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3 DIETARIO DAS VIDAS E MORTES DOS MONGES, Q’ 
FALECERÁO NESTE MOSTEIRO DE S. SEBASTIÃO DA BAHIA 
DA ORDEM DO PRINCIPE DOS PATRIARCHAS S. BENTO 
 

 

O Dietario traz informações sobre a história do Mosteiro, desde a sua fundação, 

em 1581, até o ano de 1815. Esta história é contada através do resumo da vida de cada 

um dos monges que passou por ali ao longo desses anos. Esse documento continua 

sendo escrito até os dias atuais, no entanto, o volume que ora se edita é o mais antigo e, 

por isso, o mais importante dos existentes, pois a narrativa que segue sendo escrita se 

apresenta agora em papel moderno (no formato ofício ou A4, alcalino) e tendo seu texto 

datilografado e depois digitado. 

 

 

3.1 HISTÓRIAS E PECULIARIDADES RELATADAS NO DIETARIO 
 

 

 Ao longo dos 154 fólios que compõem o Dietario das vidas e mortes dos 

Monges, q’ faleceráo neste Mosteiro de S. Sebastião da Bahia da Ordem do Principe 

dos Patriarchas S. Bento aparecem histórias comuns e histórias surpreendentes. Ao 

início dos relatos, lê-se a seguinte advertência: 

 

Em cumprim.
to

 ao decreto do <†> [↑SSmº] P.e Urbano oitavo, protesto q’ nestas vidas 

de Monges, q’ escrevo, q.do referir algum caso milagroso, algum beneficio especial de 

Deos; e quando disser, q’ passarão a Bemaventurança, e da m.ma sorte quando fallar 

algumas veses nesta palavra Santo, q’ tudo isto he disendo respeito – aos costumes, e 

nas acções, e não as pessõas, e q’ tambem não paraq’ se lhe de outro credito, mais do 

que aquelle, que mereceo a fé humana. 

 

 O tom de todo relato é de bastante comoção religiosa. Os monges são elencados 

por ordem cronológica de falecimento, relatando-se, de forma breve, a vida e as obras 

religiosas de cada um; indicando local de nascimento, de profissão, suas funções na vida 

monástica, motivos de sua morte e os detalhes de seus últimos momentos; assim como a 

data de sua morte e o nome do Abade da época em questão.  
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Acrescentam-se a isso, em alguns momentos, narrativas mais alongadas quando 

há casos peculiares a apresentar, a exemplo do relato da vida do monge que foi expulso 

por 3 vezes e por 3 vezes foi readmitido no Mosteiro; o do monge que deixa a casa 

monástica para juntar-se a uma mulher; o do monge que, adiantado em anos, 

apresentava sinais de esclerose e protagonizava cenas quixotescas, como a que se 

destaca a seguir: 

 

O vigesimo terceiro foi o P. Fr. Agostinho da Piedade nascido em Portugal, e professo 

nesta caza. [...] Da Itapoam foi removido p.ª a Capella de N. S. da Graça neste tp.º 

pertencente a este Mosteiro, achava-se ja adeantado em annos, e destituido de forças 

naturaes, [...] Diante daq.la devotissima imagem passava os dias, e as noites,[...] Como 

neste tpº corrião os necessitados, e aflictos [...] aquelles q’ p.r impossibilitados não 

podião ir implorar o socorro daquela soberanissima Rainha do Anjos mandarão pedir 

ao P. Fr. Agostinho o menino, q’ a S. sustenta em seus braços; o P. tirando-o com toda 

a reverencia, o entregava com toda a decencia, a q.m lho pedia; porem como algumas 

vezes se não lembrava, do q’ fazia, p.la continua oração em q’ andava, e p.los mt.os annos 

q’ tinha, q.do voltava pª a Igreja, e via a falta do menino nos braços da Sr.ª, ficava como 

louco, e olhando p.ª os outros altares, vendo, q’ o menino não estava na Igreja, com as 

lagrimas nos olhos, sahia pellas visinhanças, formando queixas de que tinha 

desaparecido o menino dos braços de sua Mãy Santissima, e que elle não se lembrava a 

q.m o tinha dado, perguntando com as palavras da Esposa Sta a todos os que encontrava 

se sabião a onde estava o amado da sua alma? Quem o tinha logo o entregava 

compadecido daquella virtuoza sincerid.e q’ so se empregava em couzas Santas. 

Quando ja o P.e se via na posse daq.le celestial Tesouro, contente, alegre, saudozo 

corria a levar a Snr.ª a noticia de q’ tinha aparecido a joia mais precioza dos seus 

santissimos braços; punha-o no altar e ao depois de lhe dar repetidos osculos nos pes, 

e de o adorar com reverentes genuflexoens, p.ª explicar a saud.e em q’ o tinha posto a 

sua auzencia, lhe tomava uma amoroza satisfação de se ter auzentado da Igreja, exid.º 

a companhia de sua May Santissima, q’ com t.º gosto o tinha em seus braços, e nelles o 

tinha levado p.r terras destantes, e caminhos trabalhozos p.ª o livrar da morte q’ lhe 

queriao dar os seus inimigos, e elle agora lhe fugia todas as vezes, q’ queria. 

Reprehend.º o menino com estas, e outra suavissamas palavras, que elle sabia compor, 

o restituia ao seu deliciozo Trono, q’ erão os braços da Snr.ª, e ajoelhado em terra se 

despedia satisfeito. [...]  
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 Outro relato interessante, que apresenta um toque fantasioso, é o da vida do 

Padre Frei Ambrozio do Espirito Santo: 

 

[...] Deste Monge se contão alguns casos que lhe accontecerão revestidos de umas 

circunstancias que parece lhe diminuem o credito. [...] O primeiro caso, he, que [...] 

huma noite estando conversando uns moradores da terra, que era mal assombrado o 

caminho por onde se subia para uma alta Penha na qual estava uma Ermida de N. S.ra 

O P.e ouvindo a conversa para os tirar daquelles prejuisos, disse que elle iria a 

aquellas horas ate o mais alto da Penha onde estava a Ermida, e para signal tocaria o 

sino da mesma capela, e sem mais demora se poz a caminho, porem a poucos passos se 

encontrou com um espantozo vulto, que mudando-se em varias formas o fora 

accompanhando ate o lugar destinado; chegou a capela e querendo tocar o sino, achou 

embaraçado na corda outro vulto de mais horrenda figura que o primeiro; sempre 

lançou mão da corda e tocou o sino, porem ao mesmo tempo aquelle animal immundo o 

impelio com tanta força, e violencia, que no mesmo instante veio pelos ares cahir a 

porta da mesma casa aonde o estavão esperando: admirados todos de verem o P.e junto 

a si logo que ouvirão o sino, elle sem turpação alguma lhes referio o que havia 

passado. Dizia o dito P.e que N. S.ra com aq.l se apegara quando lançou mão a corda, o 

livrara de algum grande perigo que lhe podia succeder; e este he o unico e sufficiente 

motivo que nos pode persuadir a darmos credito ao successo referido.  

 

 Seguindo-se este relato, e em diversos outros, percebe-se uma tendência ao 

milagroso, como são os casos de diversos monges que foram surpreendidos pelos 

irmãos mortos que voltavam, por vezes, para pedir oração, perdão ou, simplesmente, 

desculpas. Veja-se o que se escreve sobre isso ainda no relato da vida do P. F.r 

Ambrozio do Espírito Santo: 

 

O segundo caso foi: que não podendo este Religiozo em uma noite adormecer se 

levantara pelas 11 horas, e sahira para um eirado que ficava perto de sua cella aonde 

costumavão conversar o2 Religiozos nas horas permitidas, e vendo que estava la outro 

Religiozo, se chegara a elle a saber quem era, e conhecendo ser um Monge que havia 

                                                 
2 Realmente, no original, não há concordância de número; o artigo está no singular e o substantivo está no 
plural. 
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dias tinha morrido, lhe perguntara que vinha ca buscar, ao q’ o defunto respondeo que 

vinha solicitar o perdão de uma restituição em que estava a hum Religiozo de um pouco 

de dinheiro que achara dentro em uma bolsa que lhe cahira indo elle para a horta em 

uma tarde dispensada, e como não restituiu e nem pedio perdão em vida, agora por 

divina permissão vinha fazer esta diligencia. O P.e tomando por sua conta o seo 

disencargo foi dar parte ao Prelado e ao Religiozo do que tinha passado, e conseguido 

o perdão de um e outro voltou com a resposta ao defuncto o q.l ao depois de lhe 

agradecer o beneficio que lhe fizera desaparecera. O terceiro caso, he, que a este 

Religiozo veio pedir um Monge falecido, que quizesse o accompanhar no coro a rezar o 

officio Divino pelas faltas que nelle tinha commettido, por se não inclinar ao Gl. Patri 

na forma que devia, e que o P.e [↑ao q o P.e] annunindo propoz-se fazer <de um> [↑no 

espaço de um] anno desde huma hora da noite ate as duas, [↑-e depois disso deixou de 

assistir o religiozo [↓fallecido a essas obrigações] [...] 

 

 A maioria dos relatos constantes nos 154 fólios do Dietario, no entanto, denota 

que as vidas ali relatadas eram de pessoas simples, trabalhadoras e que pregavam 

incondicional obediência à Regra de São Bento e aos ensinamentos de Deus, vivendo 

uma vida regrada e plena de sacrifícios (cilícios, orações, penitências etc.) e de muito 

trabalho em função da comunidade monástica e em função do próximo. Através do 

Dietario, compreende-se um pouco mais desta instituição multissecular, espalhada pelos 

quatro cantos do Mundo, que é a Ordem de São Bento. 

 

 

3.2 EDIÇÃO DO DIETARIO 
 

 

3.2.1 Histórico da edição 
 

 

O Dietario é um documento de uso quotidiano nos mosteiros. Ele relata a 

história do Mosteiro de São Bento da Bahia e da própria Bahia, através do resumo da 

vida de cada um dos monges que passou por ali ao longo dos séculos.  
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Há um costume milenar, na vida dos mosteiros, que ainda perdura em nossos 

dias que consiste em ler, diariamente, o relato da vida dos monges que faleceram 

naquele mosteiro. 

Atualmente, no Mosteiro de São Bento da Bahia, esta atividade ocorre durante a 

refeição da noite. O monge que ocupa a função de “leitor” lê para os demais o relato da 

vida dos monges que faleceram, ao longo dos séculos, naquele dia do mês. Ao final da 

leitura, são mencionados os monges, cujo aniversário de morte ocorre no dia seguinte. 

Isso é feito para que constem já das primeiras orações dos irmãos no dia seguinte.  

A prática de redação e da leitura deste tipo de documento remonta aos primeiros 

séculos de existência dos mosteiros beneditinos. No caso do Dietario do Mosteiro de 

São Bento da Bahia, essa leitura diária foi feita, durante muitos anos, diretamente a 

partir do documento original. Sendo assim, em função do uso contínuo e com o passar 

do tempo, o documento, encadernado em um volume, foi ficando bastante desgastado. 

Em virtude disto, pode-se dizer que este trabalho de edição, que ora se apresenta, 

foi iniciado há quase 80 anos, por um monge chamado Dom Clemente da Silva Nigra, 

OSB, que na época ocupava a função de bibliotecário do Mosteiro. Com o objetivo de 

poupar o volume origial, Silva Nigra procedeu a uma transcrição, ainda manuscrita, 

para uso diário no refeitório.  

Em função deste objetivo, a edição feita por ele, que consta sob o número 336 

do Arquivo Arquiabacial, está organizada por dia e mês, de acordo com o nosso 

calendário gregoriano, e não por ordem cronológica de morte de cada monge, a exemplo 

do volume original. Desta forma, na edição de Silva Nigra aparecem na mesma página, 

por exemplo, o quinto monge a falecer no Mosteiro de São Bento da Bahia e o 

ducentézimo oitavo quinto, pois faleceram, ambos, nos dias 5 e 6 de janeiro, 

respectivamente, porém, com a diferença de mais de um século entre uma morte e outra 

(Fig. 1).  
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Figura 1: Página dos dias 5 e 6 de janeiro  
Fonte: Dietário (edição de Silva Nigra) 

 

Nesta edição de Silva Nigra foram mantidas todas as abreviaturas e o texto foi 

transcrito na íntegra, reproduzindo, inclusive, o traçado das letras (<s> longo, por 

exemplo, quando o scriptor o utiliza) (Fig. 2) com exceção de alguns saltos-bordões.  

 

 
Figura 2: Palavra professo escrita com <s> longo e <s> curto 

Fonte: Dietário (edição de Silva Nigra) 
 

No entanto, dela não constam o termo de abertura e de encerramento constantes 

do original. O título que lá se encontra também difere do título original: é bastante 

simplificado e faz referência à categoria que o Mosteiro passou a pertencer 

(Arquicenóbio), diferente daquela em que o documento original foi escrito (Fig. 3). 
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Figura 3: Título; folha de rosto 

Fonte: Dietario (edição de Silva Nigra) 
 

 

Em dissonância com todo esse cuidado e fidelidade ao documento original, ao 

longo de todo o volume (do Dietario original) encontram-se alterações feitas a lápis e a 

tinta – algumas com caneta hidrocor verde, igual à utilizada por Silva Nigra na sua 

edição –, além de vários comentários feitos às margens (Fig. 4 e 5). 

 

 
Figura 4: Alteração posterior feita a tinta 

Fonte: Dietario (original) 
 

 
Figura 5: Anotação posterior feita a lápis 

Fonte: Dietario (original) 
 

Ademais, foi inserida uma numeração de páginas. Todas as alterações, por sua 

vez, têm caráter de “correção gramatical” e “correção” de datas e dados. (Fig. 6) 

 

 
Figura 6: Numeração posterior inserida no documento 

Fonte: Dietario (original) 
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 Essas alterações, a princípio, foram atribuídas a Dom Clemente da Silva Nigra, 

entretanto, após ter-se conhecimento da separata, Igreja do Mosteiro de São Bento da 

Bahia: história de sua construção, e feitas algumas averiguações, surgiu uma dúvida 

quanto ao responsável pelas informações acrescidas posteriormente. 

 Atualmente, cogita-se a possibilidade de que Dom Mateus Ramalho Rocha, 

OSB, do Mosteiro do Rio de Janeiro, tenha procedido também a alterações, quando da 

sua estada no Mosteiro baiano, haja vista que ele, na citada separata, que é de sua 

autoria, repreende Dom Clemente da Silva Nigra por não ter atentado para as 

incoerências de algumas datas, nomes e de determinadas outras informações contidas no 

Dietario... Esta repreensão recai justamente sobre os elementos que estão alterados no 

documento original. Ademais, percebe-se na folha de rosto da edição de Silva Nigra a 

assinatura de Dom Mateus, cuja letra se assemelha muito à encontrada em interferências 

posteriores inseridas nos volumes da Coleção dos Livros do Tombo do Mosteiro de São 

Bento da Bahia, constantes também Arquivo do Mosteiro3 (Fig. 7). 

 

 
Figura 7: Comentário inserido por Dom Mateus Ramalho da Rocha; folha de rosto4 

Fonte: Dietário (edição de Silva Nigra) 
 

Nos anos 80, um outro monge, Dom Gregório Paixão, OSB, datilografou o texto 

do Dietario..., também para cumprir a função de leitura diária, com base na transcrição 

manuscrita feita na década de 1930. Este documento é o Códice 493.1 do Arquivo do 

Mosteiro (Fig 8). 

 

                                                 
3 Estes documentos estão sendo editados pelo mesmo grupo de pesquisa e contam com o apoio finacneiro 
da FAPESB e do Mosteiro, sob a coordenação da Profa. Dra. Alícia Duhá Lose, congregando uma equipe 
de nove pessoas até o momento. 
4 Transcrição: “Este dietário foi organizado (reordenado) por D. Clemente da Silva Nigra (sua letra) D. 
Mateus 
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Figura 8: Indicação do número de tombo; folha de rosto 

Fonte: Dietário (edição de Dom Gregório Paixão) 
 

Nesta edição, o título do documento é alterado mais uma vez, atualizando a 

informação relativa à categoria que o Mosteiro passou a pertencer, mas trazendo de 

volta a informação de que ele trata “dos monges que faleceram no Aquicenóbio da 

Bahia” (Fig. 9). 

 

 
Figura 9: Título; folha de rosto 

Fonte: Dietário (edição de Dom Gregório Paixão) 
 

Esta edição apresenta a mesma ordem dada por Dom Clemente da Silva Nigra, 

ou seja, obedece aos dias do mês e não à ordem cronológica de falecimento. No entanto, 

acrecidas às informações do original encontra-se uma lista das abreviaturas utilizadas – 

tão somente – na edição (Fig. 10) e dois índices: um onomástico e outro de assuntos, o 

que facilita sobremaneira a busca de informações. 

 

 
Figura 10: Lista de abreviaturas 

Fonte: Dietário (edição de Dom Gregório Paixão) 
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Como se pode perceber pelas indicações da citada lista, tanto a edição de Dom 

Gregório Paixão, na época Irmão Gregório, como a de Dom Clemente da Silva Nigra 

atualizam informações que não são abarcadas pelo documento original (que se encerra 

em 1815). O Irmão Gregório separa, ainda, um dia do mês em cada página datilografada 

(Fig. 11), diferentemente do que faz Silva Nigra. 

 

 
Figura 11: Fólio de 5 de janeiro 

Fonte: Dietario (edição de Dom Gregório Paixão) 
 

Anos depois, esse mesmo monge, procedeu à digitação de todo o texto com base 

no material datilografado por ele. Desta vez, restituindo a ordem encontrada no 

documento original. Ambos os monges, embora sem conhecimentos filológicos, 

buscaram manter o texto na sua forma original, fazendo o que se poderia denominar de 

uma transcrição diplomática, não desdobrando, sequer, as abreviaturas. No entanto, em 

nenhuma das edições anteriores foi obedecida a disposição do texto na página, 

transcrevendo-se todas, em todas elas, em linha corrida. 

Há cerca de um ano e meio, este último monge, atual Bispo Auxiliar de 

Salvador, solicitou a ajuda especializada para dar continuidade a esse trabalho de 

edição. Desde então, tem-se trabalhado nesse intuito, realizando as etapas que virão 

relatadas adiante. Posteriormente, foram incorporadas à equipe mais duas 
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pesquisadoras, alunas do Curso de Graduação em Letras, em nível de iniciação 

científica. 
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3.3 DESCRIÇÃO EXTRÍNSECA5 DO MATERIAL: O DIETARIO     

ORIGINAL 

 

 

O Dietario das vidas e mortes dos monges, q’ faleceráo neste Mosteiro de S. 

Sebastião da Bahia da Ordem do Principe dos Patriarchas S. Bento é o documento de 

número 155 do Arquivo Arquiabacial do Mosteiro de São Bento da Bahia (Arquiabadia 

de São Sebastião da Bahia), cujo responsável ocupa o posto monástico de Arquivista 

(Fig. 12). 

 

 
Figura 12: Falsa folha de rosto 

Fonte: Dietário (original) 
 

O livro, com encadernação feita em percalina com bordas e lombada em couro, 

em um único volume (Fig. 13), data de época posterior (séc. XX). 

 

                                                 
5 Entende-se como descrição extrínseca a apresentação minuciosa das características físicas da obra: 
tamanho do suporte e da mancha escrita, quantidade de fólios, tipo de letra, indicação de presença de 
letras ornadas e descrição das suas cacterísticas, tinta utilizada, quantidade de linhas escritas por fólio, 
estado de conservação do documento, indicação da presença de ornamentos e descrição das susas 
características, em suma, uma descrição detalhada das características externas da obra, deixando-se de 
fora, neste momento, o seu conteúdo e a sua língua. 
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Figura 13: Encadernação 
Fonte: Dietario (original) 

 

Estranhamente, a encadernação da edição do Dietario elaborada por Silva Nigra 

é mais elegante que a do documento original (Fig. 14 e 15). 

 

 
Figura 14: Encadernação 

Fonte: Dietario (edição de Silva Nigra) 

 

 

 

 
Figura 15: Lombada 

Fonte: Dietario (edição de Silva Nigra) 

 

A folha de guarda é verde, de um papel nada gracioso, como era de hábito em 

encadernações mais caprichadas. Em função de sua baixa qualidade, encontra-se 

bastante ressecado e quebradiço (Fig. 16). 
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Figura 16: Folha de guarda 
Fonte: Dietário (original) 

 

O documento apresenta 154 fólios escritos, em sua maioria, no recto e no verso, 

em tinta preta metalogálica, por vezes já descorada, e mais 32 fólios finais que não 

apresentam escrita. O papel, de gramatura média, apresenta uma bonita marca d’água, 

verjuras (Fig. 17). 

 

 
Figura 17: Marca d’água 
Fonte: Dietário (original) 

 

O volume sofreu a ação de insetos, encontrando-se, quase todos os fólios, com 

inúmeras falhas devido a cupins e brocas (Fig. 18).  
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Figura 18: Fólio atacado por insetos 
Fonte: Dietário (original) 

 

Ainda, em diversos pontos, a tinta metalogálica corroeu o papel (Fig.19).  

 

 
Figura 19: Corrosão causada pela tinta no documento 

Fonte: Dietário (original) 
 

Nota-se também o escurecimento, por oxidação, de praticamente todo o suporte. 

Nos fólios finais do documento, a tinta utilizada desbotou consideravelmente, ganhando 

uma coloração amarelo-clara, o que também dificulta a leitura (Fig.20). 

 

 
Figura 20: Tinta desbotada no documento 

Fonte: Dietário (original) 
 

Boa parte dos fólios passou por um processo primitivo de restauro no qual se 

fazia a colagem de um papel de seda com cola comum por sobre o fólio original. Com o 

passar do tempo, este papel do suporte oxidou, o que o escureceu; e o papel de seda 

descolou do suporte, provocando bolhas de ar entre um material e outro, o que terminou 

por comprometer também a leitura (Fig.21). 
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Figura 21: Restauro feito no documento 

Fonte: Dietário (original) 
 

A relevância maior deste documento está no fato de que suas informações 

alcançam um período de cerca de 234 anos, relativos aos séc. XVI, XVII, XVIII e XIX, 

e embora referentes, todos, diretamente à vida dos Beneditinos da Bahia, trazem 

informações de caráter político, social, militar, econômico, genealógico, geográfico e 

histórico de grande importância para a história geral da Bahia e do Brasil. 

 

 

3.4 PROPOSTA PARA O TRABALHO DE EDIÇÃO 
 

 

Este documento será objeto de dois tipos diferentes de edição:  

a) a primeira delas será uma edição diplomática, tendo critérios rigorosamente 

conservadores. Esta edição tem o objetivo de oferecer a especialistas dados 

linguísticos fiéis e completos. Esta se fará acompanhar de um levantamento 

detalhado das abreviaturas e das características da escrita de cada scriptor e 

de um breve estudo linguístico;  

b) a segunda apresentará uma versão modernizada do texto do Dietario e está 

sendo realizada a pedido do próprio Mosteiro, com o intuito de divulgação 

do conteúdo do documento a um público mais amplo e para facilitar a sua 

leitura diária feita no refeitório da Abadia. 
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3.4.1 Critérios de Edição 
 

 

O trabalho que se realizou até o momento – e que agora está sob os cuidados 

de uma filóloga e duas alunas de Letras, em nível de iniciação científica – foi o cotejo 

da transcrição feita e fornecida já digitada em arquivo de Word por Dom Gregório 

Paixão, com o documento original, utilizando-se para isso os critérios de edição 

diplomática, adaptados às peculiaridades do documento. Além disso, fez-se, 

concomitantemente ao cotejo, o levantamento das características de cada um dos 

scriptores; uma descrição extrínseca do material e um estudo de todas as abreviaturas 

presentes ao longo do texto, destacando-as uma a uma e considerando-as nas suas 

especificidades, apontando, por exemplo, duas formas idênticas que, no entanto, 

divergem pela presença ou não de ponto. 

Optou-se para este documento, em função dos objetivos estabelecidos, por 

uma lição conservadora, para qual foram utilizados os critérios expostos a seguir, 

elaborados de acordo com as necessidades surgidas ao longo das transcrições: 

- respeita-se, dentro do possível, a disposição gráfica do texto na página. Para 

tal, toda a transcrição é feita dentro de tabelas em formato de arquivo .doc, o 

que evita desformatações acidentais. Tais tabelas deverão ser retiradas para a 

edição em formato digital; 

- numeram-se as linhas dos fólios contando apenas aquelas preenchidas com 

escrita ou sinais muito particulares do scriptor. Desta forma, as linhas são 

numeradas de 5 em 5, a partir da primeira; 

- a grafia original do texto é conservada na íntegra, mesmo nos casos em que 

fica claro o lapso do scriptor; 

- as abreviaturas não são desdobradas na transcrição; no entanto, esta, como se 

disse, é acompanhada por um estudo detalhado das abreviaturas; 

- na medida do possível, são respeitadas as separações e/ou ligações do 

documento original, no entanto, na maioria dos casos, o fato parece se dar 

simplesmente em função do processo de escrita da época, quando era hábito 

não levantar a pena do papel enquanto nela ainda houvesse tinta; 
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- indica-se a partição silábica com o auxílio de hífen quando o scriptor assim o 

fizer, reservando-se o travessão maior para indicar o traço de preenchimento 

da linha, apenas quando este é utilizado no original; quando foi utilizado 

pelo scritor um hífen duplo (semelhante ao sinal de igualdade da 

matemática), assim este foi transcrito; 

- observações adicionais do editor, por não serem numerosas, são expostas em 

notas de rodapé; 

- notas marginais do scriptor são transcritas em fonte menor e nas suas 

respectivas margens, trabalho facilitado, na versão .doc, pelo uso de tabela; 

- as alterações (rasuras, substituições, supressões etc.) realizadas ao longo da 

escrita (pelos próprios scriptores) são inseridas no texto da transcrição, 

utilizando-se para isso alguns operadores – por vezes tomados de 

empréstimo à crítica genética –, como os que se vêem a seguir:  

(†) rasura ilegível;  

[†] escrito não identificado;  

(...) leitura impossível por dano do suporte;  

/   / leitura conjecturada com base na leitura de Dom Clemente da Silva Nigra;  

< > supressão;  

(  ) rasura ou mancha;  

<†> supressão ilegível;  

[  ] acréscimo;  

[←] acréscimo na margem esquerda;  

[→] acréscimo na margem direita;  

[↑] acréscimo na entrelinha superior;  

<  > /  \ substituição por sobreposição; etc. 

- na sua edição do documento, Silva Nigra e porteriormente Dom Matheus 

Ramalho da Rocha “dialogam” com o texto, inserindo algumas informações, 

corrigindo outras, colocando notas explicativas etc. Por se julgar estas 

informações por demais importantes para o conteúdo do textos, elas foram 

mantidas, utilizando-se para tal as seguintes indicações: APFL = alteração 

posterior feita a lápis; APFT = alteração posterior feita a tinta; 
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- da mesma forma, foi mantida a numeração dos fólios lançados 

posteriormente, por facilitarem, ao que parece, a localização dentro do texto. 

No entanto, como essa numeração se inicia apenas no fólio 2 recto, não há 

coincidência entre a contagem dos fólios e o número das páginas. Nesta 

edição, ambas aparecem indicadas; 

- nos pontos em que a leitura foi impossível por dado no suporte, apresenta-se 

a transcrição feita por Silva Nigra, por ser a mais antiga e estar, portanto, 

cronologicamente mais próxima do original, que com o passar do tempo se 

desgasta cada vez mais. Nesses casos, informa-se em nota de rodapé o início 

e o final do trecho não cotejado. 

 

 

3.4.2 Etapas do trabalho 

 

 
 São apresentadas a seguir a sequência das edições do Dietario. Para melhor 

compreensão, apresenta-se o mesmo fólio de cada uma delas: aquele em que são 

relatadas as informações biográficas do undécimo monge a falecer no Mosteiro, o Irmão 

Donado Frei Manuel, na seguinte seqüência: 

1) documento original (Fig. 22); 

2) edição de Silva Nigra (Fig. 23); 

3) edição datilografada por Dom Gregório Paixão (Fig. 24); 

4) edição digitada por Dom Gregório Paixão (Fig. 25); 

5) edição preparada por Lose et al. (Fig. 26). 
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Figura 22: Fólio que apresenta o undécimo monge falecido 

Fonte: Dietario (original) 
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Figura 23: Fólio que apresenta o undécimo monge falecido 

Fonte: Dietario (edição de Silva Nigra) 
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Figura 24: Fólio que apresenta o undécimo monge falecido 

Fonte: Dietario (edição datilografada por Dom Gregório Paixão) 
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profissão, e diligente na satisfação das suas obrigações; a affligia-se de q' se excusasse de 
trabalhar, quem tinha forças pạ o fazer. Viveo m.tos   annos  na Religião, freqüentando o Coro, 
e mais actos religiosos, em q.to  pode, não se utilisando das dispensas, q' a Religião lhe 
permittia pelos seus annos, e pelas suas moléstias. Faleceo este perfeito Religioso aos 9 de 
desembro de 1638. Sendo D.Abbẹ o M.R.Pe.Fr.Calisto de Faria. 

 
11 – O Undécimo foi o Irmão Donado Fr.Manoel nascido em Portugal, e professo 

nesta casa. Ocupou-se o mais do tempo no officio de dispenseiro, no qual emprego se deo a 
conhecer por fiel, caritativo, e cuidadoso. Por sua conta corria ensinar a doutrina aos escravos, 
o que fasia com m.ta diligencia todas as madrugadas, ao depois q' sahia de Matinas, as quais 
nunca faltava. Era humilde, obediente, e de todos amado pela sua virtude. Faleceo com os 
Sanctos Sacram.tos  q' recebeo com m.ta  devoção, e piedade no mez de Janeiro, de 1639. 
Sendo D.Abbẹ o M.R.Pe.Fr.Calisto de Faria. 

 
12 – O Duodécimo foi o P.Fr. Manoel de Mesquita nascido nesta Cidẹ , professo 

neste Monsteiro. Seus virtuosos pays o mandarão aprender solfa, na qual ajudado de uma 
prfeita voz tanto se adiantou em pouco tpº, que p.r esta, e outras prendas, de que era dotado, foi 
admitido ao santo habito com grande satisfação dos Religiozos. Viveu como perfeito Monge, 
exercendo ordinariam.te o emprego de cantor-mór, excuzando-se de outra q.l q.r occupação 
que o pudesse divertir deste santo, e louvável exercício. Já adiantado em annos padecia 
algumas moléstias habituaes, porem estas nunca o privarão da freqüência do coro, e mais actos 
conventuaes em quanto viveu. Occupado nos santos exercícios do seu estado, ao dep.s de 
recebidos os últimos Sacram.tos  poz termo a sua exemplar vida em 17 de dezembro de 1639 
sendo D.Abbẹ o m.to R.P.Fr.Fram.co  da Aprezentação. 

 
13 – O Décimo terceiro foi o Irmão Corista Fr.Felis da Cruz natural de 

Pernambuco, professo nesta caza. No pouco tempo, que os Monges logravão sua estimável 
companhia, deu a conhecer sua virtude, p.r q' no exercício della gastava todo o tempo. Adoeceu 
de uma maligna, q' vencendo a todos os remédios da medicina, lhe tirou a vida, ficando a 
Religião privada dos serviços, q' prometia o seu préstimo por ser expedito, observante, e 
diligente. Foi o seu falecimento no mez de Dezembro de 1640 sendo sendo D.Abbẹ o m.to 
R.P.Fr.Francisco das Chagas. 

 
14 – O Décimo quarto foi o Irmão Donato Fr.Pedro natura da Ilha 

Gracioza.Sempre este Monge deu em toda a sua dilatada vida uma prompta satifação aos 
empregos de q' o encarregava a obediência. No emprego de procurador, q' exerceu pr m.tos  

annos acabou de mostrar a capacidade, q' tinha pạ qualquer ocupação laborioza. Os exercícios 
espirituaes pertencentes ao seu estado, erão os primeiros, a que satisfazia, assistindo com toda 
devoção aos officios divinos q.do nelles se achava. Com estes católicos preparados revestidos 
de huma perfeita humildade se dispunha pạ a morte, a ql, ao depois de recebidos os ultimos 
sacram.tos  lhe tirou a vida no mez de Janeiro de 1642 sendo D.Abbẹ o M.to R.P.Fr.Francisco 
da apresentação. 

 
15 – O Décimo quinto foi o P.Fr.Placido da Cruz natural de Pernambuco 

professo nesta Caza. Era Religioso dotado de prendas, com as quaes sempre servio a Religião. 
Tocava orgão com destreza, e na muzica era perf.to. Todo o seu cuidọ se encaminhava pa  q' as  

Figura 25: Fólio que apresenta o undécimo monge falecido 
Fonte: Dietario (edição digitada de Dom Gregório Paixão) 
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[fº11vº] 
 
 
 
  de Faria. 
   
 11 O Undecimo foi o Irmaõ Donado Fr. Ma- 
  noel nascido em Portugal, e professo nesta ca- 
5  sa. Occupou-se o mais do tempo no officio  
  de dispenseiro, no qual emprego se deo a  
  conhecer por fiel, caritativo, e cuidadoso. Por – 
  sua conta corria ensinar a doutrina aos  
  escravos, o que fasia com m.ta diligencia todas  
10  as madrugadas, ao depois q’ sahia de Mati- 
  nas, as quaes nunca faltava. Era humilde,  
  obediente, e de todos amado pela sua virtude.  
  Faleceo com os Sanctos Sacram.tos, q’ recebeo com  
  m.ta devoçaõ, e piedade no mez de Janeiro, de  
15  1639. Sendo D. Abb.e o M. R. P.e Fr. Calisto de Faria. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-20- 
 
  

Figura 26: Fólio que apresenta o undécimo monge falecido 
Fonte: Dietario (edição Alícia Lose et al.) 



 47 

3.5 CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS6: DIETARIO ORIGINAL 
 

 

Com o intuito de compreender essas características e proceder a uma edição 

rigorosamente conservadora do documento ora trabalhado, realizou-se a caracterização 

da grafia de cada scriptor que produziu o Dietario. Como este documento foi escrito ao 

longo dos anos, o volume apresenta traços de, pelo menos, cinco  mãos diferentes, cada 

scriptor com características peculiares de grafia, formas específicas de abreviaturas, 

quantidade de linhas por fólio (Fig. 27), vocabulário etc. Em função disto, optou-se, 

para o trabalho de edição, por caracterizar, de maneira geral, a escrita de cada scriptor 

separadamente. 

 

  
Figura 27: Diferenças entre os fólios  

Fonte: Dietario (original) 
 

Ao primeiro scriptor pertence o termo de abertura até a página 20. Essa 

contagem é relativa à numeração posterior feita a lápis. Na versão final, far-se-á 

também a remissão ao número de fólios. Em sua escrita:  

- cada fólio tem, em média, 23 linhas escritas; 

- as letras são um pouco inclinadas para a direita, bem definidas e organizadas; 

                                                 
6 Características intrínsecas são definidas aqui como aquelas características ainda não ligadas à “língua”, 
mas sim às peculiaridades “ortográficas” de cada scriptor. É importante fazer uma ressalva para o fato de 
que “ortografia”, neste contexto, não deve ser pensada como a escrita correta, mas sim como a forma de 
escrever e de dispor e combinar os grafemas, criando, desta forma, fatos linguísticos a serem analisados. 
Como o Dietario é um texto escrito por várias mãos, a descrição destas características fez-se necesssária.  
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- quando há <ss>, o primeiro se apresenta longo e tem a grafia bastante 

semelhante a do <p> minúsculo; 

- o <z> é grafado dentro da regra das letras sem haste, semelhante à sua forma 

impressa e não à forma cursiva, portanto não apresenta a haste marcada; 

- reclamo (característica de textos impressos e notariais): a última palavra do 

fólio anterior se repete, sistematicamente, como a primeira do fólio seguinte; 

- a nasalidade é marcada com <~>; 

- o til dos ditongos nasais encontra-se sistematicamente sobre a segunda vogal, 

ou, não raro, além desta, exemplo: aõ; 

- em diversas letras, em especial <r>, <a>, <u> minúsculos, o traço final se 

estende até alcançar a parte superior da letra; 

- há metátese (trocas de sílabas dentro de uma mesma palavra) algumas raras 

vezes, como em regilioso (por religioso); 

- na página 11 o verbo por na terceira pessoa do pretérito, encontra-se grafada 

com a letra <z> ao final, da seguinte forma: poz; 

- o <que>, embora apareça escrito algumas vezes, é, na maioria das ocorrências, 

abreviado por suspensão: <q’>; 

- na página 11 encontra-se uma ligação porisso, fato relativamente escasso neste 

documento. 

 O segundo scriptor escreve das páginas 21 a 40 e são algumas de suas 

características: 

- o <s> inicial ganha uma forma semelhante ao <s> maiúsculo, confundindo-se 

também com um <D> maiúsculo; 

- o <z> passa a ter a sua haste inferior marcada, é escrito com letra cursiva 

dentro da regra das letras sem haste, semelhante à sua forma impressa;  

- as sílabas com <ss> dobrados apresentam ambos grafados da mesma maneira; 

- o reclamo já não aparece; 

- em relação ao primeiro scriptor, o <que>, passa a ser, em um maior número de 

vezes, grafado por extenso, contudo sua abreviatura é ainda encontrada; 

- passa a haver mais linhas escritas em cada fólio (de 25 a 30, em geral); 

- a nasalidade é marcada também por <n> e não apenas por <~>, a exemplo de 

funcoens na página 23; 

- na página 25 há metátese marcada em Pertendeu, na inversão de posição entre 

<e> e <r>, na primeira sílaba, que, neste caso, pode representar uma variante 
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Linguística  do scriptor, pois essa é uma das formas comuns, ainda hoje, nas 

variantes menos tensas; 

- <um> e <uma> são grafados com <h>: <hum> e <huma>; 

- a escrita apresenta letras mais graúdas e de traçado mais descuidado. 

 Parecem pertencer à mão de um terceiro scriptor as características da scripta 

lançada às páginas 41 a 93: 

- a escrita apresenta um traçado mais fino e as letras são mais definidas e mais 

bem desenhadas; 

- há mais linhas escritas por fólio, que variam entre 19 e 47, tendo em média 26 

e 27 linhas; 

- a abreviatura de Frei, que sistematicamente aparecia com o <r> escrito na 

mesma linha das demais letras, passa a apresentá-lo sobrescrito; 

- nesse scriptor o <que> é escrito por extenso, havendo poucas ocorrências de 

sua forma abreviada; 

- na página 41 Réligião é grafada com acento; 

- a nasalidade é marcada ora por <n>, ora por <~>; 

- há mais rasuras e correções do que em relação aos scriptores anteriores; 

- sistematicamente hum e he são grafados com <h>; 

- na página 48 lê-se pertendendo, caracterizando uma metátese que, neste caso, 

pode representar uma variante Linguística  do scriptor, pois essa é uma das 

formas comuns, ainda hoje, nas variantes menos tensas; 

- as palavras com <ss> na maioria das vezes, com raras exceções, apresentam o 

primeiro <s> longo e o segundo curto. 

A partir do fólio 94 (p. 185 da numeração posterior), o texto revela traços pertinentes ao 

scriptor 4, sendo que uma considerável parcela de suas características gramaticais e 

gráficas assemelham-se às características do scriptor 5. Os scriptores 4 e 5 se 

diferenciam mais pelos traçados das suas letras, coloração da tinta, disposição da 

mancha escrita por fólio do que pelos aspectos gramaticais que serão aqui descritos. 

Desta forma, é pertinente, portanto, proceder à descrição de ambos em conjunto. 

 Acredita-se que a escrita presente desde a página 185 até a página 277 pertença 

ao scriptor 4; e da página 277 até a página 304 seja do scriptor 5. A mão que encerra o 

texto apresenta-se diversa de todas as outras analisadas. 

 O scriptor 4 faz uso frequente das abreviaturas, sendo que o mesmo ocorre com 

o 5, que abrevia os vocábulos independentemente de suas classes gramaticais.  
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 Percebe-se a ocorrência de junção ou separação das palavras, geradas pela 

necessidade de não levantar a pena do papel enquanto houvesse tinta, traço 

característico dos dois scriptores.  

 Uma outra marca de ambos é a volta do reclamo (MARTINS, 2002), que deixou 

se ser usada desde o scriptor 2. Deve-se atentar também para o emprego da vírgula, 

sempre antecedendo o <e>, conjunção coordenativa aditiva, atentando-se para o fato de 

que isso é possível quando a pontuação é retórica, indicativa de pausa para leitura.  

 É peculiar a separação silábica que não considera as fronteiras silábicas hoje 

estabelecidas. Ainda tratando da questão silábica, observa-se que vocábulos iniciados 

por uma sílaba simples – aquela que, segundo Silva (2000), tem somente o núcleo 

preenchido – ou aqueles que são formados por sílabas mediais simples, apresentam a 

duplicação da consoante da sílaba posterior.  

 Há, no campo lexical, uma variação do emprego das palavras, como o artigo 

indefinido feminino que ora grafa-se como <huma>, ora grafa-se como <uma>. Outra 

variação é de caráter vocálico, a exemplo de <duente> e <doente>, <premeiro> e 

<primeiro>, <Deus> e <Deos>, <imprego> e <emprego>. Tal grafia pode estar ligada à 

variação Linguística  na realização das vogais átonas, podendo documentar a 

interferência da oralidade na escrita. 

 Têm-se alternâncias de caráter gráfico no emprego do <c>, <ç> <ss> e <s> para 

o fonema [s]. Soma-se a isso a identificação da variação do uso do grupo /kt/ > /it/ em 

palavras como <oictavo> e <oitavo> – que, neste caso, parece ser uma contaminação da 

falsa grafia etimologizante e da grafia da forma corrente à época –, <benedictino> e 

<beneditino> – isso, no entanto, pode se tratar de resultado de grafia de mãos inábeis.  

 O marcador nasal, na maioria das vezes, figura sobre a vogal final da sílaba final 

da palavra. Esse marcador é utilizado no verbo para indicar que ele está conjugado no 

pretérito imperfeito na terceira pessoa do plural. Ao tratar dos verbos, percebe-se que a 

terceira pessoa do singular do presente do indicativo, [ε] tônico, é grafado como <he>.  

 




