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Resumo: 
A fixação do texto de teatro acarreta questões e dificuldades específicas, principalmente 
quando deriva de uma tradição maioritariamente oral e manuscrita. Os entremezes são um 
ótimo exemplo no estudo destes casos. 
A maior produção de entremezes em Portugal teve lugar entre os séculos XVII e XVIII. Este 
subgénero de teatro breve já tem vindo a ser objeto de estudo há vários anos em Espanha. No 
entanto, o mesmo não sucede no panorama teatral português. O aprofundamento da edição e 
estudo dos entremezes portugueses tem-se dado apenas nas últimas décadas. Estas peças 
foram criadas, inicialmente, como complemento a um espetáculo maior, onde eram 
apresentadas entre atos de comédias ou óperas. Por este motivo, primam por uma escrita 
pragmática, que funciona em dependência da peça principal. Com uma extensão normalmente 
compreendida entre os 200 e os 500 versos (apesar de também existirem exemplos em prosa), 
retratam episódios populares e quotidianos em tom de sátira, recorrendo muitas vezes à 
hiperbolização de situações, à interpretação literal de linguagem figurada e à imitação da 
língua falada para efeito cómico. Estas marcas dialetais são especialmente visíveis quando 
existem personagens com um sotaque específico que se tenta reproduzir, como o galego ou o 
nortenho.  
No estudo do corpus português, encontramos, por vezes, entremezes com mais do que um 
testemunho. No códice Ms. 50-I-35 da Biblioteca da Ajuda, datado do final do século XVI ou 
início do século XVII, encontramos o “Entremez do sapateiro” e o “Entremez de fazer mover 
o homem prenhe”, ambos recuperados no códice ms. CF-D-6-22 do início do século XVIII, 
depositado na Biblioteca Central da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
Além das significativas coincidências entre os textos, existem igualmente inúmeras 
diferenças, desde pequenas variantes lexicais a cenas completas sem correspondência. Dentro 
das variantes lexicais vemos, por vezes, uma tentativa de mimetizar o discurso oral através da 
deturpação de palavras e expressões. Exemplos muito comuns são a permutabilidade dos 
ditongos “oi” e “ou” (como “oitra” e “cousa”), das letras “e” e “i” (como “lecenciado” e 
“similhante”) e da sonoridade “v” e “b” (como “visavô” e “cabalheiro”). Este tipo de 
alterações pode até ter influência na métrica e no esquema rimático das peças. 
Manuscritos em que se observam variantes expressas pela grafia podem indiciar tentativas 
individuais de registo de um “desvio” da norma corrente, funcionando, possivelmente, como 
uma técnica de acomodação dos textos ao local de representação. No “Entremez do sapateiro” 
pertencente ao códice da Biblioteca da Ajuda, por exemplo, a cidade de Lamego, em Viseu, 
norte de Portugal, é mencionada como o local onde se desenrola a história, referência que 
desaparece no manuscrito de Coimbra, juntamente com a maioria das marcas de oralidade 
tipicamente nortenhas. 
Para lá da maior aproximação à fonética popular, estas variantes ajudam igualmente no 
aprofundamento e caracterização das personagens, complementando as informações de que 
dispomos atualmente e acrescentando à imagem mental que podemos construir não só da 
sociedade da época, mas também do contexto teatral português. Por se mostrarem uma fonte 
inesgotável de compreensão da língua portuguesa, o valor destes manuscritos é inestimável. 
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Resumo:  
Hoje, com as ferramentas, cada vez mais completas, diversificadas e de fácil acesso, que a 
linguística computacional e de corpus coloca ao dispor de quantos se interessam pelo estudo da 
língua, as possibilidades em aberto são a cada dia maiores e mais abrangentes, ao nível da 
pesquisa, investigação, ensino, tratamento e análise. Com efeito, já ninguém nega que o 
contributo da informática para a elaboração, a edição e o estudo de textos é hoje indiscutível, e 
que esse contributo tem acompanhado o desenvolvimento técnico do computador e do software.  
As áreas da linguística (Linguística Comparativa e Histórica, Fonética, Lexicologia e 
Lexicografia, Sociolinguística, entre outras) já são objeto de estudo através do tratamento 
científico dos fenómenos linguísticos nos métodos estatísticos. O uso das tecnologias, 
nomeadamente dos programas de análise automática de textos, constitui um valioso recurso a 
utilizar no estudo de corpora, aplicado a textos medievais, clássicos, modernos, 
contemporâneos é uma mais-valia.  As novas tecnologias permitem obter resultados mais 
fiáveis e sistemáticos, num período de tempo muito reduzido, quando comparado com os 
corpora recolhidos e tratados manualmente. 

 O livro terceiro da Clavis Prophetarum, da autoria do padre António Vieira, na sua versão 
latina, da Biblioteca Nacional no ano de 2000 - edição crítica de Arnaldo do Espírito Santo -, 
constitui o corpus desta comunicação. Para se poder trabalhar um corpus de determinada língua, 
precisamos de recursos linguísticos eletrónicos formalizados de forma a obter a maior cobertura 
possível e passíveis de serem utilizados em sistemas adequados. Se para o Português dispomos 
já de recursos abundantes relativamente ao Latim não podemos dizer o mesmo. Na verdade, a 
utilização de programas de análise automática de textos não é ainda uma prática corrente no 
ensino do Latim, limitando-se a círculos restritos de investigação. No entanto, esta é uma área 
cujas crescente importância e potencialidades para o ensino da língua justificam plenamente 
todo o esforço de divulgação, de forma a que mais pessoas se interessem por investir e fazer 
dela uma mais-valia na prática educativa. Esta comunicação é um pequeno contributo para tal 
desiderato e tem como objetivos principais ajudar a elaborar regras de desambiguação 
automática das preposições e respetivos sintagmas, na versão latina da Clavis Prophetarum, 
bem como à avaliação da eficácia da sua aplicação, de forma a permitir posteriores abordagens 
fiáveis no estudo desta categoria no corpus usando técnicas automáticas. 
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Pesquisas realizadas exclusivamente em acervos arquivísticos físicos limitavam a produção do 
conhecimento em razão do tempo demandado e dos gastos com deslocamentos. Na última 
década, a digitalização e disponibilização de fontes manuscritas na rede mundial de 
computadores revolucionou a metodologia de pesquisa. No entanto, um limite permanecia: 
como ler “documentos envelhecidos” em que grafia, construção das frases, vocábulos, dentre 
outros aspectos observados na construção dos textos, representavam limites instransponíveis 
aos leigos? Instigados a desenvolver softwares de leitura e transcrição de documentos antigos, 
cientistas da Universidade de Innsbruck (Áustria) criaram o Transkribus – plataforma de 
reconhecimento dos caracteres alimentado por inteligência artificial. Descarregados on-line, o 
servidor reconhece rapidamente textos antigos manuscritos ou impressos. Alimentada 
constantemente, a plataforma tem apresentado resultado extremamente significativo em relação 
ao reconhecimento, assertividade e rapidez das transcrições. Tarefas que antes demandavam 
anos de pesquisa e deslocamentos passaram a ser realizadas com maior facilidade. Assim, a 
paleografia digital e o Transkribus configuram-se importantes ferramentas de acesso, pesquisa, 
transcrição e consequente produção de conhecimento, tanto na perspectiva qualitativa quanto 
na quantitativa. A presente comunicação tem por objetivo geral discutir resultados preliminares 
de uma pesquisa que integra o “Projeto Várias mãos e muitas penas”, trabalho independente e 
voluntário desenvolvido em função da parceria entre pesquisadores holandeses e brasileiros que 
visam a construção de um modelo de transcrição paleográfica em Língua Portuguesa na 
plataforma Transkribus. O corpus documental do projeto é composto por 17 Cadernos do 
Promotor – documentos em que eram registrados os crimes cometidos sob sua alçada, bem 
como informações sobre o cotidiano de cristãos-novos que viviam distantes do Reino. O 
objetivo específico é analisar a acepção da palavra crédito nos Cadernos do Promotor direta ou 
indiretamente relacionados à presença de holandeses e flamengos no Brasil entre os anos de 
1630 a 1663, correspondentes a 551 fólios já transcritos. Compreender com mais acuidade a 
palavra crédito em seu contexto histórico requer uma abordagem linguística, bem como 
histórica e filosófica em relação às transformações do conceito. Afinal, muita vez a palavra 
crédito é definida em termos religiosos: dar crédito é dar fé. Para além dos preceitos religiosos, 
“a fé que se dá” foi comumente apropriada pela justiça e também pela economia. Dessa forma, 
o crédito passou a compreender relações pautadas na concessão de empréstimos – valores 
monetários, bens materiais e/ou prestação de serviços. No entanto, tal definição não representa 
o conjunto das práticas sociais na Época Moderna. A palavra crédito na documentação 
inquisitorial pode estar mais relacionada à um julgamento social no qual valores como honra, 
fama e reputação condicionavam as relações sociais. Como metodologia, a construção do 
modelo em língua portuguesa para a plataforma tem permitido o levantamento de exemplos 
concretos da utilização da referida palavra no corpus documental analisado. A pesquisa tem 
como referenciais teóricos Michel de Certeau (1994) e Pierre Bourdieu (2007), autores que 
contribuíram para a ressignificação de conceitos que desconsideravam a importância fulcral de 
aspectos simbólicos no desenvolvimento das relações humanas. Por seu caráter hermenêutico, 
apresentamos resultados iniciais: a percepção das transformações no conceito ao longo do 
tempo, configurando a importância de se compreender a documentação inquisitorial à luz das 
práticas sociais. 
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