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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Na seqüência desta obra, apresentam-se os resultados finais obtidos pelo projeto 

intitulado Dietário (1582-1815) do Mosteiro de São Bento da Bahia: edição 

diplomática. Tal pesquisa, em nível de pós-doutoramento, esteve vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFBA, sob a supervisão 

institucional da Profa. Dra. Célia Marques Telles, e contou com o apoio financeiro da 

FAPESB. Este trabalho, no entanto, resulta da continuação de um trabalho há muito 

iniciado por Dom Gregório Paxião, OSB, monge do Mosteiro de São Bento da Bahia.  

Foi realizado em sala contígua ao Setor de Obras Raras do Centro de 

Documentação e Pesquisa do Livro Raro, na Biblioteca Histórica do Mosteiro de São 

Bento da Bahia, com infraestrutura disponibilizada pelo próprio Mosteiro. 

Contribuiram também, de forma decisiva, para este trabalho, Anna Paula Sandes 

de Oliveira e Gérsica Alves Sanches, bolsistas PIBIC/FAPESB/UFBA, ambas sob a 

orientação da Profa. Dra. Alícia Duhá Lose. 

 O presente trabalho debruçou-se sobre o documento manuscrito em um volume, 

composto de 154 fólios escritos em recto e verso, Dietario das vidas e mortes dos 

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

dos Patriarchas S. Bento1, que relata, brevemente, a vida e a morte de cada um dos 

monges que viveram e morreram nessa instituição religiosa, sendo organizado conforme 

a ordem cronológica de falecimento dos monges. 

A narrativa inicia em 1582, um ano após a fundação da instituição religiosa, e 

encerra em 1815. Dessa maneira, acredita-se na importância desse estudo no que diz 

respeito à ampla contribuição para a Linguística  Histórica, ao disponibilizar dados que 

permitem o acesso a um discurso linguístico do período, e para a História, por 

possibilitar o contato com um discurso tão abrangente, que nesse texto revela o 

cotidiano da instituição religiosa e, de certo modo, da cidade do Salvador.  

 O hábito de registrar as histórias de vida dos antecessores religiosos é 

compartilhado entre muitos mosteiros seculares, sendo que, para os monges, esse 

documento desempenha a função primordial de legar à própria comunidade a memória 

                                                 
1 Ao longo do trabalho, referir-se-á ao documento apenas como Dietario, em virtude da extenção do seu 
título. 
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daqueles predecessores, entendendo essa prática como reverência aos mais velhos, 

associando-a ao sufrágio dos mortos, momento em que se ora pelos monges falecidos.  

 Tendo em vista que o Dietario consiste numa narração histórica, feita em ordem 

cronológica, pode-se compreendê-lo como uma crônica, de acordo com a definição 

proposta por Massaud Moisés, no Dicionário de termos literários (1974).  

 O registro era (e ainda hoje é) feito por monges que exerciam a função de 

cronista ou arquivista, normalmente monges mais velhos, considerados sábios e de 

conduta admirável, cabendo a eles descrever a vida dos monges que falecessem.  

 No Mosteiro da Bahia, o Dietario é, ainda hoje, diariamente lido durante a 

refeição da noite, instante em que os religiosos afastam-se, momentaneamente, das suas 

obrigações e reúnem-se a fim de alimentar o corpo físico.  

 De posse de um documento tão rico em informações, efetuou-se a transcrição do 

texto, atentando-se para as normas de edição conservadora exigidas em tal caráter de 

edição. Esse empreendimento foi feito em atendimento à solicitação do monge Dom 

Gregório da Paixão, OSB, atual bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador.  

 Na tentativa de preservar o documento, iniciou-se, há quase 80 anos, um 

trabalho de edição por Dom Clemente da Silva Nigra, bibliotecário do Mosteiro por 

volta da primeira metade do século XIX. Esse monge promoveu uma transcrição 

manuscrita do documento utilizada para leitura diária no refeitório. Tal transcrição 

preservou, de maneira geral, todas as características intrínsecas do texto (2007).  

 Em meados da década de 80, o monge Dom Gregório da Paixão, OSB, 

datilografou a transcrição manuscrita produzida por Silva Nigra e, depois, digitou a sua 

versão datilografada. Assim, é preciso sinalizar que os monges que realizaram tais 

trabalhos visavam conservar todas as características do original, mesmo não tendo o 

conhecimento dos princípios filológicos.  

 Ao tratar do documento, torna-se indispensável explicitar que se trabalha com a 

hipótese de o texto manuscrito original ter cinco scriptores distintos, pelo fato de a 

função de cronista ter duração variada e pela identificação das peculiaridades 

Linguísticas e gráficas de cada scriptor, assim como pelas variações no tracejamento 

das letras e pela disposição da mancha escrita em cada fólio.  

 O trabalho em questão promoveu a transcrição do Dietario a partir do cotejo 

entre a versão digitada, elaborada e fornecida por Dom Gregório Paixão, e o original 

manuscrito, digitalizado para leitura. A partir daí, nascerão dois tipos diversos de 

edição. A primeira – edição esta que se apresenta agora – é a diplomática, na qual não 
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serão desdobradas as abreviaturas, que são apresentadas na sua disposição gráfica 

original, no de diz respeito ao uso de sinais e a sobrescrita. No entanto, esta edição 

apresenta uma completa lista de abreviaturas e seus respectivos desdobramentos. A 

segunda edição apresentará uma versão modernizada do texto, realizada a pedido dos 

monges, para ser publicada em livro, divulgando, assim, para o público não 

especializado, a história do Mosteiro.  




