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Resumo:  
O processo de gramatização das línguas indígenas brasileiras, como uma primeira ação que está 
relacionada à gestão de línguas no América portuguesa, esteve associado à política linguística 
implementada pela atuação da Companhia de Jesus. Nessa direção, a Arte de Grammatica da 
Lingua Brasilica da Naçam Kiriri e o Catecismo da Doutrina Christãa na Lingua Brasilica da 
Nação Kiriri, do jesuíta Luiz Vivencio Mamiani, constituem-se testemunhos importantes para 
a reconstrução de uma história social linguística da Bahia, na medida em que evidenciam a 
emergência, a circulação e os usos de uma língua geral de base indígena, da família Kariri, no 
sertão baiano em fins do século XVII. No presente estudo, apresentamos as edições 
semidiplomáticas da referida documentação, buscando refletir sobre os processos linguageiros 
havidos na Capitania da Bahia no tempo e no espaço mencionados. 
Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo investigar a emergência, a circulação e os 
usos da língua da Nação Kiriri – o Kipeá – na Capitania da Bahia seiscentista, realizando as 
edições semidiplomáticas da Arte de Grammatica da Lingua Brasilica da Naçam Kiriri e do 
Catecismo da Doutrina Christãa na Lingua Brasilica da Nação Kiriri, do jesuíta Luiz 
Vincencio Mamiani. Optamos por uma lição conservadora (Lose e Telles 2017, Telles 2009) e 
utilizamos as Normas de Transcrição de Documentos Manuscritos e Impressos, definidas no 
âmbito do Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB), fazendo as adaptações 
necessárias, haja vista as características específicas da documentação. A opção pela chamada 
lição conservadora deve-se à necessidade de uma maior aproximação a fatos fonético-
fonológicos, morfológicos, sintáticos e até discursivos da língua documentada, o que pode 
subsidiar as atuais discussões sobre a revitalização da língua dos Kiriri. 
Além dos trabalhos que discutem questões relativas à edição de textos (Telles 2009, Lose e 
Telles 2017, Borges e Souza 2012), nosso estudo também se fundamenta nas discussões de 
Lobo (2009, 2015), Houaiss ([1985]1992), Mattos e Silva (1998), que nos permitem refletir 
sobre a história social linguística do Brasil, campo de investigação no qual podemos inscrever 
o presente trabalho, além da prática filológica. Assim, os documentos editados contribuem com 
uma maior compreensão dos fatos de ocupação territorial e sua articulação com as sucessivas 
distribuições demográfico-linguísticas e as prevalências e os desaparecimentos de línguas na 
América Portuguesa. 
Como resultado, identificamos e sistematizamos informações históricas referentes à 
emergência e à circulação de uma língua geral de base indígena, especificamente da família 
Kariri, nos sertões da Bahia do século XVII, além de realizarmos as referidas edições 
semidiplomáticas da Arte de Grammatica da Lingua Brasilica da Naçam Kiriri e do Catecismo 
da Doutrina Christãa na Lingua Brasilica da Nação Kiriri, de Luiz Vivencio Mamiani, 
documentos que atestam os usos linguísticos, os “processos linguageiros”, nos termos de 
Houaiss ([1985] 1992, 137-138), na Bahia seiscentista. Ademais, este trabalho se faz relevante 
na medida em que são necessárias maiores discussões sobre os processos de revitalização de 
línguas indígenas que deixaram de ser usadas de forma plena, ou restringidos seus espaços de 
usos, e, mais especificamente, o próprio debate sobre a retomada da língua no Território 
Indígena Kiriri, no sertão da Bahia, que ocorre nos dias atuais. 
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Resumo: A documentação notarial produzida no passado, com finalidades práticas diversas, e 

conservada em acervos públicos e privados encontrados dentro e fora do país constitui-se, no 

presente, em relevante repositório de informações acerca dos mais variados aspectos da vida 

das sociedades. No processo de edição de fontes manuscritas, as etapas de leitura, transcrição e 

interpretação dos documentos selecionados para uma pesquisa exigem a aplicação de adequada 

e múltipla metodologia, para que se faça o melhor aproveitamento do seu conteúdo. Partindo 

da perspectiva da Filologia, ciência que se ocupa da compreensão e interpretação da língua e 

da cultura, em sentido muito amplo, tem-se buscado observar o que os registros textuais 

veiculam, enfatizam ou silenciam, considerando as características da materialidade dos textos, 

os aspectos do contexto, observado desde o seu processo de produção e transmissão, até as 

condições de recepção. Com a utilização de arcabouço teórico e metodológico transdisciplinar 

que integra a Filologia textual (Spina,1994; Borges; Souza, 2012), a Paleografia (Petrucci, 

2002; Acioli, 1994), a Diplomática (Bellotto, 2002; Duranti, 2015), A História Cultural 

(Chartier, 2002; 2010; Ginzburg, 1989), e ainda, os métodos da Lexicografia (Biderman,1994; 

1998; Murakawa, 2010) e da Terminologia (Krieger, 2001; Cabré, 2010), busca-se ampliar a 

compreensão acerca das relações sociais e de aspectos das práticas culturais relativas à mulher, 

à saúde, aos negros e aquelas de caráter sociorreligioso, bem como sobre a língua nos períodos 

compreendidos entre os séculos XVI e XIX por meio da análise filológica de documentos 

relativos à América portuguesa, trabalho essencial para o desenvolvimento de outros estudos, 

uma vez que, com referência a língua do passado, como assinala Maia (2012) o investigador 

dispõe apenas de registros escritos. Tais saberes dialogam ainda na perspectiva das 

Humanidades digitais, que têm revolucionado a metodologia empregada em todas as etapas da 

pesquisa e da atividade docente. No desenvolvimento da atual investigação parte-se de 

documentos digitalizados, o que dinamiza o trabalho, além de promover grande economia dos 

recursos já tão limitados. Nesse sentido, acompanhando as perspectivas da nova Filologia, que 

incorpora as novas ferramentas tecnológicas, propõe-se a construção de um Catálogo descritivo 

dos manuscritos selecionados para corpus, a saber, documentos que integram os Livros do 

Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia, já editados, datados dos séculos XVI ao XIX, 

disponíveis no site do Mosteiro e manuscritos pertencentes ao Arquivo Histórico Ultramarino, 

já catalogados e disponibilizados online pelo Projeto Resgate Barão do Rio Branco, da 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, além de outros documentos notariais custodiados pelos 

acervos do Arquivo Público da Bahia e da Santa Casa da Misericórdia da Bahia. A leitura e 

transcrição conservadora dos documentos se faz acompanhar de descrição intrínseca e 

extrínseca dos manuscritos, com destaque para o teor, a datação tópica e cronológica, as 

personalidades, os eventos que fizeram parte do seu contexto de produção e as características 

da língua nos períodos em destaque buscando-se evidenciar as contribuições e os desafios 

encontrados no ambiente digital. O produto editorial, antes divulgado essencialmente no 



próprio meio acadêmico, em suporte papel, agora alcança e seduz leitores especializados ou 

não, por meio de eventos presenciais e virtuais, bem como pela publicação em periódicos 

científicos e nas redes sociais do grupo de estudos. Por fim, pretende-se fazer uma breve 

descrição e análise das transformações pelas quais têm passado as estratégias de leitura e análise 

de documentos, tanto na perspectiva da atividade docente, no ensino de Paleografia, como na 

realização da pesquisa, nas atividades de seleção e análise e edição de manuscritos, com 

destaque para a importância do uso das tecnologias digitais (Paixão de Sousa, 2014; Barreiros, 

2018; Souza; Borges, 2020) em todas as fases do processo de edição. 
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Resumo: 

A primeira edição de A linguagem dos cantadores, de Clóvis Monteiro, é de 1933. Trata-
se de uma tese apresentada pelo autor à Congregação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, 
em concurso para  uma das cadeiras de língua portuguesa dessa instituição. Esse trabalho é 
resultado de levantamento lexical feito a partir da coletânea Cantadores: poesia e linguagem 
do sertão cearense (1921), de Leonardo Mota. O material consiste em uma brochura com 69 
páginas composta por seis seções. Dentre elas, a seção “Vocabulário”, subdividida em verbos 
e nomes, é a mais extensa: ocupa 41 páginas e consiste em uma relação de palavras, em duas 
colunas. São 1.992 vocábulos (454 verbos e 1.538 substantivos) distribuídos em grupos, de 
acordo com a origem etimológica (do radical).  

A reedição dessa tese é aumentada porque contém acréscimos de informações 
catalogadas e organizadas pelo próprio Clóvis Monteiro. Tal feito se deve ao fato de as fichas 
de trabalho do filólogo e de exemplar com anotações terem sido doados à Fundação Casa de 
Rui Barbosa. São quase duas mil fichas, contendo 1.889 lemas e cerca de 6.500 abonações, que 
indicam as ocorrências das palavras nos seus contextos, bem como alguns comentários de 
natureza linguística. Além dos aditamentos de autoria do professor Monteiro, a reedição inclui 
esclarecimento de inconsistências, notas explicativas e um índice produzidos pelos editores 
(contendo a grafia atualizada e grafias variantes), por isso foi também identificada como 
anotada. 

O livro está em fase de editoração e será publicado em 2021, no formato online e 
conterá links que fazem o cruzamento entre o levantamento de Clóvis Monteiro e a cantiga em 
que o verso foi coletado, de modo a possibilitar a apreciação contextualizada dos fenômenos 
linguísticos assinalados pelo autor, além de aumentar a articulação entre os dois estudos. 

O trabalho a ser apresentado mostrará o resultado (livro publicado) e as decisões 
linguísticas, filológicas e editoriais utilizadas. As quatro diferentes bases (primeira edição de A 
linguagem dos cantadores, livro Cantadores, fichas lexicográficas e anotações do autor) são 
apresentadas com critério conservador, na tentativa de mostrar ao leitor, além do conteúdo, o 
“fazer” filológico e linguístico da década de 1920. Os eventuais desvios de lematização, as 
divergências de critérios usados pelo autor, as ausências ou duplicidades de informações, as 
divergências entre as diferentes fontes foram apurados pelos editores, apresentados em notas de 
rodapé e comentados em estudo introdutório.   

Considerada como parte de um movimento mais amplo de descrição de variedades 
linguísticas brasileiras, empreendido a partir da década de 1920, essa tese de Clóvis Monteiro 
e os elementos que a geraram são de importância singular para a historiografia dos estudos 
dialetológicos no Brasil. Nesse sentido, a sua reedição pretende divulgar e tornar acessível o 
estudo realizado em determinada época (com conhecimentos e recursos dessa época), de modo 
a valorizar o que foi feito e mostrar o atual estado dos estudos nessa área. A reedição desse livro 
objetiva contribuir para a historiografia de estudos linguísticos e dialetológicos na década de 
1930 no Brasil e, além disso, trazer dados para os estudos do léxico do português brasileiro. A 
apresentação dos critérios de edição tem como finalidade divulgar o labor filológico e editorial 
envolvido na publicação de material precioso, inédito e diverso.  
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Sobre como se organiza o livro 
 

Cada verso transcrito junto ao lema é um link. Ao clicar sobre ele, o leitor é direcionado 
para a cantiga de onde o verso foi coletado. 

 
A linguagem dos cantadores, de Clóvis Monteiro. 

alto 
AZ-14   Alto no chão é serrote, 
CA-6   Falou alto e sem segredo: 
LQ-15   Estas altas novidades 
LQ-16   Do alto sertão o queijo, 
SE-2      Eu planto sempre nos alto 
AN-12   Pra mais alta não ficá, 
 

Cantadores, de Leonardo Mota. 
 
 

[LQ-15] 
Eu descrevo nestes versos 
 
E não censuro, antes louvo 
Estas altas novidades 
Que são do gosto do povo… 
Por isso, canto e elogio 

 
 


