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Resumo:  
O manuscrito Pasquim do Calambau – custodiado pelo Arquivo da Casa Setecentista de 
Mariana, MG – não é inédito, visto que já foi bastante explorado por alguns historiadores. Cabe 
destacar, por exemplo, os trabalhos de Antunes (2017; 2019), de Figueiredo (2019) e de Gaspar 
(2019), que, do ponto de vista histórico, investigaram diferentes aspectos desse manuscrito. 
Assim como outras fontes documentais, o Pasquim do Calambau é uma relevante fonte de 
pesquisa para diferentes áreas do conhecimento. Dessa forma, com este trabalho, pretendemos 
analisar esse manuscrito setecentista sob as perspectivas da filologia (com base em Cambraia 
2005 e em Kewitz, Simões 2019). Com esse foco, será possível apresentar, portanto, alguns 
dados linguísticos e da tradição discursiva desse tipo de texto. 
O Pasquim do Calambau – manuscrito com a função de difamar o sargento-mor Manoel 
Caetano Lopes de Oliveira – traz nas linhas e entrelinhas informações históricas relevantes, 
tradições discursivas específicas e certas particularidades linguísticas que servem de 
testemunho de um estágio pretérito do português. Sobre essa escrita maliciosa, Marquilhas 
(2000, 54) afirma que os pasquins “[...] revelam que a rima, o vocabulário tabu, o humor e as 
locuções hiperbólicas eram ferramentas utilizáveis na exteriorização anónima de juízos social 
ou institucionalmente reprimidos”. Para além disso, esse material carrega características 
próprias que muito interessam à diplomática, à codicologia e à paleografia.  
Esse tipo de trabalho, que direciona o olhar para o passado, por meio de fontes documentais, 
requer muitos questionamentos e modalizações. Isso porque, quanto mais distanciamos do 
presente, mais fragmentados são os nossos meios de consulta. Ou seja, a documentação que 
chega até nós nunca dará conta de materializar todos os fatos e todas as visões sobre os fatos 
ocorridos no passado. É justamente por isso que, para Labov (1994, 11) sempre estamos no 
labor da “arte de fazer o melhor uso de maus dados”. 
O manuscrito em causa chega até nós porque foi usado como prova de processo criminal. Como 
o Pasquim do Calambau tece duras críticas ao sargento mor da Companhia de Calambau, 
Manoel Caetano Lopes de Oliveira, tendo ele a sua reputação abalada, resolveu, pois, abrir um 
processo investigativo que teve por finalidade de apurar esse ato difamatório. “Foi graças a este 
recurso judicial que restou, intacto, um dos exemplares das três cópias do pasquim que então 
circularam, servindo de prova junto à uma devassa” (Figueiredo 2019, 212-213). 
Esta apresentação tem por objetivo, portanto, compartilhar alguns dados que levantamos do 
Pasquim do Calambou. Para além disso, queremos também, como forma de preservar essa fonte 
documental – patrimônio material e textual de Minas Gerais –, popularizá-la, por meio da 
divulgação de seus fac-símiles e de uma edição semidiplomática que realizamos seguindo 
critérios filológicos. 
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Resumo: 
Esta comunicação é fruto do andamento de uma dissertação, cuja pesquisa tem por objetivo a 
realização de uma edição semidiplomática e o estudo de alguns aspectos linguísticos de um 
Livro de Despesas e Receitas da Irmandade do Santíssimo Sacramento, manuscrito entre os 
anos de 1870 e 1889, na cidade de Monte Santo, interior da Bahia. Este estudo tem como 
sustentação teóricos de três áreas que dialogam entre si: da Filologia, Cambraia (2005), Maia 
(2012), Basseto (2013), Lose e Mazzoni (2015, 2018), Marcotulio et al. (2018); da Sócio- 
História do Português Brasileiro, Mattos e Silva (2004, 2008) e Barbosa (2008, 2012, 2017); e 
da História Social da Cultura Escrita, Castillo Gómez (2003), Petrucci (2003) e Santiago 
(2019). Para apresentação de parte da edição faz-se a descrição dos aspectos intrínsecos e 
extrínsecos do documento mencionado, a contextualização da amostra, respondendo por 
quem, para quem, onde, quando e por que o documento foi escrito (PETRUCCI, 2003) e são 
elencados alguns aspectos grafemáticos presentes no corpus, como por exemplo, uso de 
abreviaturas, as grafias etimológicas e as variações gráficas. Assim, o trabalho em andamento 
permite conhecer parte da história social da cultura escrita do município de Monte Santo, uma 
vez que as práticas de escrita nesta localidade, no final do século XIX, época que o processo 
de escolarização era quase inexistente, deram-se, em alguns momentos, por meio da ação de 
instituições religiosas, já que os costumes tradicionais, voltados às romarias e festas católicas 
inseriam alguns moradores em contextos que exigiam, pelo menos, um pequeno domínio da 
escrita, a título de exemplo, anotações acerca da quantidade de romeiros que visitavam a 
cidade, preparação de missas, participação de reuniões da irmandade religiosa, escrita de 
documentos como atas, livros de batismos, livros de caixa, entre outras situações de 
letramento, as quais talvez não se tenha conhecimento. É possível perceber também alguns 
aspectos grafemáticos da escrita da época na região onde o corpus está localizado, por 
exemplo, a escrita etimológica (anno, producto, thezoureiro). Por último, a pesquisa contribui 
para a valorização e preservação do patrimônio linguístico da região, garantindo a transmissão 
deste às gerações futuras.  
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Resumo: 
O foco do trabalho monográfico a ser apresentado é a edição fac-similar e diplomática dos 
Estatutos da Archi-Confraria do Santo Antônio de Pádua (1849) formalmente organizados em 
um códice mantido sob a guarda do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (doravante 
IHGMG). Assume-se, como método de estudo em análise, a edição conservadora desse 
conjunto de textos novecentistas cuja relevância histórica está não só na expressão dos 
mecanismos internos de organização de uma irmandade católica ainda no Brasil de 1849, mas 
também em relação à sua expressão escrita na realidade novecentista da língua portuguesa no 
Brasil. No que se refere especificamente à edição de manuscritos históricos, Cambraia (2005) 
a assume como relevante para transmissão de textos, tendo em vista que um texto torna-se 
acessível ao leitor em conformidade as escrituras da época.  
 Quanto aos objetivos específicos deste trabalho monográfico, assumem-se os seguintes 
propósitos: (I) apresentar as possibilidades de edição de textos, justificando o motivo pelo qual 
selecionamos a edição fac-similar e a diplomática; (II) descrever aspectos codicológicos dos 
Estatutos da Archi-Confraria de Santo Antônio de Pádua, cf. Spina (1994), Cambraia (2005); 
(III) expor traços paleográficos da produção escrita desses estatutos em relação à morfologia 
das letras (ductus, ângulo, módulo e peso), cf. Cambraia (2005), pormenorizando as possíveis 
mudanças de punho de escrita do documento; (IV) levantar os índices abreviativos mais 
recorrentes no Estatutos em análise. 

A opção pela edição dos Estatutos oitocentistas da Archi-Confraria de Santo Antônio 
está fundamentada no intuito de trazer à cena um material linguístico que venha a fomentar 
futuros estudos linguísticos acerca da realidade do português no Brasil oitocentista. Além da 
descrição de aspectos paleográficos e codicológicos dos Estatutos da Archi-Confraria de Santo 
Antônio de Pádua na Comarca de Ouro Preto, a contextualização histórica dos manuscritos 
oitocentistas em questão revela a relevância das Irmandades Católicas para a história linguística 
e social do Brasil oitocentista.  

Acredita-se que a conservadora edição dos Estatutos da Archi-Confraria de Santo 
Antônio de Pádua (1849) permitirá a análise de fenômenos grafo-fonéticos, tais como, 
abaixamentos (“admenistrem” (linha 46), “Menistro” (linha 102) e alçamentos (“nomiar” (linha 
105), “conviniente” (linha 128), “imprestará” (linha 146)). No nível ortográfico, observa-se, 
por exemplo, o uso de consoantes geminadas pp (“approvação” (linha 42)), (“Capellão” (linha 
40), “desapprovação” (linha 59), “sello” (linha 122). Há ainda questões morfossintáticas a 
serem exploradas, tais como, os padrões de ordenação dos clíticos em lexias simples e 
complexas. No que se refere às questões lexicais, acredita-se a que a partir da descrição dos 
antropônimos seja possível também reconstituírem-se as suas fichas biográficas e, 
consequentemente, descobrir se os manuscritos em análise foram escritos por brasileiros ou 
portugueses. É possível, ainda, interpretar, ao elencar e descrever as morfologias das assinaturas 
evidentes nos manuscritos em análise, distintos níveis de letramento dos escreventes, cf. 
discutido por Gandra (2017).  

Em suma, assume-se que a Edição dos Estatutos da Archi-Confraria do Santo Antônio 
de Pádua (1849) contribua para a reconstituição não só linguística do português no Brasil do 



século XVIII, mas também histórica em relação à configuração social dos brasileiros unidos 
através dos vínculos de irmandades católicas no espaço mineiro oitocentista. 
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