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RESUMO: O presente trabalho objetiva realizar uma análise paleográfica de um códex unicus
que traz em seus fólios informações acerca dos batismos que eram realizados na Paróquia
Nossa Senhora Mãe de Deus, em Catalão-Goiás. Nesse sentido, debruçamo-nos sobre os
aspectos gráficos dos documentos, especificamente sobre o traçado das letras e sua tipologia,
as abreviaturas e os sinais estigmológicos. Fizemos, também, a edição de duas atas
batismais, quando demonstramos a mudança de punho entre os escribas. O intuito dessas
edições foi facilitar a leitura do público que não está acostumado com a grafia do códice. Os
resultados mostraram que o conhecimento paleográfico é a pedra de toque para uma
transcrição mais fiel possível ao fac-símile, haja vista que sem esse conhecimento prévio, a
leitura pode tornar-se mais embaraçosa. O referencial teórico embasou-se nos estudos de
Cambraia (2005), Flexor (1991), Acioli (1994), Spina (1977), entre outros.
Palavras-chave: Escrita oitocentista. Paleografia. Registros de batismos.
ABSTRACT: The present study aims to perform a paleographic analysis of a unicus codex
that brings in its folios information about the baptisms that were performed in the Parish of
Nossa Senhora Mãe de Deus, located in Catalão, state of Goiás, Brazil. In this sense, we
focused on the graphic aspects of the documents, especially on the layout of the letters and
their typology, abbreviations, and stigmological signs. We also did the edition of two baptismal
records, demonstrating the change of fist among the scribes. The purpose of these editions
was to facilitate the reading to the audience that is not used to the spelling of the codex. The
results showed that paleographic knowledge is the touchstone for a transcription as faithful as
possible to the facsimile edition, considering that without this prior knowledge, the reading of
these documents can become more difficult. The theoretical framework used was based on
the studies of Cambraia (2005), Flexor (1991), Acioli (1994), Spina (1977), among others.
Keywords: 19th Century writing. Paleography. Baptism records.
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Para início de conversa...
Estudos que se dedicam à leitura e à edição de documentos manuscritos são
cada vez mais urgentes e necessários, haja vista que por meio deles conhecemos
vários aspectos intrínsecos ao documento e outros exteriores a ele. As tarefas
supramencionadas competem ao filólogo, isto é, o pesquisador que realiza um estudo
rigoroso de documentos manuscritos propondo editá-los, interpretá-los e prepará-los
para publicação.
Contudo, a Filologia não existe sozinha; ela se apoia em ciências auxiliares,
tais como a Paleografia, a Codicologia, a Diplomática, a História entre outras. Dito isto,
cabe salientar que nosso foco, neste artigo, é realizar um estudo paleográfico tendo
como corpus documentos manuscritos eclesiásticos catalanos. Especificamente,
examinaremos um livro de batizados exarado entre dezembro de 1839 e março de
1842, pelo pároco Manoel Camelo Pinto, da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus,
localizada na cidade de Catalão, Goiás.
Neste livro há atas batismais de crianças e adultos que estavam ou não
vinculados ao sistema escravocrata da época. Analisar estes documentos
paleograficamente, por meio de suas edições semidiplomáticas e fac-similares, é uma
oportunidade ímpar de conhecer seus aspectos gráficos que ficaram arquivados
nessas folhas sem pautas amarelecidas pelo tempo, bem como mostrar os desafios
enfrentados pelo filólogo quando se dispõe a editar textos de épocas pretéritas.
Além disso, é válido salientar que editar documentos eclesiásticos é uma
maneira de dar a conhecer importantes testemunhos linguísticos e históricos que até
então eram desconhecidos da população catalana. Essa documentação rara constitui
uma importante fonte para a história linguística do Brasil colonial, haja vista que até a
Proclamação da República, os registros que davam conta de nascimentos e mortes
eram feitos nas paróquias e/ou dioceses. Tendo como pressupostos teóricos os
princípios da Filologia e da Crítica Textual, este estudo embasar-se-á nos estudos de
Acioli (1994), Cambraia (2005), Spina (1977), entre outros.
Cumpre mencionar que este estudo será estruturado da seguinte maneira: a
princípio, discorremos sobre as definições e a história da Paleografia, para situar
nossa análise; posteriormente, fazemos um breve panorama dos aspectos gráficos
levantados no códice e são tecidas considerações sobre o traçado das letras e suas
dimensões; são expostas, ainda, as tipologias das abreviaturas encontradas no
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documento, bem como dos sinais estigmológicos; por fim, são feitas as considerações
finais.
Paleografia: definições e historiografia
Etimologicamente, a palavra paleografia vem do grego, é formada pela união
dos termos paleos (antiga) e graphein (escrita). Silveira Bueno (1963, p. 108) a define
como “ciência que estuda as antigas escrituras, os tipos caligráficos de outras eras”.
Desta feita, compreendemos que o estudo paleográfico pode contribuir para conhecer
o estado de língua de épocas pretéritas, o material, a autenticidade e, sobretudo,
auxilia na resolução de possíveis dificuldades de leitura encontrada em documentos
antigos.
Berwanger e Leal (2008, p. 16) consideram que “A Paleografia tem por objeto
o estudo das características extrínsecas dos documentos e livros manuscritos, para
permitir a sua leitura e transcrição, além da determinação de sua data e origem”. Os
autores ainda acrescentam que a Paleografia pode ser considerada ciência, arte ou
técnica. É ciência na parte teórica, é arte ou técnica quando aplicada na prática
compreendendo o conhecimento de materiais e instrumentos para escrever a história
da escrita e a evolução das letras.
Cambraia (2005, p. 23 - 24) divide as finalidades da Paleografia em teórica e
pragmática: teórica, porque apresenta “preocupação em entender como se
constituíram sócio-historicamente os sistemas de escrita” e pragmática, porque visa à
“capacitação de leitores modernos para avaliarem a autenticidade de um documento,
com base na sua escrita” fornecendo subsídios para a leitura de documentos
manuscritos antigos.
De maneira similar, Floriano Cumbreno (1946, p. 166) sublinha que a
Paleografia é “a doutrina das antigas escrituras, cujo fim é o estudo da evolução
histórica estabelecida sobre as bases críticas e dando ao mesmo tempo regras para
sua interpretação acertada3”. Spina (1977) corrobora que a Paleografia é feita em
materiais que cedem à pressão do tato, tais como papiro, pergaminho e papel.

3

Tradução nossa para “la doctrina de las antiguas escrituras, cuyo fin es el estudio de la evolución
histórica, establecida sobre las bases críticas y dando al mismo tiempo reglas para su acertada
interpretación”.
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Nesse sentido, insta salientar que a Paleografia se iniciou no século XVII, mais
especificamente na Guerra dos trinta anos, quando se constataram inúmeros casos
de documentos apógrafos que exigiram dos juízes um trabalho exaustivo de análise.
Todavia, apenas no fim do século XVII e início do XVIII, a Paleografia ganhou caráter
científico. Cabe mencionar que antes disso, na Idade Média e no Renascimento, já
haviam surgido alguns tratados sobre Paleografia, mas não possuíam caráter
científico (BERWANGER; LEAL, 2008).
Os autores supramencionados (2008) dividem a história da Paleografia em
dois períodos: i) período de formação (fins do século XVII e primeira metade do
século XVIII) e ii) período de afirmação (da segunda metade do século XVIII até a
contemporaneidade). Vejamos o que ocorreu em cada um desses períodos:
Período de formação: Os párocos da Companhia de Jesus estavam
encarregados da publicação da obra “Os acta sanctorum”, uma importante publicação
sobre a vida dos santos. A publicação foi idealizada pelo padre Heribert Hosweyde
(1569-1629) e os primeiros volumes foram organizados e publicados pelo jesuíta
belga Jean Bolland e seu grupo, os bollandistas. (BERWANGER; LEAL, 2008).
O pároco holandês Daniele Van Papenbroek (1628-1714) foi responsável por
levar a cabo às atividades iniciadas por Bolland. Quando esteve em Roma, em 1661,
apresentou seus planos ao papa Alexandre VII. Durante uma viagem, precisou
permanecer em Tréveres, na Alemanha e, ao visitar mosteiros e mesquitas, identificou
alguns documentos apócrifos. Ante essa constatação, publicou quatorze anos depois
a obra “Propylaeum antiquarium circa veri ac falsi discriminen in velustis membrain”
que era uma rigorosa crítica contestando a validade de grande parte dos documentos
que estavam alojados nos mosteiros beneditinos franceses, especialmente no da
Abadia de Saint-Germain-des-Prés, ficando este mosteiro com a confiabilidade
comprometida (BERWANGER; LEAL, 2008).
Dom Jean Mabillon preparou a defesa do mosteiro durante seis anos,
publicando-a em 1681, sob o título “De diplomática libri VI”. A obra contrapondo a tese
de Papenbroek foi recebida com muito louvor pelo crítico e definiu o nascimento da
Paleografia. Apesar de receber várias críticas de autores contemporâneos, a obra foi
considerada o primeiro compêndio sistematizado sobre o assunto (BERWANGER;
LEAL, 2008).
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A obra de Mabillon interessou autores de outros países, provocando
aparecimento de obras semelhantes, como a do Italiano Scipione Maffei (1675-1755)
que, ao estudar os códices da biblioteca de Verona, lançou as bases para todas as
escritas romanas, a saber: maiúscula, minúscula e cursiva, abrindo novos horizontes
para a Paleografia. Os maurinos Charles François Toustain e René Prosper Tassin
revisitaram as obras de Mabillon e Manfrei, complementando suas teses e dando fim
às discussões e controvérsias (BERWANGER; LEAL, 2008).
Período de afirmação: iniciou-se na segunda metade do século XVIII,
quando a Paleografia começou a ser incorporada nas universidades. Em Gottingen,
foram organizados seminários pelo professor Johann Christophe Gatterer, que buscou
categorizar as escritas conforme as leis de Lineu. Várias escolas de Paleografia
surgiram em vários países neste período (BERWANGER; LEAL, 2008).
No fim do século XVIII e início do século XIX, a Paleografia configurou-se
como ciência, sendo aplicada também em fac-símiles e, ainda, houve a descoberta
de novos materiais para se fazer a Paleografia, incluindo palimpsestos. No início do
século XX, a Paleografia foi também compreendida como uma técnica e incorporada
às grades curriculares das universidades (BERWANGER; LEAL, 2008).
Com base nessas informações, teceremos alguns comentários paleográficos
sobre o Livro de Batizados da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus (1839-1842),
que se encontra no acervo digital do Laboratório de Estudos do Léxico, Filologia e
Sociolinguística (LALEFIL), da Universidade Federal de Catalão.
Características paleográficas gerais dos documentos manuscritos
Os documentos manuscritos dos quais lançamos mão neste trabalho são da
esfera eclesiástica. São documentos apógrafos, ou seja, o mesmo punho que lavrou
as atas também as assinou. Cabe salientar que as atas batismais levam a assinatura
do pároco Manoel Camelo Pinto, seu autor ideológico; contudo, temos dúvidas se
realmente ele era o autor material, pois sabemos que o ofício de redigir essa
documentação geralmente ficava ao encargo de padres recém-chegados na paróquia.
Ademais, há mudança de punho nítida quando os registros são realizados no Distrito
de Santo Antônio do Rio Verde e, ainda, há registros em que o reverendo Francisco
Xavier Mattozo é responsável por fazê-los, mas assina o nome do pároco
supramencionado.
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O manuscrito é composto por 96 (noventa e seis) fólios cujas folhas utilizadas
para a escrita não possuem pauta e encontram-se amarelecidas por causa da ação
do tempo. Seus escribas podem ser denominados de mãos hábeis, pois possuem o
traçado regular, sem muitos borrões e/ou rasuras, quase sempre respeitando a
margem e a pauta imaginárias dos fólios tanto no recto, quanto no verso. Há margens
feitas a lápis nas laterais de ambos os lados. O códice e os fólios encontram-se em
ótimo estado de conservação, possivelmente devido à política de conservação
adotada pela paróquia para seus livros. A capa foi feita recentemente, se cotejada
com a data em que os documentos foram lavrados. Na margem à direita há sempre o
nome do batizando, o mês no qual o registro foi lavrado e, quando se trata de escravo,
essa informação é evidenciada também, geralmente de forma abreviada, como em
<Adaõ| escravo> (fólio 6r.).
A escrita usada é cursiva, provavelmente humanística, com traçado regular,
apresentando algumas separações intravocabulares, principalmente em momentos
nos quais se recarregou a pena com tinta. Geralmente, o início das palavras é bem
marcado ou carregado pela tinta. Outras vezes, não há a separação entre as fronteiras
de palavras. Algumas letras possuem as hastes inclinadas à direita, especialmente, a
letra /d/ quando em posição intervocálica.
Ademais, a separação silábica é feita usando hífen ou sinal de igual, como em
“Aos dezanove dias do mês de Fevereiro demil oito centos equa=| renta annos nesta
Matris de Nossa Senhora Mai) de De=| os” (Fólio 7 v.). A tinta, certamente, é
ferrogálica, na cor marrom; ao término de cada registro, há a assinatura do pároco
que lavra as atas batismais, alinhada à direita. Na parte superior direita, há a rubrica
Roiz – a abreviatura de Rodriguez, sobrenome do presidente da câmara, o pároco
Mariano José Rodriguez, dando legitimidade ao documento, conforme manda o artigo
sexto, da lei nº 12, de 23 de julho de 1835, citado no termo de abertura do livro e uma
numeração que foi cortada, certamente para adequar ao novo tamanho do códice
quando esse recebeu a encadernação.
No que tange à temática dos documentos, vale ressaltar que se trata de
assentos de batismo de pessoas brancas e de crianças e adultos que estavam
subjugados ao sistema escravocrata na região de Catalão nos oitocentos.
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Ortografia do códice manuscrito
Apesar

de

a

escrita

desse

manuscrito

estar

situada

no

período

pseudoetimológico, que se iniciou no século XVI e foi até 1904, com a publicação da
obra “Ortografia Nacional”, de Gonçalves Viana (COUTINHO, 1970), há vários
vestígios do período de escrita fonética. Coutinho (1970) assinala que nesse período
era comum haver: i) duplicação de vogais para indicar a vogal tônica, como em:
Fazenda dos Gartiis, recorrente nas duas vezes em que o nome da fazenda foi
mencionado e manhãa, que constou cinco vezes nos registros; ii) a nasalização das
vogais era representada por til (~), dois acentos (ÈÈ) e por <m> e <n>, a exemplo de:
annos, recorrente duzentos e trinta vezes; saõ, recorrente quatrocentos e trinta vezes;
mai), recorrente quinhentos e oitenta vezes e foraõ também recorrente quatrocentas
e trinta vezes.
No que se refere às consoantes, o autor ainda pontua que era comum haver
consoantes dobradas ou geminadas, que consistem na duplicação de <f>, <l>, <m>,
<r> e <s>; letras ramistas, que é a substituição de <j> por <i> e de <v> por <u> e
consoantes duplas demarcadas pelos seguintes grupos consonantais: ct, pc, gn, mn,
gd e pt. No corpus, encontramos o uso das consoantes geminadas <l> e <n>, em
pillas, que apareceu apenas duas vezes, seguida de sua variante pellas, reprisada
doze vezes e em annos, que foi recorrente cinquenta e duas vezes. As letras ramistas
também foram bastantes recorrentes, principalmente em nomes próprios como Ioão,
recorrente cinquenta e cinco vezes, Ioanna que reprisou sete vezes, Ianeiro, que
constou vinte vezes e Vmbilina e Vrçula que constaram apenas uma vez. Já o uso de
consoantes duplas foi mais raro, aparecendo o vocábulo solemnemente, que reprisou
mil e oito vezes, e boptizei, que constou apenas duas vezes seguido de sua variante
baptizei, que constou trezentas e seis vezes.
Há poucos traços de escrita do período etimológico ou pseudoetimológico,
que visava meramente a respeitar a grafia original das palavras, independentemente
do seu valor fonético (COUTINHO, 1970). Nesse período, segundo este autor, era
comum o uso de <ch>, <y>, <th>, <cç>, <lly>, <th>, <ig>, <ct>, <h>, entre outros.
Williams (1975) esclarece que nesse período era comum a troca de <s> por <z>,
principalmente em contexto final de sílaba. Poucos foram os casos de uso do <h>
etimológico no corpus em análise. Constatamos apenas os vocábulos Pernahíba,
honze, honde, nos quais o <h> é usado para indicar a sílaba tônica; hé (ora acentuado,
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ora sem acento) para se referir ao verbo é; ahonde e ahí no qual o <h> é utilizado para
desfazer o hiato e thenente, que parece ser uma referência ao período
pseudoetimológico, já que segundo o dicionário Priberam (2008-2020) tenente vem
do Latim “tenens, -entis, particípio presente de teneo, -ere”.
Os casos de troca de <s> por <z> em contexto final ou medial de sílaba foram
menos recorrentes ainda, tendo encontrado os vocábulos mez, pouzo e Paraízo. O
inverso, isto é, a troca de <z> por <s>, também ocorreu poucas vezes, a exemplo de
Matris, des, Fasenda, Bras. Acreditamos que a pouca presença de vocábulos
pertencentes a esse período justifica-se pelo fato de o documento ser formulaico, o
que não permitia muitas variações nos vocábulos que o compunham.
É digno de nota, também, o uso dos alógrafos contextuais, isto é, o uso de
grafemas distintos para representar o mesmo módulo. Cambraia (2005) elucida que
em épocas remotas, o uso do grafema <s> minúsculo era representado por duas
formas distintas, a saber: em dupla curva <s> ou em sua forma longa <S>. A primeira
ocorria em posição final de um vocábulo e a segunda ocorria em posição inicial ou
medial.
Todavia, no corpus foi possível observar que o <s> longo <S> foi utilizado
junto ao <s> de curva dupla para representar o som de /s/ entre duas vogais e também
sozinho em posição intervocálica, com o som de /z/, conforme podemos observar nos
exemplos que seguem:
Quadro 1- uso do s longo <S>

2v

10v

assento .

de Jesus

Org.: As autoras

Quando houve a ocorrência dos longos <S> transcrevemo-nos em sua forma
minúscula utilizada na contemporaneidade, com vistas a facilitar a leitura dos
documentos.
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Há ainda a ocorrência de vocábulos finalizados em <ou>, como em dous. É
comum, também, haver variação entre <ão> e <am>, como em Nassaõ/Nassam,
foraõ/foram, Saõ Iosé/Sam Iosé, Paixaõ/Paixam, Capitaõ/capitam, Saõ Miguel/Sam
Migue[l]. Outro aspecto digno de nota é a troca de <ch> por <x>, principalmente em
sobrenomes e substantivos comuns, como em: Maxado por Machado, Riacho por
Riaxo e, ainda, a troca de <sc> por <ss>, como em nasseo e nasse.
Aciolli (1994) assevera que as letras utilizadas em manuscritos nos séculos
XVIII e XIX pouco diferem das utilizadas na contemporaneidade, o que se pode
corroborar no corpus. Contudo, observamos um grande número de letras que quando
utilizadas em um vocábulo refletem a variação linguística presente na fala daquele
período, porquanto não havia um acordo ortográfico homologado. Acreditamos que
essa variação na escrita não se justifica pelo desconhecimento da tipologia textual,
pois conforme salienta Fachin (2011), os documentos manuscritos eram produzidos
por pessoas que lidavam com a escrita no âmbito de suas funções e, por isso,
dominavam mesmo que minimamente a estrutura diplomática dos documentos e,
também, as fórmulas de escrita empregadas em cada um deles. São exemplos os
vocábulos: ligítimo, lavoira, Mai de Deos, dezaceis, Santos Olios, dezanove, Santa
Barbura, oitubro, capitam, corrigo fundo, entre outras.
Conjecturamos que essas variações gráficas, que de certa forma se
aproximam da realização oral, podem ser justificadas também pelo fato de os escribas
se deixarem levar pelos conhecimentos prévios de letramento, ou, ainda, pelo que
ouviam dos indivíduos durante o registro do documento. Além disso, a pressa para
manuscrever e a falta de atenção dos escribas podem justificar as oscilações gráficas
nesses fólios.
Sobre o traçado das letras e suas dimensões
Higounet (2003, p. 21 - 22) explica que a compreensão de aspectos inerentes
à escrita leva em consideração características peculiares do texto, a saber: as formas,
o ângulo de escrita, o ducto, o módulo e o peso. A fim de esclarecer o que é cada
aspecto dentro de um texto, trazemos à baila as palavras do autor, para quem
O aspecto interior são as formas. Em uma mesma escrita, a mesma
letra pode tomar ou pode ter formas diferentes. O ângulo de escrita é
a posição em que estava posto o instrumento do escriba em relação à
direção da linha. Ele pode ser agudo, ou, ao contrário, quase reto, e a
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 12, nº 02 - ago/dez, 2020
ISSN: 2176-9125

495

densidade dos traços variar até quase a inversão. O ducto é a ordem
em que os traços foram executados e o sentido em que cada um deles
foi feito. Deve-se estabelecer como regra geral que esta ordem
permanece imutável, mesmo que um traço venha a desaparecer, visto
que o movimento da mão é sempre semelhante a si mesmo. O módulo
indica as dimensões das formas, largura e altura, ordem de grandeza
por vezes simplesmente relativa. O peso depende do instrumento. Um
instrumento duro não marca nenhuma diferença entre os cheios e os
soltos e tem como resultado uma escrita suave (HIGOUNET, 2003, p.
21 - 22).

Nota-se que no manuscrito as características mencionadas por Higounet
(2003) não possuem discrepâncias, o que mais uma vez evidencia as mãos hábeis
dos escribas e conhecimento caligráfico da tipologia documental que eles redigiam.
A dimensão das letras do documento manuscrito consiste em letras
maiúsculas e minúsculas, com hastes ascendentes e descendentes. Há pequenas
rasuras e nítida mudança de punho e de instrumento de escrita, que fazem os traços
serem ora mais finos, ora mais grossos. Principalmente quando os traços são mais
fortes, a tinta é levemente transpassada para o outro lado, não prejudicando, contudo,
a leitura dos documentos, conforme se pode notar nos fac-símiles que seguem:
Imagem 1 – Ductus escriba 1

Org.: As autoras. Acervo digital do LALEFIL.

||5v|| Aos vinte dias do mês deAgosto demil oito centos equaren- | ta
annos nesta Matris deNossa Senhora Mai deDeos | do Catalaõ
Bispado de Goias Batizei Solemnemen- | <Ioaõ.> te ao innocente Ioaõ
quenasseo a dezassete de Iunho do | mesmo anno, pelas oito oras
dodia, he filho natural deMa- | ria Ribeira, parda moradora nesta
mesma Villa onde | vivem deagencia: foraõ Padrinhos, Francisco Dias
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dos_ | Reis, e Nazaria Maria de Iezus, deque para constar fis | este
assento.| [espaço] OParocho Manoel CameloPinto
Imagem 2 – Ductus escriba 2

Org.: As autoras. Acervo digital do LALEFIL.

||10r|| Destricto de Santo Antonio do Rio Verde | Aos quatorzed ias do
mês de Setembro de mil oito centos | equarenta annos nesta Capela
deSanto Antonio do Rio | Verde filial aMatris de Nossa Senhora Mai
deDeos doCata | laõ Bispado de Goyas Batizei Solemne mente
ainnocente Maria que nasceo aSinco de Abril des te mesmo | anno as
duas horas datarde, he filha legitima de Joao|Antonio daSilva, e Felicia
Maria de Jesus brancos mo | radores na Fazenda das Conlendas
domesmo Destricto | onde vivem de lavoura, fora: padrinhos Vicente
Ro-|drigues da Silva, e Joaquina Antonia Freire deque | para constar
fis este assento.| [espaço] OParocho Mano elCamelo Pinto

Apesar de haver essa escrita poligráfica, nota-se que há uma padronização
no que tange à escrita dos registros. É digno de nota que o primeiro escriba respeita
a mancha textual e não ultrapassa a margem; o segundo, porém, em algumas
ocasiões, desrespeita as margens e ultrapassa o limite da mancha textual. Importa
mencionar que o espaço seguido pelo primeiro escriba ao assinar o nome do pároco
é respeitado quando há mudança de punho.
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Abreviaturas4
Não raro as abreviaturas causam imbróglios na decifração de documentos
manuscritos, haja vista que nem sempre dá para saber seu desdobramento apenas
pelo co(n)texto de escrita em que aparece. Uma abreviatura pode trazer várias
interpretações, ocasionando dúvidas quanto ao seu desdobramento. É por isso que
Spina (1977, p. 14) diz que “a chave para a interpretação paleográfica dos documentos
manuscritos medievais reside, porém, no conhecimento das abreviaturas.”
Costa (2007), retomando a origem do termo, diz que abreviatura vem do
grego: braqui (curto) graphein (escrita) significando, portanto, uma escrita curta/ breve.
É meritório de destaque que a escrita abreviada aponta para um padrão de escrita e
não se aplica apenas à escrita manuscrita, porquanto na atualidade esse processo
ainda é muito utilizado, principalmente no espaço cibernético. Flexor (2008) diz que
no século XIX esse processo era tão comum que era possível encontrá-lo em
panfletos da cidade de Salvador. De maneira similar, observamos o uso de
abreviaturas documentos oficiais de língua portuguesa, tais como gramáticas e
dicionários de língua portuguesa.
Conjecturamos que as abreviaturas desses registros foram realizadas para
que o pároco pudesse ganhar tempo, porquanto ele possuía várias atribuições na
paróquia para além de realizar batismos. Por seu turno, Acioli (1994) sublinha que as
abreviaturas eram feitas para economizar espaço no papel, devido à escassez e ao
preço elevado da matéria scriptória.
Além disso, a autora (1994) traz em sua obra a classificação das abreviaturas.
Para além dessa autora, espelhamo-nos também em Costa (2007) que traz tipologias
não encontradas em Acioli (1994). Vejamos quais foram as amostras identificadas:
abreviaturas por contração ou síncope, abreviaturas por suspensão ou apócope,
abreviaturas compostas e acrônimos, abreviaturas simples, abreviaturas mistas e
abreviaturas numéricas.
Abreviatura por contração ou síncope: essa tipologia configura-se pela supressão
de grafemas no interior do vocábulo. Pode ocorrer de ela vir sobreposta para
economizar espaço no papel, ou ainda, manter os grafemas intermediários,

4

As considerações apresentadas nesta seção reproduzem com algumas alterações o nosso Trabalho
de Conclusão de Curso que abordou essa temática em dois livros de batizados catalanos e foi publicado
como capítulo de livro (OLIVEIRA-SILVA; ALMEIDA; DE PAULA, 2015).
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denominados “característicos” para facilitar a leitura e a interpretação. Nesse
documento, encontramos duzentas e sessenta e seis abreviaturas.
Quadro 2: Abreviaturas por contração ou síncope nos manuscritos (1839-1842)

Abreviaturas

Desdobramentos
Oliveira

Dezembro
Lavrador
Rodriguez
Org.: As autoras. Acervo digital do LALEFIL.

Abreviaturas por suspensão ou apócope: ocorrem quando há o cancelamento de
grafemas finais de um vocábulo, fazendo com que haja o seu desaparecimento quase
total. Essa tipologia é uma ramificação das siglas, por isso há a redução do enunciado
em poucos grafemas. Encontramos apenas três ocorrências no corpus.
Quadro 3: Abreviaturas por suspensão ou apócope.

Abreviaturas

Desdobramentos
Artigo
Número 12
que

Org.: As autoras. Acervo digital do LALEFIL.

Abreviaturas compostas e acrônimos: configuram-se quando os grafemas mais
importantes do vocábulo são colocados em evidência. A abreviatura composta se
distingue dos acrônimos pelo fato de a primeira possuir a pronúncia silabada,
enquanto a segunda é proferida letra por letra. Megale e Toledo Neto (2005)
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sublinham que, na contemporaneidade, as siglas constituem palavras lexicais, o que
certamente não acontecia antes do século XVIII. Nesse documento, identificamos
apenas três ocorrências.
Quadro 4: Acrônimos

Abreviaturas

Desdobramentos
Ioaõ Maria Iosé
proximopassado
Nossa Senhora

Org.: As autoras. Acervo digital do LALEFIL.

Abreviatura simples: ocorre quando, geralmente, inicia-se um vocábulo com letra
maiúscula e o interrompe com ponto final. Essa tipologia deriva-se da abreviatura por
sigla. Spina (1977) elucida que essa abreviação é a mais antiga que existe e seu
apogeu se deu na Idade Média. Foram encontradas no corpus 53 ocorrências.
Quadro 5: Abreviaturas simples

Abreviaturas

Desdobramentos
Dona
Nossa Senhora
São Domingos

Org.: As autoras. Acervo digital do LALEFIL.

Abreviatura mista: caracteriza-se pela mistura de outras duas – a abreviatura por
contração ou síncope e a abreviatura por suspensão ou apócope. Em geral, a primeira
lexia é interrompida por ponto para indicar supressão e do segundo item lexical
retiram-se os grafemas mediais. Apesar de haver supressão final e medial, ela não
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ocorre aleatoriamente, pois se isso acontecer pode comprometer o entendimento do
item abreviado. Encontramos apenas duas tipologias no códice.
Quadro 6: Abreviaturas mistas

Abreviaturas

Desdobramentos
Sua Mulher
Nossa Senhora

Org.: As autoras. Acervo digital do LALEFIL.

Abreviatura numérica: evidenciada por números cardinais ou ordinais sobrescritos
pela terminação –bro designa os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.
Quando há referência a números ordinais, utiliza-se as vogais a e o minúsculas. No
corpus em análise, não tivemos ocorrências desta última abreviatura.
Quadro 7 – abreviaturas numéricas

Abreviaturas

Desdobramentos
Setembro
Outubro
Novembro

Org.: As autoras. Acervo Digital do LALEFIL.

É válido mencionar que há alguns sinais abreviativos que são sobrepostos à
lexia abreviada para indicar a abreviação, podendo ser estes um ponto final (.), um til
(~), um sinal envolvente (@), um traço horizontal (-), entre outros.
É digno de nota que não encontramos abreviaturas por notas tironianas ou
taquigráficas que, segundo Higounet (2003), foi uma tipologia bastante utilizada em
manuscritos carolíngios de época medieval. Não há um consenso sobre sua autoria,
haja vista que alguns especialistas no assunto atribuem à sua criação aos hebreus e
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outros aos gregos. Higounet (2003) diz que foi atribuído a Marco Túlio Tiro, forro de
Cícero, a sua propagação; ao poeta Ênio coube à descoberta desse sistema
abreviativo e ao filósofo Lucius Annaeus Seneca coube a seleção e reunião da
tipologia. Também não encontramos no corpus abreviaturas reduplicadas em que há
a duplicação de grafemas em contexto iniciais para indicar plural.
Sinais estigmológicos
A estigmologia estuda o conjunto de pontuação que é empregado na escrita
para facilitar a compreensão do texto, tais como a vírgula, o ponto final, dois pontos,
entre outros. É, segundo o dicionário Michaelis on-line, um termo oriundo do grego
composto pelos radicais stigma (sinal) + logos (tratado) + ia.
No documento manuscrito em tela, percebe-se que não há muito rigor quanto
ao uso dos sinais de pontuação. Os sinais mais utilizados foram o duplo travessão (=),
hífen (-), vírgula (,), til (~), dois pontos (:) e ponto final (.). Vejamos com mais vagar o
uso de cada um deles no corpus.
a)

Duplo travessão e hífen – foram usados indistintamente para indicar

continuação de uma palavra que não tenha sido finalizada na linha anterior. Verney
(1746) diz que o hífen era utilizado para dar continuidade à palavra na linha ulterior;
caso contrário, deveria usar duplo travessão. O uso de ambas as formas é recorrente
nos fólios dos manuscritos, o que indica um processo de variação e concorrência de
formas e nos leva a crer que os escribas tinham conhecimento prévio do uso. Contudo,
na linha abaixo, no mesmo fólio, observamos o uso não-convencional do mesmo sinal
de pontuação, o que nos leva a crer que este sinal também era usado de acordo com
o livre arbítrio dos escreventes.
Imagem 3 – fólio com duplo travessão

Org.: As autoras. Acervo digital do LALEFIL.
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b)

Vírgula – é um dos sinais mais antigos na escrita (ACIOLI, 1994). No corpus,

ela geralmente foi usada um pouco abaixo da pauta imaginária e assumiu diversos
usos, a depender do contexto. Ela foi usada i) antes da conjunção <e>; ii) para separar
sujeito do verbo e ainda em orações coordenadas, isto é, para separar orações que
são interdependentes entre si, conforme pode ser observado no fragmento abaixo. É
sabido que o uso de <e> antes da vírgula para separar orações com sujeitos diferentes
é opcional, mas neste caso o uso da vírgula foi equivocado porque se trata da mesma
oração.
Machado Filho (2004), ao observar o uso dos sinais de pontuação em
documentos medievais, constatou que o uso da vírgula antes da conjunção <e> foi
bastante recorrente. É possível observar que essa ocorrência em documentos do
Brasil Império ainda permanece.
Imagem 4 – uso da vírgula

Org.: As autoras. Acervo digital do LALEFIL

c)

Til – é um sinal que indica nasalidade e foi usado com várias funções nos

documentos manuscritos, vejamos: i) como sinal abreviativo:

“de que

uzo” ||1r||; ii) para indicar verbo no pretérito perfeito, como em:
“foraõ Padrinhos”||2r|| e, ainda, iii) para demarcar acento gráfico quando este recai
sob a sílaba tônica, como no antropotopônimo
“Gertrudes Maria daConceiçaõ” ||3v||.
d)

Dois pontos – são, também, responsáveis pela organização frasal e foram

usados, geralmente, antes de anunciar os nomes dos padrinhos, como se o escriba
quisesse conectar orações independentes, mas que se complementam. Barbosa
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(1822) afirma que tanto a vírgula, quanto o ponto e vírgula são subordinados aos dois
pontos, talvez isso justifique o não emprego deste último nos documentos.
Imagem 5 – uso de dois pontos no manuscrito

Org.: As autoras. Acervo Digital do LALEFIL.

e)

Ponto final – conforme salienta Spina (1977), este sinal de pontuação em

documentos manuscritos era utilizado especificamente nas abreviaturas, conforme
pode ser observado na seção que falamos especificamente sobre esse assunto. Aciolli
(1994) faz um breve histórico deste sinal de pontuação e assevera que o sistema de
pontuação era composto basicamente por ele. A depender da posição na frase, ele
podia indicar uma pausa breve, que tinha a função atual da vírgula; ou uma pausa
longa, que funcionava como ponto final. Desta feita, a sua função estava vinculada à
oralidade e apresentava um caráter prosódico. Consoante Spina (1977), foi apenas a
partir do século XVII que a pontuação se fixou como nós a conhecemos
hodiernamente.
À guisa de conclusão
Pretendeu-se, com este trabalho, discorrer sobre os aspectos paleográficos
presentes no livro de registros de batizados da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus.
Para tanto, realizamos uma discussão pautando na importância da Paleografia para
os estudos filológicos, haja vista que compreender os aspectos paleográficos de um
documento é fundamental para a execução de um bom trabalho filológico. Ante isso,
definimos o termo Paleografia com base em diversos autores e pautamo-nos,
também, em sua historiografia. A posteriori, fez-se mister ponderar sobre as
características gerais dos documentos manuscritos para, então, pautarmos em seus
aspectos (orto)gráficos. Refletir sobre a escrita da época foi essencial para
descobrirmos

que,

embora

a

escrita

estivesse

alicerçada

pseudoetimológico, ainda havia várias nuances do período fonético.
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No que diz respeito ao traçado das letras e suas dimensões, pautamo-nos
especificamente nos aspectos inerentes à escrita da época e fizemos, ainda, a edição
de duas atas batismais tendo como base as normas para transcrição de documentos
manuscritos, presentes em Megale e Toledo Netto (2005), haja vista que foi nosso
objetivo compor uma fonte textual que possa servir de estudo para outros fins e
pesquisadores. Discutimos também sobre as abreviaturas presentes nos documentos
manuscritos e os sinais estigmológicos que nos possibilitaram compreender com mais
afinco os aspectos paleográficos presentes no livro de batismo catalano. Ao
desdobrarmos sobre essas características extrínsecas ao documento foi possível
compreender que a leitura de documentos manuscritos sem o conhecimento de
rudimentos paleográficos se torna incompleta.
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