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• 33 cartas de amor com edição e estudo histórico-linguístico no âmbito do projecto 

Post Scriptum (*) http://ps.clul.ul.pt/pt/index.php 
 

• Enquadramento (síntese):  
• - Sumário de culpas recebidas pelo Tribunal da Relação do Porto 
• - Réu: Gabriel de Mira (destinatário das cartas), 60 anos, padre catalão do hábito de 

São Pedro 
• - Autoria das cartas: uma mulher casada, residente em Viana do Castelo 

 
• Cronologia:  

• Troca epistolar: post 1768  
• 1769 – prisão e inquirição do réu 

 
• Localização arquivística: Reservados, Biblioteca Nacional de Portugal 

 
 
 

(*) Arquivo Digital de Escrita Quotidiana em Portugal e Espanha na Época Moderna - 
7FP/ERC Advanced Grant - GA 295562 
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Análise de Recursos Discursivos 
 Abordagem linguística e histórico-social: 

 Análise crítica do discurso, numa aproximação aos modelos de  

▪ Mudança histórico-social, por Fairclough (2004 1),  

▪ Perspectiva socio-cognitiva de Van Dijk (2006 2) , sobretudo centrada na 
interacção social 

 

 Pesquisa documental para definição do seu contexto global e particular 

 Detecção de marcas da tradição epistolar 

 Correlação da transmissão de imagens passionais com a caracterização 
relacional dos interlocutores em presença 

 
 (1) ‘Textual analysis for social research’ 

 (2) ‘Discourse and Manipulation’ 
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Análise de Recursos Discursivos 
 Análise lexicométrica, através do software WordSmith (versão 6) 

 Identificação de estruturas predominantes: 

▪ escolhas lexicais 

▪ usos e funções dos diminutivos  

▪ usos e funções dos possessivos 

▪ usos e funções da negação 

 

 Composição e articulação temática 

 Encadeamento frásico 
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 Cartas lascivas e amatórias como provas documentais:  

 evidências relevantes em litígios judiciais 

 
 Padre Gabriel de Mira, uma vítima na teia de Maricas? 

 Circunstâncias da sua inquirição e prisão 

 Valor da correspondência 
▪ nas diligências judiciais 

▪ para o destinatário/réu 

▪ condições de posse, preservação e entrega 
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Meu marido e todo o meu bem. Não te posso explicar o gosto que tenho quando vejo 
letras tuas, pois não posso ter maior alívio do que saber do meu rico maridinho, tanto do 
meu gosto. Quem me dera foder com ele, pois te havia de dar tantas pinguinhas. A 
minha picinha tão bonitinha e tão grandinha, quem ma dera já dentro do teu coninho 
para fazermos um menino tão bonito. Ai, meu filho, toma um beijinho, dá-me a tua 
linguinha, mete-ma na minha boca e dá-me também a tua, que gosto muito dela. Não 
sabes as saudades que me causa ao fazer desta, pois me parece que estou contigo e no 
cabo acho-me só. São tantas as saudades que tal não posso explicar. Desejarei me sejas 
firme, pois eu te guardo lealdade e também quero que tu faças o mesmo. Aceita muitas 
visitas do teu coninho e das tuas maminhas e as mesmas darás ao meu menino. E diz-
lhe que me guarde lealdade, pois só o quero para mim e o teu coninho também é só teu 
e há de ser. Adeus, meu marido. Adeus, meu amor e todo o meu bem.  
Desta tua mulher firme até à morte. 
Maria Gabriela  
Aí vão as tuas maminhas, aqui tens o teu coninho que está cheio de sangue e com ele vai 
pintado. 
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   Técnicas de Persuasão 

 Discurso amoroso e erótico 

 (Re)activação de memórias do relacionamento 
físico e afectivo  

 Gestão do discurso epistolar unicamente em 
função dos objectivos do sujeito-locutor? 
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 Técnicas de Persuasão 
 Articulação temática e actos ilocutórios (expressivo, directivo, e 

compromissivo): 
▪ Expressão de amor (conjugal) 

▪ Elementos paratextuais (ilustrações) 
 Figuração do amor – coração 

 
▪ Expressão de desejo (sexual)  

▪ Encenação de imagens passionais 
 Linguagem erótica 
 Elementos paratextuais (ilustrações) 
 Órgão genital feminino 
 Órgão sexual secundário - mamas 
 Figuração do amor – coração 
 Ejaculação feminina (provável) 

 

Detalhe do final de 
CARDS3139 
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   Técnicas de Persuasão 

 Articulação temática (continuação): 

▪ Pedidos vários (sobretudo de natureza material) 

▪ Dinheiro e ouro 

▪ Vestuário  e acessórios (meias, sapatos, fitinha, chapéu, laço, brincos)  

▪ Tecidos e retrosaria (cetim, camelão, chita,  baeta, varas de fita, 
fivelas),  

▪ Tabaco, drogaria e géneros alimentares (confeites, doces, garrafa de 
rosassólis 

▪ Apelo ao compadecimento (por desfavorecimento, doença…) 

▪ Agradecimento e retribuição 



Corpus – total de palavras: 9682 
 

 Top 20: destaque para 
advérbio de negação, 
pronomes pessoais e 
possessivos 
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Vocábulo Ocorrências 
QUE 415 

E 292 

DE 290 

TE 288 

O 270 

NÃO 244 

MEU 228 

ME 210 

POIS 183 

PARA 171 

A 170 

EU 165 

MUITO 128 

TU 115 

SÓ 85 

DO 83 

TUAS 81 

COM 80 

AS 79 

É 77 
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   Técnicas de Persuasão 

 Diminutivos  

▪ Coloquialidade e efeitos retóricos (Villalva, 2009) 
▪ captatio benevolentiae 

 

▪  Modelação do discurso na expressão dos afectos – 
desejo, saudade, prazer (Cunha & cintra, 1984) 
▪ meio estilístico que elide a objectividade sóbria  
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   Técnicas de Persuasão 

 Negação 
▪ Acção enunciada na 1ª pessoa, reportando-se sempre ao 

destinatário 

▪ "Não te posso explicar" 

▪ "As saudades que me tem causado não te ver" 

▪ "Não quero senão a ti"... 
 

▪ Não modificador da acção da 2ª pessoa:  
▪ “[TU] Não sabes o quanto te agradeço…” 
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   Técnicas de Persuasão 

 Jogo enunciativo com os possessivos 
▪ Presentificação idealizada do sujeito-interlocutor (Charaudeau et 

Maingenau, 2004); 

▪ Sentimento de pertença do sujeito-locutor face ao sujeito-
interlocutor; 

▪ Jogo de referências e transferência de atributos (hipálage); 

▪ Discurso epistolar como espaço de interactividade (Maingenau, 
1989). 

Exs.: 

 “as tuas maminhas todas tuas e de mais ninguém” 
 “as tuas maminhas também te mandam muitos abraços” 

 

 



 Domínio de práticas de leitura e escrita 

 Contacto com a tradição epistolar 
▪ Presença do género epistolar na aprendizagem da leitura e da escrita 

▪ Formas convencionais 

 Composição 
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 Consciência das potencialidades do discurso escrito e 
do género epistolar  

 como meio de sedução e manipulação 

 como estratégia de reaproximação, vencendo o obstáculo do 
afastamento físico dos interlocutores 

 face à satisfação de necessidades e ambições materiais 
▪ predominância da expressão volitiva como manifestação deôntica  

▪ o locutor procura agir sobre a ação do interlocutor 

 
 
 

 
 



 Doença – sífilis (maioritariamente) 
 Sintomatologia, terapêutica e convalescença 

 
 Práticas de escrita e correspondência 

 Circulação de documentação formal 

 Recursos materiais 

 Intermediários e restrições 

 Ocultação, envio e violação do correio 

 Fuga,prisão e escrita carcerária 

 
 Casamento, infidelidade e conflitos 
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Confronto destas cartas com as da irmã, para o 
mesmo destinatário 
 Demonstra pleno conhecimento do relacionamento 

existente entre ambos; 
 Reiteração dos pedidos de bens materiais, tanto para a irmã 

como para si própria; 
 Argumenta em favor da amizade que nutre pelo 

destinatário. 
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 Um contraponto ao “mito da feminilidade do 
epistolar” (Peixinho, 2013) 

 
“pressupondo-se que a mulher seria um ser mais propenso 
a produzir discursos ligeiros, delicados e naturais, porque 
detentora de uma instrução menos cuidada e de uma 
cultura mais frágil;”  

As Cartas de Soror Mariana: O epistolar como discurso da 
paixão, p. 43. 
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