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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Claire Blanche-Benveniste (1998) chama atenção para o fato de que nos textos 

manuscritos medievais é usual que o editor não corrija as grafias do texto, pois estas são 

características de um estado antigo da língua, o que significa que toda modernização 

seria uma espécie de traição. No entanto, para textos mais recentes o problema se 

apresenta de formas diversas. Quanto mais antiga é a época do texto, mais normal 

parece ser o fato de respeitar a grafia.  

Edições modernizadoras têm sua função específica e são de grande utilidade 

quando o objetivo do trabalho é prioritariamente dar acesso, a um público mais amplo, 

ao conteúdo em si do texto em questão. No entanto, claro está que esse tipo de edição 

torna-se absolutamente sem valor para os estudos linguísticos, posto que subtraem dos 

que a consultam a possibilidade de perceber no texto características de um estado de 

língua nos mais variados aspectos: sejam eles sintáticos, semânticos, morfológicos ou 

fonológicos. 

Como os dados linguísticos de séculos passados têm praticamente como única 

possibilidade de estudo os textos preservados através do tempo, a edição conservadora é 

uma das ferramentas mais importantes e indispensável para o trabalhos linguísticos 

nesta linha. Portanto, a edição deste material, ora apresentada, é apenas o primeiro passo 

para muitas possibilidade de leitura e análise da história deste que é o primeiro Mosteiro 

de todas as Américas, de uma das congregações religiosas mais antigas e mais 

importantes do mundo. 

 A intenção desta edição, cujo trabalho está apenas no início, visto que, em tempo 

oportuno, se pretende editar todos os demais volumes existentes deste documento, é a 

de preservar o material e seu conteúdo, com valor histórico para a Ordem Religiosa em 

questão e para a Bahia, e, principalmente, trazer à tona uma "realidade" e um texto 

representativo em termos de vocabulário, sintaxe, grafia e abreviaturas, dos primeiros 

séculos de fundação do Brasil. A proposta do trabalho partiu dos próprios monges do 

Mosteiro de São Bento da Bahia, que querem dar a conhecer ao público em geral, um 

pouco da sua história cotidiana, que aqui está. 




