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A presente pesquisa tem por objetivo identificar as características caligráficas de José Joaquim 
Emerico Lobo de Mesquita ([1746?]-1805) em autógrafos musicais atribuídos ao compositor, a fim 
de gerar um catálogo com os principais elementos de sua caligrafia, evidentes nas palavras e frases 
presentes em três obras específicas: Regina Cæle Lætere (1779), Tercio (1783) e Salve Regina 
(1787). A organização e catalogação de acervos musicais é etapa fundamental que precede às 
demais pesquisas realizadas por musicólogos nos documentos de arquivos históricos. Por sua vez, 
muitos dos documentos que vem sendo catalogados no Brasil somam uma enorme diversidade de 
conjuntos de manuscritos musicais ou partes isoladas, muitos deles sem identificação quanto ao 
autor ou copista. Nesse contexto, muitas obras são arquivadas como tendo compositores anônimos 
ou, ainda, atribuídas a certos compositores, através de métodos musicológicos tradicionais e 
especulativos. Tais atribuições estão vulneráveis a contestações de autoria e aguardam provas 
concretas ou hipóteses que reforcem a autenticidade do documento. É no intuito de fortalecer o 
ferramental de autenticação de manuscritos musicais, que esse trabalho se apoia na metodologia da 
existência de autógrafos certificados por exame. Sob essa perspectiva, para dar cabo à proposta 
desta pesquisa, as análises das obras de Lobo de Mesquita se baseiam nas fundamentações da 
Diplomática e da Grafoscopia como ferramentas que proporcionam o levantamento de 
características recorrentes do autor do documento. Espera-se que os resultados obtidos permitam 
ampliar as possibilidades de identificação da autoria de manuscritos musicais. 
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Analysis of the calligraphic characteristics of autograph manuscripts attributed 

to José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita: a proposal for identification of 
authorship 

 

The present study aims to identify the calligraphic characteristics of José Joaquim Emerico Lobo de 
Mesquita ([1746?] - 1805) in autographs attributed to the composer in order to produce a catalog of 
the main elements of his handwriting, shown in words and phrases found in three specific works 
credited to him: Regina Cæle Lætere (1779), Tercio (1783) and Salve Regina (1787). The 
organization and cataloging of musical collections is a fundamental step that precedes other 
researches carried out by musicologists, in documents of historical archives. In turn, many 
documents that have been cataloged in Brazil add up to a huge diversity of sets of musical 
manuscripts or complete parts, many of them without identification of the author or copyist. In this 
context, many works are filed as having anonymous composers or attributed to certain composers, 
using traditional and speculative musicological methods. These attributes are vulnerable to 
objections about their authorship and await concrete evidence or hypotheses that reinforce the 
authenticity of the document. To strengthen the musical manuscript authentication tools, this work 
is supported by the methodology of existence of certified autographs per exam. So, to carry out the 
purpose of this research, the analyzes of Lobo de Mesquita's works are based on the foundations of 
Diplomatic and Grafoscopy as tools that provide the data of recurrent characteristics of the 
document's author. It is expected that the results obtained expand the possibilities of identifying the 
authorship of musical manuscripts. 
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