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RESUMO:  
A reconstrução da sócio-história  linguística de uma língua tem como base empírica a 
documentação remanescente de sincronias passadas. É por meio dessa documentação que se 
pode chegar “a uma caracterização esquemática de um momento da história passada de uma 
língua” (Mattos e Silva, 2008, p. 21), e assim reconstruir seu uso vivo, reconhecendo a 
impossibilidade de acessar a língua falada de tempos pretéritos. Em relação à reconstrução da 
sócio-história linguística do português brasileiro (PB), a constituição de banco de dados 
sociolinguísticos, especialmente das normas populares, tem sido a pedra angular no que diz 
respeito ao rastreamento do que teria sido esse português usado no passado. São 
os corpora constituídos que permitem “entrever ou entreouvir a voz através dos textos: tarefa 
difícil e apenas aproximativa, ouvir o inaudível” (MATTOS E SILVA, 2008, p. 20). No âmbito 
do projeto Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão (CE-DOHS), da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), coordenado pelas professoras doutoras 
Mariana Fagundes e Zenaide Carneiro, são feitas edições semidiplomáticas e modernizadas de 
documentos representativos de diferentes normas do PB, considerando uma diversidade de 
gêneros textuais, especialmente cartas. Neste trabalho, no âmbito do referido projeto, apresenta-
se a edição filológica do acervo Cartas Marienses, constituído por 89 textos epistolares, 
representativos das normas socialmente estigmatizadas do PB, bem como a descrição e análise 
de marcas de inabilidade em escrita alfabética. Os remetentes, nascidos no município de 
Coração de Maria, interior da Bahia; são/eram trabalhadores rurais e donas de casa, que 
vivem/viviam de pequenas lavouras e criação de pequenos animais, tendo baixa escolaridade, 
apenas o Ensino Primário. O trabalho aqui proposto está inserido no âmbito da Linguística 
Histórica sócio-histórica, nos termos postulados por Mattos e Silva (2004; 2008). A edição 
filológica dos manuscritos seguiu os critérios editoriais para documentos manuscritos do 
projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB); em relação à análise das mãos que 
escreveram as Cartas Marienses, foi realizada segundo modelo, proposto por Barbosa (2017) e 
Santiago (2019), de controle de marcas de inabilidade em escrita alfabética. O acervo Cartas 
Marienses está disponível na plataforma CE-DOHS 
(www.uefs.br/cedohs/cartasmarienses/cartas/), em diferentes versões de edição: fac-similar, 
semidiplomática e modernizada; pode servir de material empírico para o estudo linguístico em 
diferentes níveis de análise, para estudos sócio-históricos do PB, sobretudo no que diz respeito 
à discussão sobre a penetração e difusão da escrita no interior da Bahia. Em relação à análise 
das mãos que escreveram as Cartas Marienses, a partir do cruzamento dos dados 
de escriptualidade e de índices grafofonéticos, concluiu-se que não há um padrão de 
inabilidade em escrita alfabética, tendo sido possível estabelecer uma gradiência de tipos de 
inabilidade. Os redatores podem ser caracterizados em um grau maior ou menor de inabilidade, 
sendo possível distribuí-los nos contínuos de habilidade, inabilidade mínima e inabilidade 
parcial.  
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Quando se aborda o uso de recursos tecnológicos computacionais como ferramenta para 
pesquisas em ciências humanas, é comum encontrar uma resistência significativa, motivada por 
questões como, por exemplo, o discurso estereotipado de que as máquinas irão substituir os 
homens, ignorando que, na verdade, as máquinas fazem somente, e tão somente, aquilo para 
que são programadas. Atualmente, uma programação tem ganhado voga para as pesquisas 
relacionadas aos documentos manuscritos: o uso da inteligência artificial para a transcrição 
automática de textos. Trata-se especificamente da plataforma Transkribus, que oferece vários 
recursos para reconhecimento de dados textuais em uma imagem digitalizada, a chamada de 
layout analisys; o reconhecimento do texto manuscrito, a handwritten text recognition; e, por 
fim, a compreensão da estrutura textual do documento. De posse das informações sobre o 
funcionamento da plataforma, após ter sido ostensivamente e cuidadosamente ensinada, a 
plataforma consegue entregar transcrições dos documentos. Para línguas como o árabe, o inglês, 
o hebraico e o holandês, o êxito nas transcrições gira em torno de 96%, contudo, até meados de 
2019, ainda não existia nenhum processo de ensinamento da língua portuguesa, empreitada 
empreendida por uma pesquisadora da Holanda, a Professora Doutora Lúcia Werneck Xavier, 
que passou a contar com contribuição de membros do grupo de pesquisa Memória em Papel 
(CNPq-UFBA). Atualmente, a plataforma já apresenta um modelo de reconhecimento para 
língua portuguesa, o Portuguese Handwrite, mas o trabalho de ensinar as nuances da língua 
portuguesa à plataforma segue ativamente, constituindo aquilo que, em breve, será o modelo 
Padre Antônio Vieira. Dessa forma, expõe-se o objetivo desse trabalho: apresentar a plataforma 
Transkribus para pesquisadores da área da linguística. Essa exposição caracteriza-se pela 
ponderação sobre a necessidade de uso dos conhecimentos filológicos para a constituição de 
modelos que, de fato, consigam suprir demandas de pesquisas com aspectos linguísticos. Para 
tanto, far-se-á a exposição do trabalho que tem sido realizado no modelo em língua portuguesa 
em construção, destacando como a crítica textual se faz presente no desenvolvimento desse 
trabalho. Para subsidiar esse trabalho, o artigo Para uma filologia na pesquisa em linguística 
histórica, escrito pelos professores Alícia Duhá Lose e Arivaldo Sacramento de Souza, em que 
se discute a importância dos critérios utilizados na preparação de edições, bem como os 
impactos de não considerar, imediatamente, a materialidade dos textos editados é basilar. Faz-
se necessário referenciar, também, artigos que tratem diretamente do Transkribus, como o 
Transkribus: Handwritten Text Recognition technology for historical documents, de autoria de 
Louise Seaward e Maria Kallio. Os primeiros resultados dessa pesquisa podem ser observados 
no projeto "Várias mãos e muitas penas", que fez uso do modelo Portuguese Handwrite para 
acessar dados presentes em processos inquisitoriais e nos Cadernos do Promotor, ambos 
disponibilizados no acervo portal de pesquisa do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
demonstrando um êxito de, aproximadamente, 85% no tratamento da documentação. Conclui-



 

 

se, então, que o rigor filológico na construção do modelo é essencial para gerar transcrições 
capazes de apresentar dados que sirvam, efetivamente, para pesquisas linguísticas. 
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