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As Vinhas da Ira (romance de 1939, filme de 1940)

Royal Wedding (filme de 1951)



Fontes da história da língua 
e da história da cultura escrita

José Leite de Vasconcelos (1890)
Dialectos alemtejanos, Revista Lusitana 2(15): 
15–45 (cit. pp. 16–17).

Às pessoas alheias à  Linguística pode parecer estranho 
que eu escolhesse textos errados para neles assentar as 
minhas teorias e deles tirar deduções científicas. Mas 
notem que eu não escolhi senão certos textos,  aqueles 
em que se revelam os factos vivos da linguagem. […]
Ninguém dirá que um mato silvestre é mais belo do que 
um jardim rico em flores preciosas e adornado com todos 
os encantos da arte; e apesar disso o botânico preferirá o 
primeiro para os seus estudos. É certo que todos 
detestam as doenças, e que existem certos casos 
patológicos que, pelo que têm de repelente e medonho, 
mortificam os olhos das pessoas mais insensíveis que 
haja; e contudo o clínico, o anátomo-patologista, a 
despeito dos seus sentimentos humanitários, folga de os 
encontrar porque eles o ajudam na resolução de um 
problema, lhe estabelecem o elo que faltava num sistema.



Início do século XVIII, Pernambuco, carta de uma 
escrava

Lovado seja Jezus 
Senhora freira sabado a noite eu fou la falal com vmce / não tive a frotuna de axar em caza 
que / sertamente estou muito descomsolada mandei la muitas  / vezes falal com o noso 
padre mestre nunca o axava / em caza mandoume a Senhora [...] Calra dizeme / que elle 
estai fora e que não sabia coando vinha que / le parisia vir depois da semana santa eu hia / 
saber se era serto como não axo em caza diserame / coando eu bati na escada esta gente 
ja se / mudaro para o mato so a muher he que inda estai ahi eu  / fique tão desconsolada e 
aguniada que não le sei / espilicar o como estou porque eu estava muito satifeta / com 
comfesar com senhor padre Meter agora dizeme / que elle se fou embora por huã ves quero 
que vmce me / diga se he serto que elle não vem mas não sei como / a de ser eu inda não 
me deszobrigei da / coresma nem tenho com quem sertamente le digo / que não estou bem 
sem o senhor padre metre / mandeme dizer o como he isto quero ja saber o como / me e de 
aver que não sei o como estou senhora Dona  /Antonia para vmce muitas licenças e dis que 
aparesa por ca logo eu tambem faso o mesmo a senhora Clara  / e maninas Deos goarde a 
vmce por muito annos de vida  / para le fazer muito servisos de vmce serva e Criada
Thereza de jezus Faria



A vida dos infames e dos ínfimos



Fora da Península:
Archivo General de la Nación (MEX), Kew:The National Archives (UK), 
São Paulo, Arquivo da Cúria Metropolitana (BR), Arquivo Histórico de Goa (IND), 
Arquivo Histórico Nacional (CV)   

• 46 arquivos visitados 
• 16 para documentação 

portuguesa, 
• 30 para documentação 

espanhola



Interação com a máquina: linguagem 
explícita, consistente; resultado manipulável

• Linguagem digital (discreta) e não analógica.
• Ex: HTML
• (1 – rasurado analógico) O Encontro da APL deste ano é em Aveiro na Escola 

Superior de Saúde da Universidade de Aveiro.
• (2 – rasurado digital) O Encontro da APL deste ano é <strike>em Aveiro</strike> na 

Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro.

Há dois efeitos na computação que nos levam a distinguir entre 
a «ideia», ou qualquer tipo de construção mental, e o «modelo»: 
primeiro, tornam-se necessárias, para que o tratamento seja 
possível, a completa explicitação e a completa consistência 
da linguagem utilizada; depois, é preciso tirar partido da 
manipulação que a representação computacional oferece. 

(traduzido e adaptado de McCarty 2004: s. 2)



(outubro de 2016, 4 mil cartas tratadas)
1.500 remetentes com lugar de residência 

e/ou nascimento identificado 
PT 773  --- ES 727  

Explicitação: 
metadados 
relativos a 
remetente e 
destinatário 
(participantes
)



Explicitação: ficha biográfica



Explicitação: metadados relativos a suportes



Explicitação: metadados relativos ao 
enunciado

• Segundo o depoimento feito perante a Inquisição por 
Manuel Leitão de Oliveira, de 12 anos, filho de Filipa 
Grácia, falecida, e do licenciado Sebastião Rodrigues de 
Oliveira, advogado, preso com os seus irmãos e tios na 
Inquisição de Évora, algumas cartas deste processo são 
apócrifas. Para acalmar a madrasta (e também para 
receber umas prometidas alvíssaras), Manuel Leitão de 
Oliveira resolveu forjar cartas do punho de seu pai e seu 
tio, supostamente emitidas da cadeia pública de Elvas. 
Quase todas as mulheres da casa (a avó, a madrasta e 
uma tia) acreditaram, e ditaram cartas de resposta, as 
quais, obviamente, nunca chegaram ao destino. Toda a 
correspondência foi ficando na mão de Manuel Leitão de 
Oliveira, que acabou por entregá-la à Inquisição ao ser 
obrigado a ilibar o pai e os tios da culpa de revelarem o 
segredo do Santo Ofício. Manuel Leitão de Oliveira 
justificou assim a sua conduta: vendo que sua madrasta 
estava sempre chorando, desejando saber novas de seu 
marido e pai dele, e prometendo muito a quem lhe desse 
essas novas, ele por sua ignorância lhe disse que 
escrevesse ela um escrito, que ele tinha por quem o 
mandar, e assim foram e vieram três escritos e três 
respostas, e eram os que ali mostrava.

http://ps.clul.ul.pt/index.php?action=edit&id=EdictorMerged/CARDS4026.xml



1656, Elvas: carta de Manuel Leitão de Oliveira, 
de 12 anos, fingindo ser seu pai, licenciado, para 
a madrasta, Catarina Mendes: 

Nós estamos numa sala muito 
grande com a porta aberta, imos para onde 
queremos. 

http://ps.clul.ul.pt/index.php?
action=edit&id=EdictorMerged/CARDS4026.xml



Fevereiro de 1756, três meses depois do Terramoto, Lisboa: 
carta de José da Costa Martins, aprendiz de boticário, para o 
seu pai, Luís da Costa Martins, negociante. 

Meu pai, agora é que é fazer negócio nesta Corte! Com bem pouco 
dinheiro, alguma gente que se lhe não queimou o seu remédio tem 
feito altíssimo negócio nesta Corte. Também dou parte a VM a 
grandeza de Deus, que é tão bom que nos tem dado muita fartura, tudo 
barato, como temos experimentado todos os dias.

http://ps.clul.ul.pt/index.php?action=edit&id=modernizadasTeitok/PSCR0647



1760-1769, Távora, comarca de Viana do Castelo: carta 
de Maria (ou Maricas), mulher de Brás da Silva, homem 
que vendia vinho, para Gabriel de Mira, padre

e desejara estar prenha de ti, pois sou muito tua amiga 
e hei de ser até à morte.

http://ps.clul.ul.pt/index.php?action=edit&cid=CARDS2703



Explicitação: transcrição quási-paleográfica

Início do século XVIII, Pernambuco: Carta de Bernardo da Silva do 
Amaral, padre, para Madalena Tomásia de Jesus, mulher de um juiz 
desembargador. 

http://ps.clul.ul.pt/index.php?action=file&id=PSCR0624



Explicitação: transcrição quási-paleográfica,  
acompanhada de estandardização

• Minha querida filha, Jesus Cristo quer-te com trabalhos. 
• Abraça-os bem, pois tu mesmo e eu lhe demos milhares 
• deles algum dia com nossas culpas. Oh, rico amor,
• mais desejo eu dizer-te graças, filha, que te afirmo

• padeço por ti ânsias de morte. Se você dá modos 
• de eu lhe falar só, vamos a isso! Você verá que 
• coisinhas tão doces lhe dou. E tirarei meu ventre 
• de miséria, que chego a estar em grande necessidade.

• Dize a Dona Tomásia que mande fazer as 
• disciplinas, e quero vê-las depois.

Ma querida filha, Jezus Cho querte com trabalhos, 
a
braçaos bem; pois tu mesmo, e eu lhe demos 
milhares 
deles algũ dia com nosas culpas. ⁞/ x-9⁞ o.⁞x
.o-1 8+5+-⁞ +3 8-5+x2+ =xo9o1 fa …+ 2+ oR-x.⁞

::o8+9⁞ ::⁞x 2- o..9-o1 8+ .⁞x2+, 1+ 3⁞9+ 8o .⁞8⁞1 
8+ +3 6/+ Ro6ox 1⁞, 3o.⁞1 o -1⁞, 3⁞9+ ǯ+xo …+ 9⁞3
5-../o1 2o. 8⁞9+1 6/+ 8⁞3, + 2-xox+- .+3 ǯ+..2x+ 
8+ .-5+x-o, …+ 9/+=⁞ o +12ox +. =x8+ ..+9+9-8+

Dize a D Tomazia q mãde fazer as 
disciplinas, e quero velas depoes.

Início do século XVIII, Pernambuco: Carta de Bernardo da Silva do Amaral, padre, 
para Madalena Tomásia de Jesus, mulher de um juiz desembargador. 

http://ps.clul.ul.pt/index.php?action=file&id=PSCR0624



• porq o Alcaide dixe q me Botava Opo gripilhapão popor 
dipizeper q nopos quepe queperipiamopos fupugipir,

… porq o Alcaide dixe q me Botava Opo gripilhapão 
popor dipizeper q nopos quepe queperipiamopos 
fupugipir …

1628, Lisboa: Carta escrita na «língua dospês», enviada por 
Duarte da Cunha, escrevente, a sua mãe, Isabel da Cunha.

http://ps.clul.ul.pt/index.php?action=edit&cid=PSCR0318



Consistência: 
linguagem XML, protocolo TEI, 
subprotocolos CHARTA e P.S.

http://www.tei-c.org/index.xml

http://ps.clul.ul.pt/files/Manual_PS.pdf

http://www.charta.es/investigacion/charta-tei/

http://ps.clul.ul.pt/files/Manual_Mod_Pos_Sin.pdf







Carta de Mariana Teresa para sua irmã, Maria Angélica (de Braga para [Lisboa], 1792)
ANTT, Inquisição de Coimbra, Promotor, Livro 418, fl. 345r-v: CARDS2031

Consistência:
•  anotação
•  lematização
•  indexação



1628, Lisboa: Carta escrita na «língua dos pês», 
enviada por Duarte da Cunha, escrevente, a sua mãe, 

Isabel da Cunha.

http://ps.clul.ul.pt/index.php?action=edit&cid=PSCR0318



Consistência:  anotação linguística  articulada 
com a constituição e tratamento 

de outos corpora históricos
CLUL / UNICAMP / Pompeu Fabra / 

Lancaster / ILG



Manipulação: Pesquisas e Downloads 



Manipulação: busca de frases com a mesma estrutura, 
mesmo que com componentes não realizados 
(ex: sujeitos nulos em orações subordinadas)







Manipulação: Pesquisas







Padrão de busca CQP
[pos!="DA.*"] [lemma="meu"|lemma="teu"|lemma="seu"]

Extensão do 
emprego do artigo 
definido a contextos 
possessivos (cf. 
Rinke 2009) 

1501-1600 = 18%

1601-1700 = 23%

1701-1800 = 45%

1801-1833 =  55%





Manipulação: Downloads



Manipulação: Variantes gráficas medidas 
pela ferramenta DICER após Download



Amostra de 120 mil palavras

Categorias 
socioeconómicas

Social-Economic categories

Estratos 
superiores

Higher ranks subjects

Estratos 
inferiores

Lower ranks 
subjects

Sujeitos
desconhecidos

Unknown subjects

Total

XVI (tardio) 5 10 10 25

XVII 29 29 36 94

XVIII 39 22 30 91

XIX (início) 54 106 100 260

Total 127 167 176 470



Amostra de 120 mil palavras

Remetentes 
Homens

Remetentes 
Mulheres

Total

XVI (tardio) 19 6 25

XVII 69 25 94

XVIII 65 26 91

XIX (início) 224 36 260

Total 377 93 470



Léxico chave do P. S. Post Scriptum comparado 
com o corpus de referência Tycho Brahe (2,2 

milhões de palavras); teste estatístico: logaritmo 
de verosimilhança; valor p ≤ 0.05; ferramenta 

utilizada: WordSmith Tools



Keyword Freq. Keyness Keyword Freq. Keyness

1

VM 'Your 
Honour' / 
‘you’ sin. 1050 6351,12 11

NÃO 'no' / 
'not' 1942 393,70

2

VSa 'Your 
Lordship' / 

'Your 
Ladyship' 231 1241,83 12

PRESO 
'arrested' / 
'prisoner' 113 368,41

3

ME 'me' 
accusative and 

dative 1342 1092,98 13

VMS 'Your 
Honours' / 
'you' pl. 58 311,86

4 EU 'I' 1096 870,30 14

PORTADOR 
'(letter) 
carrier' 78 295,91

5
SAÚDE 
'health' 219 609,10 15

DINHEIRO 
'money' 156 284,20

6
LHE 'him'  / 
'her' dative 927 461,59 16

MANUEL 
(named entity: 

person) 148 268,41

7
MINHA 'my' 

fem. sing. 480 458,84 17
ADEUS 

'goodbye' 94 267,43

8

JOSÉ (named 
entity: person 

and saint) 217 445,66 18 CASA 'home' 277 255,60

9
POIS 'well’ / 

’then' 420 419,39 19

MARIA 
(named entity: 

 person and 
saint) 178 254,86

10

ANTÓNIO 
(named entity: 

person) 189 393,77 20
ESTIMAREI 

'I-hope' 63 251,70



Registo e Género textual

• Registo: variedade linguística associada a uma situação 
de uso particular e com marcas linguísticas invasivas, 
servindo funções importantes relativas à situação de 
uso. (Biber et al 2009: 31) 

• Género: [ao contrário das de registo], as marcas de 
género não são invasivas, tendendo a ocorrer 
cirurgicamente  no início, no fim ou em ambas as 
fronteiras de um texto completo. São mais 
convencionais do que funcionais. (idem, ibidem: 7)



Marcas de registo (dialogal)

[…] eu ja estou milho/or ja me alevanto a 3 dias com toce mas es/
tou mto fraca cinto me mto disvaida da ca/
beca e trago muito fastio não poso comer 
/ nada apetece parece me q aqui acabarei / 
a vida mas iso he o mesmo como Vmce ten/
ha caude ainda q eu mora não inporta […] 

http://ps.clul.ul.pt/pt/index.php?action=edit&cid=CARDS0008

[1822], Lisboa:  Carta de Gertrudes Rosa da Conceição, mulher de 
comerciante, presa, para António José Ferreira, caixeiro, também 
preso.



Marcas de género textual (epistolar)

• Estas faço pa saber da saude de vmce a ql estimarei seja / 
vmce perfeita em compa de minha snra Ma Thereza 
de-/Jezus, e de minhas snras mossas todas, e de toda a 
mais obri-/zação de caza dezejando, q lhe asista aquella 
felis saude e / em compa do snr Menino Ds da Prociunculla. 
A minha q / me asiste, como he agrado de Ds, he bóa e 
offereço ao dispor / do servisso de vmce; e de minha Snra 
Esta faço só por dar a vmce / gosto de ver as 25 minhas Letras 
pa vmce se rir hũ bucadinho / e mais toda a caza. […] 

1752, Rio de Janeiro: Carta de Rosa Maria Egipcíaca, escrava forra, 
para Pedro Rodrigues Arvelos, lavrador.

ps.clul.ul.pt/pt/index.php?action=edit&cid=CARDS3048



Referência ao contexto situacional

• Snr R Conigo / Dizem os prezos que / estão na cadeia 
que se / acha na dita hum pre/zo que Dis que lheve / a 
Ds o diabo i os santos i a m/aria santisima […] 
[Assinado] Prezos.

http://ps.clul.ul.pt/pt/index.php?action=edit&cid=CARDS2036

[1790-1799], [Coimbra]: Carta anónima escrita a um cónego. 



que completivo e que discursivo 

• depois q marxei dessa sidade inda os / meos olhos se 
não enxugarão de me ver tão desgr/açada e lonje da ma 
familia q me parese q ja / não a ei de ver. 

http://ps.clul.ul.pt/pt/index.php?action=edit&cid=CARDS0043

1832, Lavre: Carta ditada por Luzia Bela do Carmo, 
condenada por roubo, para Joaquim Alexandre Gravelho, 
seu amante, preso em Elvas. 



 
Léxico chave dos remetentes Post Scriptum de 
estrato social superior comparado com o dos 

remetentes de estrato social inferior; teste 
estatístico: logaritmo de verosimilhança; valor p 

≤ 0.05; ferramenta utilizada: WordSmith Tools



Keyword Freq. Keyness N Keyword Freq. Keyness

1
PATERNIDA
DE 'paternity' 35 43.67 11

DOMINGOS 
(named entity: 

person) 25 19.42

2
VOCÊ 'you' 

sing. 20 30.44 12

RAMOS 
(named entity: 

person and 
religious) 7 18.31

3

ILUSTRÍSSI
MAS 'very 
illustrious' 12 24.96 13

FREITES 
(named entity: 

place) 7 18.31

4
CERTAMENT

E 'certainly' 9 23.54 14

RAMALHOS
A (named 

entity: place) 7 18.31

5
CATIVO 
'captive' 16 21.95 15

CIÊNCIA 
science' 7 18.31

6
FREI 'brother’ 

(title) 16 21.95 16
FÉNIX 

'phoenix' 7 18.31

7 DE 'of' 1534 21.93 17

VARELA 
(named entity: 

person) 7 18.31

8

FURTADO 
(named entity: 

person) 8 20.92 18 MISSA 'mass' 12 18.26

9
PAIS (named 

entity: person) 14 20.07 19
SOLDADO 

'soldier' 13 17.97

10

DOMINGOS 
(named entity: 

person) 25 19.42 20 FALSOS 'fake' 10 16.60



você como tratamento pragmaticamente 
marcado?

• […] Vamos ao seu cazo, sim vou fallar com / voce: De 
que razão he munido para dizer a / Estevão: Ainda voce 
não tem vergonha de /aqui aparecer? […] 

http://ps.clul.ul.pt/pt/index.php?action=edit&cid=CARDS0164

[1815], Lisboa: Carta de Joaquim Simplício Ferreira Rocha, militar da 
Marinha, irmãodeum juiz, para Luís Manuel Xavier Morato, amigo da 
família.



Entidades nomeadas

• […]A compra q VS fes da Naveta foi mui boa e asertada, 
em Madrid folgarão mto de saber q ella estava na Ilha 
Terceira, tanto q franco de Luca mo escreveo cõ 
grande alvoroço. e mais a festejarião depois de chegada 
a Lxa, a / nova da perda de Ormus […]. 

• 1623, Nápoles: Carta de Dom Luís da Gama para o 
seu irmão, Dom Francisco da Gama, 4º conde da 
Vidigueira.

http://ps.clul.ul.pt/pt/index.php?action=edit&cid=PSCR1259



Léxico chave dos remetentes Post Scriptum de 
estrato social inferior comparado com o dos 
remetentes de estrato social superior; teste 

estatístico: logaritmo de verosimilhança; valor p 
≤ 0.05; ferramenta utilizada: WordSmith Tools



Keyword Freq. Keyness Keyword Freq. Keyness

1

VM 'Your 
Honour' / 

‘you’ sing. 1019 49,98 11
MÃE 

'mother' 112 14,80

2

POIS 
'well’ / 
’then' 413 48,70 12

SENHORA 
'lady' 158 14,46

3

BENTA 
'holy’ fem. 

sg. 33 20,94 13

LOGO 
'later’ / 

‘immediatel
y' 181 13,64

4
SENHOR 
'lord’ / ‘sir' 559 19,98 14

ESTAMOS 
'(we) are' 21 13,33

5

ME 'me’ 
accusative 
and dative 1389 19,91 15

RECADOS 
'recommend

ations. 
regards' 20 12,69

6 NÓS 'we' 93 19,43 16
TERRA 
'home' 121 12,49

7

NOS 'us’ 
accusative 
and dative 153 17,77 17

FARÁ 
'(you) will 

do'' 46 11,73

8
NÃO 'no’ / 

‘not' 1755 16,84 18
ADEUS 
'goodbye' 51 11,69

9
LHE 'him’ / 
'her' dative 840 16,68 19

OFERECE 
'(he/she) 

gives' 18 11,42

10

NOVAS 
'news’ fem. 

pl. 75 15,80 20
ÁGUA 
'water' 27 11,11



pois como Marcador Discursivo

• […] pois se tu me / não vales peLo amor deos eu is/tou 
perdido eu pesote 1 pelo amor / deos q te Lenbres q eu 
sou teu mar/ido pois torna a pedir a Senhora / q pedia 
por mim que me valha / pelo amor deos pois não 
tenho /quem me valha. 

http://ps.clul.ul.pt/pt/index.php?action=edit&cid=CARDS0033

1791, Lisboa: Carta enviada da prisão por Francisco 
Henriques, alfaiate, à mulher, Inácia de Jesus, antiga 
criada. 
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