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Resumo:  
O presente poster pretende apresentar as principais diretrizes de um projeto de investigação em 
curso sobre os mais antigos forais régios medievais portugueses. Constituindo-se como a 
formalização escrita de um conjunto de normas de relacionamento entre os habitantes de uma 
comunidade e entre estes e o rei – sobretudo nos domínios do exercício dos poderes, da justiça, 
da fiscalidade, e das atividades económicas –, o foral régio é, para muitas vilas e cidades, o seu 
documento mais antigo. Por essa característica, mas também porque a ele se associa facilmente a 
emergência do poder municipal, o foral é, em pleno século XXI, motivo de comemoração pelas 
comunidades, que o evocam em festividades mobilizadoras dos poderes públicos à escala local – 
como câmaras municipais, museus, bibliotecas e escolas –, das populações e dos agentes culturais. 
Os académicos e os investigadores não poderão ficar indiferentes ao que a sociedade de hoje 
pretende fazer recordar em conjunto, como memória identitária e colectiva do seu passado. O 
projeto, que agora se apresenta, pretende contribuir para o desenvolvimento do conhecimento 
histórico e linguístico destes forais, e ainda responder aos desafios societais que as comunidades 
locais promovem na sua relação com este seu testemunho de passado. Em qualquer dos casos, 
várias são as lacunas que este projeto procurará suprir; na verdade, está ainda por esclarecer 
cabalmente o conceito jurídico de foral, e a sua aplicabilidade à documentação produzida e 
conservada nos arquivos municipais e régios (a uma escala não apenas portuguesa, mas 
peninsular), assim como se encontra por identificar e editar, por completo, o seu corpus 
documental sobrevivente (Mattoso 1995; Alberto, Furtado, Martins 2011). Na ponderação de 
todas estas circunstâncias, cedo se mostrou necessária e assertiva uma abordagem 
multidisciplinar, em que a História, a Diplomática, a Paleografia, a Filologia e a Linguística 
convergissem no estudo destes documentos, partilhando metodologias, ferramentas analíticas e 
quadros interpretativos, assentes nas novas tecnologias, com vista a resultados a disponibilizar no 
mundo virtual em acesso aberto. O objetivo instrumental deste projeto é constituir uma edição 
crítica eletrónica deste corpus de forais outorgados às comunidades pelos primeiros monarcas 
portugueses, entre os anos de 1128 e 1279, considerando as cópias latinas e os testemunhos em 
língua vernacular que deles foram produzidos e conservados até ao final do século XV; 
complementarmente, elaborar-se-á um glossário do léxico foralengo em formato digital. Conhecer 
a tradição textual deste conjunto de forais, quer no período de pouco mais de um século, quer na 
diacronia mais lata da época medieval, permitirá acompanhar as mutações linguísticas dos 
documentos (designadamente, ao nível lexical) em diferentes contextos administrativos, políticos 
e estratégicos de recomposição textual (chancelaria régia e municipal), promovendo, assim, uma 
reflexão sobre a historicidade destes documentos. O recurso às Humanidades Digitais será uma 
das dimensões metodológicas mais importantes deste projecto: promoveremos a 
semiautomatização dos processos de transcrição e colação documentais, assente no uso de 
softwares já testados nas plataformas de estudo e edição crítica de textos dos nossos parceiros 
internacionais. Os resultados que se esperam alcançar com a edição crítica eletrónica deste corpus 
e do seu glossário procurarão consolidar um filão de investigação interdisciplinar assente no 
métodos histórico-crítico (Porras Arboledas 2013), resgatando-se para especialistas e para as 
comunidades um dos exemplos mais emblemáticos do património escrito português.   
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Resumo: 
Para a compreensão e reconstrução da sócio-história linguística do português brasileiro, faz-se 
necessário concentrar-se em fontes que sejam representativas da escrita cotidiana. É nesse tipo 
de escrita que se podem encontrar os vestígios de oralidade, uma maneira de aproximação ao 
vernáculo da época. Este estudo, que faz parte de planos de trabalho de Iniciação Científica, 
tem como objetivo a investigação de fenômenos grafofonéticos identificados no corpus “Cartas 
em sisal”, também conhecido por “Cartas de inábeis”, um acervo de 131 cartas escritas por 
sertanejos da região sisaleira do semiárido da Bahia, ao longo do século XX, que integra o 
projeto Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão (CE-DOHS). Alguns dos 
aspectos grafofonéticos encontrados nos manuscritos refletem variações mais comuns, 
presentes também nas normas cultas, como reduções de ditongos e ditongações, elevações das 
vogais médias pretônicas e postônicas. Contudo, outros são mais ocasionais, que podem ser 
reflexo de variantes diatópicas, a exemplo de rotacismos, aféreses e próteses. Com algumas 
ocorrências no corpus, a aférese é caracterizada pela queda de um fonema em posição inicial 
da palavra, como por exemplo, carbar por acabar, senda por acenda, fenômeno que 
demonstrou maior frequência nos verbos. Já a prótese, adição de fonema no início da palavra 
(avoar por voar, alembro por lembro), ocorre principalmente com a inserção da vogal /a/. 
Também há casos de rotacismo, fenômeno em que a lateral /l/ passa a vibrante /r/ (como em 
vorto por volto, dicurpi por desculpe) e que é, segundo Oliveira (2006), fecundo na formação 
do português, além de ser documentado em vários tempos históricos, como na passagem do 
latim ao português. Este é um fenômeno estigmatizado socialmente, falado, sobretudo, por 
pessoas com pouca escolarização. Esses fatos, presentes nos textos, evidenciam as dificuldades 
com a escrita por parte de seus escreventes, redatores em fase inicial de aquisição da escrita, 
“mãos inábeis”, segundo caracterização de Santiago (2019), a partir dos critérios estabelecidos 
por Marquilhas (2000) e Barbosa (2017). A documentação escrita utilizada como corpus, 
disponível em Santiago (2019), está editada nas versões fac-similar e semidiplomática e 
também modernizada, digital, a partir do uso da linguagem XML, por meio do programa de 
edição e-Dictor (Paixão de Sousa e Kepler 2007). Para a execução do trabalho, é utilizado o 
método descritivo-interpretativo. Pretende-se apresentar quais os contextos que caracterizam as 
ocorrências dos fenômenos nos manuscritos e quais os dados que também podem ser 
identificados nas transcrições de trechos de narrativas orais desses mesmos sertanejos, redatores 
das cartas, considerando-se o intervalo temporal entre a época de escrita das cartas (século XX) 
e a de gravação das falas (século XXI) – são trechos de 12 entrevistas-narrativas. A comparação 
dos casos identificados na escrita com os das narrativas orais permite verificar que os dados das 
cartas podem ser considerados reflexos da oralidade. A expectativa é que este trabalho, a partir 
da descrição e da caracterização detalhada dos fenômenos em estudo, além de colaborar com a 
pesquisa em torno do acervo “Cartas em sisal”, contribua com discussões acerca da formação 
do português brasileiro, mais especificamente, dessa região da Bahia. 
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Resumo: 

Pretende-se, neste trabalho, que é parte de um plano de Iniciação Científica, apresentar 

resultados do estudo em torno das ocorrências em que o grafema <d> é apagado, nas formas 

de gerúndio, em 131 cartas pessoais escritas por sertanejos da região sisaleira do semiárido da 

Bahia, ao longo do século XX, do acervo Cartas em Sisal, que faz parte do projeto 

Documentos produzidos por mãos inábeis: estudos linguísticos e filológicos, vinculado ao 

projeto Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão (CE-DOHS). Essas cartas, 

fontes representativas da escrita cotidiana, estão editadas nas versões fac-similar, 

semidiplomática e modernizada, com o uso do programa de edição eletrônica e-Dictor, 

(Paixão de Sousa, Kepler e Faria 2009). Então, busca-se caracterizar quais os contextos 

favorecedores para o apagamento do grafema <d> nas cartas desses redatores que são pouco 

escolarizados, caracterizados como mãos inábeis (Santiago 2019), pois estagnaram na fase 

inicial da aquisição da escrita alfabética. Pretende-se, ainda, verificar se dados como esses são 

encontrados em trechos de narrativas orais, gravadas com doze dos escreventes das cartas, 

cuja transcrição está disponível em Santiago (2019). Esse é um dos fenômenos pouco 

estigmatizado, que caracteriza o português brasileiro, muito comum em várias regiões do país 

e já atestado por diversos trabalhos, desde Amaral (1976), ao caracterizar o dialeto caipira, 

em 1920, quando ainda não havia aparatos de gravação de voz. Tem sido verificado 

principalmente a partir de dados de fala (Almeida e Oliveira 2017; Ferreira, Tenani e 

Gonçalves 2012, entre muitos outros). Alguns desses estudos demonstram que esse fenômeno 

pode ser considerado um processo fonético-fonológico que apresenta interação com a 

morfologia. Como nas cartas dos redatores do acervo Cartas em Sisal, esse fenômeno ocorre 

majoritariamente em formas verbais no gerúndio, como ganhanno, devenno, salbemno, 

choranno, entende-se que a análise na perspectiva morfológica pode indicar questões de 

natureza fonológica, sem pretensões de que sejam desenvolvidas, nessa etapa do trabalho, 

análises acústicas e perceptuais. Além de outros fatores condicionantes possíveis, como o tipo 

de gravação ou texto, o grau de espontaneidade dos falantes/escritores, considera-se a 

extensão da palavra, ou seja, quanto maior o vocábulo, mais probabilidade de ausência do /d/, 

como indicado por Mollica e Mattos (1992) e Sousa (2009). Considerando nossa hipótese de 

que o registro gráfico de inábeis pode ser mais transparente aos dados de fala, a partir de uma 

metodologia descritivo-interpretativa, foram identificadas, nas cartas dos sertanejos, formas 

como cuidano por cuidando (JMA- 65) e choveno por chovendo (NIN- 108), localizadas, 

principalmente, nos textos de escreventes com níveis maiores de inabilidade, que podem estar 

refletindo a sua oralidade. Nos trechos das narrativas orais, de forma semelhante, 

identificaram-se casos variáveis como judano por ajudando (AFS) e aprendeno por 

aprendendo (AFS). A análise das ocorrências da ausência do <d> em gerúndio pode, então, 

assim como outros fenômenos, contribuir para o estudo dos níveis de inabilidade em escrita 

dos redatores do acervo Cartas em Sisal, atestando que aspectos identificados na escrita mais 

inábil podem, como se espera, estar mais próximos da fala, caracterizando-se como índices 

grafofonéticos que refletem aspectos variáveis do português brasileiro.   
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Resumo: O advento das tecnologias digitais abre uma gama de possibilidades para a área de 

Humanidades Digitais, pois a criação de novos suportes para as fontes documentais implica 

novas formas de se ler e analisar o documento manuscrito histórico. Diante da necessidade de 

integração entre o tratamento filológico e o computacional na elaboração de um corpus para o 

estudo do português brasileiro e preservação da memória histórica da Bahia, Santos e Namiuti 

(2017) desenvolveram o Método Lapelinc de modo a aplicá-lo na construção de corpora 

digitais a partir de documentos notariais manuscritos armazenados em arquivos da região do 

Sudoeste Baiano – inicialmente com o Corpus de Documentos Oitocentistas de Vitória da 

Conquista (DOViC) e visando a ampliação. O Método Lapelinc consiste em três macro etapas 

para preservação em formato digital do documento manuscrito histórico bem como para a 

construção de corpora eletrônicos anotados: a Transposição, que gera o Documento Digital 

Imagem (DDI) por meio da fotografia cientificamente controlada do Documento Físico (DF); 

a Transcrição, cujo produto final é o Documento Digital Texto (DDT) que gerará um arquivo 

em formato XML com preservação de todas as características do texto original (grafia, 

pontuação, segmentação, etc.); e a Compilação de Corpora, que engloba todo o processamento 

em linguagem XML do DDT, incluindo as edições em camadas e a aplicação de ferramentas 

de anotação. Em conjunto, esse processo permite tanto a análise linguística do português 

brasileiro escrito nos documentos transpostos, quanto os futuros estudos relacionados à 

mudança gramatical neles registrada. Segundo Santos e Brito (2014), a primeira etapa do 

Método Lapelinc é fundamental na conservação dos documentos históricos, visto que seu rigor 

científico garante a maior fidedignidade possível entre o DF e o Documento Digital (DD). 

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar a importância da Transposição, tal 

como proposta no Método Lapelinc, no resgate/preservação da memória e da História no 

Sudoeste Baiano. Para alcançarmos o objetivo proposto, apresentaremos, com base numa 

revisão bibliográfica dos trabalhos desenvolvidos por pesquisadores do LAPELINC, os 

fundamentos da Transposição de documentos físicos manuscritos para o meio digital em 

correlação às complexidades do DF. Como salientam Santos, Namiuti e Leite (2011), 

retomando Paixão de Sousa (2006), todo estudo histórico realizado com base em textos antigos 

em meio eletrônico tem como questão central a busca por uma maior fidelidade às formas 

originais desses textos a fim de integrar seus diferentes planos de análise. Para isso, o 

pesquisador formador de corpora (PFC) deve considerar as complexidades próprias do DF: o 

acesso, a forma e a fragilidade e/ou raridade. Por outro lado, a vertente computacional e 

linguística da Transposição exige pressupostos como: o arquivo digital, a confiabilidade do 

código e a necessidade de quantidade, agilidade e automação no processamento de dados. Nessa 

perspectiva, a etapa de Transposição do Método Lapelinc atende às complexidades do DF na 

criação do DDI, pois coleta o máximo de informações possíveis do original, o que possibilita o 

trabalho científico a partir do DDI, evitando a necessidade de retorno ao DF. Tal etapa utiliza 

técnicas e equipamentos adequados que minimizam a possibilidade de dano e garantem um 

registro fidedigno passível de reprodução eletrônica, respeitando a fragilidade e convertendo o 

estado de raridade do DF. Portanto, conforme os resultados preliminares obtidos neste trabalho, 

a Transposição garante uma nova forma de acesso, veiculação e manipulação do texto, e, 



consequentemente, a preservação da memória linguística e histórica que os documentos 

manuscritos antigos do Sudoeste Baiano carregam.  
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Resumo: 
O objetivo da pesquisa foi analisar a distribuição do fenômeno da interpolação do  

clítico no texto Crônica de Dom João I (LOPES, 1644). Em outras palavras, procurou-se 
observar o contexto sintático em que a construção seria utilizada em detrimento da adjacência 
do pronome ao verbo. Segundo Namiuti-Temponi (2011), o fenômeno de interpolação ocorre 
em contextos de próclise categórica (ou de variação, no caso da interpolação da negação) e é 
caracterizado pela não adjacência do pronome ao verbo, diferentemente do que seria 
esperado, tomando por base o português moderno. O trabalho foi dividido em dois objetivos: 
primeiramente, foi feita a modernização restrita do texto (trecho presente no Corpus), com 
objetivo de eliminar quebras de palavras em finais de linhas e a substituição de alguns sinais 
gráficos que não são mais utilizados. Ainda na primeira fase, foi feita a coleta de dados, feita 
por meio de etiquetagem automática, realizada no âmbito do programa eDictor, e busca 
automática no texto disponibilizado no Corpus Tycho Brahe por meio do menu online. Já na 
segunda etapa, os dados recolhidos foram classificados em tipo de oração (orações matrizes, 
subordinadas finitas e subordinadas não finitas), posição do clítico (adjacente, interpolado ou 
parcialmente interpolado), tipo de sintagma pré-verbal e tipo de clítico. Por fim, foi feita a 
análise quantitativa da variação na realização da interpolação. Foram atestados três tipos de 
interpolação nos dados recolhidos, seguindo observação feita em Andrade e Namiuti-
Temponi (2016): interpolação generalizada, interpolação da negação e interpolação parcial, 
exemplificados em (1)-(3).  

Foram coletados 91 dados, nos quais se observou que a maior parte das interpolações ocorre 
em orações subordinadas adverbiais. Só houve um dado de interpolação em oração matriz. As 
interpolações parciais ocorreram em dois contextos: (i) com um elemento curto ocorre entre o 
clítico e o verbo – (1); (ii) com um verbo não finito movido por fronteamento estilístico – (4). 
Esse entendimento sugere que a interpolação parcial é um epifenômeno de dois processos. Por 
um lado, a interpolação de núcleo, da qual a interpolação da negação é um subcaso 
(CARDOSO; ANDRADE; CARNEIRO, 2020); e, por outro, do movimento do clítico junto 
com o sintagma verbal não finito.  

Além disso, notou-se que a interpolação da negação é mais frequente em orações 
subordinadas substantivas, porém em outros tipos de subordinadas há interpolação parcial 
tanto da negação quanto de pronomes. No que tange à função verbal dos pronomes clíticos, os 
dados confirmam resultados de textos anteriores, segundo o qual esse não é um fator relevante 
para a ocorrência do fenômeno. A diferença entre tipos de oração quanto à finitude não parece 
ser crucial para compreender a distribuição do fenômeno.  

Em conclusão, notou-se que o texto de Fernão Lopes, por pertencer ao período final do 
português antigo, também denominado de português médio, apresenta características desse 
período de transição, quais sejam: a ocorrência da interpolação generalizada, da interpolação 



parcial provocada pelo fronteamento estilístico (como fenômenos conservadores); e da 
interpolação da negação e de núcleo, inclusive em orações  

independentes, ao lado da adjacência do clítico ao verbo em elevada frequência (como 
fenômenos inovadores). O texto confirma que a interpolação de núcleo pode abrir uma 
explicação para a interpolação parcial observada nesse período, mas é preciso discutir melhor 
esse ponto em trabalhos futuros.  

Exemplos:  

(1)  Oração finita com interpolação parcial (de núcleo)  
[O Conde peró se tanto receasse de algumas pessoas, de nenhum se tanto temia em 
sua vontade,] como do Mestre De Avis irmão Del Rei, mas este receou dele, e dos 
outros, não era porem privança de fala, mas de leda conversação, e mostrança de bem 
querença.  
 
(2)  Oração finita com interpolação da negação 
e o Conde de Barcellos, ainda que o desejasse muito de ver morto, defendeu-lho, [que 
o não fizesse,] e assim escapou o Conde João Fernandez aquele serão, porque parece 
que não viera a hora.  
 
(3)  Oração não-finita com interpolação generalizada 
E com esta souteza partiu estonce de Santarém sem crendo nenhum contrairo, que lhe 
avir pudesse, deshi a fortuna lho fazia mais largo entender, que tinha ordenado [de o 
cedo oferecer à morte,] e chegou a Lisboa, aonde já achou muitos, que vinham ao 
saimento.  
 
(4)  Oração com interpolação parcial (fronteamento estilístico)  
E nos deste dito não somos contente; e assim por razão do que o matou, como da 
morte, [que por ele, nenhum dos outros o matar pudera]  
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Resumo 
A composição é um processo de formação de palavras que consiste, de modo geral, na união 
de duas ou mais unidades lexicais anteriormente existentes em uma língua. No português, essas 
unidades podem formar diferentes padrões compositivos, já que é possível observar elementos 
de várias categorias no interior das estruturas, tais como nomes, adjetivos, verbos etc. Dentre 
os padrões compositivos existentes, há um que se destaca no que se refere à produtividade em 
português e em várias outras línguas: o Nome-Nome, doravante NN (tatu-bola). O padrão 
compositivo NN é considerado um dos mais produtivos na língua portuguesa contemporânea 
(Ribeiro e Rio-Torto 2016; Gonçalves 2016). No entanto, trabalhos sobre a composição no 
português arcaico salientam que compostos NN são escassos nesse período (Santos 2009; 
Borges e Santos 2017). Tendo como base essas considerações e com o propósito de contribuir 
para o estudo da composição de palavras em fases pretéritas do português, em especial do 
padrão compositivo NN, esta pesquisa objetivou identificar, registrar e descrever compostos 
NN na Crónica de D. João I (séc. XV), a partir da edição disponibilizada pelo Corpus 
Informatizado do Português Medieval (CPIM). 
No tocante à fundamentação teórica, utilizou-se, principalmente, a tese de Santos (2009), que 
trata da composição no português arcaico, incluindo o padrão compositivo NN, e o trabalho de 
Ribeiro e Rio-Torto (2016), que apresenta uma proposta de análise desenvolvida e aplicada 
notadamente aos compostos da língua portuguesa.  
No que tange à metodologia, primeiramente foram feitas a leitura integral dos volumes 1 e 2 da 
Crónica de D. João I e a extração das palavras compostas pertencentes exclusivamente ao 
padrão compositivo NN. Em seguida, foi realizada a análise linguística, sendo observados os 
aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos envolvidos nas estruturas. 
A respeito dos resultados, foram identificados, no total, somente 4 compostos do tipo NN: corpo 
Deos, espada cimta, ffrades freires e mestre sala. Quanto à análise morfológica, constatou-se 
que todas as estruturas tratam-se de construções morfossintáticos, isto é, compostos que 
apresentam algum grau de atipicidade em relação aos padrões sintáticos do português. Quanto 
à análise sintática, notou-se que os termos que formam corpo Deos, espada cimta e mestre sala 
instituem relação de modificação. Nessas estruturas, o elemento à esquerda atua como núcleo 
da palavra composta e o elemento à direita atua como modificador. Por sua vez, a formação 
ffrades freires é um composto coordenado, pois os termos formadores do produto 
composicional instituem relação de adição. Quanto à análise semântica, percebeu-se que os 
compostos distribuem-se entre três áreas léxico-conceptuais: denominações humanas (ffrades 
freires, mestre sala), evento (corpo Deos) e instrumentos/objetos (espada cimta). Além disso, 
as formações estabelecem as seguintes relações semânticas: posse (corpo Deos) e locativo 
(espada cimta, mestre sala). Já ffrades freires exprime a noção de ordem religiosa. 
Através da investigação empreendida, evidenciou-se a escassez de palavras compostas de 
configuração NN na Crónica de D. João I (séc. XV). Sendo assim, é possivel afimar que esta 
investigação corrobora, de algum modo, as pesquisas que apontam a baixa produtividade de 
compostos NN no português arcaico. Por fim, crê-se que outras investigações sobre esse padrão 
compositivo devem ser realizadas, com o intuito de observar e compreender o seu 
desenvolvimento no decorrer dos séculos.  
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