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Resumo:  
Com o advento das tecnologias computacionais, o texto passa a ser objeto de novas práticas não 
apenas de leitura e reprodução, mas também de investigação. A partir do diálogo e afinidade 
com a Linguística de Corpus, se disponibiliza um leque de possibilidades para a preservação, 
disponibilização e análise de textos antigos.  Em 1998 pesquisadores da Unicamp iniciaram a 
compilação do Corpus Tycho Brahe (CTB), um corpus histórico digital anotado, composto de 
textos em português de autores nascidos entre 1380 e 1845 (Galves, Andrade e Faria 2017). 
Diversas iniciativas de construção de corpora do português têm se ancorado na metodologia de 
compilação e anotação do CTB, como o Corpus de Documentos Oitocentistas de Vitória da 
Conquista (DOViC), que é um corpus de documentos manuscritos, o Corpus Eletrônico de 
Documentos Históricos do Sertão (CE-DOHS), o corpus do catálogo do projeto M.A.P. 
(Mulheres na América Portuguesa), entre outros. O Corpus Tycho Brahe é um corpus 
multicamada cuja anotação é realizada predominantemente usando a linguagem XML 
(eXtensible Markup Language) O sistema de anotação de edições foi concebido no Projeto 
“Memórias do Texto” (Paixão de Sousa 2006) com o intuito de preservar características 
originais dos textos, fundamentais para as pesquisas filológicas e que ora são perdidas na fase 
de preparação para o tratamento computacional. Assim, a fidelidade aos documentos originais 
foi postulada como requisito imprescindível para os corpora históricos embasados na 
metodologia do CTB. Santos e Namiuti (2017) corroboram a fidedignidade como um requisito 
basilar do corpus de documentos manuscritos DOViC, seguindo este princípio na transposição 
do suporte físico do livro manuscrito para o livro digital. O sistema de anotação do CTB, não 
havendo sido concebido para documentos manuscritos, não apresenta anotação específica para 
determinadas caraterísticas paleográficas, como marcação de assinaturas, reclames, 
sobrescritos de abreviaturas, cor e material do documento, entre outras. A não conformidade 
com padrões de anotação linguística evidenciaram maiores desafios a serem transpostos. 
Motivados pela busca por interoperabilidade, conformidade e maior compartilhamento de 
recursos de linguagem, o Grupo de Pesquisas Humanidades Digitais da Universidade de São 
Paulo – USP e o Laboratório de Pesquisas em Linguística de Corpus (Lapelinc) da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB têm reunido esforços para elaborar uma nova anotação 
para os corpora históricos do português anotados em XML. Tal objetivo tem sido perseguido 
no âmbito de um projeto que visa a concepção e o desenvolvimento de recursos digitais 
focalizados no estudo histórico da língua e na curadoria digital de acervos memoriais (Paixão 
de Sousa e Namiuti 2019): o “Laboratório Virtual de Humanidades Digitais (LaViHD)” (USP 
e UESB). Este trabalho mostra, como recorte de pesquisa de tese em andamento de Costa 
(2019), uma proposta da nova anotação, com foco no preenchimento das lacunas relacionadas 
a documentos manuscritos antigos, ancorando-se em padrões específicos de anotação 



linguística, como as diretrizes TEI (Text Encoding Initiative). Além da conformidade, a 
proposta tem como princípios a característica de foco em corpora multicamada, atendendo aos 
requisitos de natureza linguística e seguindo sobretudo o princípio da fidedignidade aos 
documentos originais, sem dispensar a consonância com os aspectos computacionais 
necessários para execução de buscas linguísticas automatizadas. 
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Resumo:  
A comunicação tem como objetivo apresentar o processo de edição digital dos manuscritos 
estudados na pesquisa de mestrado intitulada “Punho de mulher: um trabalho filológico a partir 
das cartas de mulheres na América Portuguesa”. O corpus de análise é composto por um 
conjunto de 28 cartas escritas por mulheres na América Portuguesa entre 1778 e 1821, sendo 
que foram redigidas por 14 destinatárias e enviadas a 6 remetentes diferentes, dentre os quais 
há somente uma mulher. Um dos objetivos da pesquisa é a criação de uma edição filológica 
virtual, que segundo Monte e Paixão de Sousa (2017, 245) é o termo usado para se “referir ao 
objeto criado a partir de um trabalho que inclui a produção da réplica imagética do documento 
físico, a edição filológica digital, e as múltiplas possibilidades de representação final ou 
publicação digital”. As autoras ainda propõem que a Filologia virtual trabalha com um processo 
de desmaterialização e rematerialização do texto formado por três componentes básicos: “a 
representação digital do texto original sob forma de imagem; [...] a passagem da informação 
visual para informação efetivamente codificada [...]; e a apresentação do texto como objeto 
novamente legível como informação visual.” (Monte e Paixão de Sousa 2017, 245). Durante a 
edição virtual das cartas de mulheres a desmaterialização e rematerialização ficam bastante 
evidentes: primeiramente fez-se a leitura inicial da versão digitalizada dos manuscritos do 
corpus a partir da Paleografia de Leitura (Contreras 1994), em seguida elaborou-se as 
transcrições conservadoras das epístolas em formato DOCX, que foram copiadas para o 
software e-Dictor (Paixão de Sousa, Kepler e Faria 2013) com o objetivo de criar edições em 
XML que serão disponibilizadas ao final da pesquisa para livre acesso e consulta na internet. 
Com a abordagem digital dessa documentação a partir de tal ferramenta, que permite a criação 
de camadas de edição em que se sobreponham as edições diplomática, semidiplomática e 
modernizada, visa-se contemplar dois públicos-alvo distintos (Castro e Ramos, 1986): por um 
lado, um público formado por leitores especializados (filólogos, linguistas, historiadores, 
sociólogos, etc) e, por outro, um público de leitores não especializado. Para isso foram criadas 
as seguintes etiquetas de edição, baseadas nas diretrizes de edição eletrônica do Corpus 
Histórico do Português Tycho Brahe (Paixão de Sousa 2007): junção, segmentação, sobrescrito, 
ilegível, rasgado, papirófago, borrado, rasurado, conjectura, expansão, grafemática e 
modernização. Ainda que as cartas sejam consideradas um documento não-diplomático 
(Bellotto 2002, 51), os elementos do texto também estão sendo anotados diplomaticamente no 
nível da sentença e do parágrafo como forma de marcar as constantes formais de tal tipologia 
textual. Baseando-se nas partes constitutivas das cartas propostas por Bellotto (2002), Silva 
(1988 apud Monte 2015, 274) e Monte (2015, 274), as etiquetas adotadas foram as seguintes: 
direção (nível da sentença), saudação (parágrafo e sentença), valedictio (parágrafo e sentença), 
datações (parágrafo e sentença), fecho (sentença), assinatura (sentença), P.S. (sentença) e 
envelope (parágrafo). Com o estabelecimento de uma edição das epístolas a partir da Filologia 
virtual é possível manter a fidedignidade da edição filológica em relação ao manuscrito original, 
tarefa que pressupõe a observação de “traços dos fragmentos, cadernos, folhetos, códices, 
incunábulos, seus suportes e seu percurso histórico numa busca obcecada pelo detalhe.” 
(Marquilhas 2010, 366), uma vez que o editor deixa registros no código XML de todas as etapas 
de estabelecimento do texto. 
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Resumo:  
A utilização de ferramentas computacionais tem aproximado o campo filológico e o campo 
computacional, ampliando as possibilidades para o tratamento de textos, como já discutido por 
diversos pesquisadores (CRANE et al., 2008; PAIXÃO DE SOUSA, 2013b, 2014; BANZA & 
GONÇALVES, 2013; MONTE & PAIXÃO DE SOUSA, 2017; TUY BATISTA, 2020; entre 
outros). Paixão de Sousa (2014) aponta que, como uma das consequências desse movimento, 
não só observamos as transformações das práticas filológica e linguística para o tratamento dos 
textos, como também, a discussão sobre essas mudanças no âmbito acadêmico, sem haver, até 
então, um consenso entre os estudiosos, se estamos diante de uma nova disciplina, a e-phylology 
ou a Filologia Digital (CRANE et al., 2008), ou diante de um novo campo de investigação 
científica, as Humanidades Digitais. 
A edição de textos, por exemplo, uma das atividades mais frequentes e importantes no campo 
filológico, apresentou grande mudança em sua execução e, consequentemente, grande impacto 
para a área. Já foi de grande impacto a migração do ato transcrever, outrora feito à mão, para a 
transcrição utilizando computadores; maior ainda foi o impacto trazido pelas edições 
eletrônicas, uma vez que otimizam o texto, tanto nas possibilidades de tratamento e 
processamento quanto em sua apresentação ao público leitor.  
Ainda estão em discussão metodologias e programas para a edição eletrônica de textos. 
Portanto, tratamos aqui de uma proposta metodológica para a edição eletrônica, empregada para 
a edição de textos baianos, que compõem o conjunto de documentos intitulado Cartas do 
Acervo da Família Estrela Tuy (doravante CAFET), um dos acervos que integram a 
documentação do Banco de Dados do projeto Vozes do Sertão em Dados: história, povos e 
formação do português brasileiro, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Cabe apontar 
que a metodologia de edição utilizada foi uma adaptação da metodologia proposta pelo projeto 
Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão (http://www5.uefs.br/cedohs/), 
também sediado na Universidade Estadual de Feira de Santana. Quanto aos documentos, o 
conjunto CAFET é composto por 152 textos manuscritos inéditos (138 cartas, 11 bilhetes e 3 
cartões) produzidos entre 1920 e 2000, por 49 brasileiros (23 mulheres e 26 homens). Os 
redatores, nascidos entre fins do século XIX e meados do século XX, são provenientes, em sua 
maioria, de cidades interioranas e de comunidades rurais do estado da Bahia. A maioria dos 
manuscritos possui o local de escrita expresso, sendo grande parte oriunda de cidades e de zonas 
rurais do interior da Bahia (139 documentos), frente aos produzidos em Salvador (8 
documentos) e em outros estados (5 documentos).  Os missivistas, que são noivos, familiares e 
amigos, tratam de assuntos de cunho familiar e íntimo – saber notícias de familiares e amigos, 
tecer comentários sobre viagens, estado de saúde, expressar saudades, entre outros –, como 
também, eram negociações sobre compra e venda de gado, contratação de pessoas para auxiliar 
nas atividades agropecuárias e lucros obtidos em sociedade (criação de gado e plantio) (cf. TUY 
BATISTA, 2017a, 2020). 
A edição eletrônica foi realizada a partir do programa computacional eDictor (PAIXÃO DE 
SOUSA; KPLER; FARIA, 2010 - http://edictor.net), desenvolvido especialmente para o 



trabalho filológico e para a análise linguística automática, com o objetivo de facilitar a edição 
eletrônica de textos antigos, fazendo a mediação entre o editor e a linguagem XML. O programa 
dispõe dos módulos de transcrição, edição e anotação morfológica automática, permitindo que 
todas as etapas de tratamento do texto sejam realizadas em um único ambiente, sem a 
necessidade de utilização de outras ferramentas. Isso porque o eDictor combina um editor de 
XML e um etiquetador morfológico, que permite que o texto seja transcrito, editado e 
etiquetado (etiquetação morfossintática), possibilitando que diferentes versões de edição – 
diplomática, semidiplomática e modernizada (em HTML), acompanhadas pelo fac-símile –, 
inclusive o texto original, sejam geradas sem prejuízos à qualidade filológica, além de versões 
com anotação morfológica (em texto simples e XML), reunindo todas as informações em 
camadas editoriais sobre um mesmo arquivo (PAIXÃO DE SOUSA, 2014). Outro recurso, 
oferecido pela ferramenta e que utilizamos, foi a inserção de metadados, informações sobre o 
texto e o processo de edição, que jugamos importantes, agrupadas em original e processamento. 
As informações do grupo original são sobre o texto, como: ano de produção, local de origem, 
redator/remetente, destinatário, etc; e as informações do grupo processamento dizem respeito 
ao processo de edição: o responsável pela transcrição, pela edição semidiplomática, edição 
eletrônica etc. Ampliando a proposta metodológica de edição adotada, a utilizada no projeto 
CE-DOHS, aplicamos uma camada, em um nível mais alto de edição, que permitiu a inserção 
de outras informações de cunho sócio-histórico. Desse modo, a edição eletrônica do conjunto 
CAFET propõe a inclusão de recursos quando na edição dos textos, a partir da adição de uma 
camada de informações sócio-históricas vinculadas aos manuscritos, de forma que permitirá a 
recuperação desses dados e a construção de uma rede de ligação entre as informações e os 
manuscritos, sendo possível aplicar essa proposta de edição em outros acervos. Além disso, as 
informações sobre a comunidade, os manuscritos e os conteúdos abordados permitirão a 
reconstituição da comunidade linguística, oferecendo textos com alto rigor do controle das 
informações, tornando um conjunto de documentos confiável, desde dados como escolaridade 
até as relações interpessoais, que podem servir como fonte de dados para demais trabalhos. 
A edição eletrônica desses documentos será disponibilizada em uma página web, que está em 
desenvolvimento e que será hospedada na Universidade de São Paulo, além de também ser 
disponibilizada na plataforma Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão. 
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