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Qualquer pesquisador que se propõe a estudar processos de mudança linguística, ao 

recorrer a bancos de dados diacrônicos, vê-se, em algum momento, desafiado a lidar 

com um problema caro à teoria variacionista: a caracterização sociolinguística do 

escriba. Além de o trabalho de edição diplomática dos textos já constituir uma etapa 

bastante morosa do processo, o pesquisador enfrenta ainda o entrave de acesso aos 

documentos resguardados em arquivos – quer públicos, quer privados – e a dificuldade, 

quando não a impossibilidade, de caracterizar sociolinguisticamente o escriba, já que os 

acervos, normalmente, não dispõem de informações relativas à idade e ao grau de 

escolaridade do autor do documento, por exemplo. Tal impossibilidade, na maioria das 

vezes, implica excluir do corpus documentos que constituem valiosos registros de um 

período da história da língua. Na tentativa de amenizar tal problema, alguns 

pesquisadores (BARBOSA, 2013; CARNEIRO et. al., 2013) têm aventado a hipótese 

de se recorrem a recursos do próprio manuscrito, como o traçado da letra, por exemplo, 

para inferir o grau de escolaridade do escrevente. Na esteira desses trabalhos, o trabalho 

a ser apresentado se propõe a explorar a hipótese de que elementos formais dos 

manuscritos, como recursos baquigráficos e sinais de pontuação, são instrumentos 

capazes de auxiliar o pesquisador a determinar o grau de escolaridade do escriba, na 

medida em que podem revelar um conhecimento superficial ou aprofundado da norma 

do período. Assim, tomando como corpus três documentos de Irmandades de 

Diamantina – Estatuto da Ordem Terceira de São Francisco (1778-1780), Livro de 

Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1778-1782), Livro de 

Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Amparo (1782-1799) – editados por 

Duchowny e Coelho (2013), vamos discutir a adequação da hipótese aventada, a partir 

da análise do emprego de recursos baquigráficos e de sinais de pontuação dos referidos 

documentos. Os resultados obtidos sinalizam para a adequação da hipótese, na medida 

em que revelam a existência de normas de emprego que demandam conhecimento 

linguístico bastante elaborado, o que só pode ser obtido por meio de instrução formal.  
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