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Resumo:  
A pesquisa apresenta dois objetivos principais. O primeiro são as edições digitais 
(diplomática, semidiplomática e modernizada) por meio da ferramenta eDictor (Paixão 
de Sousa, Kepler e Faria 2013) do “Processo de Clara Fernandes” e do “Processo de 
Catarina Luís”, bem como a disponibilização dos mesmos online. O segundo é a criação 
de um catálogo digital para a sistematização dos dados das mulheres que tenham se 
envolvido em casos de homoerotismo feminino no espaço atlântico português (com 
exceção da América Portuguesa, mas sem excluir outras localidades colonizadas) no 
período em que era crime, pela Justiça Secular portuguesa, fazê-lo (1499-1852). O 
catálogo inclui as envolvidas nesses processos e em outros documentos já descobertos e 
a serem buscados, bem como as mulheres mencionadas na bibliografia, cujos 
documentos primários foram encontrados.  

Para a obtenção das edições digitais dos processos, primeiramente, foram feitas as 
transcrições diplomáticas em formato TXT para a inserção no eDictor, ferramenta que 
visa gerar edições eletrônicas em HTML. O programa faz uso da linguagem XML para 
a edição do texto inserido. No eDictor, cada palavra que necessita de edição é 
individualmente trabalhada, seguindo uma ordem pré-estabelecida de acordo com o 
nível de intervenção no texto e acrescentando camadas de informações a cada palavra 
trabalhada. Assim, o próprio pesquisador ou pesquisadora pode criar seus critérios de 
edição e gerar um arquivo HTML com o nível desejado de modificações no texto 
original. Assim, com o uso dessa ferramenta, foram criadas as edições semidiplomáticas 
e modernizadas.  

Sendo o catálogo desenvolvido vinculado ao projeto M.A.P.: Mulheres na América 
Portuguesa, esse segue o padrão de catalogação desenvolvido no âmbito do projeto. 
Assim, as mulheres nomeadas nos documentos primários encontrados são catalogadas 
em um arquivo em formato XML, que posteriormente será alocado online em KML 
com alguns ajustes de formatação, a fim de torná-lo um catálogo georreferenciado. 
Serão também elaborados em HTML os catálogos em formato de “Lista de nomes”, 
com fichas individuais de fácil visualização, “Tabela de dados”, no qual as informações 
das catalogadas são organizadas em uma tabela e “Lista simples”, com as referências 
aos documentos de cada mulher (Projeto M.A.P. 2020).  

A sistematização das informações sobre as mulheres também segue o modelo de 
catalogação de dados criado pelo M.A.P., dando especial atenção às histórias nos 
documentos e à nomeação dessas mulheres, ou seja, o modo como a catalogada é 
referida ao ser citada no documento, o que contribui para demonstrar o modo como a 
época a lê. Dessa forma, são inseridas no catálogo apenas as mulheres que, não apenas 
tenham sido mencionadas em documento primário, mas que tenham sua “fala” contida 
em discurso relatado. Nas fichas também existem categorias relativas à catalogada 



(idade, naturalidade, morada, etc.), relacionadas ao documento primário (autoria, 
datação cronológica, arquivo, dentre outras) e, por fim, informações sobre o 
processamento (responsável pela catalogação, o código interno da catalogada, etc.).  

Assim, o resultado da pesquisa seria o catálogo, a ser disponibilizado online nos quatro 
diferentes formatos já citados, juntamente com as edições digitais dos processos de 
Clara Fernandes e Catarina Luís, tornando as histórias dessas mulheres acessíveis tanto 
ao público especializado, quanto a um público mais amplo, facilitando possíveis 
pesquisas futuras por meio da reunião da documentação em um único ponto de acesso.  
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Imagem 1: ficha em XML de Clara Fernandes. 
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Resumo:  
Na última década, muitos arquivos europeus vêm digitalizando suas coleções como forma 
de melhor preservar os documentos, com vistas a disseminar o conteúdo de seus acervos 
(Muehlberger et al. 2019, 955). Embora a digitalização em série de fundos documentais 
facilite o acesso à documentação histórica, muitas vezes diminuindo os custos e o tempo 
de pesquisa, a falta de instrumentos robustos para a investigação mais atrapalha do que 
facilita, pois consultar arquivos digitais ocupa muitas horas dos pesquisadores e 
interessados, reconstituindo um problema que perpassa, comumente, a busca em acervo: 
morosidade na localização da informação, uma vez que são poucos os arquivos que 
possuem catálogos detalhados ou bancos de dados digitais que possam ser consultados. 
A digitalização só tornou tal situação ainda mais patente. Ademais, há a questão da 
paleografia. “Decifrar códices e cartapácios com efeito é cansativo” e trabalhoso (Mendes 
1953, 9).  
Uma das instituições que se empenha na digitalização de seu acervo é o arquivo português 
Torre do Tombo, em Lisboa. No geral, para o estudo da História do Brasil Colônia, a 
documentação custeada aí é fonte quase inesgotável de informações devido à sua extensão 
e variedade. A documentação inquisitorial em específico serve de base empírica para 
estudos sobre a Inquisição, mas também para investigações sobre maçonaria, vida 
cotidiana ou usos e costumes, e até mesmo para a História do Brasil Colonial em geral e 
do Brasil Holandês em particular (Silva 2003). 
O propósito da comunicação é apresentar o projeto Várias Mãos e Muitas Penas. O 
objetivo deste é tornar a documentação inquisitorial mais acessível a investigadores e 
interessados. Nesse sentido, facilitar o acesso ao seu conteúdo das fontes permite o estudo 
de maior quantidade de “originais dos documentos antigos” nos trabalhos de investigação 
histórica (Mendes 1953, 7). 
Para tal, usa-se o aplicativo Transkribus©. Com tecnologia de reconhecimento de texto 
manuscrito (HTR, Handwritten Text Recognition), esse aplicativo permite a criação de 
“machine-readable textual transcriptions” (Muehlberger et al. 2019, 956), facilitando, 
desse modo, a pesquisa com a utilização de ferramentas de mineração de texto e também 
a criação de banco de dados conforme os critérios de cada pesquisa. 
A metodologia configura-se, inicialmente, com o exercício de alimentar a inteligência 
artificial com transcrição manual, o mais conservadora possível. Para “uma única mão” 
ou para documentos impressos da época, cerca de 15 mil palavras são suficientes para um 
modelo robusto. Para “várias mãos” o tamanho da “ground truth”, ou amostra de 
aprendizado, é proporcional à extensão da documentação. Para o material documental 
aqui em destaque, calculamos cerca de 25% do total de páginas de cada documento.  
Uma vez transcritas as páginas escolhidas, será criado um modelo de reconhecimento de 
letra manuscrita específico para processos inquisitoriais e os Cadernos do Promotor. 
Servem de base para o modelo fontes primárias relativas ao Brasil Holandês, 1630-1654. 
Após a criação desse modelo com taxa de erro menor do que 5% no reconhecimento de 
caractere, testa-se no material não transcrito e em outros documentos. Caso seja 
necessário, aumenta-se o número de páginas na “ground truth”. O resultado final do 



projeto é a disponibilização de uma ferramenta para realização de transcrições 
automáticas em língua portuguesa, o que, sem dúvida, é um facilitador nas pesquisas com 
documentos de acervo. 
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Resumo:  
A Historiografia mostrou a riqueza que a documentação inquisitorial, concentrada no 
Arquivo Nacional Torre do Tombo na cidade de Lisboa, deixou para a história, não 
somente sobre o próprio Tribunal da fé, mas também sobre todos aqueles indivíduos e 
regiões sob sua jurisdição. O modus operandi do Santo Ofício, que ao perseguir e inquirir 
os hereges, desviados, pecadores e subversivos, preservou a memória em confissões, 
denúncias, cadernos do Promotor e processos dessa grande massa de maus cristãos. Nesse 
contexto, está localizado Gaspar Francisco, personagem de destaque deste trabalho, um 
cristão-velho natural do Reino de Portugal, que fez uma confissão à Inquisição de Lisboa, 
em 1611, após ter se convertido à seita dos mouros, como era tido o Islamismo, e retornar 
a fé da Igreja de Roma. Gaspar foi, segundo consta no processo, livremente ao tribunal 
se confessar, o que culminou em um processo contra ele. Portanto, o motor inicial do 
processo não são denúncias de pessoas ou agentes inquisitoriais, mas sim do próprio réu. 
A pesquisa da qual deriva esse trabalho se insere no âmbito das Humanidades Digitais e, 
de modo mais circunscrito, na Paleografia, visto que toda metodologia, desde o acesso ao 
documento – em sua versão digitalizada disponível no site da Torre do Tombo – até a 
edição, é realizado no programa Transkribus. O objetivo do trabalho é explorar o 
conteúdo do processo, entender os caminhos que levaram um cristão-velho a se converter 
ao Islamismo e, poucos meses depois, retornar a fé católica e ir se confessar à Santa 
Inquisição, inserindo-se dentro da vertente da Micro história, que se mostra uma profícua 
corrente dentro dos estudos inquisitoriais e em outros campos, como se pode ver nas obras 
"O queijo e os vermes", de Carlo Ginzburg; e "Traição", de Ronaldo Vainfas. Outro 
objetivo é procurar entender os aspectos documentais possíveis de serem acessados e 
discutidos dentro do âmbito da paleografia digital, compreender quais caminhos se 
fecham e quais se abrem nesse recente campo e, mais detidamente, discutir as dimensões 
de um processo inquisitorial e o porquê dessa documentação ser tão importante para 
historiadores, paleógrafos, linguistas e pesquisadores dos diversos campos do 
conhecimento. A pesquisa que gerou esse trabalho tem por objetivo a criação de um 
modelo em língua portuguesa no programa Transkribus, tendo por base a documentação 
inquisitorial, e a transcrição e edição do processo do Gaspar Francisco ajuda na 
elaboração do modelo. Esse trabalho contribui para a historiografia, com a discussão de 
um processo, até então inédito, sobre um cristão-velho convertido ao islamismo, em um 
momento em que as populações mouras já tinham sido expulsas da Península Ibérica com 
o fim da Reconquista e os decretos de expulsão dos mouros, pelos reis católicos, em 
Espanha, e de Manuel I, em Portugal. A documentação também nos dá indícios de como 
estavam os domínios da cristandade no norte da África no começo do século XVII, pois 
Gaspar circula por esses espaços. Para os estudiosos de acervos, sejam eles paleógrafos, 
linguistas, historiadores ou simplesmente curiosos, a transcrição e a edição de 
documentos antigos são fonte de importante reflexão e produção de conhecimento. 



Trabalhos como este, portanto, se apresentam sempre como uma mais valia para o acesso 
a dados sob perspectivas variadas. 
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