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Resumo:  

O presente trabalho, desenvolvido no âmbito do Programa de Iniciação Científica da 
Universidade Estadual de Feira de Santana, tem como objetivo principal apresentar os 
resultados obtidos no processo de edição modernizada do Livro do Gado do Brejo do Campo 
Seco (BA), documento dos séculos XVIII e XIX, de foro privado, pertencente à família Pinheiro 
Canguçu e escrito por três gerações da mesma, totalizando cerca de 150 anos de registros do 
cotidiano agro-pastoril e, principalmente, das dinâmicas econômicas da fazenda do Campo 
Seco, segundo Santos (2019). O Livro do Gado, de acordo com o que diz Foisil (2009), pode 
ser classificado como um Livro de Razão, por ser um documento de conteúdo totalmente 
voltado à contabilidade da fazenda, sem obedecer a uma estrutura de escrita ou apresentar 
algum tipo de narrativa.  O manuscrito faz parte do banco de dados do projeto CE-DOHS - 
Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão, coordenado pelas professoras Mariana 
Fagundes e Zenaide Carneiro, no Departamento de Letras e Artes da UEFS 
(http://www.uefs.br/cedohs/), desde 2012, quando foi criado. Trata-se de um banco eletrônico 
pioneiro no Nordeste, com textos de diferentes gêneros, sobretudo cartas, que somam mais de 
um milhão de palavras. O referido livro, fotografado segundo o método Lapelinc (Santos e 
Brito, 2014), é um documento que ajuda a contar a história de penetração e difusão da escrita 
na Bahia, mais especificamente no Alto Sertão. Para além da edição modernizada do Livro do 
Gado e de seus metadados, pretende-se também, nesta oportunidade, descrever os desafios 
enfrentados nesse labor filológico, no campo da Nova Filologia, tendo em vista as 
especificidades que esse material possui; tais especificidades levaram ao aperfeiçoamento da 
ferramenta computacional eDictor (Paixão de Sousa, Kepler e Faria, 2007), com a qual são 
feitas as edições modernizadas no âmbito do projeto CE-DOHS. O eDictor trata-se de software 
especializado em edição filológica de textos em linguagem XML. O uso dessa linguagem 
possibilita que o corpus seja manipulado eletronicamente, de maneira rápida e prática, além de 
preparar a documentação para etapas futuras, como a anotação morfossintática e a busca 
automática de dados. O trabalho aqui apresentado dialoga com algumas das grandes áreas da 
Linguística, numa troca de saberes entre Linguística de Corpus, Humanidades Digitais e 
Filologia e História Social. Foi necessário conhecer não apenas o universo técnico e 
computacional (por meio, sobretudo, de oficinas e minicursos sobre o eDictor), para execução 
da edição e preenchimento das informações concernentes aos metadados, mas também a 
contextualização histórica do documento e o perfil sociocultural de seus escreventes. Dessa 
forma, na pesquisa desenvolvida, utilizaram-se os seguintes trabalhos como referencial teórico: 
FOISIL (2009); SANTOS FILHO (2012); GONÇALVES E BANZA (2013); PAIXÃO DE 



SOUSA, KEPLER E FARIA (2013); PAIXÃO DE SOUSA (2014); LACERDA E CARNEIRO 
(2016); BRANDÃO (2019); GALVES (2019); PAIXÃO DE SOUSA (2020). 
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Resumo: Numerosos e variados são os documentos guardados nas mais recônditas cidades do 
interior baiano. Tais documentos, até então desconhecidos, possuem informações cruciais para 
o conhecimento e o estabelecimento da história social, muitas vezes cheia de lacunas ou de 
informações imprecisas, principalmente sobre aquelas que se tratam dos seus habitantes ou que 
por elas passaram, sobre os quais, por exemplo, a Historiografia se debruça e busca, a partir de 
fontes históricas, “reconstruir” dados da história sociocultural. Partindo disso, o trabalho que 
ora apresentamos é fruto de uma das pesquisas inseridas no âmbito do Projeto Edição filológica 
do patrimônio documental do Oeste da Bahia, cadastrado, desde 2018, na Universidade Federal 
do Oeste da Bahia e cuja coordenadora é a autora deste trabalho, no qual realizamos, em 
primeiro lugar, a edição semidiplomática, amparada nos preceitos teórico-metodológicos da 
Filologia textual e da Paleografia, e, em segundo lugar, descrevemos codicológica e 
diplomaticamente um livro de óbitos e as suas certidões, e, em terceiro lugar, apresentamos as 
primeiras notícias sobre o perfil sociocultural das pessoas que viveram na Freguesia de Santa 
Rita do Rio Preto-BA, nos anos de 1857 a 1881, a partir da amostra constante no livro de óbitos 
editado. Cabe destacar que o referido livro encontra-se armazenado e sob a custódia da Cúria 
Diocesana de Barreiras-BA, instituição que, atualmente, abriga, segundo a catalogação feita por 
aquela, um total de 191 livros de batismos, casamentos e óbitos oriundos das Freguesias de 
Angical, Campo Largo, Santa Rita do Rio Preto e Barreiras, todas do Oeste da Bahia, além de 
alguns classificados como “diversos”, haja vista o fato de os “catalogadores” não terem tido 
conhecimento do seu conteúdo e por isso assim os classificaram. Desses, o livro mais antigo é 
um de casamentos, datado de 1798 a 1835 da Freguesia de Campo Largo-BA e foi restaurado 
em Salvador-BA, sob solicitação do bispo da Diocese barreirense. Contudo, assim como o 
referido livro, muitos outros se encontram em estado avançado de deterioração, o que pudemos 
constatar quando eles nos foram apresentados e, devido a isso, o livro que selecionamos, por 
conta do seu razoável estado de conservação, como o primeiro a ser editado filologicamente foi 
um de óbitos pertencente à Freguesia de Santa Rita do Rio Preto-BA. Para alcançarmos os 
objetivos que pleiteamos nesta primeira fase da pesquisa, amparamo-nos teórica e 
metodologicamente nos trabalhos de Andrade (2010), Ávila Seoane (2016), Bellotto (2002, 
2006, 2008), Berwanger e Leal (2008), Cabezas Fontanilla (2016), Cambraia (2005), Cano 
Aguilar (2000), Cuñat Ciscar e Rodríguez Lajusticia (2016), Lima e Silva (2010), Megale e 
Toledo Neto (2005), Melo (1971), Monte (2009), Rodríguez Díaz (2016) e Spina (1977). Como 
resultados preliminares, o que identificamos, do ponto de vista diplomático, foi a inexistência 
de informações imprescindíveis à tipologia documental (BELLOTTO 2002, 2006, 2008) 
certidão de óbito, ocasionada pela troca de punhos, que ora inseria várias informações ora não. 
Do ponto de vista paleográfico, o que se identifica é a existência de punhos que possuem 
aspectos variados de escrita (ÁVILA SEOANE 2016). Em relação ao perfil sociocultural dos 
mortos, o que identificamos foi um conjunto de pessoas pertencentes a variadas classes sociais 
e cujas faixas etárias revelam que a maioria morria de algumas causa mortis comuns em alguns 
anos do período estudado. 
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