo considerando apenas  a forma 
que consta do original -  <pem >. 
2 Há uma mancha no <t>.  
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35 
 
 
 
 

Agosto de 1717 oSecretario Manoel  | de Affonseca a Sobscreveo  
                                                                         [Dom Bras  Baltazar da Silvei ra] || 

 
 
RESUMO : Este artigo desenvolve uma  análise da edi ção proposta pela Revista do Archivo 
Publico Mineiro de uma Carta de Sesmaria (1717), referent e ao  Sumidouro (MG), 
demonstrando  que tal edição não é útil à pesquisa lingüística, pois  não foram estabelecidos  
critérios rigorosos de transcrição. Em seguida, propõe-se uma outra edição do mesmo fólio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lingüistica Histórica;  Século XVIII; Edição de t extos antigos. 
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