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Resumo: Esta comunicação objetiva suscitar reflexões sobre a gestão da informação 
contemporânea, sobretudo a indexada pelo principal site de buscas da internet, o Google. 
Partindo-se do pressuposto de que a missão dessa empresa é organizar as informações do 
mundo, a fim de que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos da humanidade, infere-
se que esse princípio esteja historicamente ligado aos preceitos iluministas iniciados na Europa 
do século XVIII, sobretudo dos enciclopedistas, que pretendiam arrolar todo o conhecimento 
existente, de forma a torná-lo acessível a possíveis consultas. A proposta setecentista de arrolar 
de forma sistematizada todo o conhecimento gerado é retomada e extremamente dinamizada 
pela existência da internet nos dias atuais. Para trabalhar essa análise diacrônica, adota-se uma 
perspectiva histórica, com base nas práticas de gestão documental de cartórios e arquivos 
pessoais e secretarias de governo, empregadas por uma figura histórica de destaque na segunda 
metade do século XVIII. Como exemplo dessa perspectiva, e de modo mais pontual, será 
analisada a organização documental de um arquivo pessoal e da documentação pública, 
pertencente ao Morgado de Mateus, que governou a capitania São Paulo entre os anos de 1765 
e 1775. O recorte metodológico da pesquisa consiste no estudo de documentos manuscritos que 
apresentam informações de caráter metadiscursivo, em que o próprio Morgado de Mateus dita 
normas de organização das gavetas em seu arquivo pessoal em Vila Real no período de sua 
ausência, bem como outros documentos em que ele aborda a organização dos documentos em 
sua secretaria de governo. Para tanto, serão empregados pressupostos da área da análise do 
discurso pelo viés da teoria da avaliatividade proposto por Martin e White (2005). Tais análises 
discursivas de caráter histórico, apoiadas em teorias diversas, são possíveis graças à função 
transcendente da Filologia, que, segundo Spina (1994, p. 83-84), toma o texto enquanto “[...] 
instrumento que permite ao filólogo reconstruir a vida espiritual de um povo ou de uma 
comunidade em determinada época.” De acordo com Rodrigues e Silva (2012), o Arquivo da 
Casa de Mateus guarda a memória de treze gerações, tendo sido iniciado no ano de 1577, mas 
foi apenas na segunda metade do século XVIII que a organização foi sistematizada de acordo 
com a proposta iluminista vigente de catalogar a documentação ali salvaguardada, a fim de 
facilitar e dinamizar a consulta e o consequente acesso. Para tanto, como referencial teórico, 
adota-se a perspectiva de estudos filológicos seguida por pesquisadores como Dias (2007), 
Montes (2015) e Munhoz (2015), com transcrições fidedignas dos documentos de caráter 
público e privado. Soma-se a isso a importante contribuição das Humanidades Digitais, em que 
a chamada “edição filológica” recorre a “soluções computacionais” para os problemas de 
edição, conforme Paixão de Sousa (2013). Ademais, serão consideradas as condições da 
Paleografia digital, definida por Ciula (2017) em suas múltiplas perspectivas: terminológica, 
histórica e metodológica, que possibilita análises documentais apoiadas em recursos digitais e 
computacionais. Como resultados, serão apresentadas edições fac-similares seguidas das 
respectivas edições semidiplomáticas e as consequentes análises do discurso veiculado nas 
fontes documentais manuscritas estudadas acerca das regras de gestão da informação no período 
e tecidas as possíveis relações com a perspectiva dos estudos das Humanidades Digitais. 
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Resumo: Propomos tecer considerações acerca do fazer-pensar filológico na 
contemporaneidade, levando em conta as atividades de edição e crítica filológica de textos no 
campo das humanidades digitais. Nesse paradigma epistemológico, as noções de texto e de 
hipertexto são repensadas, assim como a de materialidade, e tem implicações nas práticas 
desenvolvidas pelos principais medidadores socias, o autor, o editor e o leitor. O formato 
eletrônico, por sua natureza aberta, hipertextual e hipermídia, possibilita ao editor ampliar a 
rede de documentos (no que tange às relações internas, para documentos do próprio acervo, e 
externas, para páginas e sites da internet), de modo infinito, além de promover atualizações nas 
edições. Embora usemos o conhecimento editorial aprendido no labor filológico com textos 
manuscritos e impressos, na perspectiva editorial contemporânea, o modo de elaboração, 
funcionamento e apresentação das edições, assim como o de acesso, é reconfigurado, o que 
requer conhecimento no âmbito das humanidades digitais por parte do filólogo-editor assim 
como formação de grupos de pesquisa multidisciplinares. Nesse sentido, adotamos, neste 
trabalho, pressupostos teóricos da Filologia e procedimentos metodológicos da Crítica 
textual, em sua relação com outros saberes e práticas, sobretudo da Arquivística e da Ciência 
da informação, em uma perspectiva editorial pragmática, adotando o texto, documento-
testemunho, como objeto cultural, social e político, compreendido em seus aspectos materiais 
e históricos. Para exemplificação da discussão, apresentamos o Arquivo Hipertextual do 
dossiê da Série de Estudos Cênicos sobre poder e espaço, disponível no domínio 
http://acervonivaldacosta.com, por meio do qual colocamos em cena parte da dramaturgia da 
artista Nivalda Costa (4 de maio de 1952 – 9 de julho de 2016), composta por seis textos 
teatrais, textos-peças-manifestos produzidos no período da ditadura militar, na Bahia. 
Trazemos, na interface do arquivo eletrônico, uma barra de menus, localizada no ângulo 
superior, com os itens Apresentação, A autora, O acervo, Consulta, Edições e Contato. Nesta 
plataforma eletrônica, resultante de atos de construção e de interpretação desenvolvidos junto 
a uma equipe, integramos edições (fac-similar digital, acompanhada de breve descrição e 
resumo, interpretativa, crítica e sinóptico-crítica, as três em formato hipermídia, construídas por 
meio de hiperlinks, com notas e comentários críticos, cruzando material multimídia, verbal, 
visual, sonoro e audiovisual, além disso, disponibilizamos textos críticos em formato de 
impressão), destinadas a um público heterogêneo, formado tanto por especialistas, do campo 
do teatro, da história e das letras, principalmente, quanto por pessoas comuns, e documentos 
(da imprensa, da censura e do espetáculo pertencentes àqueles textos que compõem a série), os 
quais podem ser consultados e comentados individualmente por meio de uma ferramenta de 
busca. Na elaboração, a partir de ambiente, programa e plataforma de desenvolvimento da 
Microsoft, gratuitos, buscamos construir uma interface de fácil manuseio, guiando, orientando 
e situando o usuário quanto aos caminhos percorridos por nós. Por meio dessa prática, leitura 
realizada no diálogo entre filológica, arquivística e humanidades digitais, tem sido possível 
colocar em cena, em outro tempo e espaço, o texto teatral censurado, provocando reflexões 
acerca da história do texto e suas transformações, e, por conseguinte, diferentes sujeitos, que 
atuaram de forma engajada naquele contexto.  
 

 


