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Resumo: 
Inserido no campo das Humanidades Digitais, o Projeto Mulheres na América Portuguesa            
(M.A.P.), alocado no Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e Língua Portuguesa da              
USP, empenha-se desde 2017 na difusão da ciência e na democratização de fontes             
documentais esparsas e de difícil acesso tanto para pesquisadores quanto para a sociedade.             
Esta documentação consiste em escritos de mulheres ou sobre mulheres produzidos no espaço             
atlântico português entre os anos 1500 e 1822. Os manuscritos de diversas tipologias, estados              
de conservação e matérias retratadas, que se encontram inseridos no catálogo digital do             
projeto, chegaram até nós por meio de, não só, acidentes históricos (que permitiram a rara               
preservação destes documentos), mas também através de um árduo trabalho coletivo de            
prospecção em acervos físicos e digitais, durante o qual não pudemos contar com chaves de               
busca ou guias que identificassem pontualmente a presença de mulheres autoras ou nomeadas.             
Além de um catálogo próprio construído e alimentado digitalmente em linguagem XML, o             
M.A.P. almeja a formação de um corpus anotado linguisticamente, composto pelas edições            
semidiplomática e modernizada dos documentos encontrados. A atual etapa do resgate de            
fragmentos da memória de mulheres que viveram na América Portuguesa concentra-se em            
campanhas de pesquisa em acervos físicos (como, por exemplo, do Arquivo Público do             
Estado de São Paulo) e digitalizados (como, entre outros, do Arquivo Nacional da Torre do               
Tombo). Este processo de prospecção compreende as seguintes etapas: uma pesquisa           
preliminar que seleciona apenas documentos contemplados pelo recorte temporal do projeto; a            
leitura, decifração e seleção de documentos escritos por mulheres ou nos quais elas figuram              
centralmente; as edições semidiplomáticas e modernizadas; e, por fim, a catalogação em            
fichas que são, por sua vez, exportadas e disponibilizadas no catálogo online. O software              
e-Dictor, um editor de textos especialmente dedicado ao trabalho filológico e à anotação             
linguística, é frequentemente utilizado durante a modernização das transcrições. Deste modo,           
são permitidas camadas de edição que não interferem na preservação da fidedignidade do             
texto original. Recentemente, promovemos encontros semanais nos quais revisamos e          
ampliamos as entradas já existentes no catálogo e atuamos em contato direto com os arquivos               
em XML. Os recursos digitais são, portanto, incorporados ao trabalho de pesquisa filológica,             
o que os torna produtos resultantes disso, visto que são aprimorados conforme as necessidades              
de aplicação no projeto. As edições modernizadas de manuscritos antigos servem o propósito             
de viabilizar a sua leitura com a finalidade de abranger um público leitor que não               
necessariamente se encaixa no meio filológico. Para tal, as pesquisadoras do M.A.P. vêm             
estudando este assunto tão pouco trabalhado e elaborando um manual (com normas de             
atualização de grafia, estrutura textual, sintaxe etc.) e um dicionário digital e interativo             
contendo abreviaturas encontradas nos documentos prospectados. A articulação entre as áreas           
da Filologia e das Humanidades Digitais é um dos aspectos característicos da pesquisa do              



 

M.A.P. e, juntamente à reunião de uma documentação dispersa em um único ponto de fácil               
acesso, confere-lhe a sua relevância. Destarte, ao M.A.P. não cabe o vislumbre de sua              
conclusão em um futuro próximo: este caráter vigente lhe é conferido, principalmente, pela             
possibilidade de constantes ampliações. Há, ainda, entradas a serem adicionadas, transcrições           
e edições filológicas a serem concluídas e parcerias a serem estabelecidas entre a equipe do               
projeto e acervos de outros arquivos. No mais, pretendemos demonstrar em nossa            
comunicação oral o modo pelo qual a elaboração, compreensão e divulgação de nossa             
pesquisa estão intrinsecamente ligadas à área compreendida como Humanidades Digitais. 
 
 
 
  



DO FÍSICO AO DIGITAL: OS DOCUMENTOS MANUSCRITOS 
HISTÓRICOS EM SEUS PRINCIPAIS SUPORTES 

 
 

Giovane Santos Brito (UFBA)  
Alícia Duhá Lose (UFBA)  

 
Palavras-chave: Documentos manuscritos; Edição Fac-similada; Edição Anastática; 
Digitalização; Fidedignidade.   

 
Resumo:  
A linguagem humana é objeto de fascínio de diversas áreas da ciência. Desde a Antropologia, 
a História, passando pela Psicologia, Medicina e até mesmo a Linguística, a Paleografia e a 
Diplomática, as formas de comunicação do homem apresentam vários formatos e, dentre elas, 
a linguagem escrita tem possibilitado ao homem o registro da sua história, do seu pensamento 
e de suas ações, funcionando como meio de acessar e preservar sua memória. Através desse 
tipo de registro podemos hoje ter acesso a textos como A Carta de Pero Vaz de Caminha, como 
também a uma edição fac-similar da Lei Área, por exemplo. A tipologia da escrita do homem 
varia conforme o tempo, conforme a tecnologia, os materiais de que dispõe, as técnicas que 
utiliza e, principalmente, os suportes sobre as quais a lança. E, no que tange aos suportes, 
sabemos que os principais tipos utilizados são o papiro, o pergaminho e o papel. O papiro serviu 
de suporte para a escrita principalmente na Antiguidade, o pergaminho entre os séculos III e 
XII, principalmente no Ocidente, já o papel, em sua ampla difusão, nos acompanha desde o 
século XV até os dias atuais. Entretanto, a revolução tecnológica digital permitiu ao homem um 
novo tipo de suporte, o eletrônico digital, fazendo com que um novo debate se iniciasse no 
âmbito científico, principalmente a respeito da necessidade de preservação dos suportes antigos 
da escrita. Convém salientar ainda que o estudo dos suportes da escrita perpassa, 
principalmente, por dois pontos de vista, conforme salienta Higounet (2003), o do linguista e o 
do paleógrafo. Nessa perspectiva, sabemos que filólogos, críticos textuais, editores de textos, 
paleógrafos, historiadores e até mesmo linguistas se utilizam, muitas vezes, de imagens de 
textos, ou seja, de fac-símiles para poderem realizar os trabalhos críticos de edição e preparação 
desses tipos de textos, tanto para a comunidade em geral quanto para a comunidade científica. 
A disposição desse tipo de imagem do texto ainda pode variar conforme a época e/ou o material 
que foi empregado para sua confecção, pode variar também conforme as políticas de publicação 
ou editoração. Assim sendo, compreender a evolução da imagem que é utilizada como objeto 
de edições, além das formas de captura e utilização das “imagens dos textos”, seja em suas 
versões analógicas ou digitais, visando as mais variadas formas de edição, dentre elas, a edição 
fac-similada e a edição anastática, parece-nos viável, e caminho pertinente a se seguir. Nesse 
sentido, objetivamos apresentar alguns aspectos da tese de doutorado em andamento, cuja 
pesquisa tem como foco central investigar quais têm sido os parâmetros de reprodução dos 
documentos manuscritos e da captura das suas imagens. Para tanto, ao realizarmos um breve 
levantamento em alguns centros de pesquisa e de edição, observando as instituições que estão 
reproduzindo e/ou digitalizando acervos manuscritos antigos em grande escala, apresentamos 
análises preliminares de quais têm sido os parâmetros de reprodução e captura das imagens, 
utilizados principalmente para a confecção da edição fac-similada e como a aplicação de tais 
parâmetros influencia na forma como se vê/compreende a escrita dos documentos. Nessa 
perspectiva, identificamos os meios utilizados para garantir a fidedignidade ao documento 
manuscrito, além da sua preservação e da necessária e indispensável manutenção do original. 
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Resumo:  
O Tycho Brahe Framework é uma plataforma computacional que vem sendo desenvolvida em 
conjunto com o Projeto Tycho Brahe1 e que se configura como um sistema web com 
ferramentas para edição, busca e anotação morfossintática. A plataforma provê uma experiência 
de enriquecimento do trabalho de pesquisa linguística automatizando processos anteriormente 
realizados de forma manual ou semi-automatizada. A análise aqui proposta irá trazer questões 
sobre o seu desenvolvimento utilizando um modelo computacional de parâmetros que permite 
o seu uso para línguas polissintéticas e não-polissintéticas, as relações deste modelo com a 
teoria de parâmetros linguísticos, a criação de um parser sintático para o Kadiwéu2 e a 
implementação de buscas sintáticas em grandes corpora. 
 
A plataforma absorve os conceitos de edição trazidos pelo eDictor3 como ferramenta de edição 
filológica e incorpora elementos multimídia e outros recursos para facilitar este trabalho. Sendo 
a plataforma multicorpora, os recursos de anotação morfossintática são compartilhados entre 
corpora semelhantes. Por exemplo, um corpus do português pode utilizar uma gramática pré-
processada sem precisar criar uma nova ou possuir uma quantidade suficiente de material para 
treinar os modelos utilizados pelos seus módulos computacionais. 
 
Até o momento a plataforma opera com o corpus Tycho Brahe e o Kadiwéu, enquanto já se 
trabalha na inclusão do corpus CE-DOHS4 das cartas do sertão utilizando normas do PHPB 
(Para a História do Português do Brasil) para transcrição dos textos. Outros trabalhos previstos 
para breve são a melhoria do editor para transcrição de áudio com múltiplas línguas e inclusão 
de novos documentos para o corpus Tycho Brahe. 
 
O desafio para os próximos meses é aumentar a base de corpora e, principalmente, de usuários 
melhorando as ferramentas de edição e de busca, trazendo a experiência do pesquisador para a 
web, sem a necessidade de instalar softwares em seu próprio computador e contribuindo para o 
desenvolvimento colaborativo de uma plataforma que visa o aumento da produtividade 
científica na linguística histórica, linguística de corpus, línguas indígenas e em perigo de 
extinção, filologia, morfologia, sintaxe e linguística computacional. 
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