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[..] se todos tivessern o seu discurso tido hareria no 
rnundo tanta confusdo. 

Códice Costa Matoso, doe. 4 

Resumo: Este trabalho procura evidenciar as regras de or-
denacao retórica e os a.spectos discursivos detectaveis ao longo da 
docurnentacao do Codice Costa Matoso, detalhando esses aspectos 
no docurnento 2. 

Abstract: The work looks forward to drawing up the 
rhetorical ordination rules as well as the detectable discursive 
aspects throughout the document collection of the C'óclice Costa 
Matoso, by detailing those aspects in the document #. 2. 

Convidado a escrever algo relativo ao que me coube nas notas a edicao 
do Códice Costa Matoso pela Fundacao Joao Pinheiro, optei pela forma do 
depoimento. Ainda que muito pensado, ele e bern mais leve do que o artigo 
"de especialista" inevitavelmente rasteiro que resultaria de qualquer tentativa 
de vôo analitico, dadas as dimensOes e a variedade dessa colecao de docurnen-
tos. Corn isso e possivel que abuse do decoro acadernico, mas talvez nem tanto 
da paciencia do leitor (que ao menos nao se sentirá logrado por uma forma que 
promete e urn conte6do que decepciona) e muito rnenos da presuncao de rneu 
lugar de consultor para assuntos de "hist6ria da literatura" da equipe que edi-
tou a compilacao setecentista. 

0 simples fato de ter havido quern se ocupasse de sernelhante assunto 
entre os anotadores do Códice, o que em si ja pode ser objeto da critica recepcional 
dos documentos coligidos por Costa Matoso, nao assegura a quem se incurn-
biu da tarefa uma leitura "mais correta", sequer "correta", mas apenas urna 
entre tantas outras quanto ao que se charnaria de "literario" nessa rniscelanea 
de escritos. Assirn, urna vez que dificilmente teria outro espaco para faze-1o, 
este depoimento e bastante oportuno para explicitar critérios adotados ern 
minhas anotacoes — rnodo obliquo de também refletir sobre a natureza desses 
rnanuscritos agora impressos. 
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Primeiramente, levando-se em conta a época em que esse corpus docu-
mental foi produzido, parti do pressuposto de que nao localizaria aspectos pro-
priamente "literarios" no Códice, pois o conceito de literatura (ernanacao "sin-
cera" de um eu poético ou do "espirito nacional" de um povo), tal como o 
compreendernos hoje, foi inventado pelo romantismo — movimento que seria 
conhecido aqui sornente a partir da instauracdo do Brasil imperial. Que traba-
lho me restaria, entao, se lido havia passagens ficcionais a apontar, versos a 
avaliar ou — trabalho inviabilizado pela extensao da colecao — fontes a cotejar? 

A resposta decorre do segundo e ültimo pressuposto fundamental: reuni-
dos em meados do seculo XVIII, os documentos que constituem do Códice Costa 
Matoso obedecem a regras de ordenacao retórica dos discursos. A suposicao é 
bastante elementar, mas talvez nem tanto quando se desce a anatomia miala 
dos recursos de persuasão que se repetem ao longo da miscelanea, evidencian-
do "seu estatuto de constructo, de artificio  regulado por urn sistema convencio-
nal de leis ou praticas"' que nao se restringe a oratória, a poesia, as artes plas-
ticas, a musica ou ao teatro do Setecentos luso-colonial. 0 relato, o alvara, a 
descricao, o oficio, a ata, rnesmo o mais seco e preciso balanco fiscal de uma 
vila — tal como o soneto, o retrato, o adagio, o sermao ou a comédia — visam a 
produzir efeitos, no caso do Códice, de verdade ou verossimilhanca histórica. 0 
pesquisador nao deve acreditar, ingenuamente, que a documentacao organi-
zada por Costa Matoso ira apenas convalidar seu discurso sobre "o real" que 
fluiria cristalino por entre esses papeis, depois de devidamente escoirnados de 
"distorcoes", "exageros", "ornissbes".'Se é certo que eles referem evento reais, 
nao e rnenos correto que o fazem como memento — isto é, como monurnento a 
dernarcar o que e como dever ser lernbrado. Dissecar os rneios e os fins desse 
discurso, ainda rnais em se tratando de artefatos retorizados, irnpae-se como 
tarefa primordial, se nao quisermos cometer o pecado — mortal, em se tratando 
de histeria — do anacronismo ou da reificacao factual do documento. 

Assirn, a prirneira estratégia discursiva que se pode observar nessa misce-
lanea esta inscrita no proprio titulo geral do Mice: "Colasan das noticias dos 
prirneiros descobrimentos das minas na America...". Para além da evidencia 
de que se trata de uma "colecao" — portanto, escolha, que tambérn significa 
exclusao seria muito util realizar a arqueologia desse corpus enquanto gene-
ro. Quer dizer, comparar demais conjuntos docurnentais semelhantes, tentan-
do tracar as regras elernentares que os constituern (o que é "histórico", no sécu-
lo XVIII? 0 que define uma "noticia", naquela época? Como e por que as 
"noticias" sao colecionadas? 0 que sao "colecoes" delas? Desde quando elas 
são feitas? Quem as faz?) e verificando sua reincidencia em Minas Gerais (que 
relacao ao "Colasan" pode ter, por exemplo, corn o "Fundamento histórico" 
do épico Vila Rica de Claudio Manuel da Costa?). 
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Urna vez esbocada essa caracterizacdo geral — trabalho que fica sugerido 
aqui — seria interessante descer as normas particulares dos diversos tipos de 
documentos que compbern a coletânea: quais as regras da "noticia", quais as 
da "relacão", quais as da "história", quais as da "descricao", quais as do de-
monstrativo demografico. Isto feito, é possivel entdo passar as singularidades 
de cada papel, agora corn urn olhar rnenos desavisado e ao mesmo tempo livre 
do vezo de decidir qual o relato "mais verdadeiro". Abre-se, dessa forma, ou-
tro modo de abordagem dos documentos, em que a empiria dos "fatos" deixa 
de ser uma obsessão hermeneutica e cede lugar ao dado heuristico em que a 
apropriacao documental do evento ganha maior relevo enquanto ruina, vesti-
gio, resto historico. 

Ao elaborar minhas notas ao Códice, portanto, procurei indicar aquilo 
que nele evidencia os resquicios da retórica enquanto pratica discursiva hoje 
imperceptivel a nos pos-romanticos ou pós-modernos. 0 caso modelo é o dos 
diversos e divergentes relatos sobre a chamada "Guerra dos Emboabas", em 
que vários narradores acentuarn vicios e virtudes dos personagens conforme 
estratégias persuasorias bastante obvias mas nem sempre evidentes. Parece-me 
importante, neste e em outros casos similares, o leitor estar ciente de recursos 
do género demonstrativo ou epiditico da oratória largamente empregados, por 
exemplo, pelo narrador do documento n°. 2, no qual me concentrarei aqui: 
"Noticias dos primeiros descobridores das prirneiras minas de ouro pertencen-
tes a estas Minas Gerais, pessoas mais assinaladas nestes empregos e dos mais 
mernoraveis casos acontecidos desde seus principios". 2  Nele ha personagens 
épicos, tipificados como herois cujos esforcos sobre-humanos são recompensa-
dos com o sucesso. Para tanto, algumas palavras ou imagens se repetem — 
provavelmente segundo classicos do genero, como a Iliada e a Odisseia, que todo 
letrado da época conhecia muito bern — constituindo topicas que caracterizam, 
por exemplo, Antonio Rodrigues de Arzao em combates contra os "grandes 
perigos do gentio, fomes e esterilidades". 

0 elogio das personagens nao é gratuito, naturalmente. 0 relato não se 
justifica apenas como registro da memOria dos descobrimentos das minas, mas 
também por louvar a empresa colonial. Mais que isso, os fatos sac) passiveis de 
registro porque dignos de louvor ou de execracao moralizante. Através das 
personagens, constituidas sobretudo a partir de atributos morais, elogia-se a 
virtude (enciimio) ou se recrimina o vicio (vituperacao) conforme o papel que 
elas desempenham no avanco colonizador nas areas de mineracao — avanco 
entendido segundo a nocdo teológico-politica de "bern comum" que os esfor-
cos individuais devem alrnejar. Observe-se, por exemplo, o que o narrador diz 
de Jose de Camargo Pimentel, "este famoso paulista, em tudo generoso, e corn 

FUNDACAO Joao Pinheiro. COdice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 2, p. 166-193. 
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firn glorioso e venturoso por sua morte". 0 anti-modelo é vituperado em figu-
ras como a do frei Conrado, de "incansavel ambicao" devidamente punida 
pelos "paulistas". Ou nos blquote ingratos filhos da Europa", que "apeteciarn 
o logro" das lavras de Salvador de Faria, "born hornem", "possuidor de boas 
lavras e datas de terras minerais, como descobridor". A atitude dos reinóis, 
cuja empiria nao se coloca em causa, é descrita de modo a provocar repulsa 
moral no leitor: 

"Emprego do venenoso arpao do ódio e ambicao, arguirarn culpas fantas-
ticas a este born homem e o prenderam, remetendo-o para o Rio de Janeiro 
onde, dando-lhe as bexigas, morreu delas em casa propria, onde as justicas lhe 
deram homenagem por nao levar culpa formada. E com a sua auséncia e morte 
Ihe tiraram as datas clevolutas, corando o roubo corn capa de justica, logrando 
por este modo o ódio o seu emprego e a ambicao o seu desejo. Suposto, entre 
muitos ingratos, se assinalaram outros primorosamente agradecidos.' 

A atuacao da divina provider -16a, distribuindo peemios e castigos, confi-
gura outra tópica relativa do avanco ou prejuizo da expansão colonial em Mi-
nas, evidenciando escolasticamente a . vontade de Deus inscrita na ordem das 
coisas profeticamente figurada nos fatos e na natureza. Não é por mero 
"formalismo" que o narrador deixa, a certa altura, "a divina providéncia ao 
desvelo daqueles animosos vassalos da Coroa portuguesa que pretendia enri-
quecer corn os haveres ocultos". Nem é o acaso que favorece o virtuoso Pimentel, 
agora "alcaide-mor", recornpensado num pequeno bray) do rio Piracicaba 
marcado por "assinaladas serras, que de muito longe um altivo pico, que le-
vanta ao céu, serve de sinal daquele lugar corno padrao, que Deus quis pôr 
para ser buscado e achado por tal padrao, corn boas e grandiosas pintas". Do 
mesmo rnodo abencoado, e devidamente remido de seus vicios, expira Manuel 
de Borba Gato, "de idade de noventa anos para cirna, no ano de 1734, corn 
mostras de predestinado". Cumprida sua rnissão na conquista, "Este firn teve 
aquele farnoso sertanista e nao menos capaz para as cortes, pelo born engenho 
e capacidade de que era dotado". 

A natureza rude que seria própria de Minas Gerais — presente também 
na poesia de Claudio Manuel da Costa e Tomas Antonio Gonzaga' — é uma 
das tópicas mais recorrentes, ernoldurando e valorizando o sacrificio do con-
quistador. Assirn, "as faltas de viveres" são suprimidas "corn a grande inteli-
gencia e trabalho que [os sertanistas] aplicam cacando as ayes e feras do sertdo 

FUNDAGA0 Joao Pinheiro. Codice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 2, p. 177-178. 
Ver, sobre a paisagem "mineira" na poesia de Claudio Manuel da Costa, Sergio Alcides 
Pereira do Amaral, Estes penhascos, dissertacao de mestrado apresentada ao Departamento 
de História da PUC-RJ, Rio de Janeiro, mimeo., 1996; sobre o mesmo assunto na obra de 
Tomas Antonio Gonzaga, ver Ronald Polito, A persistencia das ideias e das formas, dissertagao 
de mestrado apresentada ao Departamento de História da UFF, Niter6i, mimeo., 1990. 
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para se sustentarem"; mas a natureza local pode ser intransponivel: "o sertão 
da Casa da Casca era muito agro e falto de viveres silvestres, por serern tudo 
matos e aspérrimas brenhas"; ou repleta de "matos incultos montanhosos e 
penhascosos"; ou doentia, corn "varios achaques da natureza humana que cria 
esta misteriosa terra"; ou insalubre: 

"Estes [mineradores], corn o seu custoso e penoso trabalho, entregues 
fome e ao rigor dos mais penetrantes frios que padeciam no insuportAvel 
frigidissimo regelo cla constituicdo de que eram as Aguas do carmelitanto rio, 
por correr a major parte por cavernosos penhascos, assombrado cle altissimos 
montes, matos e arvoredos que ao depois se descortinaram, facilitanclo o [cami-
nho] que hoje serve, que aincla feitas as estradas a poder de ferro e instrumen-
tos, não pocle urn cavalheiro dar passo para urn laclo ou outro que nao seja 
perigo de clespenhar-se aos abismos, os mais profunclos precipicios e perigos de vida. 

Tao forte e insuportavel o f•io das Aguas do ribeirao, que era preciso en-
trar nele pelas dez horas da manila e sair dele pelas tres cla tarde e mais tarde, 
porque fora destas horas era insuportAvel o frio." 

"Gentio" e natureza muitas vezes se confundern — nao por urn "precon-
ceito eurocéntrico", certamente, porque nao se trata de urna sociedade verda-
deira ou pretensamente dernocratica como a nossa, mas hierarquizada tarn-
bem conforme graus de "barbarie" que justificarn inclusive a escravizacao, 
sujeicão, exterminio, conquista e colonizacao de auteictones pelo invasor bran-
co e cristao. A luta contra os aborigenes, portanto, estereotipados como amea-
cadores e ferozes, constitui-se ern outra topica da acao heróica dos bandeiran-
tes — que padecem "fomes e eterilidades" enquanto escapam "de grandes peri-
gos do gentio", que tern suas "diligências" obliteradas por "bravos e 
orgulhosissimos perigos do gentio", que \Teem "avultadas esperancas" de fortu-
na adiadas em cabeceiras de rio "ocupadas do gentio bravo". 

Sem ter conseguido exauri-las, em funcao da quantidade de documen-
tos, essas e outras tópicas forarn indicadas por mirn, ao longo do Códice, na 
esperanca de contribuir corn urn instrumento interpretativo para o leitor da 
coletanea, cujos aspectos discursivos nao devem ser relegados ao historiador da 
literatura mas reconhecidos como algo inseparavel dela. Porém, nao basta le-
var em conta a estrutura retórica desses textos setecentistas. E preciso lembrar 
— e sobretudo verificar — que os letrados da época pensarn aristotelicarnente, 
que de fato des creem na existencia do Incriado, que pertencem a uma socie-
dade aristocratica e escravista, que participarn da empresa colonizadora, que 
sac, staditos de uma rnonarquia católica absolutista. NA() ha novidade nisso, 
corn certeza. A diferenca talvez esteja em reconhecer tudo isso encenado corn 
suas proprias roupas nesse teatro de palavras colecionadas. 

FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 2, p. 180-181. 
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