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Resumo:  
A interligação entre vários campos do saber constitui a grande riqueza das Humanidades 
Digitais. A aplicação de ferramentas de Linguística de corpus e de métodos e técnicas de 
Humanidades Digitais a fontes textuais históricas, quer manuscritas, quer transcritas, permitirá 
processar automaticamente grandes massas lexicais, revelando relacionamentos lexicais, 
interconexões e correlações impossíveis de ser realizados manualmente, permitindo passar do 
texto ao conhecimento. 
Se, no estudo de textos contemporâneos, as Humanidades Digitais são já uma realidade, a sua 
aplicação ao estudo de documentos textuais históricos traz desafios acrescidos (Gonçalves e 
Banza 2013). O período clássico da língua portuguesa é marcado por uma expressiva renovação 
lexical (Verdelho 1987) e por uma grande variação ortográfica (Kemmler 2001). As 
ferramentas que permitem o processamento automático de textos antigos em português clássico 
têm grandes limitações e o processamento automático de textos deste período não permite, 
ainda, conseguir obter resultados pertinentes. É necessário, assim, numa primeira fase, 
sistematizar a variação em documentos textuais deste período da língua portuguesa tendo em 
conta sólidos critérios linguísticos (Cameron, Gonçalves e Quaresma 2020). Este constituiu o 
primeiro objetivo deste estudo. Foi constituído um sub-corpus textual a partir dos documentos 
das Memórias Paroquiais (1758). Trata-se de um conjunto textual com elevado valor histórico, 
linguístico e cultural que reúne textos manuscritos, elaborados por todas as paróquias de 
Portugal, em resposta a um inquérito feito pelo Marquês de Pombal logo após o grande 
Terramoto de Lisboa de 1755.Selecionámos um conjunto de 14 textos das Memórias das 
paróquias da região de Portalegre, no Alto Alentejo, que é uma região do interior de Portugal 
em que a quase totalidade das paróquias do inquérito pombalino corresponde às atuais 
freguesias, que constituem a divisão administrativa mais pequena em Portugal. Socorremo-nos 
do texto digital já transcrito, disponível em http://www.cidehusdigital.uevora.pt/portugal1758  
Escolhemos este conjunto textual não só pela sua importância histórica e linguística mas 
também pelo facto de ter sido escrito a várias mãos, produzido por párocos de várias idades, 
com várias formações e condições sociais, o que permitiu uma expressão da variação linguística 
e ortográfica consideravelmente maior do que a que possa ser encontrada num texto escrito por 
um só autor. O corpus constituído foi elaborado com recurso à ferramenta AntConc© e tem 
3002 palavras diferentes e 15695 ocorrências. A descrição e caracterização deste corpus lexical 
constituiu o segundo objetivo deste estudo.  
O terceiro objetivo deste estudo foi o de descrever entidades e estabelecer correlações entre os 
documentos das várias paróquias, tentando retirar conhecimento, de forma automática, a partir 
dos textos. 
O processamento automático de textos em português do período clássico tem ainda muitos 
constrangimentos que urge ultrapassar. O desenvolvimento de estudos em Humanidades 
Digitais que propiciem a constituição de corpora, vocabulários e ontologias deste período da 
língua portuguesa irá permitir um maior acesso aos documentos textuais de valor histórico e 
linguístico e, assim, tentar contribuir, num futuro próximo, para o estudo e consequente 
valorização da nossa língua comum, no tempo e no espaço. 
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Resumo:  

Esta investigação tenciona apresentar um esquema de combinação paratática, com prevalência 
do juntor “e” num tipo de fonte documental não literária, a carta de mercadores, situada em 
termos da taxonomia tipológica, na esfera da “administração privada” (BARBOSA, 1999, 
p.147). Situa-se no campo da Crítica Textual, pois compreende que o estudo global de um texto, 
ou melhor, a análise exaustiva e conjunta dos variados aspectos, pode colaborar para restituição 
da sua forma genuína (CAMBRAIA, 2005, p.18).  O gênero epistolar pode ser identificado e 
caracterizado, segundo Marcotulio (2012, p. 91), por meio do reconhecimento de partes 
constitutivas divididas em macrocategorias,“seção de contato inicial, núcleo da carta e seção de 
despedida” e, microcategorias,  “descrição do tipo de carta, nome do destinatário etc”. Neste 
estudo, considera-se um corpus constituído de trinta cartas comerciais manuscritas e autografas, 
enviadas entre fins de setecentos e início do século XIX, de diversas localidades - brasileiras, 
africanas e europeias – e por diversos remetentes, mercadores com informações biográficas não 
encontradas, contudo pela composição das cartas, trabalhavam para o megacomerciante 
português Antônio Esteves Costa, que se encontrou biografia breve na Grande  Enciclopédia  
Portuguesa  e  Brasileira e no site do banco de Portugal.   A amostra está transcrita em edição 
diplomático-interpretativa, de acordo com os parâmetros filológicos do Projeto PHPB e, 
acompanhada dos fac-símiles. Naquela edição, para Massini-Cagliari (2007:30), o pesquisador 
assume uma “intencionalidade de mediação” “a meio caminho”, equilibrando a manutenção de 
hábitos grafo-fonéticos da época e uma “lição textual que seja acessível a um público 
contemporâneo menos técnico”. Sobre a relevância da junção, Lima (1975) já se debruçara 
sobre o tema, destacando o “poder imantador” do contexto nas ocorrências do “e” em suas 
fontes documentais. Trata-se de um conector que operacionaliza a codificação de diversas 
relações de sentido implícitas, tais como explicação/ causa e tempo, além do valor básico de 
adição, fundamental para a progressão discursiva. Sobre a relevância da junção, Kabatek 
(2006:518) ressalta seu papel como “dimensão universal da linguagem”, tendo em vista a 
combinatória de elementos proposicionais. Mais do que isso, afirma que o estudo da juntura 
pode contribuir para o estabelecimento de uma tipologia textual mais rigorosa. Como 
referencial teórico-metodológico, o trabalho é norteado por Longhin-Thomazi (2013), que 
empreendeu investigação sobre o fenômeno em cartas não literárias do século XIX, constatando 
o quanto, no documento epistolar, o modo de composição paratática é recorrente. De certa 
forma, constatam-se na amostra em questão alguns resultados similares àqueles do mapeamento 
da autora, de modo que as codificações de contraste, conclusão, explicação/ causa/ 
consequência, tempo e adição são as mais proeminentes. Mira  Mateus  (2003,  p.  568),  ainda,  
ressalta  que  para  além  dos  valores  prototípicos,  as conjunções  simples  podem  assumir  
outros,  consoante  o  potencial  semântico  dos  termos coordenados.  Esses  valores  são  
usualmente  considerados  como  cumulativos,  no  sentido  de que o valor prototípico inicial 



nunca é totalmente erradicado. Portanto, ainda que a parataxe relacione de maneira paritária 
orações funcionalmente autônomas, não é menos complexa que a hipotaxe. Fatores como 
ordem linear, tempos e modos verbais, paralelismo estrutural, papel do cotexto (o contexto 
verbal) e inferências, por isso, serão destacados na apresentação, por coatuarem nas avaliações 
de sentido. O juntor se afigura, pois, como um dos elementos que colaboram para o 
processamento da parataxe. 
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Resumo:  
O uso de documentos judiciais como fonte primária tem se revelado um lugar profícuo para que 
a Filologia estabeleça com a História uma relação recíproca de trocas e empréstimos, 
objetivando nessa articulação romperem certas limitações e promoverem análises inusitadas 
para um velho objeto, isto é, o texto escrito. Nestes termos, apresenta-se no presente trabalho 
algumas considerações de como esses dois campos disciplinares poderão se auxiliar quando as 
fontes para as suas pesquisas forem os documentos do judiciário. Nos últimos anos, muito 
embora os estudos com documentos judiciais no campo da historiografia tenham buscado a 
possibilidade efetiva de um conhecimento histórico para além das malhas textuais é ainda o 
texto escrito, um material significativo e um ponto de partida que dispõe o pesquisador quando 
se trata de épocas pretéritas. Conforme nos adverte (Santos 2011), por mais que se tenha que 
ler nas entrelinhas, buscar os não-ditos ou outras informações extratextuais, se faz indispensável 
que de início, atente-se ao que está escrito, porque o desconhecimento da língua de então poderá 
servir como barreira para a adequada leitura e interpretação documental. Para tanto, o 
conhecimento dos textos está relacionado aos usos linguísticos e sociais da escrita que 
circularam no momento em que o documento foi produzido e repousa nesse aspecto a 
importância da pesquisa filológica à serviço da pesquisa histórica e vice-versa. Por isso, 
estabelece-se a edição de textos como viés na interface entre a Filologia e a História, destacando 
que o modelo editorial adotado depende tanto do público-alvo como dos aspectos que se 
objetiva trazer à baila. Nesta proposta, concentrar-se-á em um processo-crime, datado de 1886, 
denominado Sumário de Culpa, arquivado no Acervo do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Baiano, campus Catu, porque esse tipo de gênero textual era uma das poucas 
fontes tão ricas em detalhes para a análise dos mais variados crimes praticados e das relações 
cotidianas que se encontram por muitas vezes subliminares. Assim, o estudo do processo-crime 
como objeto de análise do filólogo, que articula, por meio do seu labor crítico outros aspectos, 
dentre eles: o resgate do patrimônio linguístico-cultural dar-se-á por meio das edições fac-
similar e semidiplomática. A escolha por essas práticas editoriais dentre outras existentes para 
o manuscrito em questão coaduna com os seguintes propósitos destacados em (Cambraia 2005) 
e (Gama e Telles 2006): preservação do suporte das ações do tempo e do manuseio indevido, o 
público-alvo (pesquisador), a preservação das marcas linguísticas do texto e a pouca 
intervenção no texto-base acompanhada de critérios adotados e anotados com a finalidade de 
oferecer um texto o mais fidedigno possível à época de sua produção. Aliado a isso, proceder-
se-á a contextualização do gênero Sumário de Culpa na esfera do judiciário brasileiro 
oitocentista em geral, e na Bahia, em particular a partir das práticas culturais que envolvem a 
escrita e os seus escritos (as formas de construção, de circulação e recepção dos textos), 
conforme advertem (Chartier 1992), (Darnton 1990), (Petrucci 2003) e (Belo 2002) e tão 
importantes para o entendimento de como os textos jurídicos foram produzidos, em quais 
condições, por quem e com qual finalidade. Dessa forma, alguns elementos serão observados, 
a saber: a) quem eram os operadores do direito (escrivães, delegados, juiz, promotor) e os não-
operadores do direito (réu, ofendido, testemunhas e informantes) e b) como se configurava a 
composição do processo-crime enquanto gênero textual-discursivo cartorário ou jurídico (as 
peças jurídicas e sua relação com os Código vigentes). Dessa forma, a análise filológica através 



da própria mediação estabelecida pelo texto editado, oferecerá o conhecimento das narrativas 
históricas ao leitor especializado ou não. 
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