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Apresentação 
O Grupo de Pesquisas Humanidades Digitais tem por objetivo explorar e interrogar a 
produção, a organização e a difusão do conhecimento no meio digital. O Grupo está sediado 
na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, órgão da Pró-reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária da Universidade de São Paulo, tendo sido oficialmente cadastrado no Diretório 
de Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq e no Sistema de Apoio à Avaliação e à Gestão 
Institucional da Universidade de São Paulo, Tycho, em janeiro de 2012. 

O Grupo é atualmente integrado por trinta e cinco pesquisadores de diversas áreas do 
conhecimento (Letras e Linguística, História, Ciência da Informação e Ciência da 
Computação), com diferentes graus de especialidade (oito professores doutores,  dez 
pesquisadores graduados e dezessete alunos de graduação), e ligados a três instituições de 
ensino superior. Mais especificamente, entre os pesquisadores doutores contamos com seis 
professores da Universidade de São Paulo (cinco da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas e um da Faculdade de Educação), um professor da Universidade Federal de São 
Paulo e um professor da Universidade Federal do Pampa. Entre os pesquisadores graduados, 
quatro estão cursando pós-graduação na Universidade de São Paulo (um em História Social, e 
três em Filologia e Língua Portuguesa). Por fim, entre os alunos de graduação, onze 
pertencem ao curso de Letras, um ao curso de Ciências da Computação e um ao curso de 
Física, todos da Universidade de São Paulo. A Seção 1 deste Relatório traz a lista completa da 
equipe, um histórico da formação do grupo, e um detalhamento de seus objetivos. 

As principais atividades realizadas pelo Grupo têm sido a condução de projetos de pesquisa e 
reuniões de estudo regulares, e a organização de seminários externos. O grupo é responsável 
por quinze projetos de pesquisa no âmbito da Biblioteca – nove projetos terminados até 2012 
(entre eles, oito projetos coletivos, financiados por programas de fomento da Universidade, e 
um projeto individual de iniciação científica), e seis projetos em curso neste ano de 2013 
(sendo dois projetos coletivos de iniciação científica, dois projetos individuais de mestrado e 
três projetos individuais de iniciação científica). No que toca a produção científica, entre 2011 
e 2013 a equipe publicou dezesseis trabalhos diretamente relacionados às atividades ligadas ao 
Grupo – entre eles, doze apresentações em eventos científicos, um capítulo de livro, um artigo 
em periódico e dois trabalhos completos em anais de evento. As atividades junto aos projetos 
e a preparação da produção acadêmica têm sido acompanhadas de sessões de leitura e debate 
de obras selecionadas pelos pesquisadores doutores do grupo como relevantes para a 
formação dos alunos no campo da história do conhecimento – entre 2011 e 2013, realizaram-
se trinta e três reuniões gerais dessa natureza (onze em 2011, dezessete em 2012 e seis em 
2013), além das reuniões diversas entre cada um dos coordenadores de projetos e seus alunos. 
Por fim, o grupo organizou e abrigou, de 2011 até o momento, cinco eventos acadêmicos – 
entre eles, dois seminários internacionais. A Seção 2 deste Relatório lista detalhadamente cada 
uma dessas atividades. 

Os projetos conduzidos pelo Grupo tem produzido resultados concretos diretamente ligados 
ao trabalho de catalogação e divulgação das obras da Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin. Nesses primeiros anos de trabalho, as pesquisas privilegiaram as crônicas e relatos 
de viagens presentes no acervo, e seus rumos foram moldados em torno das especificidades 
deste núcleo documental – em especial, suas características linguísticas e sua riqueza 
iconográfica. Fundamentalmente, os projetos tem se voltado para a construção de 
metodologias de descrição de documentos e para o desenvolvimento de soluções 
computacionais para o processamento dos textos. Entre os resultados diretamente ligados ao 
processamento de textos e à divulgação das obras do acervo, destaca-se a edição filológica de 
treze obras impressas entre os séculos XVII e XIX, produzida pelos projetos coordenados 
pela Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa (DLCV-FFLCH). Entre os resultados no âmbito 
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da descrição de documentos, destaca-se o estudo e catalogação de importantes obras em 
alemão do acervo (cinco já lançadas, e diversas outras a serem lançadas até maio de 2014, em 
celebração ao “Ano da Alemanha no Brasil”), nos projetos coordenados pelo Prof. Dr. José da 
Silva Simões (DLM-FFLCH).  

Nos Anexos a este Relatório, apresentamos os relatórios específicos desses projetos em 
Filologia e em Tradução, além da documentação institucional do grupo e do seminário que 
preparamos para outubro de 2013. 

1. Descrição do grupo  

1.1 Histórico 

O processo de formação do Grupo de Pesquisas Humanidades Digitais originou-se da 
reunião de pesquisadores da área de letras e linguística interessados no potencial representado 
pelo acervo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin para a área da História da 
Língua no Brasil. Já em 2009, quando o projeto da construção do novo edifício para a 
Biblioteca ainda estava em andamento, um pequeno grupo de trabalho havia se formado em 
torno dos desafios filológicos do processamento automático de textos no acervo da Biblioteca 
Mindlin, então em processo inicial de digitalização, reunido na Biblioteca Brasiliana Digital. 
Uma equipe de alunos de graduação e pós-graduação da área de letras, apoiados por um 
pesquisador doutorando da área de linguística computacional e coordenados pela Profa. Dra. 
Maria Clara Paixão de Sousa, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (FFLCH-
USP), buscou colaborar junto ao grupo envolvido no projeto da Biblioteca, conduzindo 
algumas pesquisas experimentais iniciais, financiadas graças aos programas Aprender com Cultura 
e Extensão, da Pró-reitoria de cultura e extensão universitária, e Ensinar com Pesquisa, da Pró-
reitoria de Graduação da USP.  

O objetivo fundamental desses projetos iniciais 
era desenvolver instrumentos para pesquisas 
linguísticas com base na Biblioteca, por meio da 
prospecção de materiais de interesse para a 
história da língua e do desenvolvimento e 
aplicação de métodos de preparação editorial e de 
instrumentação computacional para extração 
automática de informação dos textos mais antigos 
do acervo (cf. Relatório Específico, Anexo II). Os 

primeiros projetos buscaram aperfeiçoar o 
reconhecimento automático de caracteres nas 
obras impressas nos séculos XVII e XVIII 

presentes no acervo, por meio de experimentos com programas de OCR, e pela elaboração de 
edições filológicas em formato eletrônico para esses documentos – incluindo, em textos 
selecionados, a anotação de entidades nomeadas, como personagens históricos, localidades e 
nomenclatura científica. Esse trabalho permitiria a ampliação do acesso aos textos por parte de 
mecanismos de buscas simples e a construção de um sistema de buscas semânticas. 

Gradualmente, novos pesquisadores passaram a se unir ao grupo original: inicialmente, 
pesquisadores das Letras Modernas e Clássicas, chamados para colaborar com as pesquisas 
tendo em vista a riqueza que o acervo Mindlin contém na forma de obras escritas em línguas 
estrangeiras.  

Frontispício de Nova Lusitania, Historia da Guerra 
Brasílica, 1645. 
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Iniciaram-se, assim, pesquisas voltadas para 
as obras da Biblioteca Mindlin escritas em 
alemão (a cargo do Prof. Dr. José da Silva 
Simões, do Departamento de Letras 
Modernas da FFLCH), em francês (a cargo 
da Profa. Dra. Adriana Zavaglia, também do 
DLM-FFLCH) e em latim (a cargo do Prof. 
Dr. Pablo Schwartz Friedman, do 
Departamento de Letras Clássicas e 
Vernáculas). Esses projetos, inicialmente, 
estavam focados na tradução das legendas das 
imagens incluídas nas obras escritas nessas 
línguas, e tinha por objetivo permitir aos 
usuários do acervo um melhor acesso aos 

documentos, evidenciando a riqueza iconográfica envolvida na descrição do Brasil feita por 
viajantes, naturalistas e pensadores estrangeiros. Atualmente, o escopo dos projetos, em 
particular na área de alemão, ampliou-se consideravelmente, como se pode apreciar no 
Relatório Específico dos projetos conduzidos pelo Prof. José Simões (Anexo III). 

Como resultados principais desse período inicial dos trabalhos (2009-2010), podem-se apontar 
cinco projetos de pesquisa conduzidos (ALMEIDA, 20101; CARVALHO, 20102; MIRANDA, 
20093; PAIXÃO DE SOUSA, 20104; PAIXÃO DE SOUSA & PIRES, 20105; SIMÕES, 
20106), e cinco publicações e apresentações em eventos científicos, sobre esses resultados 
iniciais (PAIXÃO DE SOUSA, 20097; PAIXÃO DE SOUSA et al., 20098; PAIXÃO DE 

                                                
1 ALMEIDA, Mariana Cristine de (2010). Tratamento de imagens e estrutura textual no 
reconhecimento automático de caracteres. Projeto de Pesquisa, Iniciação Científica, FUSP, 
Universidade de São Paulo. 
2 CARVALHO, Natália de Oliveira (2010). Descrição de documentos iconográficos no acervo 
Brasiliana Digital: Um protocolo inicial. Projeto de Pesquisa, Iniciação Científica. FUSP, Universidade 
de São Paulo. 
3 MIRANDA, Bruna Baldini de (2009). A trajetória editorial da obra de Gabriel Soares de Sousa: 
aspectos linguísticos e filológicos. Projeto de Pesquisa, Iniciação Científica, CNPq – DLCV – USP.  
4 PAIXÃO DE SOUSA, Maria Clara (2010). Edições filológicas na Brasiliana Digital. Projeto de 
Pesquisa. Programa Ensinar com Pesquisa, Pró-reitoria de graduação, Universidade de São Paulo. 
5 PAIXÃO DE SOUSA, Maria Clara; PIRES (2010). Descrição de documentos iconográficos em 
línguas estrangeiras na Brasiliana Digital. Projeto de Pesquisa. Programa Aprender com cultura e 
extensão, Pró-reitoria de cultura e extensão universitária, Universidade de São Paulo. 
6 SIMÕES, José da Silva (2010). Catalogação, descrição e edição de documentos impressos em 
língua alemã na Brasiliana Digital. Projeto de Pesquisa. Programa Aprender com cultura e extensão, 
Pró-reitoria de cultura e extensão universitária, Universidade de São Paulo. 
7 PAIXÃO DE SOUSA, Maria Clara (2009) Desafios do processamento de textos antigos: primeiros 
experimentos na Brasiliana Digital. I Workshop de Linguística Computacional da USP, 2009.  
8 PAIXÃO DE SOUSA, M. C.; KEPLER, F. N.; FARIA, P. (2009) E-dictor: Novas perspectivas na 
codificação e edição de corpora de textos históricos. VIII Encontro de Linguística de Corpus, Rio de 
Janeiro, 2009. 

Gravura de H. Burmeister, 1853 . 
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SOUSA et al., 2010 [a]9; PAIXÃO DE SOUSA et al. 2010 [b]10, PAIXÃO DE SOUSA et al. 
2010 [c]11).  

No final do ano de 2010, pesquisadores das 
áreas de história e educação viriam a juntar-se 
ao grupo inicial – e a interação com outras 
áreas, para além dos estudos da linguagem, 
motivou a ampliação do escopo e do alcance 
das pesquisas. Em 2011, elegemos um eixo 
temático de grande relevância para o trabalho 
com o núcleo documental das crônicas e 
viajantes da Biblioteca: a Iconografia. Dois 
projetos na área de Descrição de documentos 
passaram a se dedicar à uniformização do 

catálogo de iconografia do acervo, pesquisando 
as informações específicas relativas às imagens 

digitais de gravuras e pinturas mais antigas. Integrado ao catálogo da Biblioteca, esse trabalho 
oferece hoje aos usuários do acervo uma melhor contextualização do material iconográfico, 
além de ampliar o acesso ao catálogo de imagens por parte de mecanismos de busca. Uma 
atividade diretamente ligada ao interesse do Grupo pelo tema da Iconografia foi o apoio da 
equipe à organização do Seminário Mindlin 2011 – “Frei Mariano Veloso e a Tipografia do Arco do 
Cego”, e da exposição que o acompanhou, na Pinacoteca do Estado, sob a coordenação da 
Profa. Dra. Ermelinda Moutinho Pataca, especialista em História da Ciência no Brasil. 

Como resultado dessa ampliação de horizontes, passamos a realizar seminários e reuniões de 
estudo em torno de temas ligados à história do conhecimento, e em particular de sua difusão 
no meio digital. Nesse contexto, no início de 2011, surgiu a iniciativa da criação de um grupo 
de pesquisas formalmente instituído, centrado no tema das Humanidades Digitais.  
Delineada ao longo do ano de 2011, a proposta do Grupo foi encaminhada aos órgãos de 
pesquisa competentes em julho, com registro concluído em janeiro de 2012 (o documento de 
registro do grupo no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, do CNPq , está 
encaminhado como Anexo a este Relatório; cf. Anexo I). 

Nesses primeiros dois anos de atuação institucionalizada, a equipe consolidou-se com um 
grupo de mais de trinta pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Além de conduzir 
diversos projetos de pesquisa, temos um grupo de estudos que se reúne periodicamente para 
seminários internos e rodas de leitura e discussão de textos sobre o tema geral da história do 
conhecimento. Paralelamente, as equipes dos projetos nas diferentes áreas contempladas pelo 
grupo realizam suas reuniões específicas, em periodicidade variada. Dessa forma,  cada um 
dos pesquisadores está envolvido nas atividades do grupo segundo diferentes ritmos: alguns 
estão na Biblioteca diariamente, outros frequentam quinzenalmente os seminários, outros 
ainda colaboram à distância, coordenado ou supervisionando áreas especiais de trabalho. 

                                                
9 PAIXÃO DE SOUSA, M. C.; KEPLER, F. N.; FARIA, P. P. F. (2010) E-Dictor: Novas perspectivas na 
codificação e edição de corpora de textos históricos. In: Tania Shepherd; Tony Berber Sardinha; Marcia 
Veirano Pinto. (Org.). “Caminhos da linguística de corpus”. Campinas: Mercado de Letras, 2010. 
10 PAIXÃO DE SOUSA, M. C.; KEPLER, F. N.; FARIA, P. P. F. (2010) An Integrated Tool for 
Annotating Historical Corpora. The Fourth Linguistic Annotation Workshop (LAW IV) at The 48th 
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ALC 2010), Uppsala, 2010. 
11 PAIXÃO DE SOUSA, M. C.; KEPLER, F. N.; FARIA, P. P. F. (2010) O Processamento automático 
de textos antigos: Desafios e Experiências. Workshop de Linguística de Corpus do Projeto Para a 
História do Português Brasileiro (PHPB), São Paulo, 2010.  

Gravura de F.T. de Almeida, 1799 . 
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1.2 Integrantes 

1.2.1 Pesquisadores Doutores 

1. Profa.  Dra.  Maria Clara Paixão de Sousa,  Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
(Filologia e Língua portuguesa), Coordenadora das equipes de Filologia e Linguística 
computacional e Descrição de documentos - Líder do grupo. 

2. Profa.  Dra.  Adriana Zavaglia,  Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas, Departamento de Letras Modernas (Francês), Coordenadora da 
equipe de Tradução - Francês. 

3. Profa.  Dra.  Ana Paula Torres Megiani,  Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de História (História Ibérica), 
colaboradora e participante do grupo de estudos. 

4. Profa.  Dra.  Ermelinda Moutinho Pataca,  Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Educação, Departamento de Metodologia do Ensino (Ensino de ciências e 
matemática), Coordenadora da equipe de História da ciência. 

5. Prof. Dr. Fabio Natanael Kepler,  Universidade Federal do Pampa, Departamento de 
Matemática e Computação, Conselheiro da área de Linguística Computacional.  

6. Prof. Dr. José da Silva Simões,  Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Modernas (Alemão), 
Coordenador da equipe de Tradução - Alemão. 

7. Prof. Dr. Luís Filipe Silvério Lima,  Universidade Federal de São Paulo, Escola de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de História, colaborador e 
participante do grupo de estudos. 

8. Prof. Dr. Pedro Luis Puntoni, Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de História (História Ibérica), 
Conselheiro da área de História. 

1.2.2 Pesquisadores Pós-graduandos e Graduados 
1. Bruna Baldini de Miranda, Mestranda em Letras pela Universidade de São Paulo, 

Secretária do grupo, bolsista da equipe de Filologia e Linguística computacional e 
participante do grupo de estudos. 

2. Cristina Antunes, Graduada em Educação pela Universidade de São Paulo, Curadora da 
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Universidade de São Paulo, conselheira. 

3. Daniel Carvalho de Paula, Mestrando em História pela Universidade de São Paulo, 
participante do grupo de estudos. 

4. Daniela Pires, Graduada em Biblioteconomia e Ciência da Informação, Bibliotecária 
da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Universidade de S. Paulo, Coordenadora da 
equipe de Descrição de documentos e participante do grupo de estudos. 
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5. Elena Lombardo, Mestranda em Letras pela Universidade de São Paulo, colaboradora 
da equipe de Filologia e Linguística computacional. 

6. Gilcélia de Menezes da Silva, Doutoranda em Filologia e língua portuguesa na 
Universidade de São Paulo, bolsista da equipe de Filologia e Linguística computacionale 
participante do grupo de estudos. 

7. Helder Rossi Santos Souza, Mestrando em Filologia e língua portuguesa na 
Universidade de São Paulo, colaborador da equipe de Filologia e Linguística 
computacional. 

8. Kollontai Cossich Diniz, Mestranda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, na área de Arquitetura e Design, Coordenadora de design e 
comunicação visual da Biblioteca Digital Brasiliana USP, colaboradora e participante do 
grupo de estudos. 

9. João Marcos Cardoso, Graduado em Letras na Universidade de São Paulo, Curador da 
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, colaborador e participante do grupo de 
estudos. 

10. Miriã Gomes do Nascimento, Graduada em Educação e em Ciências Sociais pela 
Universidade de São Paulo, participante do grupo de estudos. 

1.2.3 Pesquisadores Graduandos  

1. Amanda Moraes, Graduanda em Letras na Universidade de São Paulo, bolsista da 
equipe de História da ciência. 

2. Ana Carolina Novelli, Graduanda em Biologia pela Universidade de São Paulo, bolsista 
da equipe de História da ciência. 

3. Antonia Juliana Ferreira Bueno Barbosa, Graduanda em Física na Universidade de 
São Paulo, bolsista da equipe de Descrição de documentos. 

4. Caroline Gajevic Assis Vilela, Graduanda em Letras pela Universidade de São Paulo, 
bolsista da equipe de Tradução - Francês 

5. Cristiane Borges de Oliveira, Graduanda em Letras na Universidade de São Paulo, 
bolsista da equipe de História da ciência. 

6. Fabiana Marcondes Ferraz, Graduanda em Letras na Universidade de São Paulo, 
colaboradora da equipe de Filologia e Linguística computacional. 

7. Fernanda Felix da Conceição, Graduanda em Pedagogia pela Universidade de São 
Paulo, bolsista da equipe de História da ciência. 

8. Jáderson Johnattan Porto, Graduando em Letras na Universidade de São Paulo, 
colaborador da equipe de Filologia e Linguística computacional. 

9. Juliana Balieiro Braga, Graduanda em Letras na Universidade de São Paulo, bolsista da 
equipe de Tradução - Latim. 
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10. Letícia Silva, Graduanda em História pela Universidade de São Paulo, bolsista da equipe 
de História da ciência. 

11. Lucas Lopes Giron, Graduando em Letras na Universidade de São Paulo, bolsista da 
equipe de Filologia e Linguística computacional e participante do grupo de estudos. 

12. Luciana de Fátima Cândido, Graduanda em Letras na Universidade de São Paulo, 
colaboradora da equipe de Tradução - Alemão. 

13. Márcia de Aparecida Santos Mendes, Graduanda em Letras na Universidade de São 
Paulo, bolsista da equipe de Filologia e Linguística computacional e participante do grupo 
de estudos. 

14. Mariana Cristine de Almeida, Graduanda em Letras na Universidade de São Paulo, 
colaboradora da equipe de Filologia e Linguística computacional. 

15. Marilia Gabriela de Almeida, Graduanda em Letras na Universidade de São Paulo, 
bolsista da equipe de Filologia e Linguística computacional. 

16. Renato da Silva Fonseca, Graduando em Letras pela Universidade de São Paulo, 
colaborador da equipe de Filologia e Linguística computacional e participante do grupo 
de estudos. 

17. Taís Aparecida Pereira Pinheiro, Graduanda em Ciência da Computação na 
Universidade de São Paulo, bolsista da equipe de Filologia e Linguística computacional. 

1.3 Perfil Acadêmico 

1.3.1 Objetivos e Justif icativas 

O Grupo de Pesquisas Humanidades Digitais é formado por pesquisadores interessados 
em explorar e interrogar a produção, a organização e a difusão da informação no meio digital. 
Estamos construindo nossas interrogações como ação crítica e criativa. Incluímos em nosso 
horizonte duas perspectivas integradas: a reflexão teórica sobre as questões colocadas pelos 
novos meios de difusão da informação para o problema histórico e epistemológico da 
construção do conhecimento, e a experimentação em torno de novas formas de acesso, 
organização e processamento da informação.  

O elo inicial entre os pesquisadores deste grupo foi o desafio do desenvolvimento de um 
repositório digital a partir do acervo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin – e 
nossos primeiros experimentos compartilharam, nesse contexto, o objetivo de ampliar o 
acesso às obras do acervo, tanto pelo aprofundamento das informações a serem catalogadas, 
como pelo aperfeiçoamento das ferramentas automáticas de acesso ao catálogo e aos textos. 
As pesquisas iniciais privilegiaram as crônicas e relatos de viagens presentes no acervo, e seus 
rumos foram moldados em torno das especificidades deste núcleo documental – em especial, 
suas características linguísticas e sua riqueza iconográfica.  

Com a consolidação do grupo, pretendemos estender esses experimentos-piloto para outros 
núcleos documentais, além de unir os resultados do trabalho de catalogação aos resultados dos 
experimentos com processamento de textos. A ampliação dos nossos experimentos poderá 
resultar na produção de novas metodologias e produtos no campo das ciências da informação 
e da ciência da computação, e nos aproximará de um projeto que acalentamos para o futuro: o 
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desenvolvimento de uma biblioteca digital com pleno funcionamento remissivo, incluindo 
metadados, imagens e texto num mesmo sistema de informações ligadas.  

A natureza desses novos experimentos e a forma que daremos a esse sistema de informações 
ligadas dependerão, fundamentalmente, dos desafios colocados pelas especificidades dos 
núcleos documentais com que viermos a trabalhar. No acervo da Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin, os documentos se caracterizam justamente por sua grande diversidade 
de formas, gêneros e períodos – incluindo, por exemplo, obras de referência (dicionários 
históricos, catálogos biográficos, etc.), periódicos científicos e obras literárias, em forma de 
documentos impressos, manuscritos e gravuras, produzidos originalmente entre os séculos 
XVI e XX.  

Esta diversidade e a especificidade do trabalho tecnológico que ela demanda se revelam com 
muita clareza ao olhar do pesquisador preocupado com a reflexão aprofundada e crítica que é 
característica das humanidades. O trabalho experimental que estamos realizando junto ao 
acervo pressupõe a integração de múltiplas perspectivas de pesquisa: fazem-se necessários, 
entre outros, os olhares do especialista em computação, biblioteconomia, história, linguística e 
tradução. Nosso grupo é composto por pesquisadores de todas essas áreas mencionadas, mas 
seu caráter fundante é o de um grupo ligado às humanidades – e esta contingência marca 
nossas motivações, nossos procedimentos de trabalho e nossas perspectivas de pesquisa. 
Fundamentalmente, nosso interesse pelas tecnologias digitais é um interesse de humanistas. 

Assim, encontramos no campo das chamadas “Humanidades Digitais” o espaço que pode 
abrigar essa abordagem do mundo das tecnologias contemporâneas da informação – uma 
abordagem que envolve o olhar crítico, o impulso experimental, e o compromisso político. 

Essa confluência de perspectivas, de fato, movimentou nosso interesse em discutir o problema 
mais geral da produção, organização e difusão e do conhecimento nas perspectivas histórica, 
epistemológica e filosófica. Assim, nestes primeiros anos, estivemos reunidos em sessões de 
leitura e debate em torno da História do conhecimento e da História da ciência, e realizamos 
seminários internos, nos quais as pesquisas dos participantes nas áreas de linguística, filologia, 
história da escrita, história da ciência – entre outras – foram apresentadas e discutidas. O 
principal resultado desse processo foi, justamente, a instauração deste grupo de pesquisas 
permanente. O grupo, como fica evidenciado nesse breve histórico de sua formação, não parte 
de fundamentos teóricos definidos – ao contrário, tomamos esta definição como um dos 
nossos primeiros pontos importantes de discussão.  

O que temos como horizonte comum, de partida, é uma perspectiva unívoca no que toca à 
ética fundamental e aos impactos sociais das nossas atividades de pesquisa e de seus produtos 
mais palpáveis – tais sejam, aqueles ligados ao potencial de desenvolvimento tecnológico dos 
nossos experimentos. Nesse campo, assumimos um compromisso inflexível com as 
tecnologias transferíveis e com o software livre.  

Este compromisso se coaduna com a nossa dedicação à ampliação e democratização dos 
processos de difusão do conhecimento – um aspecto que se evidencia, de fato, nos nossos 
próprios experimentos tecnológicos, todos fortemente marcados pelo objetivo de ampliar as 
possibilidades de acesso à informação encerrada num acervo digital de obras raras de grande 
importância para a compreensão da história política, social, cultural e científica do Brasil. A 
dedicação do grupo ao tema da democratização do acesso à informação, a um tempo, é 
motivada e motiva o nosso objetivo mais amplo, que é formar um corpo consistente de 
reflexão crítica sobre a difusão do conhecimento no meio digital – sua produção, sua 
circulação, seus sentidos. 
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1.3.2 O que são as “Humanidades Digitais”? 

O número de centros de pesquisa, associações, publicações, eventos científicos e páginas web 
associados ao rótulo Humanidades Digitais e o volume de financiamento dedicado a essas 
iniciativas é impressionante: existem hoje no mundo 114 centros de pesquisa agrupados sob a 
denominação “Humanidades Digitais”, espalhados em 24 países, e envolvendo investimentos 
da ordem de 40 milhões de dólares (segundo dados do Centro de Humanidades Digitais do 
University College12). A Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), organização que 
congrega as diversas iniciativas no campo, foi fundada em 2002 – entretanto, a primeira 
conferência chamada “Digital Humanities” foi realizada já em 1989, como uma ação conjunta 
da Association for Computers and the Humanities e da Association for Literary and Linguistic Computing; 
desde então, a conferência tem sido realizada anualmente, e numerosos outros eventos tem 
sido criados em torno do tema. Também o número de publicações voltadas às Humanidades 
Digitais aumentou exponencialmente na última década – publicações eletrônicas como sites, 
wikis e blogs, e publicações no modelo mais clássico, como livros e periódicos (pode-se 
lembrar, como emblemáticos, a coleção Topics in the Digital Humanities da Universidade de 
Illinois, e os periódicos Digital Humanities Quarterly, Digital Medievalist, e Digital Studies – Le champ 
numérique). Em todas essas esferas, pode-se verificar um crescimento, traduzido no aumento 
do número de assinantes de periódicos especializados e do número de participantes de 
congressos, cursos, listas de discussão e associações, em particular entre 2009 e 2011 – como 
se pode examinar, por exemplo, na listagem agrupada pela Universidade de Nova Iorque13.  

Essa multiplicação de projetos e iniciativas identificados sob o rótulo de “Humanidades 
Digitais” ao redor do mundo é acompanhada por uma multiplicação de acepções distintas do 
próprio rótulo: ele é usado para designar ora um conjunto de práticas, ora um novo campo 
acadêmico. O debate em torno dessa polissemia tem gerado inúmeras discussões, às quais 
remetemos aqui apenas de modo tangencial, buscando identificar as características 
fundamentais de cada ponto de vista. 

Comecemos por tentar compreender a dimensão de comunidade de práticas designada pelo 
termo: P. O’Donell, por exemplo, define “Humanidades Digitais” como uma “atividade 
interdisciplinar que transfere para os meios digitais o trabalho tradicional com textos, objetos culturais e outros 
dados, com isso estendendo radicalmente seus usos potenciais“: 

“Digital Humanities is a quickly evolving interdisciplinary activity that not only transfers to digital 
media but also radically extends the potential uses and impacts of texts, cultural objects and other data”. 
Paris O’Donell14 

Mais que falar em “atividade interdisciplinar”, o chamado Manifesto das Humanidades Digitais15, 
de fato, trata as Humanidades Digitais como uma “transdisciplina”, que incorporaria os 
métodos, os dispositivos e as perspectivas heurísticas das ciências humanas e sociais, ao 
mesmo tempo em que mobiliza as ferramentas e perspectivas singulares abertas pela 
tecnologia digital. O Manifesto  ressalta que as práticas nesse campo não negam o passado: 
apoiam-se, pelo contrário, no conjunto dos paradigmas, savoir-faire e conhecimentos próprios 

                                                
12 Cf. http://www.ucl.ac.uk/dh/  
13 Cf. http://commons.gc.cuny.edu/wiki/index.php/The_CUNY_Digital_Humanities_Resource_Guide    
14 Cf. “How do you define Humanities Computing / Digital Humanities?”. Wiki, Universidade de Alberta, 
http://tapor.ualberta.ca/taporwiki/index.php/How_do_you_define_Humanities_Computing_/_Digital_Humanitie
s%3F  
15 Cf. http://humanidadesdigitais.org/manifesto-das-humanidades-digitais/  
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dessas disciplinas, mobilizando simultaneamente os instrumentos e as perspetivas singulares 
do mundo digital. 

De fato, pode-se identificar, como marca comum entre os projetos conduzidos sob o rótulo 
de “Humanidadaes Digitais”, uma intricada relação entre práticas tradicionais e novas 
tecnologias. Tome-se como exemplo emblemático dessa transferência do saber acadêmico 
tradicional ao ambiente digital o Thesaurus Linguae Graecae16, projeto pioneiro iniciado em 1972, 
e que constitui hoje a maior e mais bem trabalhada coleção de textos clássicos sob forma 
digital. O ambiente de leitura e edição formado pelo Thesaurus exemplifica perfeitamente a 
“radical expansão” do uso dos textos como resultado da aplicação das tecnológicas digitais, e 
também a tendência de construção de ferramentas que ajudam na criação e na manipulação de 
novas formas de representações – tarefas que, para John Unsworth, definem o foco central 
das práticas em Humanidades Digitais:  

“For as long as there has been humanities computing, humanities computing has been about the 
representation of primary source materials, and about building tools that either help us create those 
representations or help us manipulate and analyze them”. John Unsworth17  

Nesse ponto importaria lembrar projetos que têm trabalhado na manipulação computacional 
de outros objetos além dos textos – por exemplo, mapas, como é o caso do 
premiado HyperCities18: a intricada rede de representações de mapas de satélite atuais com 
mapas antigos de diversas cidades do mundo criada nesse projeto serve de exemplo da 
mobilização de outros saberes tradicionais, além da filologia, nos projetos de Humanidades 
Digitais – e é, sobretudo, representativa do caráter transdisciplinar do campo. Emerge aqui um 
aspecto crucial: devemos compreender que o termo “transdisciplinar” assume, no caso das 
Humanidades Digitais, um sentido pleno. Um dos lados dessa transdisciplinaridade é a 
incorporação dos saberes tradicionais às tecnologias computacionais; o lado oposto é a 
incursão dos saberes tradicionais no terreno do conhecimento tecnológico: não é possível a 
um geógrafo, a um historiador, a um filólogo, participar da criação de ferramentas como o 
HyperCities ou o TLG sem efetivamente compreender como elas funcionam. Não se trata de 
encomendar um banco de dados, uma plataforma, um desenho de visualização a um 
“especialista em computação” – trata-se, efetivamente, de conceber classificações, indicadores 
e formas de leitura em conjunto com os profissionais da área da computação. Esses projetos 
demandam, assim, uma profunda intercompreensão entre esses pesquisadores, todos eles, 
neste movimento, tornando-se sujeitos da tecnologia – no caso dos humanistas, aprendendo, 
efetivamente, a “pensar como seus computadores”: 

“Studying a humanities subject with the aid of a computer means far more than simply browsing the 
Web, downloading files, searching them, and writing essays. These are important uses of computing, but 
they are only the beginning. The greatest benefits come from learning how to think with your computer. 
When you do that, about the objects of study in any discipline of the arts and humanities, you are doing 
what has become known as digital humanities”. Elena Pierazzo19 

                                                
16 Cf. http://www.tlg.uci.edu/  
17 UNSWORTH, John. Forms of Attention: Digital Humanities Beyond Representation. Paper delivered 
at “The Face of Text: Computer-Assisted Text Analysis in the Humanities,” III Conference of the 
Canadian Symposium on Text Analysis (CaSTA), McMaster University, November 19-21, 2004. 
18 Cf. http://hypercities.com/  
19 Apresentação de curso, 
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/study/ugmods/ugmods1213/4AAV1003.aspx  
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Essa interpenetração entre antigas “especialidades” acaba refluindo sobre as próprias 
especialidades envolvidas, abrindo seus poros, transformando-as, remodelando suas 
fronteiras. Vemos aí a ponte entre as definições que tomam as Humanidades Digitais como 
uma prática e as que usam o termo para designar um campo de estudos. Podemos 
compreender agora o alcance da definição de James Cummings, para quem “Humanidades 
Digitais” designa um campo de estudos cujo objeto de (auto-)reflexão é a própria aplicação da 
tecnologia digital nas investigações em humanidades: 

“Digital Humanities is an academic field self-reflexively looking at the application of digital technology to 
humanities fields of enquiry”. James Cummings20 

No mesmo espírito, T. Chiotis toma as Humanidades Digitais como um campo dedicado a 
investigar os impactos das mídias digitais sobre as disciplinas em que são usadas: 

“Digital humanities investigate how digital media affect the disciplines in which they are used. In practice, 
we are constantly redefining not only the concept of humanities computing but also of computing itself. In 
this manner, we come to understand how these disciplines when recalibrated for a digital environment 
contribute to our knowledge of computing; we also come to understand how computing changes the way we 
acquire knowledge and experience affect.” Theodoros Chiotis21 

A definição de Chiotis se assemelha à de Cummings no sentido de tomar as HDs como um 
campo de estudos, mas amplia consideravelmente seu objeto: do impacto do digital nas 
humanidades para o impacto do digital para as disciplinas em geral. De fato, para Chiotis os 
meios digitais transformam a nossa maneira de “adquirir conhecimento e de experimentar o afeto”. 
Podemos relacionar isso com o que outros autores têm dito sobre o impacto da difusão digital 
sobre a nossa relação com o texto e a leitura de um modo geral, e sobre as disciplinas do texto 
de um modo particular.  

Para G. Crane, por exemplo, as novas ferramentas digitais disponíveis para o tratamento de 
textos fazem vislumbrar a criação de “um espaço dinâmico para a vida intelectual que será tão diferente 
do precedente como a cultura oral é diferente da cultura escrita“: 

“The tools at our disposal today, primitive as they may appear in the future, are already adequate to 
create a dynamic space for intellectual life as different from what precedes it as oral culture differs from a 
world of writing”. Gregory Crane et al22, 

Nessa perspectiva, os impactos da união entre as práticas acadêmicas tradicionais e as novas 
tecnologias digitais atingiriam não apenas o conhecimento “humanístico”, mas sim o 
conhecimento em geral; e portanto, se tomarmos como um dos objetos de interesse daquilo 
que se convencionou chamar “as humanidades” a grande questão do conhecimento – sua 
história, sua epistemologia, seus sentidos – podemos acompanhar a afirmação de Chiotis 
sobre o interesse das Humanidades Digitais no impacto geral das tecnologias eletrônicas no 
conhecimento.  

                                                
20 “How do you define Humanities Computing / Digital Humanities?”. Wiki, Universidade de Alberta, op. 
cit. 
21 “How do you define Humanities Computing / Digital Humanities?”. Wiki,  Universidade de Alberta, 
op.cit. 
22 CRANE, Gregory (et al.). ePhilology: when the books talk to their readers. Blackwell Companion to 
Digital Literary Studies, R. Siemens; S. Schreibman (eds). Oxford: Blackwell, 2008. 
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Essa incursão ao reino da técnica computacional, entretanto, termina por demandar das 
humanidades uma autoanálise crítica – pois, de fato, nos obriga a fiar com novas fibras aquele 
fio com que se forma o tecido do trabalho das “ciências humanas”: o fio dos nossos olhares 
de leitura e dos nossos mecanismos interpretativos. Nesse sentido, podemos terminar essa 
reflexão com a definição provocativa de A. Reid: as humanidades digitais, simplesmente, são 
as humanidades do momento atual: 

“The Digital Humanities are just the humanities of the present moment” Alex Reid23 

Assim, buscamos mostrar um pouco do que tem sido discutido e realizado no campo das 
chamadas Humanidades Digitais nos anos recentes. A multiplicidade de pontos de vista sobre 
este campo em formação, aqui apenas esboçada, enriquece e anima o debate  – de fato, a 
prática das Humanidades Digitais se dá, efetivamente, como constante redefinição do próprio 
campo.  

No Brasil, somos o primeiro grupo de pesquisas em Humanidades Digitais. Entretanto, 
sabemos que há hoje diversos pesquisadores no Brasil trabalhando com as “Humanidades 
Digitais” – sem necessariamente fazer uso deste nome. É o caso de projetos na área da 
linguística em conjunto com projetos de computação e matemática; de projetos na área da 
literatura que se ocupam da poesia no meio digital; dos inúmeros historiadores, sociólogos e 
antropólogos cujas pesquisas utilizam e geram bancos de dados eletrônicos; e dos cientistas da 
informação envolvidos na construção de bibliotecas e outros acervos digitais. Um dos nossos 
objetivos mais importantes no Grupo, para os próximos anos de pesquisa, é abrir 
possibilidades de diálogo e interação acadêmica com esses pesquisadores.  

1.3.2 Linhas de Pesquisa 

As diferentes áreas do conhecimento envolvidas nas especialidades dos integrantes da equipe 
refletem-se nas três linhas de pesquisas definidas pelo grupo, assim resumidas:  

• Organização da Informação: Estudo das formas de organização e apresentação de 
informação em repositórios digitais. Desenvolvimento de metodologias para a descrição 
de objetos digitais e de sistemas virtuais centrados no usuário. Análise de diferentes 
perspectivas de gestão de fluxos e design da informação, com foco na sua adequação 
frente a diferentes contextos e necessidades de uso. Pesquisas sobre a relação entre a 
organização da informação e as políticas de acesso à cultura e de preservação do 
patrimônio memorial. 

• Produção e circulação do conhecimento: Estudo das relações entre conhecimento, 
poder e agentes intelectuais, tomando como base a abordagem histórica e científica dos 
espaços de produção e circulação do conhecimento. Inclui debates sobre seu 
desenvolvimento histórico, sobre história da leitura e da escrita, sobre os impactos sociais 
e econômicos dos novos mecanismos de difusão do conhecimento e sobre a construção 
de espaços e memórias históricas. 

• Representações do conhecimento: Estudo das formas de representação do 
conhecimento, em particular as que envolvem processos computacionais na reunião e 
recuperação de informação. Pesquisas em computação e em linguística, com ênfase no 
processamento da linguagem natural (reconhecimento de texto, descrição e recuperação 
da informação, ontologias, web-semântica). Pesquisas em história da ciência, com ênfase 
na epistemologia das formas de representação e nas suas repercussões discursivas sobre a 
construção do conhecimento. 

                                                
23 “How do you define Humanities Computing / Digital Humanities?”. Wiki,  Universidade de Alberta, 
op.cit. 
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2. Ativ idades conduzidas entre 2011 e 2013 

2.1 Projetos de pesquisa  

Os projetos coletivos em versão integral encontram-se disponíveis para consulta em 
http://humanidadesdigitais.org/projetos/projetos-lista-completa/. Além disso, nos Anexos a 
este relatório, incluímos os relatórios apresentados pelos projetos coletivos das áreas de 
História da Língua, Filologia e Linguística computacional (Anexo II) e Tradução – Alemão 
(Anexo III), todos financiados pelos programas de Fomento da Universidade. 

2.1.1 Projetos terminados (2011/2012) 

1. Catalogação, descrição e edição de documentos impressos em língua alemã na 
Brasiliana Digital. Projeto de Pesquisa. Programa Aprender com cultura e extensão, 
Pró-reitoria de cultura e extensão universitária, Universidade de São Paulo. . 
Coordenação: Prof. Dr. José da Silva Simões. Bolsista: Luciana de Fátima Cândido. Agosto 
de 2011 a Julho de 2012. Cf. 
http://humanidadesdigitais.org/projetos/sobre/traducao/catalogacao-descricao-e-
edicao-de-documentos-impressos-em-lingua-alema-na-brasiliana-digital/  

2. Catalogação, descrição e edição de documentos impressos em língua alemã na 
Brasiliana Digital.  Programa Aprender com cultura e extensão, Pró-reitoria de Cultura 
e Extensão, Universidade de São Paulo. Coordenação: Prof. Dr. José da Silva Simões. 
Bolsistas: Luciana de Fátima Cândido, Jonatas Furtado do Amaral. Agosto de 2012 a Julho 
de 2013. Cf. http://humanidadesdigitais.org/projetos/sobre/traducao/traducao-alemao/  

3. Descrição de documentos em língua latina e tradução das legendas existentes nas 
obras iconográficas do acervo da biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. 
Iniciação científica, Juliana Balieiro Braga. Universidade de São Paulo. Orientador: Prof. 
Dr. Pablo Schwartz Frydman – DLCV-FFLCH-USP. 

4. Edições filológicas e processamento automático de textos na Brasiliana Digital. 
Projeto de Pesquisa. Programa Ensinar com Pesquisa, Pró-reitoria de graduação, 
Universidade de São Paulo. Coordenação: Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa. 
Bolsistas:  Márcia de Aparecida Santos Mendes, Leila Rosa de Oliveira, Lucas Lopes 
Giron. Março de 2011 a Fevereiro de 2012. Cf. 
http://humanidadesdigitais.org/projetos/filologia/edicoes-filologicas-e-processamento-
automatico-de-textos-na-brasiliana-digital/  

5. Edições Filológicas na Brasiliana Digital: Construção de um corpus de 
informações ligadas. Programa Ensinar com Pesquisa, Pró-reitoria de graduação, 
Universidade de São Paulo. Coordenação: Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa. 
Bolsistas: Lucas Lopes Giron, Renato Fonseca. Março de 2012 a Fevereiro de 2013. Cf. 
http://humanidadesdigitais.org/projetoensinarcompesquisa2012/  

6. Formação de bancos de dados a partir de obras de referência na Biblioteca 
Brasiliana Digital - Uma experiência-piloto. Programa Aprender com cultura e 
extensão, Pró-reitoria de Cultura e Extensão, Universidade de São Paulo. Coordenação: 
Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa. Colaborador: Daniela Pires. Bolsistas: Antonia 
Juliana Ferreira Bueno Barbosa, Daniela Cristina Magalhães de Jesus. Agosto de 2012 a 
Julho de 2013. 
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7. Implementação de bancos de dados para dicionário bio-bibliográfico de viajantes 
portugueses na biblioteca Brasiliana USP. Programa Aprender com cultura e 
extensão, Pró-reitoria de Cultura e Extensão, Universidade de São Paulo. Coordenação: 
Profa. Dra. Ermelinda Moutinho Pataca. Bolsista: Cristiane Borges de Oliveira. Agosto de 
2012 a Julho de 2013. Cf. http://humanidadesdigitais.org/projetos/historia-da-ciencia/  

8. O processamento digital de imagens e a descrição de documentos iconográficos 
na Brasiliana Digital. Projeto de Pesquisa. Programa Aprender com cultura e extensão, 
Pró-reitoria de cultura e extensão universitária, Universidade de São Paulo. Coordenação: 
Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa, Daniela Pires. Bolsistas: Antonia Juliana Ferreira 
Bueno Barbosa, Heloisa Machado da Silva Simizu. Agosto de 2011 a Julho de 2012. Cf. 
http://humanidadesdigitais.org/projetos/sobre/iconografia/iconografia-detalhamento/  

9. Tradução e revisão do francês para o português de legendas de iconografias do 
século XIX para a Brasiliana Digital. Iniciação Científica, Caroline Gajevic Assis 
Vilela, RUSP-USP. Orientador: Profa. Dra. Adriana Zavaglia – DLM-FFLCH-USP. Março 
de 2011 a Dezembro de 2012. 

2.1.2 Projetos em curso (2013)  

1. A trajetória editorial da obra de Gabriel Soares de Sousa: aspectos linguísticos e 
filológicos. Dissertação de mestrado, Bruna Baldini de Miranda. Programa de pós-
graduação em Filologia e língua portuguesa, Universidade de São Paulo. Orientador: 
Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa. 

2. Edição filológica da Crônica da Companhia de Jesus, de Baltazar Telles. Hélder 
Rossi Santos Souza, Mestrado, DLCV – USP. Orientador: Profa. Dra. Maria Clara Paixão 
de Sousa. 

3. Edição digital da primeira gramática tupi do Brasil. Iniciação Científica, Renato da 
Silva Fonseca. Orientador: Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa. 

4. Edições Filológicas e o processamento automático de textos: Um estudo acerca 
de obras historiográficas portuguesas. Márcia de Aparecida Santos Mendes, Iniciação 
Científica, FUSP. Orientador: Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa.  

5. Estudo acerca da Carta sobre as coisas naturais de São Vicente, de José de 
Anchieta. Iniciação Científica, Lucas Lopes Giron. Orientador: Profa. Dra. Maria Clara 
Paixão de Sousa. 

6. Formação de bancos de dados a partir de obras de referência na Biblioteca 
Brasiliana Digital - Uma experiência-piloto. Programa Aprender com cultura e 
extensão, Pró-reitoria de Cultura e Extensão, Universidade de São Paulo. Coordenação: 
Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa, Daniela Pires. Bolsistas: Marilia Gabriela de 
Almeida, Taís Aparecida Pereira Pinheiro. Agosto de 2013 a Julho de 2014. 

2.2 Produção científica da equipe  

2.2.1 Apresentações em eventos científ icos 

1. AMARAL, Jonatas Furtado do; SIMÕES, José da Silva (2012). Documentos impressos 
em língua alemã: descrição e edição de obras em língua alemã do séc. XIX na Brasiliana 
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Digital. 20o Simpósio Internacional de Iniciação Científica, Siicusp, São Paulo, 
2012. Disponível 
em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo?numeroInscri
caoTrabalho=57&numeroEdicao=20  

2. CÂNDIDO, Luciana de Fátima; SIMÕES, José da Silva (2012). Catalogação, descrição e 
edição de documentos impressos em língua alemã na Brasiliana Digital. 20o Simpósio 
Internacional de Iniciação Científica, Siicusp, São Paulo, 2012. Disponível em: 
https://uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo?numeroInscricaoT
rabalho=3075&numeroEdicao=20 

3. GIRON, Lucas Lopes (2011). Edições Filológicas e o processamento automático de 
textos na Brasiliana Digital: Edições de Tratados Científicos. 19o Simpósio 
Internacional de Iniciação Científica, Siicusp, São Paulo, 2011 

4. GIRON, Lucas Lopes (2012). Edições Filológicas e o processamento automático de 
textos na Brasiliana Digital: Edições de Tratados Científicos. Castilho - II Congresso 
Internacional de Linguística Histórica. São Paulo, 2012.  

5. MENDES, Marcia de Aparecida Santos (2011). Edições Filológicas e o processamento 
automático de textos: Um estudo acerca de obras historiográficas portuguesas. 19o 
Simpósio Internacional de Iniciação Científica, Siicusp, São Paulo, 2011. 

6. MENDES, Marcia de Aparecida Santos (2012). Edições Filológicas e o processamento 
automático de textos: Um estudo acerca de obras historiográficas portuguesas. Castilho - 
II Congresso Internacional de Linguística Histórica. São Paulo, 2012.. 

7. MIRANDA, Bruna Baldini de (2012). A trajetória editorial da obra de Gabriel Soares de 
Sousa: aspectos linguísticos e filológicos. Castilho - II Congresso Internacional de 
Linguística Histórica. São Paulo, 2012.  

8. PAIXÃO DE SOUSA, Maria Clara. A Anotação semi-automática de divergências de 
grafia como fundamento para o processamento automático de textos antigos: Uma 
experiência na Brasiliana Digital. 18º Intercâmbio de Pesquisas em Linguística 
Aplicada - InPLa, PUC, São Paulo, 2011.  

9. PAIXÃO DE SOUSA, Maria Clara. Humanidades Digitais: O digital e as novas formas 
de construção do conhecimento. Comunicação ao Seminário Internacional Sistemas 
de Informação e Acervos Digitais de Cultura. São Paulo, 12 de março de 2013. 

10. PAIXÃO DE SOUSA, Maria Clara. O livro impresso raro e o ambiente de leitura digital: 
um debate com base no espólio dos Craesbeeck. Comunicação ao Seminário Mindlin 
2012: Um mundo sobre papel: livros, gravuras e mapas na era dos descobrimentos. 
São Paulo, 2012. 

11. PIRES, Daniela; CÂNDIDO, Luciana de Fátima. Catalogação e descrição de documentos 
impressos em língua alemã na Biblioteca Brasiliana Digital. Encontro Internacional de 
Catalogadores, 9, Rio de Janeiro, 2013 (Trabalho enviado, esperando aprovação) 

12. VILELA, Caroline Gajevic Assis; ZAVAGLIA, Adriana. (2012). Tradução e revisão do 
francês para o português de legendas de iconografias do século XIX para a Brasiliana 
Digital – USP. 20o Simpósio Internacional de Iniciação Científica, Siicusp, São 
Paulo, 2012. Disponível em: 
https://uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo?numeroInscricaoT
rabalho=2876&numeroEdicao=20 
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2.2.2 Publicações em livros, periódicos e anais de eventos 

1. PIRES, Daniela; Paixão de Sousa, Maria Clara; Antunes, Maria Cristina; Gamba, Camila 
(2011). Descrição de documentos iconográficos em línguas estrangeiras a brasiliana 
digital. Anais da Conferência sobre 
Tecnologia ,Cultura e Memória : Estratégias para a preservação e o acesso à 
informação (CTCM). Recife, Pernambuco, 13 a 15 de setembro de 2011. 
http://www.liber.ufpe.br/ctcm/anais/anais_ctcm/31_Docs_iconog.pdf  

2. PIRES, Daniela; Paixão de Sousa, Maria Clara; Gamba, Camila (2011). Descrição de 
Documentos Iconográficos em Línguas Estrangeiras na Brasiliana Digital. Anais do 
XXIV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação: Sistemas de Informação, Multiculturalidade e Inclusão Social. 
Maceió, Alagoas, 07 a 10 de Agosto de 2011. 
http://febab.org.br/congressos/index.php/cbbd/xxiv/paper/view/432 

3. PAIXÃO DE SOUSA, Maria Clara. Texto digital: Uma perspectiva material. Revista da 
ANPOLL (Associação Nacional de Pós–Graduação e Pesquisa em Letras e 
Lingüística). Volume 2, Número 34, 2013. ISSN: 1982-7830. No prelo. 

4. PAIXÃO DE SOUSA, Maria Clara. Rumos da Filologia Portuguesa no meio digital (Aos 
últimos emigrantes). In: Ana Paula Banza & Maria Filomena Gonçalves 
(coord.), Património textual e humanidades digitais: da antiga à nova Filologia. 
Évora: Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de 
Évora (CIDEHUS)/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). No prelo. 

2.3 Sessões de leitura e debates 

2.3.1 Resumo geral das sessões 

A realização de sessões de leitura e discussão de obras de interesse no campo da história do 
conhecimento, pelo viés da história das práticas de escrita e leitura, vem sendo uma atividade 
central desde o início dos trabalhos no nosso Grupo de Pesquisas. Desde 2011, trabalhamos 
diversos textos, entre os quais se destacariam, pelo tempo e atenção dispendidos na leitura e nos 
debates, os sete títulos listados a seguir. Em 2011, começamos as sessões de leitura com o livro 
de Peter Burke, Uma história social do conhecimento: de Gutemberg a Diderot (BURKE , 2003); em 2012, 
escolhemos estudar detidamente As palavras e as coisas, de M. Foucault (FOUCAULT, 2005 
[1966]) – dedicamos, naquele ano, dez tardes de debates a essa obra, entre fevereiro e setembro; 
em outubro e novembro, complementamos a discussão com outras leituras (em especial 
CHARTIER, 2012; CASTELLS, 1999; FOUCAULT, 2009). Neste ano de 2013, decidimos 
debater o volume preparado por S. Schreibman, R. Siemens e J. Unsworth, A Companion to Digital 
Humanities (SCHREIBMAN et al 2004), obra de referência no campo das Humanidades Digitais 
– que alguns pesquisadores já conheciam anteriormente, mas outros ainda gostariam de explorar 
a fundo – novamente complementada com leituras de artigos esparsos com o mesmo tema (até o 
momento, KIRSCHENBAUM, 2010).  

• BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutemberg a Diderot. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

• CASTELLS, Manuel. “Revolução da Tecnologia da Informação”. In Sociedade em 
rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

• CHARTIER, Roger. Histoire culturelle, Histoire des Livres et de l'Histoire de la 
Lecture – Bilan et perspectives de recherché. Conferência. Escola São Paulo de 
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Estudos Avançados sobre a Globalização da Cultura no Século XIX. São Paulo, agosto 
de 2012. 

• FOUCAULT, Michel. “O que é um Autor?”, in Michel Foucault,  Ditos &  Escritos, 
III, Estética, Literatura e Pintura, Musica e Cinema, Rio de Janeiro,  Editora Forense, 
2009, pp. 264-298  

• FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. Lisboa: Edições 70, 2005. Trad. Antonio 
Ramos Rosa. (Les mots et les choses, Paris: Gallimard, 1966). 

• KIRSCHENBAUM, Matthew G. “What is Digital Humanities and what is it doing in 
your English department?”,  ADE BullEtin, 150, 2010. 

• SCHREIBMAN, Susan; Siemens, Ray; Unsworth, John (eds.). A Companion to Digital 
Humanities. Oxford: Blackwell, 2004.  

2.3.1 Calendário das reuniões gerais (2012-2013)  

2011 

Março  
16 – Reunião de organização (pauta: planejamento de 2011 - calendário de reuniões e 
Seminário Mindlin) 
29 – Seminário interno: “Tratamento e correção de imagens”, Vitor Hitoshi. 

Abril  
27 – Reunião de organização (pauta: Seminário Mindlin)  

Maio  
04 – Leitura e debates (Burke, Caps. 1 e 2) 
11 – Leitura e debates (Burke, Cap. 3) 
18 – Leitura e debates (Burke, Cap. 5) 
25 – Leitura e debates (Burke, Cap. 6) 

Junho  
08 –  Leitura e debates (Burke, Cap. 8) 
15 –  Leitura e debates (Burke – debate geral) 

Outubro  
26 – Reunião de organização (pauta: apresentação do plano de trabalho para o grupo de 
pesquisas, a encaminhado para o CNPq pela Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa) 

Novembro 
22 – Reunião de organização (pauta: Finalização do blog e abertura para o público;  
finalização do cadastro no CNPq) 

2012 

Fevereiro  
27 – Reunião de organização (pauta: Planejamento de 2012) 

Março  
05 – Aula:  Conceito de Signo em Saussure (profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa);  
       Leitura e debates (Foucault, Prefácio) 
19 – Leitura e debates (Foucault, Cap. 1, Las meninas) 

Abril  
09 – Leitura e debates (Foucault, Cap. 2, A prosa do mundo) 
23 – Leitura e debates (Foucault, Cap. 3, Representar) 

Maio  
21 – Leitura e debates (Foucault, Cap. 4, Falar) 

Junho  
04 –  Leitura e debates (Foucault, Cap. 5, Classificar) 
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18 –  Leitura e debates (Foucault, Cap. 5,  Classificar; Cap. 6, Trocar) 
Agosto   

15 – Leitura e debates (Foucault, Cap. 7, Os limites da representação)  
29 – Leitura e debates (Foucault, Cap. 7, Os limites da representação) 

Setembro  
12 – Leitura e debates (Foucault, O que é um autor; Chartier, Literatura, Cultura, Escrita) 
26 – Leitura e debates (Castells, Sociedade em rede) 

Outubro  
10 – Reunião especial – Seminário Bibliotecas e Humanidades Digitais 
31 – Reunião de organização (pauta: Debates sobre as leituras do ano) 

Novembro 
07 – Apresentação de novos projetos  
14 – Festividade 

Dezembro 
05 – Reunião de organização (pauta: Balanço de 2012 e planejamento de 2013) 

2013 

Abril  
11 – Seminário interno: “O projeto ‘Implementação de bancos de dados para dicionário bio-
bibliográfico de viajantes portugueses na biblioteca Brasiliana’”. Profa. Dra. Ermelinda Moutinho 
Pataca. 
25 – Seminário interno: “Projetos em Filologia e Linguística Computacional no Grupo de Pesquisas 
Humanidades Digitais: Histórico e Planejamento”. Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa 

Maio  
09 – Seminário interno:  “Análise de padrões de acesso em bibliotecas digitais - Uma introdução 
aos Estudos de Usos e Usuários da Informação”. Daniela Pires e João Marcos Cardoso. 

Junho  
13 –Seminário interno: “O Império Português  em palavras: Estudos de léxicos e seus problemas 
teórico-metodológicos para uma história dos conceitos no universo do antigo regime (séc. XVII-XVIII)”. 
Prof. Dr. Luis Filipe Silverio Lima. 

Agosto   
12 – Reunião de organização (pauta: Planejamento do 2o semestre; debates sobre as mesas 
do Seminário em outubro) 
26 – Leitura e debates (Schreibman et al. 2004, Prefácio, Introdução, Capítulo 1;   
Kirschenbaum, 2010).  
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2.4 Eventos acadêmicos 

2.4.1 Seminário Mindlin 2011  

Outubro de 2011 

O Seminário Mindlin 2011, com o tema Frei Mariano Veloso e a Tipografia do Arco do Cego 
(http://www.brasiliana.usp.br/sm2011/), foi o centro das atividades do Grupo de Pesquisas em 
2011. Alguns dos pesquisadores doutores do Grupo fizeram parte da Comissão Científica, 
coordenada pela Profa. Dra. Ana Paula Torres Megiani, e alguns dos alunos estiveram envolvidos 
nas atividades de apoio à gestão do evento. Entretanto, mais que isso, a equipe como um todo 
esteve envolvida na preparação das obras da tipografia do Arco do Cego que seriam discutidas 
pelos especialistas convidados para o evento, e que integrariam a exposição que acompanhou o 
Seminário. Assim, todos os projetos conduzidos pelas equipes de Filologia e de Descrição de 
documentos ficaram centrados nas obras envolvidas na exposição. Planejávamos, de fato, formar 
uma exposição virtual que acompanharia a exposição física. Por razões técnicas, essa exposição 
virtual não foi realizada – mas o trabalho de edição e preparação dos documentos realizado pelos 
alunos pode ficar como legado para oportunidades futuras de divulgaçãoo pública desse material 
de raro interesse para a história da edição em língua portuguesa. 

2.4.2 Escola São Paulo de Estudos Avançados 

Agosto de 2012 

Em Agosto de 2012, organizamos um dia de visitas à Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin 
como parte da programação da Escola São Paulo de Estudos Avançados sobre a Globalização da Cultura 
no Século XIX (http://www.espea.iel.unicamp.br/index.php ), a partir do convite realizado pelos 
organizadores do evento já em 2011. Em 28/08/2012, recebemos alunos de diversas partes do 
país para uma visita guiada ao prédio da Biblioteca, na ocasião em fase final das obras. A visita foi 
orientada pelo curador João Marcos Cardoso, e antecedida por uma palestra da curadora Cristina 
Antunes, sobre a formação do acervo e sua mudança para a USP. 

2.4.3 Seminário Bibliotecas e Humanidades Digitais 

 

Outubro de 2012 

Em 10 de outubro de 2012, recebemos em nosso grupo o 
Seminário Internacional “Bibliotecas e Humanidades Digitais: Além 
da Babel?”, organizado em conjunto pelo Grupo de Pesquisas 
Iconomia (ECA-USP) e a Cátedra de Estudos Judaicos 
(PUCSP). 
 
O Seminário teve como destaque o convidado Dov Winer, da 
Biblioteca Nacional de Israel e do Consórcio Europeana. 
Participaram também da mesa os professores José Luiz 
Goldfarb (PUCSP) e Gilson Schwartz (ECA-USP).  
 
No evento, discutiram-se os principais avanços e desafios do 
trabalho das disciplinas ligadas às humanidades frente às novas 
tecnologias digitais. 
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2.4.4 Dia das Humanidades Digitais 

Neste ano de 2013, participamos da organização do “Dia das Humanidades Digitais em Português e 
Espanhol” (http://dhd2013.filos.unam.mx/pt-br/), a convite de colegas do King’s College de 
Londres, da Universidade de Lisboa, e da Universidade Autónoma do México. O “Dia das 
Humanidades Digitais” é um projeto de publicação coletiva, que teve início em 2009 e pela 
primeira vez, em 2013, teve uma sua versão em Português e em Espanhol. O convite para 
organizar o evento marca o reconhecimento internacional do Grupo Humanidades Digitais, visto 
que fomos os únicos representantes do Brasil entre os organizadores da iniciativa. 

Ocorrido em 10 de junho, o evento virtual reuniu pessoas de todo o mundo que falam ou 
trabalham primordialmente nos idiomas espanhol e português, para através de texto e imagem 
registar os eventos e atividades de um dia de trabalho. O objetivo do projeto é cruzar num único 
local os labores de todos os participantes, deste modo elaborando um recurso digital com o qual 
se possa responder à questão: O que é que os humanistas digitais efetivamente fazem? Durante o Dia, os 
participantes partilharam as suas atividades de trabalho cotidianas através de texto escrito e 
fotografias publicadas numa plataforma digital de acesso livre. No seu conjunto, estas narrativas 
individuais irão ajudar-nos a identificar uma comunidade de humanistas digitais.  

Além de organizar a plataforma, nosso grupo criou seu próprio espaço, em 
http://dhd2013.filos.unam.mx/humanidadesdigitaisusp/ . 

Figura 2: Blog do Grupo de Pesquisas na plataforma “Dia das Humanidades Digitais 

 
http://dhd2013.filos.unam.mx/humanidadesdigitaisusp/   

 

2.4.5 Workshop “Construction and use of large annotated 
corpora” 

Entre 9 e 13 de setembro de 2013, o projeto temático “A Língua Portuguesa no tempo e no espaço”, 
coordenado pela Profa. Dra. Charlotte Marie Chambelland Galves, da Unicamp, organizou o 
Workshop “Construction and use of large annotated corpora” – 
(http://www.tycho.iel.unicamp.br/ws2013/ ), com a participação de pesquisadores de diversas 
universidades do Brasil, de Portugal e dos Estados Unidos dedicados à construção de grandes 
corpora para análise linguística. Alguns membros do grupo ligados aos projetos de Filologia e 
Linguística computacional participaram do evento, tendo sido uma das oficinas coordenadas pela 
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Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa e pelo Prof. Dr. Fabio Kepler – conselheiro do Grupo na 
área de Linguística Computacional. 

A programação do evento incluiu quatro dias de trabalho na Unicamp e um dia na USP, quando 
os participantes do evento foram recebidos na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. O 
programa, neste dia, incluiu uma palestra do Prof. Dr. Marcelo Finger, Professor Titular do 
Instituto de Matemática e Estatística da USP, e uma visita às instalações da Biblioteca e ao 
laboratório de digitalização.  

Além da visita desses pesquisadores, a oficina foi importante para as atividades do Grupo por ter 
envolvido, nos quatro dias de programação na Unicamp, o trabalho intensivo de 
desenvolvimento da ferramenta eDictor – desenvolvida pelo Prof. Dr. Fabio Kepler e a Profa. 
Dra. Maria Clara Paixão de Sousa já em 2007, e atualmente utilizada por diversos projetos de 
construção de corpora no Brasil e em Portugal (http://humanidadesdigitais.org/edictor/ ). O 
encontro com outros desenvolvedores e usuários da ferramenta teve como objetivo discutir 
novos rumos para seu uso, o que pode trazer impactos importantes para os projetos na área de 
Filologia de nosso grupo de pesquisas. Em particular, pode-se considerar esta como uma 
oportunidade marcante para atingirmos uma das metas dos nossos primeiros projetos, iniciados 
em 2010: a divulgação do acervo da Biblioteca Brasiliana Mindlin junto à comunidade acadêmica 
de Letras e Linguística, e a preparação filológica de obras selecionadas para fins de análise 
linguística. 

2.5 Divulgação e participação em redes virtuais 

O Grupo de Pesquisas Humanidades Digitais possui três instâncias de comunicação virtual – um 
blog, uma página na rede social Facebook, e um perfil na rede social Twitter. Tomamos essas 
instâncias de comunicação como oportunidades de interagir com uma comunidade mais ampla de 
pessoas interessadas no tema do conhecimento no mundo digital.  

Nesse sentido, importa ressaltar que, por meio das ferramentas digitais, recebemos em 2012 dois 
contatos de instituições de pesquisa estrangeiras interessadas em iniciar processos de colaboração 
com nossas pesquisas, que pretendemos concretizar em 2013 a partir da realização do I 
Seminário Internacional em Humanidades Digitais no Brasil (cf. Seção 3).  
Os indicadores fornecidos pelas ferramentas de difusão virtual do Grupo talvez também 
possibilitem medir de alguma forma quantitativa os impactos e repercussões das nossas 
atividades, neste momento inicial e no futuro. Nesse sentido, ressaltamos que nosso blog, 
http://humanidadesdigtais.org , criado em julho de 2011, recebeu 35.179 visitas até setembro de 
2013; nossa página na rede social Facebook, criada em janeiro de 2012, conta hoje com 808 
assinaturas, e nosso perfil no Twitter, criado em novembro de 2012, possui 147 seguidores. Os 
diagramas a seguir mostram esses e outros indicadores sobre as três ferramentas.  
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Diagrama 1: Indicadores do Blog Humanidades Digitais 

  
http://humanidadesdigitais.org 

 
Blog criado em julho de 2011 
Total de visualizações (em 2013): 35.179 
Total de seguidores (em 2913): 217 
Publicação mais visualizada: (533 v.):  
"O digital e as novas formas de construção do conhecimento" (13/03/2013) 

 
Diagrama 2: Indicadores da Página Humanidades Digitais no Facebook 

 
Página criada em julho de 2011 
 
Assinaturas: 808 
Pico de visitantes únicos (agosto de 2013): 1.642 
Número de publicações: 166 
Publicação mais visualizada (1.299 v.):  
“Sobre as Humanidades Digitais” (23/08/2013) 
 
 

http://www.facebook.com/pages/Humanidades-Digitais/279784655387109 

 
Diagrama 3: Indicadores do Perfil Humanidades Digitais no Twitter 

 

 
Perfil criado em novembro de 2012 
 
Total de seguidores: 147 
Número de publicações: 204 
 
https://twitter.com/HDigitais 
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3. Balanço e Perspectivas  

Neste Relatório, apresentamos alguns resultados concretos dos projetos realizadas no âmbito do 
Grupo de Pesquisas Humanidades Digitais, tais como publicações, textos editados, e documentos 
catalogados. Entretanto, como afirmamos em nossa descrição detalhada, a repercussão mais 
ampla esperada por este grupo é contribuir para a formação de um corpo consistente de reflexão 
crítica sobre a produção e difusão do conhecimento no meio digital da perspectiva das 
humanidades – e este é um resultado mais difícil de ser medido. De todo modo, pensamos que, 
nesses primeiros anos de funcionamento institucionalizado do grupo, demos alguns passos 
iniciais nessa direção.  

Em particular, acreditamos ter avançado em um dos caminhos mais importantes para os nossos 
objetivos: o de oferecer um ambiente propício para a formação de pesquisadores interessados na 
pesquisa multidisciplinar sobre o problema do conhecimento. O ano de 2012 foi importante 
nesse sentido, pois com o início de atividades mais regulares, houve uma gradual consolidação da 
equipe, e um amadurecimento nas direções das pesquisas de vários participantes – em especial, 
por parte dos alunos de graduação. Alguns deles apresentaram seus trabalhos em eventos 
importantes de suas áreas, como o “II Congresso Internacional de Linguística Histórica”, realizado na 
USP em fevereiro (cf. 2.2.1);  três alunos passaram dos projetos coletivos para projetos de 
iniciação científica mais individualizados e aprofundados, e outros dois iniciaram suas pesquisas 
de mestrado. Esperamos que os próximos anos tragam um amadurecimento acadêmico ainda 
maior desses pesquisadores, pois é nesse sentido que as atividades do Grupo poderão de fato 
frutificar.  

O ano de 2013, até o momento, tem sido marcado pela abertura de possibilidades de parcerias 
futuras com pesquisadores e instituições importantes ligadas ao campo das Humanidades 
Digitais. Até 2012, muito pouco do nosso contato com esses pesquisadores havia se dado 
presencialmente (por exemplo, no caso de Dov Winer, do consórcio Europeana, que nos visitou 
em Outubro – cf. 2.4.3). Em 2013, planejávamos criar oportunidades para aprofundar esses 
intercâmbios acadêmicos iniciados no meio virtual.  Esta é uma das motivações do nosso projeto 
de maior fôlego neste ano de 2013: o I Seminário Internacional em Humanidades Digitais no Brasil, que 
acontecerá entre 23 e 25 de Outubro.  

O Seminário será inédito no Brasil, e terá o apoio da ADHO (Alliance of Digital Humanities 
Association) e da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Acreditamos que 
esta será uma oportunidade ímpar para divulgar o campo das Humanidades Digitais no Brasil – 
de fato, pretendemos, por ocasião do Seminário, fundar a Associação das Humanidades Digitais em 
Português. Um primeiro passo já foi dado neste sentido no Workshop “Construction and use of large 
annotated corpora”, na Unicamp (cf. 2.4.5), quando os pesquisadores presentes foram convidados 
para participarem da Associação como membros-fundadores, juntamente com os pesquisadores 
do nosso grupo. O Projeto completo para o Seminário, e o parecer positivo que recebemos da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, estão no Anexo IV a este Relatório. O 
Seminário possui também uma página virtual de divulgação, em 
http://seminariohumanidadesdigitais.wordpress.com/ . 

Para o ano de 2014, planejamos duas atividades principais. A primeira é o ciclo composto por 
uma exposição e um simpósio a serem organizados pelo Prof. Dr. José da Silva Simões, no 
encerramento do “Ano da Alemanha no Brasil”. A exposição “500 Anos de Alemães no Brasil: 
Relatos de Viajantes” terá por objetivo trazer a público as obras iconográficas que representam 
o Brasil nos livros dos naturalistas alemães como fruto de suas expedições ao longo de vários 
séculos no país. Além disso, trata-se de uma forma de veicular informações mais precisas a 
respeito do conteúdo dessas obras. O evento contará com fotos, banners, e os próprios livros da 
Bibiblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Paralelamente, haverá o Simpósio “500 Anos de 
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Alemães no Brasil: Relatos de Viajantes” (nome provisório), coordenado pelo Prof. Dr. José 
da Silva Simões, pelo Prof. Dr. Willi Bolle (DLM-FFLCH-USP), pelo Sr. Eckhard Kupfer 
(Instituto Martius-Staden, São Paulo), com co-coordenação da Profa. Dra. Celeste Ribeiro 
(DLM-FFLCH-USP). Com este Simpósio pretende-se reunir pesquisadores de várias áreas 
(Literatura, Língua, Sociologia, História, Geografia) como forma de discutir a presença das 
culturas de língua alemã no Brasil e sua recepção nos países de língua alemã e deve figurar como 
um dos eventos quem encerram na USP o ano Brasil-Alemanha. 

A segunda atividade importante planejada para 2014 é um Congresso Internacional em 
Humanidades Digitais. À diferença do Seminário deste ano de 2013, o Congresso irá incluir, 
além de palestrantes convidados, a inscrição espontânea de trabalhos, a serem selecionados por 
uma Comissão Científica. O Congresso será organizado pelo nosso Grupo de Pesquisas e pela 
futura Associação das Humanidades Digitais, formando assim o primeiro dos Congressos bienais que 
a Associação pretende promover. Por ocasião do Seminário em outubro, e em encontros até o 
final do ano com outros membros da Associação, o programa do Congresso será discutido e 
delineado. 
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I. Documentação do registro do grupo no CNPq 

II. Documentação dos projetos do Grupo de História da Língua, Filologia 
e Linguística Computacional, coordenado pela Profa. Dra. Maria 
Clara Paixão de Sousa (FFLCH-DLCV) 

III. Documentação dos projetos do Grupo de Tradução – alemão, 
coordenado pelo Prof. Dr. José da Silva Simões (FFLCH-DLM) 

IV. Documentação do I Seminário Internacional em Humanidades 
Digitais no Brasil, coordenado pela Profa. Dra. Maria Clara Paixão de 
Sousa (FFLCH-DLCV) 

 
  



Humanidades Digitais | Grupo de Pesquisas | Universidade de São Paulo    
Relatório de Atividades | 2011-2013  

[ ANEXOS ] 2 

I .  Documentação do grupo no CNPq 
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http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0067607O09HQ2C  
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I I .  Relatório específ ico dos projetos coordenados 
pela Profa .  Dra .  Maria Clara Paixão de Sousa 
(DLCV-FFLCH) 
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Projetos em História da Língua, Filologia e Linguística 
Computacional 

 
Coordenação 
Profa. Dra. Maria Clara Paixão de Sousa (Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) 
 
 
Pesquisadores 
 
Pesquisadores em 2013 

1. Bruna Baldini de Miranda, Mestranda em Filologia e língua portuguesa 
(Bolsista FUSP, 2013) 

2. Daniela Cristina Magalhães de Jesus, Graduanda em Letras  
(Bolsista do Programa Aprender com Cultura e Extensão, 2012-2013) 

3. Elena Lombardo, Mestranda em Filologia e língua portuguesa  
(Sem bolsa, 2013) 

4. Gilcélia de Menezes da Silva, Doutoranda em Filologia e língua portuguesa  
(Bolsista FUSP, 2013) 

5. Helder Rossi Santos Souza, Mestrando em Filologia e língua portuguesa  
(Sem bolsa, 2013) 

6. Lucas Lopes Giron, Graduando em Letras  
(Bolsista do Programa Ensinar com Pesquisa, 2011; Bolsista FUSP, 2012-2013) 

7. Márcia de Aparecida Santos Mendes, Graduanda em Letras  
(Bolsista do Programa Ensinar com Pesquisa, 2010-2011; Bolsista FUSP, 2012-2013) 

8. Marilia Gabriela de Almeida, Graduanda em Letras  
(Bolsista do Programa Aprender com Cultura e Extensão, 2013) 

9. Taís Aparecida Pereira Pinheiro, Graduanda em Ciência da Computação  
(Bolsista do Programa Aprender com Cultura e Extensão, 2013) 

 
Pesquisadores em 2010-2012 

1. Antonia Juliana Ferreira Bueno Barbosa, Graduanda em Física  
(Bolsista do Programa Aprender com Cultura e Extensão, 2011-2012) 

2. Fabiana Marcondes Ferraz, Graduanda em Letras  
(Bolsista do Programa Ensinar com Pesquisa, 2010) 

3. Heloisa Machado da Silva Simizu, Graduanda em Letras 
(Bolsista do Programa Aprender com Cultura e Extensão, 2011-2012) 

4. Jáderson Johnattan Porto, Graduando em Letras  
(Bolsista do Programa Ensinar com Pesquisa, 2010) 

5. Leila Rosa de Oliveira, Graduanda em Letras  
(Bolsista do Programa Ensinar com Pesquisa, 2010-2011) 

6. Mariana Cristine de Almeida, Graduanda em Letras  
(Bolsista FUSP, 2010) 

7. Natália de Oliveira Carvalho, Graduanda em Letras  
(Bolsista FUSP, 2010) 

8. Renato da Silva Fonseca, Graduando em Letras pela Universidade de São Paulo  
(Bolsista do Programa Ensinar com Pesquisa, 2011) 

9. Thelma Tavares Dias, Graduanda em Letras  
(Bolsista do Programa Ensinar com Pesquisa, 2010) 
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Projetos coletivos financiados (2010-2013) 

1. Edições filológicas na Brasiliana Digital. Programa Ensinar com Pesquisa, Pró-
reitoria de graduação, Universidade de São Paulo. Março de 2010 a fevereiro de 2011. 

2. Descrição de documentos iconográficos em línguas estrangeiras na Brasiliana 
Digital.  Programa Aprender com cultura e extensão, Pró-reitoria de cultura e extensão 
universitária, Universidade de São Paulo. Agosto de 2010 a julho de 2011. 

3. Edições filológicas e processamento automático de textos na Brasiliana Digital. 
Projeto de Pesquisa. Programa Ensinar com Pesquisa, Pró-reitoria de graduação, 
Universidade de São Paulo. Março de 2011 a Fevereiro de 2012.  

4. O processamento digital de imagens e a descrição de documentos iconográficos 
na Brasiliana Digital. Projeto de Pesquisa. Programa Aprender com cultura e extensão, 
Pró-reitoria de cultura e extensão universitária, Universidade de São Paulo. Agosto de 2011 
a Julho de 2012.  

5. Edições Filológicas na Brasiliana Digital: Construção de um corpus de 
informações ligadas. Programa Ensinar com Pesquisa, Pró-reitoria de graduação, 
Universidade de São Paulo. Março de 2012 a Fevereiro de 2013.  

6. Formação de bancos de dados a partir de obras de referência na Biblioteca 
Brasiliana Digital - Uma experiência-piloto. Programa Aprender com cultura e 
extensão, Pró-reitoria de Cultura e Extensão, Universidade de São Paulo. Agosto de 2012 a 
Julho de 2013. 

7. Formação de bancos de dados a partir de obras de referência na Biblioteca 
Brasiliana Digital - Uma experiência-piloto. Programa Aprender com cultura e 
extensão, Pró-reitoria de Cultura e Extensão, Universidade de São Paulo. Agosto de 2013 a 
Julho de 2014. 

1. Resumo dos projetos 

O objetivo dos projetos na área de História da Língua, Filologia e Linguística Computacional do 
Grupo de Pesquisas Humanidades Digitais é desenvolver instrumentos para pesquisas linguísticas 
com base no acervo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da Universidade de São 
Paulo, por meio da prospecção de materiais de interesse e do desenvolvimento e aplicação de 
métodos de preparação editorial e de instrumentação computacional para extração automática de 
informação dos textos mais antigos.  

Esperamos com isso fundar os alicerces para a exploração do acervo da Biblioteca por estudiosos 
da história da língua, bem como formar as bases humanas, tecnológicas e materiais para o 
aproveitamento futuro do acervo pela comunidade de pesquisa em geral. 

O acervo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin pode ser considerado como um 
tesouro para o estudo da história da língua portuguesa no Brasil.  Com o seu expressivo conjunto 
de livros e manuscritos, a Brasiliana de Mindlin –  a mais importante coleção do gênero formada 
por um particular na história do país – comporta obras de literatura brasileira e portuguesa, 
relatos de viajantes, manuscritos históricos e literários (originais e provas tipográficas), periódicos, 
livros científicos e didáticos (cf. Mindlin, 2005). Entre as inúmeras preciosidades, destacam-se 
uma das mais completas coleções de obras do século XVI ao XIX escritas por viajantes pelo 
interior do Brasil; exemplares de primeiras edições de diversos literatos do século XIX e XX; 
manuscritos raros, como um dos poucos exemplares conhecidos da Notícia do Brasil de Gabriel 
Soares de Souza de 1580; os primeiros exemplares da imprensa régia no Brasil no início do século 



Humanidades Digitais | Grupo de Pesquisas | Universidade de São Paulo    
Relatório de Atividades | 2011-2013  

[ ANEXOS ] 7 

XIX; e  coleções raríssimas de revistas científicas do século XIX e XX. Por suas características 
textuais e materiais, essas e outras obras do acervo representam um universo documental único 
para o estudioso da língua portuguesa.   

A iniciativa de se iniciar uma linha de pesquisa em História da Língua junto à Brasiliana de 
Mindlin partiu, justamente, da observação desse grande potencial latente da Biblioteca como 
documentação linguística. Tomamos por missão impulsionar a revelação desse potencial, 
catalogando e preparando o acervo para futuras pesquisas sediadas na USP e em outras 
instituições.  

As pesquisas que vimos conduzindo desde 2009 junto à Biblioteca justificam-se assim, antes de 
tudo, pela contribuição que o acervo Brasiliana representa para os estudos sobre a língua 
portuguesa no Brasil, frente à riqueza e raridade do material ali reunido.  

Observamos, além disso, que a iniciativa de digitalização destes documentos reforça ainda mais o 
valor do acervo para os estudos históricos da língua, sobretudo do ponto de vista da vertente 
mais atual da Linguística Histórica, voltada para a exploração do potencial de pesquisa 
representado pelo adensamento da circulação de textos antigos no meio eletrônico, aproveitando 
e sistematizando este material como universo empírico de estudo (cf. Paixão de Sousa 2007[b]). É 
fato que a pesquisa histórica sobre a língua no Brasil vem alcançando importância central nas 
últimas décadas, com a retomada do interesse pelo olhar diacrônico e a renovação da relevância 
teórica dos estudos da mudança linguística em diferentes quadros (entre outros, com Mattos e 
Silva 1988, Galves & Galves 1995, Kato & Roberts 1996, Castilho 1998). Testemunha disso é a 
vigorosa atuação de diferentes grupos de pesquisa centrados nesta área nas diferentes instituições 
universitárias brasileiras, notadamente na própria Universidade de São Paulo, no âmbito do 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (instituição-chave neste Projeto, onde sua 
coordenadora atua como docente). Esse processo trouxe, como consequência, a intensificação do 
trabalho filológico no Brasil (cf. Megale & Cambraia, 1999). E, para boa parte das pesquisas 
realizadas a partir da década de 1990, a junção dos estudos diacrônicos com a prática de edição de 
textos passa a conferir centralidade para um terceiro campo: a Lingüística Computacional e de 
Corpus, compreendida como o trabalho com o dado de língua em meio eletrônico.  

No plano internacional e brasileiro, esse crescimento vem sendo revelado pela construção de 
grandes corpora anotados, destacando-se, no âmbito da língua portuguesa, os corpora 
contemporâneos Lácio-Web24 e Corpus Dialectal do Português25; e os históricos Corpus Informatizado do 
Português Medieval26, e Corpus Histórico do Português Tycho Brahe27. Os projetos em História da Língua, 
Filologia e Linguística Computacional em nosso grupo são integrado por especialistas 
diretamente envolvidos nesses avanços recentes, o que nos permite a realização de pesquisas de 
ponta na área.  

Interessa observar que essa intensificação do trabalho com textos antigos no meio eletrônico faz 
reviver hoje algumas das questões caras à filologia e à crítica textual em todos os tempos. De fato, 
os estudos históricos realizados com base em textos antigos dependem, antes de tudo, da garantia 
da fidelidade às formas originais dos textos; entretanto, para os estudos com base em corpora 
eletrônicos, esse pressuposto fundamental precisa conviver com requerimentos impostos pela 
vertente computacional e linguística – tais sejam: a necessidade de quantidade, agilidade e 
automação no trabalho estatístico de seleção de dados. A conjunção dessas vertentes é o principal 
desafio do trabalho de edição especializada e análise linguística de textos antigos no meio 
eletrônico hoje (cf. Paixão de Sousa, 2005, 2007[b], 2013).   

                                                
24 Cf. <http://www.nilc.icmc.usp.br/lacioweb/> 
25 Cf. <http://www.clul.ul.pt/sectores/variacao/cordialsin/projecto_cordialsin_descricao.php> 
26 Cf. <http://cipm.fcsh.unl.pt/> 
27 Cf. <http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/> 
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O presente projeto ecoa, assim, as tendências mais atuais da pesquisa histórica sobre a língua no 
Brasil: parte da concepção da Linguística Histórica como área fundamentalmente multidisciplinar, 
alimentada pelos campos da História e da Linguística (formando o campo de reflexão onde se 
articulam diferentes concepções de língua, e diferentes concepções de história, cf. Paixão de 
Sousa 2006[a]); e orienta seu horizonte metodológico pela aliança entre conceitos e metodologias 
da filologia tradicional e avanços tecnológicos da área de processamento artificial da linguagem 
escrita (cf. Paixão de Sousa 2007[a],[b], 2013). Buscamos, nesse contexto, uma abordagem global 
do texto, refletida na integração entre diferentes planos de análise, e possibilitada sobretudo pela 
aliança entre a filologia tradicional e a linguística computacional. A exploração dessa fronteira de 
pesquisa fundamenta-se em experiências anteriores que mostraram alguns caminhos promissores 
para respondermos aos desafios colocados para a construção de um acervo digital de textos 
antigos. 

Acreditamos, ainda, que os estudos sobre a história da língua nos moldes propostos em nossos 
projetos contribuirão na formação da biblioteca digital e no desenvolvimento de pesquisas em 
torno do acervo a partir de outros campos. A instrumentação dos textos para fins de pesquisa 
linguística pode constituir um apoio significativo para outras áreas acadêmicas interessadas na sua 
exploração, aprofundando a qualidade da difusão dos textos  - e ao mesmo tempo, a aplicação de 
novas tecnologias de difusão digital pode ampliar o alcance do acervo junto ao público geral. O 
horizonte de metas mais geral de nossos projetos, assim, incluem o impacto da difusão e 
democratização do conhecimento guardado no acervo no público leitor geral e acadêmico: a 
digitalização do acervo é um empreendimento de fôlego, que poderá mais que simplesmente 
reproduzir eletronicamente o conteúdo físico da Biblioteca. Idealiza-se de fato a ampliação do 
alcance do acervo como parte de uma ampla reflexão sobre os impactos culturais e sociais da 
formação das bibliotecas digitais, concebendo-se a vocação da preservação da cultura a partir de um 
conceito crítico de difusão do conhecimento. 

Assim, nossos projetos trazem para a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin um campo de pesquisa 
avançada, representado pela inclusão da pesquisa em Linguagem Humana e Tecnologia na 
construção de bibliotecas digitais, abrindo o horizonte para o fortalecimento das relações entre as 
humanidades e o uso das tecnologias informáticas. Nesta proposta, a pesquisa em linguística 
computacional aparece como ponto de partida e de suporte para a preparação das obras para fins 
de análise linguística, instrumentando os textos para reconhecimento e extração automática de 
estruturas. Essa instrumentação gera como subprodutos as interpretações editoriais e a 
possibilidade de processamento computacional dos textos com variação de grafia, facilitando a 
leitura e as buscas por conteúdo nos textos mais antigos. Tais resultados têm importantes impactos 
na ampliação da difusão dos textos, tanto por favorecem a pesquisa acadêmica em diversas áreas, 
como por possibilitarem a democratização do público leitor geral. Acreditamos, por isso, que a 
preparação dos textos para fins de pesquisa linguística contribuirá, a um tempo, para a meta de 
produzir material para pesquisas acadêmicas de ponta, e para democratizar a difusão dos conteúdos 
do acervo. 

Assim, os projetos na área de Linguística Histórica, Filologia e Linguística Computacional junto à 
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin se justificam, de um lado, pela importância do 
acervo da Biblioteca  para o estudo da Língua Portuguesa, e de outro lado,  pelas contribuições 
que os estudos linguísticos e filológicos podem trazer para o desenvolvimento da pesquisa em 
torno do acervo.  

Com esse horizonte em mente, desde 2009 conseguimos reunir um grupo de alunos de graduação 
e pós-graduação em letras em torno do desafio inicial de preparar edições filológicas em meio 
digital que permitam o tratamento computacional dos textos mais antigos do acervo da Biblioteca 
Mindlin para futuras pesquisas. Entre 2010 e 2013, nossas pesquisas experimentais foram 
conduzidas graças a sete projetos financiados pela Universidade – nos programas Ensinar com 
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Pesquisa, da Pró-reitoria de Graduação, e Aprender com Cultura e Extensão, da Pró-reitoria de Cultura 
e Extensão Universitária, que nos concederam um total de dezoito bolsas de iniciação científica.  

Nesses projetos, produzimos a edição filológica de treze obras da Biblioteca Mindlin escritas 
entre os séculos XVII e XIX, resultados apresentados pelos alunos em diversos eventos 
científicos (cf. seção 2). Cada uma dessas obras está disponível em diferentes versões: o texto 
original “puro”, corrigido quanto aos erros de reconhecimento automático de caracteres; o texto 
com ortografia atualizada; glossários de variação ortográfica (incluindo abreviaturas), e anotação 
de estruturas linguísticas (nos níveis lexical e morfossintático). A metodologia de trabalho 
desenvolvida para esse processo de edição funda-se em estudos conduzidos pela coordenadora 
dos projetos desde 2004, e é hoje internacionalmente reconhecida como trabalho de ponta na 
edição filológica eletrônica no âmbito da língua portuguesa, tendo sido também apresentada e 
avaliada em diversas publicações e eventos científicos (cf. Paixão de Sousa 2007[a],[b], 2013; 
Paixão de Sousa et al., 2010[a],[b]).  

O corpus formado pelas treze obras editadas pelo grupo nesses moldes pode ser aproveitado 
para diferentes finalidades. Em primeiro lugar, os textos editados poderiam ser absorvidos pela 
própria Biblioteca Brasiliana Digital – já que uma das etapas da edição filológica foi a correção 
dos resultados do reconhecimento automático de caracteres. Esses resultados, antes da correção, 
representam uma taxa de até 40% de erros – o que está longe de favorecer a busca textual nas 
obras, tais como atualmente disponíveis na Brasiliana Digital (cf. Paixão de Sousa 2009, 2010, 
2011). Entre os resultados da edição filológica, estão os mesmos textos com 100% de correção, 
possibilitando portanto uma busca textual acurada. Além disso, em consonância com nossos 
objetivos iniciais, os textos filologicamente editados podem passar a fazer parte de corpora 
históricos produzidos por outros grupos de pesquisa; concretamente, temos o plano de torna-los 
disponíveis para a análise sintática automática desenvolvida pela equipe do Corpus Tycho Brahe, 
na Unicamp – parceiros de longa data de nossas pesquisas, responsáveis pelo desenvolvimento de 
parte da metodologia de edição. 

Assim, como balanço das pesquisas realizadas entre 2010 e 2013, apresentamos como resultado 
principal os treze textos editados e a tecnologia desenvolvida para a edição filológica eletrônica. 
Importa salientar, ainda, o caráter formador desses projetos para os alunos da área de letras. A 
metodologia de pesquisa pela qual optamos, ao conjugar os campos da filologia e linguística 
histórica com o campo da ciência da computação, representa a abertura de uma linha de pesquisa 
tradicional para a realidade atual da interdisciplinaridade. Para o aluno de letras, trata-se de uma 
oportunidade de conhecer campos tecnológicos inovadores, o que só terá a contribuir para sua 
formação pessoal e ampliação de seus horizontes futuros de inserção no mundo da pesquisa 
acadêmica e no mercado de trabalho. Esse caráter interdisciplinar fundamental reflete-se ainda no 
ambiente de trabalho que se oferece aos bolsistas do projeto, que pode reunir pesquisadores das 
áreas exatas, das ciências da informação e da história, entre outros, propiciando um espaço de 
diálogo e interação extremamente favorável a uma experiência universitária contemporânea, 
estimulante, e formadora.  
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2. Obras da Biblioteca Brasil iana Guita e José Mindlin Editadas 
entre 2010 e 2013  

2.1. Obras editadas até 2013 

 

Título:  Cartas que escreveo o Marques de Montalvam, sendo Viso Rey do 
Estado do Brasil, ao Conde de Nassau, que gouernaua as armas em 
Pernambuco [...] 
Autor:  Jorge Mascarenhas (Marquês de Montalvão) 
Data:  1642 
No. de palavras:  1,213 
Brasiliana Digital (handle): 01202700 
Número Dedalus:  2360528 
Editado em: 2010  

 

 

Título:  Trattado das tregoas e suspensao do todo o acto de hostilidade e 
bem assi de navegaçao, commercio e juntamente socorro [...] 
Autor:  Desconhecido 
Data: 1642 
No. de palavras: 3,454 
Brasiliana Digital (handle): 01936100 
Número Dedalus:  2365873 
Editado em: 2010 
 

 

 

Título:  Nova Lusitania, historia da guerra Brasilica 
Autor: Francisco de Brito Freire  
Data: 1645 
No. de palavras: 21,725 
Brasiliana Digital (handle): 00727000 
Número Dedalus:  2357078 
Editado em: 2010 
 

 

  

Título: Sucesso della guerra de portugueses Levantados em 
Pernambuco Contra Olandeses [...] 
Autor: Desconhecido 
Data: 1646 
No. de palavras: 4,285 
Brasiliana Digital (handle): 01752400 
Número Dedalus:  2364576 
Editado em: 2010 
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 Título:  
Relaçam dos sucessos da armada, que a Companhia Geral do Comercio 
expedio ao Estado do Brasil o anno passado de 1649 [...] 
Autor: Francisco Manuel de Melo 
Data: 1650 
No. de palavras: 2,142 
Brasiliana Digital (handle):  
Número Dedalus:  2359676 
Editado em: 2010 

 

 

Título: Relação da entrada que fez o excellentissimo, e reverendissimo 
senhor D. Fr. Antonio do Desterro Malheyro Bispo do Rio de Janeiro 
[...] 
Autor: Luís Antonio Rosado da Cunha 
Data: 1747 
No. de palavras: 3,632 
Brasiliana Digital (handle): 03908100 
Número Dedalus:  2381585 
Editado em: 2010 

 

 

Título: Queda que as mulheres tem para os tolos 
Autor: Desconhecido 
(Machado de Assis, trad.) 
Data: 1862 
No. de palavras: 4,554 
Brasiliana Digital (handle): 00211100 
Número Dedalus:  2353317 
Editado em: 2010 
 

 

 

Título: Helminthologia Portugueza 
Autor: Jacques Barbut (José Mariano da Conceição Veloso, trad.) 
Data: 1799 
No. de palavras: 24,358 
Brasiliana Digital (handle): 03894300 
Número Dedalus: 2381448 
Editado em: 2011 
 

 



Humanidades Digitais | Grupo de Pesquisas | Universidade de São Paulo    
Relatório de Atividades | 2011-2013  

[ ANEXOS ] 12 

 

Título: Aviario brasilico ou Galleria ornithologica das aves indigenas do 
Brasil 
Autor: José Mariano da Conceição Veloso 
Data: 1800 
No. de palavras: 10,210 
Brasiliana Digital (handle): 03892800 
Número Dedalus:  2381433 
Editado em: 2011 
 

 

 

Título: Cartas sobre elementos de botânica 
Autor: J.J. Rousseau 
Data: 1801 
No. de palavras: 24,197 
Brasiliana Digital (handle): 03893000 
Número Dedalus:  2381435 
Editado em: 2011 

 

 

Título:  Arte de grammatica da lingoa mais usada na costa do Brasil 
Autor:  José de Anchieta 
Data: 1595 
No. de palavras: 30,631 
Brasiliana Digital (handle): 00059200 
Número Dedalus:  2352091 
Editado em: 2012 
 

 

 

Título: Carta fazendo a descripção das innumeras coisa naturaes, que 
se encontram na provincia de S. Vicente hoje S. Paulo [...] 
Autor: José de Anchieta 
Data: 1900 (ed) 
No. de palavras: 26,718 
Brasiliana Digital (handle): 00060000  
Número Dedalus:  2352099 
Editado em: 2012 

 

2.2 Obras em edição (2012/2013) 
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Título: Bibliotheca Historica de Portugal, e seus dominios 
ultramarinos: na qual se contem varias historias daquelle, e destes 
[...] 
Autor: José Carlos Pinto de Sousa 
Data: 1801 
No. de palavras:  
Brasiliana Digital (handle): 00288700 
Número Dedalus:  2353924 
 

 

Título: Diccionario Bibliographico Portuguez 
Autor: Inocêncio Silva 
Data: 1858 
No. de palavras:  
Brasiliana Digital (handle): 016843 
Número Dedalus:  2364064 

 

Título: Diccionario bibliographico brazileiro 
Autor: Augusto Victorino Alves Sacramento Blake 
Data: 1883 
No. de palavras:  
Brasiliana Digital (handle): 00295710 
Número Dedalus:  2368487 
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I I I .  Relatório específ ico dos projetos coordenados 
pelo Prof.  Dr. José da Si lva Simões (DLM-FFLCH) 
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Catalogação, descrição e edição de documentos impressos 
em língua alemã na Brasiliana Digital: a representação do 
Brasil na visão dos viajantes 

 
Coordenação 
Prof. Dr. José da Silva Simões (Departamento de Letras Modernas, Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas) 
 
Co-responsável pelo projeto:  
Daniela Pires (Bibliotecária, Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin) 
 
Alunos/pesquisadores 
Luiz Ricardo Oliveira (2013-2014) 
(Bolsista Programa Aprender com Cultura e Extensão) 
 
Luciana de Fátima Cândido (2010-2012; 2013-2014) 
(Bolsista Programa Aprender com Cultura e Extensão; atualmente não possui financiamento de sua 
pesquisa/trabalho) 
 
Jonatas Furtado do Amaral (2011-2012) 
(Bolsista Programa Aprender com Cultura e Extensão) 

 

1. Resumo 

Com o seu expressivo conjunto de livros e manuscritos (cerca de 40.000 volumes), a Brasiliana de 
Mindlin é considerada a mais importante coleção do gênero formada por um particular, 
comportando obras de literatura brasileira e portuguesa, relatos de viajantes, manuscritos 
históricos e literários (originais e provas tipográficas), periódicos, livros científicos e didáticos (cf. 
Mindlin, 2005).  Entre as inúmeras preciosidades, destaca-se uma das mais completas coleções de 
obras do século XVI ao XIX escritas por viajantes pelo interior do Brasil, constituída em sua 
maioria por textos escritos em outros idiomas, onde os mais significativos são: alemão, latim e 
francês. Estes livros trazem em seu conteúdo uma infinidade de documentos iconográficos, que 
retratam o Brasil em diferentes épocas. 
Uma das preocupações da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, por meio de sua Biblioteca 
Digita é oferecer aos usuários o acesso a esse material iconográfico, por meio de m banco de 
dados de imagens. Desta forma, um dos requisitos necessários é a descrição bibliográfica 
minuciosa dos documentos iconográficos. 
Esta descrição está relacionada à produção de metadados, que devidamente organizados e 
estruturados garantem que a informação seja localizada e possa ser utilizada. O desafio 
encontrado está na padronização da descrição que precisa atender a diferentes públicos e usos, 
principalmente quando estes documentos estão em línguas estrangeiras. Para auxiliar no processo 
de recuperação destes documentos, é necessária a tradução de algumas informações importantes 
das iconografias como: título do livro, legenda da imagem, além de outras informações 
complementares que permitirão ao público em geral o acesso a estes conteúdos de forma plena e 
eficiente.  
Diante dos questionamentos relacionados à representação dos documentos iconográficos e de 
seu conteúdo, conduzimos um projeto piloto voltado para a construção de uma metodologia de 
descrição iconográfica dos relatos de viagens presentes no acervo. O projeto denominado 
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inicialmente “A descrição de documentos iconográficos em línguas estrangeiras na 
Brasi l iana Digi ta l”, fomentado pelo Programa Aprender com Cultura e Extensão, da Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, teve como meta 
específica produzir as descrições dos documentos iconográficos das obras em língua estrangeira 
do acervo Brasiliana, em especial das línguas: alemã, francesa e latina, com a correta tradução dos 
títulos, legendas e demais informações relativas às imagens, por meio de um trabalho 
interdisciplinar entre a Biblioteca Mindlin e o Departamento de Letras Modernas da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Sua principal finalidade foi ampliar o acesso a esse 
catálogo por parte de mecanismos de busca por meio da uniformização do catálogo de 
iconografia (banco de imagens) do acervo digital.  
Em termos gerais, o Projeto de Catalogação de Obras Alemãs tem por objetivo permitir aos 
usuários da Biblioteca Brasiliana, tanto do espaço físico como também do seu ambiente virtual, o 
acesso ao conteúdo dos documentos impressos em língua alemã através de uma descrição que 
leve em consideração a questão imagética que envolve a descrição do Brasil feita por viajantes, 
naturalistas e pensadores que escreveram em língua alemã. Os alunos envolvidos nesse projeto 
deverão participar da catalogação das obras e produzir resenhas das obras em língua alemã 
depositadas na Biblioteca Brasiliana. Este projeto pretende ser o passo inicial de uma série de 
estratégias que envolvem a divulgação do acervo em língua alemã, que, em sua primeira fase, 
prevê a catalogação das obras, descrição e edição dos documentos impressos em língua alemã, 
para uma etapa posterior de divulgação do acervo através de uma série de atividades que vão 
desde a organização de exposições do acervo no espaço da Brasiliana, bem como a divulgação em 
escolas de ensino fundamental e médio da rede pública e particular. 
 
 Este projeto insere-se nas atividades do grupo de pesquisa em Humanidades Digitais, 
sediado na Biblioteca Mindlin, cujas principais atividades abrangem:  

• Revisão e correção dos textos (títulos, legendas, e outras informações) do catálogo 
em língua alemã, disponível pelo Banco de Dados da USP – Dedalus 
(dedalus.usp.br).  

• O desenvolvimento de um processo tradutório específico para as legendas inseridas 
nas iconografias dos livros denominados literatura de viagem. A equipe busca criar 
um método de tradução para os principais desafios encontrados ao longo do 
processo tradutório, tais como: a tradução de topônimos, a interpretação da 
tipografia gótica, termos históricos, documentos cartográficos, nomes científicos, 
dados antropológicos ou etnográficos e quando necessário, a criação de legendas. 

• Inserção das informações traduzidas no catálogo e descrição das informações dos 
documentos iconográficos como, por exemplo: autorias (gravadores, pintores, 
ilustradores etc.), títulos, datas e locais de publicação que muitas vezes são distintos 
da obra que elas integram; 

• Definição de uma metodologia de descrição bibliográfica de imagens digitais com o 
objetivo de uniformizar a descrição de documentos iconográficos em línguas 
estrangeiras, inclusive para os casos em que as imagens não possuem título ou outra 
informação, com base no formato de metadados Dublin Core. 
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2. Obras pesquisadas e catalogadas até 2013 

ALLGEMEINE Histoire der reisen zu wasser und Lande; oder sammlung aller reisebeschreibungen welche bis 
iko in verschie denen sprachen von allen volkern herausgegeben worden, und einen vollstandigen beigriff von der 
neuern erdbeschreibung und geschichte machen; worinnen der wirkliche zustand aller nativnen vorgestellet, und das 
merkwúrdigste, núklichte und wahrhastigste in Europa, Asia, Africa, und America, [...]. Leipzig: Den 
Arkstee und Merkus, 1747-48. 2 v. 
Disponível em: http://www.brasiliana.usp.br/node/1062 
 
BURMEISTER, Karl Hermann Konrad. Reise nach Brasilien durch die provinzen von Rio de Janeiro und 
Minas Geraes. Mit besonderer Rucksicht auf die naturgeschichte der Gold und Diamantendistricte von Dr. 
Hermann Burmeister, Prof. v Zoologie zu Halle. Mit eine karte. Berlin: Drick von Georg Reimer, 1853. 
vii, 608 p. 
Disponível em : http://www.brasiliana.usp.br/node/732 
 
HUMBOLDT, Alexander von; BONPLAND. Aimé. Des Freiheren Alexander von Humboldt und 
Aimé Bonpland reise in die Aequinoctial-Gegeden des neuen Continents, fur die reifere Jugend zur belehrenden 
unterhaltung bearbeitet von G. A. Wimmer. Wien: Gedrickt und im Verlage bei Carl Gerold, 1844. 4 v. 
Disponível em : http://www.brasiliana.usp.br/node/881 
 
LANGSDORFF, Georg Heinrich. Bemerkungen auf einer Reise um dir Welt in den Jahren 1803 bis 1807 
von G.H. von Langsdorf. Kaiser-Russichen Hofrath [...]. Frankfurt am Main: In Verlag bei Friedrich 
Wilmans, 1812. 2 v. 
Disponível em: http://www.brasiliana.usp.br/node/1099 
 
LANGSDORFF, Georg Heinrich. Bemerkungen uber Brasilien. Mit gewissenhafter Belehrung fur 
auswanderde Deutsche, von G. H. Langsdorff Kaiserlich Russischen General-Consul in Brasilien und mehrerer 
Orden Ritter. Heidelberg: Verlag von Karl Groos, 1821. 107 p. 
Disponível em: http://www.brasiliana.usp.br/node/1099 
 

3. Obras a serem lançadas em 2013 

SETEMBRO: COLEÇÃO MARTIUS E SPIX 

MARTIUS, C. Fr. Ph. von;  Spix,  J. B. von - Delectus Animalium Articulatorum, quae in quae in 
itinere per brasiliam annis MDCCCXVII – MDCCCXX. Monachii, 1830. 
 
SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Philip von - Reise in Brasilien. München: 
Gedruckt bei M. Lindauer, 1823. 1 v. 
 
SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Philip von - Reise in Brasilien. München: 
Gedruckt bei M. Lindauer, 1828. 2 v. 
 
SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Philip von - Reise in Brasilien. München: 
Gedruckt bei M. Lindauer, 1831. 3 v.  
 
SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von - Reise in Brasilien : George 
Iaquet's verlagsbushhandlung,1854. 
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MARTIUS 
 
MARTIUS, C. Fr. Ph. von .Nova genera et species plantarum [...] quas in intinere per brasiliam 
annis MDCCCXVII – MDCCCXX. Monachii: Typis Lindaueri, 1824. Volume 1. 
 
MARTIUS, C. Fr. Ph. Von. Nova genera et species plantarum [...] quas in intinere per brasiliam 
annis MDCCCXVII – MDCCCXX. Monachii: Typis Lindaueri, 1826. Volume 2. 
 
MARTIUS, C. Fr. Ph. Von. Nova genera et species plantarum [...] quas in intinere per brasiliam 
annis MDCCCXVII – MDCCCXX. Monachii: Typis Lindaueri, 1829. Volume 3. 
 
MARTIUS, C. Fr. Ph. von. Icones selectae plantarum cryptogamicarum. Monachii , 1838-1834. 
 
MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von - Beitrãge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerika's zumal 
Brasiliens. Leipzig: Friedrich Fleisher, 1867.  2 v. 
 
MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von - Die Physiognomie des Pflanzenreiches in Brasilien, eine Rede, 
gelesen in der zur Feier der fünfundzwanzigjãhrigen glorreichen Regierung Seiner Majestãt des Kõnigs am 14. 
Februar 1824 gehaltenen ausserordentlichen festichen Sitzung der kõnigl baieriechen Akademie der 
Wissenschaften von Dr. [...]. München: Gedruckt bei M. Lindauer, s.d. 36p. 
 
MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von - Systema de materia medica vegetal brasileira. Rio de 
Janeiro: Eduardo Henrique Laemmert, 1854. 
 
MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von - Von dem Rechtszustande unter den Ureinwohnern Brasiliens. 
Eine Abhandlung, von Dr. C.F.Ph. von Martius, Ritter des Civil-Verdienstordens der Bayr. Krone, Mitgliede 
der Kõningl. Akademie der Wissenschaften, Professor, Mitvorstande und zweiten Conservator des Kõnigl. botan. 
Gartens. München; Leipzig: Friedrich Fleisher, 1832. iv, 86p., 20p. 
 

SPIX 
 
SPIX, Johann Baptist von. Animalia nova - Lacertarum - testudinum – ranarum. München: 
Gedruckt bei M. Lindauer, 1825. 
 
SPIX, Johann Baptist von. Avium species novae [...] quas in itinere per brasiliam annis 
MDCCCXVII – MDCCCXX. Munique: Typis Franc. Seraph. Hübschmanni, 1824. v1.  
 
SPIX, Johann Baptist von. Avium species novae [...] quas in itinere per brasiliam annis 
MDCCCXVII – MDCCCXX. Munique: Typis Franc. Seraph. Hübschmanni, 1825. 
 
SPIX, Johann Baptist von. Selecta genera et species piscium [-] Testacea fluviatilia. München: 
Gedruckt bei M. Lindauer, 1829.  
 
SPIX, Johann Baptist von . Simiarum et vespertilionum brasiliensium species novae [..], ou 
histoire naturelle des espèces nouvelles de singes et de chauves-souris observées et recueillies 
pendant le voyage dans l’intérieur du Brésil executé par ordre de S. M. Le Roi de Bavière dans les 
années 1817, 1818, 1819, 1820, publié par Jean de Spix, [...].Monachii: Typis Francisci Seraphici 
Hübschmanni, 1823. 
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SPIX, Johann Baptist von - Brasilien in seiner Entwicklung seit der Entdeckung bis auf unsere Zeit. Eine 
Rede zur Feyer des Maximilian-Tages, in der õffentliche Sitzung der Academie der Wissenschaften gehalten von 
Johann von Spix [...]. Munchen: Michael Lindauer, 1821. 44p. 
 
SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Firedrich Philip von - Atlas zur Reise in Brasilien von dr. 
von Spix und dr. von Martius. s.l.p.: s.c.p., s.d. s.p. 

OUTUBRO 

THERESE, Prinzessin von Bayern. Meine Reise in den Brasilianischen Tropen. Berlin: Verlag von 
Dietrich Reimer, 1897. xvi, 544 p. 

DEZEMBRO 

KOCH-GRUNBERG, Theodor. Anfãnge der Kunst im Urwald. Indianer-Hand-zeichnungen auf seinen 
Reisen in Brasilien gesammelt von Dr. [...]. Berlin: Verlagt bei Ernst Wasmuth, [19-?]. xv, 70 p., 63 f. 
com desenhos, viii p. 

4. Planejamento de Atividades - 2014 

JANEIRO 

POHL, Johann Baptist Emanuel - Atlas zur Beschreibung der Reise in Brasilien von Johann Emanuel 
Pohl. erster Theil. Wien: 1832. 
 
POHL, Johann Baptist Emanuel - Reise im Innern von Brasilien - aus allerhochsten Besehl seiner Majestat 
des Kaisers von Osterreich, Franz des Ersten, in den Iahren 1817-1821 unternohemen und herausgegebn von 
Iohann Emmanuel Pohl. Wien: s.c.p, 1832. 2 v. 
 

MARÇO 

ESCHEGE, Wilhelm Ludwig Von Eschwege, Barão Von - Beitrage zur Geburgskunde Brasiliens von 
W. L. von Eschwege. Konigl. Portugies. Oberst des Genie-Corps und Oberberghauptmann Mitgliede mehrerer 
gelehrten Gesellschaften Karten und Profildurchschnitten. Berlim: Gedruckt und verlegt bei G. Reimer, 
1832. xiv, 1f.s.n., 488p. 
 
ESCHWEGE, Wilhelm Ludwig Von Eschwege, Barão Von - Brasilien, die neue Welt, in 
topographischer, geonostischer, bergamennischer, naturhistorischer, politischer und statistischer Hinsicht, wanrend 
aimit Hinweinsung auf die neuren Begebenheiten, beobachtet von W.L. von Eschwege. In zwei Theilen mit 
Kupfernn. Braunschwieg: Friedrich Bieweg, 1830. 2 v. 
 
ESCHWEGE, Wilhelm Ludwig Von Eschwege, Barão Von - Journal von Brasilien oder vermischte 
Nachrichten aus Brasilien, auf wissenschaftlichen Reisen gesammelt von W. L. von Eschwege. Weimar: Im 
Verlag des Gr. H.S. pr. Landes Industrie Comptoirs, 1818. 2 v. 
 
ESCHWEGE, Wilhelm Ludwig Von Eschwege, Barão Von - Pluto Brasiliensis, Eine Reihe von 
Abhandlungen über Brasiliens Gold-Diamanten-und mineralischen Reichtum, über die Geschichte seiner 
Entdeckung, über das Vorkommen seiner Lagerstatten, des Betriebs, der Ausbeute und die darauf bezügliche 
Gesetzgebung u.s.w. W. L. von Eschwege, Konigl. Portugies. Ingenieur-Oberst und Oberberghauptmann u.s.w. 
Nebst lithographischen Karten und Zeichnungen. Berlim: G. Reimer, 1833. xviii, 622p. (S 6 d). 
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MAIO (Fim do Ano da Alemanha no Brasi l )  

1º SEMANA: Hans Staden 
STADEN, Hans. Warhaftig Historia vnd beschreibung eyner Landtschafft der Wilden, Nacketen, Grimmigen 
Menschfresser Leuthen, in der Newenwelt America gelegen, vor vnd nach Christi geburt im Land [...]. Gedruckt 
zu Marpurg, im jar. M.D.LVII [1557]. s.p. 
 

2º SEMANA: Adalbert, Princípe da Prússia 
ADALBERT, Príncipe da Prússia - Reise Seiner Kõniglichen Hoheit Prinzen Adalbert von Preussen nach 
Brasilien. Nach dem Tagebuche Seiner Kõniglichen Hoheit mit Hõchster Genehmiggung auszulich bearbeitet und 
heraugegeben von H. Kletke.. Berlin: Hasselberg'sche Verlagshandlung, 1857. 749p. 
 
ADALBERT, Príncipe da Prússia - Skizzen zu dem Tagebuche (1842-1843). s.l.p.: s.c.p., s.d. s.p. il.  
 
ADALBERT, Principe of Prussia - Aus meine Tagebuche 1842-1843. Von Adalbert Prinz von Preussen. 
Als Manuscript gedruckt. Berlim: Gedruckt in der Deckerschen Geheimen Ober-Hofbuchdruckrei., 
1847. vi, 1p.s.n., 778p., 4f.s.n. 
 

3º SEMANA: Maximilien, Princípe de Wied-Neuwied 
 
MAXIMILIAN, Príncipe de Wied-Neuwied - Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens, heraugegeben 
von Maximilian, Prinzen von Wied-Neuwied. Weimar, im Verlage des Grossherzogl. Sãchs. priv.Landes - 
Industrie - Comptoirs, 1822-1831. Recueil des Planches coloriées d'Animaux du Brésil, publié par S.A.S. de 
Prince Maximilien de Wied-Neuwied. Weimar: Bureau d'Industrie, 1822-1831. 96p. 
 
MAXIMILIAN, Príncipe de Wied-Neuwied - Kupfer uns Karten zum 2 ten Band der Reise 
Sr.Durchl.des Prinzen Maximilian von Nuewied nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817. s.l.p: s.c.p., s.d. 
s.p. 
 
MAXIMILIAN, Príncipe de Wied-Neuwied - Reise nach Brasilien en den Jahren 1815 bis 1817 von 
Maximilian Prinz zu Wied-Nuewied. Mit zwei und zwanzig Kupfern, neunzehn Vignetten und drei Karten 
[...]. Frankfurt a.M.: Gedruckt und verlegt bei Heinrich Ludwig Bronner, 1820-1821. 2 v. 
 
MAXIMILIAN, Príncipe de Wied-Neuwied - Reise nach Brasilien en den Jahren 1815 bis 1817, von 
Maximilian Prinz zu Wied-Nuewied.... (Museum der Neuesten und Interessanten 
Reisebeschreibungen, v.7-9). Wien: Kaulfuk und Krammer, 1825-1826. 3 v. 
 
MAXIMILIAN, Príncipe de Wied-Neuwied - Reise nach Brasilien in den jahren 1815 bis 1817. Von 
Maximilian, Prinz zu Wied-Nuewied. Wien: Caulfuss und Krammer, Buchhandlern, 1825. 2 v. em 1. 
 
MAXIMILIEN, Príncipe de Wied-Neuwied - Beitrag zur Flora Brasiliens von Maximiliam, Prinzen von 
Wien-Nuewied, M.d.A.d.N. Mit Beschreibungen von Dr. Nees von Esenbeck, Prãsidenten der Akademie u. 
Dr. von. Martius, 
M.d.K.A. zu Munchen u.d.A.d.N. (Mit 6 Kupfertafeln). s.l.p.: s.c.p., s.d. 88p., 54p. 
 
MAXIMILIEN, Príncipe de Wied-Neuwied - Beitrãg zur Naturgeschicjte von Brasilien, von 
Maximiliam, Prinzen von Wien-Nuewied. Weimar: Verlage des Gr.H.S.priv. Landes - Industrie - 
Comptoirs, 1825 1826183018311832. t.1-2: XXII, 614p., 4p., ilust.dobr., 620p., 2p.s.n., 
4p.ilust.dobr.t.3: 636p., XII, 637-1277p., 3p.s.n., 1 ilust.dobr.t.4: 946p., 2 ilust.dobr. il. 
 



Humanidades Digitais | Grupo de Pesquisas | Universidade de São Paulo    
Relatório de Atividades | 2011-2013  

[ ANEXOS ] 22 

MAXIMILIEN, Príncipe de Wied-Neuwied - Brasilien. Nachtrage, Berichtigungen und Zusatze zu der 
Beschreibung meiner Reise im ostlichen Brasilien, von Maximiliam Prinz zu Wien. Frankfurt am Main: 
Ludwig Bronner, 1850. 1f.s.n., 144p. 
 

4º SEMANA: Johann Moritz Rugendas 
 
RUGENDAS, Johann Moritz. Skitzen von J. Moritz Rugendas. [Album in folio, com 42 desenhos 
originais sobre o Brasil, ano de1829]. 
 
RUGENDAS, Johan Moritz - Das Merkwurdigste aus der Malerischten Reise in Brasilien, von /.../ Mit 
40 lithographirten Tafeln Ableidungen. Schaffhausen: J. Brodtmann's lithographischen Junst-Anstalt, 
1836. 51p. 
 

Exposição e Simpósio  

 
Como finalização das atividades inseridas no “Ano da Alemanha no Brasil: Quando ideias se 
encontram”, pretendemos realizar as seguintes atividades: 
 
a) Exposição “500 Anos de Alemães no Brasil: Relatos de Viajantes” – exposição de totens 
e banners com a iconografia presente nas obras alemãs disponíveis na Biblioteca Brasiliana USP, 
doadas pelo Dr. Mindlin. A exposição tem por objetivo trazer a público as obras iconográficas 
que representam o Brasil nos livros dos naturalistas alemães como fruto de suas expedições ao 
longo de vários séculos no país. Além disso, trata-se de uma forma de veicular informações mais 
precisas a respeito do conteúdo dessas obras. O evento contará com a Exposição de livros do 
acervo da  Bibiblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. 
 
c) Simpósio “500 Anos de Alemães no Brasil: Relatos de Viajantes” (nome provisório), 
coordenado pelo Prof. Dr. José da Silva Simões, pelo Prof. Dr. Willi Bolle (DLM-FFLCH-USP) e 
pelo Sr. Eckhard Kupfer (Instituto Martius-Staden, São Paulo). O evento contará também com a 
co-coordenação da Profa. Dra. Celeste Ribeiro (DLM-FFLCH-USP). Com este simpósio 
pretende-se reunir pesquisadores de várias áreas (Literatura, Língua, Sociologia, História, 
Geografia) como forma de discutir a presença das culturas de língua alemã no Brasil e sua 
recepção nos países de língua alemã e deve figurar como um dos eventos quem encerram na USP 
o ano Brasil-Alemanha. 

5. Produção Acadêmica 

PIRES, Daniela; CÂNDIDO, Luciana de Fátima. Catalogação e descrição de documentos 
impressos em língua alemã na Biblioteca Brasiliana Digital. Encontro Nacional de 
Catalogadores, 9, Rio de Janeiro, 2013. (Trabalho enviado, esperando aprovação) 

CÂNDIDO, Luciana de Fátima; SIMÕES, José da Silva. Catalogação, descrição e edição de 
documentos impressos em língua alemã na Brasiliana Digital. 20o Simpósio Internacional de 
Iniciação Científica, Siicusp, São Paulo, 2012. Disponível 
em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo?numeroInscricaoTrab
alho=3075&numeroEdicao=20 

AMARAL, Jonatas Furtado do; SIMÕES, José da Silva. Documentos impressos em língua alemã: 
descrição e edição de obras em língua alemã do séc. XIX na Brasiliana Digital. 20o Simpósio 
Internacional de Iniciação Científica, Siicusp, São Paulo, 2012. Disponível 
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em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo?numeroInscricaoTrab
alho=57&numeroEdicao=20 

PAIXÃO DE SOUSA, Maria Clara; PIRES (2010). Descrição de documentos iconográficos 
em línguas estrangeiras na Brasiliana Digital. Projeto de Pesquisa. Programa Aprender com 
cultura e extensão, Pró-reitoria de cultura e extensão universitária, Universidade de São Paulo. 

PAIXÃO DE SOUSA, Maria Clara; PIRES (2011). O processamento digital de imagens e a 
descrição de documentos iconográficos na Brasiliana Digital. Projeto de Pesquisa. 
Programa Aprender com cultura e extensão, Pró-reitoria de cultura e extensão universitária, 
Universidade de São Paulo. 

PIRES, Daniela; Paixão de Sousa, Maria Clara; Antunes, Maria Cristina; Gamba, Camila (2011). 
Descrição de documentos iconográficos em línguas estrangeiras a brasiliana digital. ANAIS DA 
CONFERÊNCIA SOBRE TECNOLOGIA, 
CULTURA E MEMÓRIA: Estratégias para a preservação e o acesso à informação (CTCM). 
Recife, Pernambuco, 13 a 15 de setembro de 2011. 
http://www.liber.ufpe.br/ctcm/anais/anais_ctcm/31_Docs_iconog.pdf  

PIRES, Daniela; Paixão de Sousa, Maria Clara; Gamba, Camila (2011). Descrição de Documentos 
Iconográficos em Línguas Estrangeiras na Brasiliana Digital. Anais do XXIV Congresso 
Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: Sistemas de 
Informação, Multiculturalidade e Inclusão Social. Maceió, Alagoas, 07 a 10 de Agosto de 2011. 
http://febab.org.br/congressos/index.php/cbbd/xxiv/paper/view/432 

SIMÕES, José da Silva (2010). Catalogação, descrição e edição de documentos impressos 
em língua alemã na Brasiliana Digital. Projeto de Pesquisa. Programa Aprender com cultura e 
extensão, Pró-reitoria de cultura e extensão universitária, Universidade de São Paulo. 

SIMÕES, José da Silva (2011). Catalogação, descrição e edição de documentos impressos 
em língua alemã na Brasiliana Digital. Projeto de Pesquisa. Programa Aprender com cultura e 
extensão, Pró-reitoria de cultura e extensão universitária, Universidade de São Paulo. 
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IV.  Documentação do I  Seminário Internacional em 
Humanidades Digitais no Brasi l  
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1. Projeto do Seminário  

Projeto encaminhado à Fapesp e  
à Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária  

em julho de 2013 

  

I Seminário Internacional em 

Humanidades Digitais 
! n o  B r a s i l   

  

 !

 !
 !

 !

 Programa  
 !
 !
 !
 !

 !
 r e a l i z a ç ã o !

 Grupo!de!Pesquisas!Humanidades!Digitais!
 Universidade!de!São!Paulo!

 http://humanidadesdigitais.org!

 !

 a p o i o !

  



Apresentação 

 O I Seminário em Humanidades Digitais no Brasil propõe uma reflexão em 
torno da relação entre as humanidades e as tecnologias digitais na atualidade, lançando o 
debate sobre as “Humanidades Digitais” na comunidade de pesquisas brasileira.  

 Nas últimas décadas, multiplicam-se em ritmo exponencial ao redor do mundo 
iniciativas identificadas sob o rótulo “Humanidades Digitais” – termo polissêmico, que 
designa ora um conjunto de práticas, ora um novo campo de estudos, ora uma 
‘transdisciplina’. As “Humanidades Digitais”, como novo campo em formação, 
envolvem impactos epistemológicos, metodológicos e políticos merecedores de reflexão 
aprofundada – está em pauta, de fato, o papel das disciplinas humanísticas tradicionais 
frente ao intenso processo de automação da organização da informação. As humanidades 
podem assumir um papel protagonista nesse processo, e esse primeiro evento em torno 
das “Humanidades Digitais” no Brasil, levando à formação de um fórum permanente de 
trabalho e reflexão, quer colaborar na construção desse protagonismo, em sintonia com 
os debates mais atuais no cenário mundial. 

 Mas o que fazem, exatamente, os Humanistas Digitais? – esta pergunta, de fato, 
constituirá ponto de partida para os debates nesse encontro.  

 Colocaremos em discussão diferentes definições, e faremos um panorama das 
atividades em andamento sob este rótulo no mundo, explorando suas consequências para 
o campo das humanidades hoje.  

 As jornadas do Seminário incluem conferências realizadas pelos representantes 
das entidades internacionais com longa tradição nas Humanidades Digitais, 
apresentações de projetos em andamento e mesas redondas com especialistas brasileiros 
e internacionais em temas estratégicos, e se encerram com plenárias de debate 
conduzidas por mediadores selecionados entre figuras expressivas da cultura digital 
brasileira. 

 As jornadas do Seminário incluem conferências realizadas pelos representantes 
das entidades internacionais com longa tradição nas Humanidades Digitais, mesas 
redondas com especialistas brasileiros e internacionais em temas estratégicos, e se 
encerram com plenárias de debate conduzidas por mediadores selecionados entre figuras 
expressivas da cultura digital brasileira.  

 Além disso, o encontro irá preparar o documento inaugural para a formação da 
“Associação Luso-Brasileira das Humanidades Digitais” (a ser filiada à “Alliance of 
Digital Humanities Organizations” – ADHO), que será um fórum permanente de 
trabalho e reflexão sobre a relação entre as humanidades e as tecnologias digitais na 
comunidade de pesquisas em língua portuguesa. 

 O programa está detalhado e justificado a seguir. 
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Programação 

Programação completa (panorama geral) 
  Terça, 22 Quarta, 23 Quinta, 24 Sexta, 25 

9:30  Café Café Café 

10:00  Cerimônia Conferência Conferência 
10:30  de Abertura   

11:00 Recepção aos Conferência Apresentações Apresentações 
11:30 convidados de Abertura de Projetos de Projetos 

12:00 (BBM-USP)    

12:30 Almoço Almoço Almoço Almoço 
13:00     

13:30     

14:00 Reunião do GT Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 
14:30     

15:00     

15:30     

16:00 Café Café Café Café 

16:30 Reunião do GT Debates Debates Plenária de 
17:00 (continuação)   Encerramento 

17:30     

 Conforme se apresentou acima, o Seminário incluirá um dia de reunião do Grupo 
de Trabalho dedicado à formação da “Associação Luso-Brasileira das Humanidades 
Digitais”, e três dias de programação pública. O programa público inclui conferências e 
sessões de apresentação de projetos pela manhã, e mesas redondas e plenárias de debate 
à tarde. As conferências terão duração de uma hora. As apresentações de projetos 
também ocuparão uma hora, e serão realizadas por pesquisadores de seis projetos de 
pesquisas brasileiros, nomes atualmente em fase de confirmação. Cada sessão contará 
com três apresentações de vinte minutos, e vinte minutos para perguntas. As mesas 
redondas terão duração de duas horas, contando-se dez minutos para a apresentação dos 
convidados (a cargo de um dos membros da comissão científica), trinta minutos para 
cada contribuição, e vinte minutos para perguntas. Na segunda parte da tarde, teremos 
debates em plenária, idealizados como uma oportunidade de reflexão sobre os temas 
tratados desde o início do dia.  

 Para propiciar debates produtivos, o Prof. Luís Filipe Silvério Lima, da Comissão 
Científica, está designado como mediador-geral das plenárias, que contarão com 
pesquisadores da academia e de outros espaços de interesse para as Humanidades 
Digitais, convidados como participantes ativos – que virão ao Seminário não para 
apresentar trabalhos, e sim para emprestar sua experiência e perspectiva única aos 
debates. Até o momento, temos dois nomes confirmados como participantes ativos (José 
Murilo Jr., do Ministério da Cultura, e Álvaro Malagutti, da Rede Nacional de Pesquisas); 
pretendemos ampliar esta lista em breve, com outros nomes selecionados entre figuras 
expressivas da cultura digital brasileira. 
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 A seguir, cada dia do Seminários é descrito separadamente. 

Detalhamento diário 

1. Terça, 22 
    Terça, 22 

 
Encontro do GT 

Associação Luso-brasileira de 
Humanidades Digitais! 

  
11:00 11:00-12:30 Recepção aos convidados  
11:30   (visita à Biblioteca Mindlin e apresentação do 
12:00 !! Grupo de Pequisas Humanidades Digitais) 
12:30 12:30-14:00 Almoço 
13:00 !!   
13:30 !!   
14:00 14:00-16:00 Reunião do Grupo de Trabalho  
14:30   Para a formação da 
15:00 !! Associação Luso-Brasileira 
15:30 !! de Humanidades Digitais 
16:00 16:00-16:30 Café 
16:30 16:30-17:30 Reunião do Grupo de Trabalho  
17:00 !! (continuação) 
17:30     

 O primeiro dia do Seminário constituirá em uma jornada de reuniões para 
discussão de um documento fundador da Associação das Humanidades Digitais em 
língua portuguesa. As sessões de trabalho, com a participação dos convidados 
internacionais e de pesquisadores da USP e da Unicamp, não serão abertas ao público, e 
terão lugar na sala de pesquisas da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.  

 Nessas reuniões, pretende-se elaborar uma minuta para a Associação, a partir da 
versão preliminar que será delineada por ocasião da I Oficina Internacional de Anotação 
Linguística em Textos Portugueses, a ser realizada em setembro na Unicamp e na USP, com a 
participação de pesquisadores do Grupo de Pesquisas Humanidades Digitais e pelos 
pesquisadores do Corpus Tycho Brahe, da Unicamp (ligados ao Projeto Temático 
Fapesp “A língua portuguesa no tempo e no espaço: contato linguístico, gramáticas em competição e 
mudança paramétrica”,  2012/06078-9). O documento preparado no dia 22 será divulgado 
publicamente na sessão de encerramento, no último dia do Seminário.  
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2. Quarta, 23 
    Quarta, 23 

!!
! !9:30 9:30-10:00 Café 

10:00 10:00-11:00 Cerimônia de abertura 
10:30 !  
11:00 11:00-12:30 Conferência de abertura 
11:30   

Daniel O'Donnel 
12:00 ! Panorama das Humanidades Digitais no mundo 

 
12:30 12:30-14:00 Almoço 
13:00 !  
13:30 !  
14:00 14:00-16:00 Mesa 1: Bibliotecas 
14:30   

Andreas Degwitz 
From Books and Texts towards Images of Data 

 
15:00 ! Dalia Guerreiro 

Bibliotecas Digitais para as Humanidades 
 

15:30 ! Pedro Puntoni 
A Experiência da Brasiliana USP 

16:00 16:00-16:30 Café 
16:30 16:30-17:30 Debates 
17:00 !  
17:30   

 

 O primeiro dia de atividades abertas ao publico será iniciado por uma cerimônia 
com a presença de representantes da Universidade. Em seguida, teremos a conferência 
de abertura, a ser proferida pelo professor Daniell O’Donnell, da Universidade de 
Lethbridge, fundador do Global Outlook – DH. O Prof. O’Donnel abrirá o programa 
traçando um histórico das Humanidades Digitais no mundo. 

 Na primeira parte da tarde, teremos a primeira mesa redonda, dedicada ao tema 
das bibliotecas digitais, com a participação do Dr. Andreas Degwitz (Bibliotecário Chefe 
da Biblioteca da Universidade de Berlim-Humboldt), Dália Guerreiro (da Universidade 
de Évora) e Pedro Puntoni (Diretor da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin), 
seguida de debates plenários.  
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3. Quinta, 24 
    Quinta, 24 

!! !! !!
9:30 9:30-10:00 Café 

10:00 10:00-11:00 Conferência 
10:30   

Dov Winer 
Digital Humanities in a Linked Data world: 

Semantic Annotations 
 

11:00 11:00-12:30 Apresentações de Projetos 
11:30   
12:00   
12:30 12:30-14:00 Almoço 
13:00   
13:30   
14:00 14:00-16:00 Mesa 2: Texto 
14:30   

Jacqueline León 
The first steps of the computerization of the 

language sciences, Machine Translation and 
Corpus Linguistics. Historical perspectives. 

 
15:00  Charlotte Galves 

Anotação sintática: A experoência do Corpus 
Tycho Brahe 

 
15:30  Rita Marquilhas 

A edição digital de fontes histórico-linguísticas 
 

16:00 16:00-16:30 Café 
16:30 16:30-17:30 Debates 
17:00   
17:30   

  

 O segundo dia de atividades abertas ao publico será dedicado ao trabalho com a 
linguagem e o texto no ambiente digital. O dia será iniciado pela conferência de Dov 
Winer, da Universidade de Jerusalém e do projeto Europeana, com o título “Digital 
Humanities in a Linked Data world: Semantic Annotations”. Em seguida, teremos a 
apresentação de três projetos em andamento. 

 Na primeira parte da tarde, teremos a segunda mesa redonda, com a participação 
das linguistas Jac queline León, da Universidade de Paris IV, Charlotte Galves, da 
Universidade Estadual de Campinas, e Rita Marquilhas, da Universidade de Lisboa.  
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4. Sexta, 25 
  Sexta, 25 
! ! !

9:30 9:30-10:00 Café 
10:00 10:00-11:00 Conferência 
10:30 !  

Paul Spence 
Centres, labels and borders: locating the digital humanities 

internationally 

11:00 11:00-12:30 Apresentações de Projetos 
11:30   
12:00 !  
12:30 12:30-14:00 Almoço 
13:00 !  
13:30 !  
14:00 14:00-16:00 Mesa 3: Espaço, Tempo e Conhecimento 
14:30   

Daniel Alves 
Dos textos à análise espacial: 

 representações literárias, SIG e História Urbana  
 

15:00 ! Luis Ferla 
História, Mapas e Computadores 

 
15:30 ! Karim J. Gherab-Martín  

The Multiplicity of Open Access in academic journals 

16:00 16:00-16:30 Café 
16:30 16:30-17:30 Plenária de Encerramento 
17:00 ! (Lançamento da Associação e do Congresso de  2014) 

17:30  Coord.: José Murilo Jr., Ministério da Cultura 

 O último dia de atividades terá como tema a temporalidade, a espacialidade e o 
conhecimento no ambiente digital. Iniciaremos com a conferência de Paul Spence, do 
King’s College de Londres, com o título “Centres, labels and borders: locating the digital 
humanities internationally”, seguida da apresentação de três projetos em andamento. 

 Na primeira parte da tarde, teremos a terceira mesa redonda, com a participação 
dos historiadores Daniel Alves, da Universidade de Lisboa, e Luís Antonio Coelho Ferla, 
da Universidade Federal de São Paulo, e do físico e filósofo Karim J. Gherab-Martín, da 
Universidad San Pablo, Madri. 

 Este último dia do seminário será encerrado por uma sessão plenária na qual, 
além de se debaterem os resultados dos trabalhos da semana, será lançado o documento 
inaugural da Associação das Humanidades Digitais, anunciando-se por fim, 
publicamente, a realização de um Congresso de maior fôlego para 2014. Para coordenar 
essas atividades, contaremos com a presença de José Murilo Jr., coordenador de Cultura 
Digital do Ministério da Cultura do Brasil. 
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Justificativas 

Relevância da reunião  
no cenário de pesquisas brasileiro 
 Este Seminário é apoiado pela “Alliance of Digital Humanities Organizations” - 
ADHO, http://adho.org, a entidade internacional que congrega oficialmente as 
organizações do campo, promovendo a excelência da pesquisa digital nas disciplinas das 
humanidades ao redor do mundo.  

 A ADHO contabiliza mais de uma centena de centros de pesquisa com a 
denominação “Humanidades Digitais” em mais de 20 países, com investimentos de U$40 
milhões, e desde 1989 realizou numerosos eventos científicos e promoveu diversas as 
publicações sobre o tema. No Brasil, o rótulo “Humanidades Digitais” é menos presente: 
este será o primeiro evento com este nome no país, organizado pelo primeiro Grupo de 
Pesquisas a usá-lo. Entretanto, há expressivos os projetos conduzidos por pesquisadores 
brasileiros unindo saber humanístico e tecnologias computacionais, sem usar o rótulo 
“Humanidades Digitais”.  

 Neste Seminário, alguns desses pesquisadores virão reunir-se a representantes da 
comunidade internacional de Humanidades Digitais - possibilitando, a um tempo, o 
fomento ao debate sobre esse campo no Brasil e a divulgação dos projetos brasileiros 
junto à comunidade internacional das Humanidades Digitais.  

 Para justificar esta proposta,  discutiremos aqui duas questões: primeiro, a da 
relevância da Cultura Digital frente às esferas de reflexão que tradicionalmente 
associamos às "Humanidades"; segundo, e a partir disso, a questão dos caminhos a 
percorrer para interpretar essa relevância, incluindo aí uma apresentação do campo que 
se têm chamado de “Humanidades Digitais”.  

As Humanidades e as tecnologias digitais 
  A tarefa de zelar pelos objetos do conhecimento e de criar e organizar os 
espaços para sua preservação e circulação coube tradicionalmente aos humanistas, que ao 
longo de séculos criaram e mantiveram bibliotecas, arquivos, catálogos, glossários, 
edições críticas e outros instrumentos destinados a conservar, ordenar e explicar o texto. 
Na comunidade de saber assim formada, os humanistas especializaram-se em organizar 
papéis e livros (mantendo os arquivos e bibliotecas e catalogando seus conteúdos de 
acordo com estruturas temáticas complexas), em explicar papéis e livros (fazendo sua 
edição crítica e estabelecendo o melhor texto, construindo dicionários e glossários), e 
assim criaram, nos últimos séculos, diversos instrumentos auxiliares do saber: a 
biblioteca, o arquivo, o catálogo, o glossário, o dicionário, o texto crítico. 

 Esses instrumentos nasceram no ambiente da difusão manuscrita e se adaptaram 
aos paradigmas difusão mecânica (de fato, cresceram e se sofisticaram depois de seu 
surgimento). 

 O advento da difusão digital, entretanto, marca um deslocamento nessa 
trajetória. As radicais transformações operadas pelas tecnologias digitais sobre a lógica da 
organização do conhecimento não nascem nos ambientes tradicionais do saber 
humanístico: são importadas da terra estrangeira onde habitam o número, o cálculo, e a 
máquina. 
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 Talvez por conta desse deslocamento, as tecnologias computacionais produziram 
de início um atordoamento nos ambientes tradicionais das ciências humanas, de modo 
que, ali, uma das reações às formas digitais de difusão e organização da informação foi a 
recusa. 

 É verdade que, na última década, diferentes instâncias da prática acadêmica 
(como a organização das bibliotecas, a correspondência, a leitura de publicações 
científicas) foram absorvidas pela lógica da informática – de modo que, em vários 
aspectos do seu cotidiano, o humanista passou fatalmente a fazer uso de ferramentas 
digitais. 

 Entretanto, o problema da relação entre as humanidades e o mundo digital vai 
muito além da participação do humanista como usuário de tecnologias. Há questões 
epistemológicas, metodológicas e políticas em pauta: 

 – Podem os humanistas retomar a tarefa de zelar pelos os objetos do 
conhecimento na nova lógica de difusão da informação? 
– Podem as disciplinas tradicionais atuar como criadoras de tecnologias nesse novo 
paradigma? 
– Que impactos essa atuação pode ter sobre essas tecnologias, sobre as políticas de 
produção e difusão do conhecimento e, por fim, sobre as próprias “humanidades”? 

 Para alguns pesquisadores, o impacto das tecnologias digitais sobre o trabalho 
nas ciências humanas (e, reversamente, o impacto do trabalho em ciências humanas 
sobre as tecnologias digitais) é de tal modo central na atualidade que faz emergir um 
novo campo de estudos: as chamadas Humanidades Digitais. Os debates em torno deste 
campo têm abordado o problema da relação entre as ciências humanas e o mundo digital 
sob diferentes perspectivas – tomando o meio de difusão digital como instrumento de 
pesquisa e como objeto de reflexão, analisando seus impactos sociais, científicos e 
existenciais. 

 "Humanidades Digitais"? – Um breve 
panorama 
 Conforme já destacou Mathew Kirschenbaum28, as discussões sobre “O que são as 
humanidades digitais” têm proliferado de tal maneira que os textos com este tema já podem 
ser considerados um gênero à parte. Aqui, faremos um breve panorama do campo, e 
apenas comentaremos algumas definições interessantes, para contextualizar o seminário 
que propomos. 

 O número de centros de pesquisa, associações, publicações, eventos científicos e 
páginas web associados ao rótulo Humanidades Digitais e o volume de financiamento 
dedicado a essas iniciativas é impressionante: existem hoje no mundo 114 centros de 
pesquisa agrupados sob a denominação “Humanidades Digitais”, espalhados em 24 
países, e envolvendo investimentos da ordem de 40 milhões de dólares (segundo dados 
do Centro de Humanidades Digitais do University College29). A Alliance of Digital Humanities 
Organizations (ADHO), organização que congrega as diversas iniciativas no campo, foi 
fundada em 2002 – entretanto, a primeira conferência chamada “Digital Humanities” foi 
realizada já em 1989, como uma ação conjunta da Association for Computers and the 

                                                
28 Cf. Kirschenbau, Matthew G. What is Digital Humanities and what is it doing in your English 
department?,  ADE BullEtin, 150, 2010.  
 
29 Cf. http://www.ucl.ac.uk/dh/  
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Humanities e da Association for Literary and Linguistic Computing; desde então, a conferência 
tem sido realizada anualmente, e numerosos outros eventos tem sido criados em torno 
do tema. Também o número de publicações voltadas às Humanidades Digitais aumentou 
exponencialmente na última década – publicações eletrônicas como sites, wikis e blogs, e 
publicações no modelo mais clássico, como livros e periódicos (pode-se lembrar, como 
emblemáticos, a coleção Topics in the Digital Humanities da Universidade de Illinois, e os 
periódicos Digital Humanities Quarterly, Digital Medievalist, e Digital Studies – Le champ 
numérique). Em todas essas esferas, pode-se verificar um crescimento, traduzido no 
aumento do número de assinantes de periódicos especializados e do número de 
participantes de congressos, cursos, listas de discussão e associações, em particular entre 
2009 e 2011 – como se pode examinar, por exemplo, na listagem agrupada pela 
Universidade de Nova Iorque30.  

 Essa multiplicação de projetos e iniciativas identificados sob o rótulo de 
“Humanidades Digitais” ao redor do mundo é acompanhada por uma multiplicação de 
acepções distintas do próprio rótulo: ele é usado para designar ora um conjunto de 
práticas, ora um novo campo acadêmico. O debate em torno dessa polissemia tem 
gerado inúmeras discussões, às quais remetemos aqui apenas de modo tangencial, 
buscando identificar as características fundamentais de cada ponto de vista. 

 Comecemos por tentar compreender a dimensão de comunidade de práticas 
designada pelo termo: P. O’Donell, por exemplo, define “Humanidades Digitais” como 
uma “atividade interdisciplinar que transfere para os meios digitais o trabalho tradicional com textos, 
objetos culturais e outros dados, com isso estendendo radicalmente seus usos potenciais“: 

 “Digital Humanities is a quickly evolving interdisciplinary activity that 
not only transfers to digital media but also radically extends the potential 
uses and impacts of texts, cultural objects and other data.“ Paris 
O’Donell31 

 Mais que falar em “atividade interdisciplinar”, o chamado Manifesto das 
Humanidades Digitais32, de fato, trata as Humanidades Digitais como uma “transdisciplina”, 
que incorporaria os métodos, os dispositivos e as perspectivas heurísticas das ciências 
humanas e sociais, ao mesmo tempo em que mobiliza as ferramentas e perspectivas 
singulares abertas pela tecnologia digital. O Manifesto  ressalta que as práticas nesse campo 
não negam o passado: apoiam-se, pelo contrário, no conjunto dos paradigmas, savoir-
faire e conhecimentos próprios dessas disciplinas, mobilizando simultaneamente os 
instrumentos e as perspetivas singulares do mundo digital. 

 De fato, pode-se identificar, como marca comum entre os projetos conduzidos 
sob o rótulo de “Humanidadaes Digitais”, uma intricada relação entre práticas 
tradicionais e novas tecnologias. Tome-se como exemplo emblemático dessa 
transferência do saber acadêmico tradicional ao ambiente digital o Thesaurus Linguae 
Graecae33, projeto pioneiro iniciado em 1972, e que constitui hoje a maior e mais bem 
trabalhada coleção de textos clássicos sob forma digital. O ambiente de leitura e edição 

                                                
30 Cf. http://commons.gc.cuny.edu/wiki/index.php/The_CUNY_Digital_Humanities_Resource_Guide    
31 Cf. “How do you define Humanities Computing / Digital Humanities?”. Wiki, 
Universidade de Alberta, 
http://tapor.ualberta.ca/taporwiki/index.php/How_do_you_define_Humanities_Computing_/_
Digital_Humanities%3F  
32 Cf. http://humanidadesdigitais.org/manifesto-das-humanidades-digitais/  
33 Cf. http://www.tlg.uci.edu/  
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formado pelo Thesaurus exemplifica perfeitamente a “radical expansão” do uso dos 
textos como resultado da aplicação das tecnológicas digitais, e também a tendência de 
construção de ferramentas que ajudam na criação e na manipulação de novas formas de 
representações – tarefas que, para John Unsworth, definem o foco central das práticas 
em Humanidades Digitais:  

 “For as long as there has been humanities computing, humanities 
computing has been about the representation of primary source materials, 
and about building tools that either help us create those representations 
or help us manipulate and analyze them”. John Unsworth34  

 Nesse ponto importaria lembrar projetos que têm trabalhado na manipulação 
computacional de outros objetos além dos textos – por exemplo, mapas, como é o caso 
do premiado HyperCities35: a intricada rede de representações de mapas de satélite atuais 
com mapas antigos de diversas cidades do mundo criada nesse projeto serve de exemplo 
da mobilização de outros saberes tradicionais, além da filologia, nos projetos de 
Humanidades Digitais – e é, sobretudo, representativa do caráter transdisciplinar do 
campo. Emerge aqui um aspecto crucial: devemos compreender que o termo 
“transdisciplinar” assume, no caso das Humanidades Digitais, um sentido pleno. Um dos 
lados dessa transdisciplinaridade é a incorporação dos saberes tradicionais às tecnologias 
computacionais; o lado oposto é a incursão dos saberes tradicionais no terreno do 
conhecimento tecnológico: não é possível a um geógrafo, a um historiador, a um 
filólogo, participar da criação de ferramentas como o HyperCities ou o TLG sem 
efetivamente compreender como elas funcionam. Não se trata de encomendar um banco 
de dados, uma plataforma, um desenho de visualização a um “especialista em 
computação” – trata-se, efetivamente, de conceber classificações, indicadores e formas 
de leitura em conjunto com os profissionais da área da computação. Esses projetos 
demandam, assim, uma profunda intercompreensão entre esses pesquisadores, todos 
eles, neste movimento, tornando-se sujeitos da tecnologia – no caso dos humanistas, 
aprendendo, efetivamente, a “pensar como seus computadores” : 

 “Studying a humanities subject with the aid of a computer means far 
more than simply browsing the Web, downloading files, searching them, 
and writing essays. These are important uses of computing, but they are 
only the beginning. The greatest benefits come from learning how to 
think with your computer. When you do that, about the objects of study 
in any discipline of the arts and humanities, you are doing what has 
become known as digital humanities”. Elena Pierazzo36 

 Essa interpenetração entre antigas “especialidades” acaba refluindo sobre as 
próprias especialidades envolvidas, abrindo seus poros, transformando-as, remodelando 
suas fronteiras. Vemos aí a ponte entre as definições que tomam as Humanidades 

                                                
34 Cf. Unsworth, John. Forms of Attention: Digital Humanities Beyond Representation. 
Paper delivered at “The Face of Text: Computer-Assisted Text Analysis in the 
Humanities,” III Conference of the Canadian Symposium on Text Analysis (CaSTA), 
McMaster University, November 19-21, 2004. 
35 Cf. http://hypercities.com/  
36 Apresentação de curso, 
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/study/ugmods/ugmods1213/4AAV1003.as
px  
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Digitais como uma prática e as que usam o termo para designar um campo de estudos. 
Podemos compreender agora o alcance da definição de James Cummings, para quem 
“Humanidades Digitais” designa um campo de estudos cujo objeto de (auto-)reflexão é a 
própria aplicação da tecnologia digital nas investigações em humanidades: 

 “Digital Humanities is an academic field self-reflexively looking at the 
application of digital technology to humanities fields of enquiry”. James 
Cummings37 

 No mesmo espírito, T. Chiotis toma as Humanidades Digitais como um campo 
dedicado a investigar os impactos das mídias digitais sobre as disciplinas em que são 
usadas: 

 “Digital humanities investigate how digital media affect the disciplines 
in which they are used. In practice, we are constantly redefining not only 
the concept of humanities computing but also of computing itself. In this 
manner, we come to understand how these disciplines when recalibrated 
for a digital environment contribute to our knowledge of computing; we 
also come to understand how computing changes the way we acquire 
knowledge and experience affect.” Theodoros Chiotis38 

 A definição de Chiotis se assemelha à de Cummings no sentido de tomar as HDs 
como um campo de estudos, mas amplia consideravelmente seu objeto: do impacto do 
digital nas humanidades para o impacto do digital para as disciplinas em geral. De fato, 
para Chiotis os meios digitais transformam a nossa maneira de “adquirir conhecimento e de 
experimentar o afeto”. Podemos relacionar isso com o que outros autores têm dito sobre o 
impacto da difusão digital sobre a nossa relação com o texto e a leitura de um modo geral, e 
sobre as disciplinas do texto de um modo particular.  

 Para G. Crane, por exemplo, as novas ferramentas digitais disponíveis para o 
tratamento de textos fazem vislumbrar a criação de “um espaço dinâmico para a vida intelectual 
que será tão diferente do precedente como a cultura oral é diferente da cultura escrita“: 

 “The tools at our disposal today, primitive as they may appear in the 
future, are already adequate to create a dynamic space for intellectual life 
as different from what precedes it as oral culture differs from a world of 
writing”. Gregory Crane et al39, 

 Nessa perspectiva, os impactos da união entre as práticas acadêmicas tradicionais 
e as novas tecnologias digitais atingiriam não apenas o conhecimento “humanístico”, mas 
sim o conhecimento em geral; e portanto, se tomarmos como um dos objetos de 
interesse daquilo que se convencionou chamar “as humanidades” a grande questão do 
conhecimento – sua história, sua epistemologia, seus sentidos – podemos acompanhar a 

                                                
37 “How do you define Humanities Computing / Digital Humanities?”. Wiki, 
Universidade de Alberta, op. cit. 
38 “How do you define Humanities Computing / Digital Humanities?”. Wiki,  
Universidade de Alberta, op.cit. 
39 CRANE, Gregory (et al.). ePhilology: when the books talk to their readers. Blackwell 
Companion to Digital Literary Studies, R. Siemens; S. Schreibman (eds). Oxford: 
Blackwell, 2008. 
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afirmação de Chiotis sobre o interesse das Humanidades Digitais no impacto geral das 
tecnologias eletrônicas no conhecimento.  

 Essa incursão ao reino da técnica computacional, entretanto, termina por 
demandar das humanidades uma autoanálise crítica – pois, de fato, nos obriga a fiar com 
novas fibras aquele fio com que se forma o tecido do trabalho das “ciências humanas”: o 
fio dos nossos olhares de leitura e dos nossos mecanismos interpretativos. 

 Nesse sentido, podemos terminar essa reflexão com a definição provocativa de 
A. Reid: as humanidades digitais, simplesmente, são as humanidades do momento atual: 

 “The Digital Humanities are just the humanities of the present 
moment” Alex Reid40 

 Assim buscamos mostrar um pouco do que tem sido discutido e realizado no 
campo das chamadas Humanidades Digitais nos anos recentes. A multiplicidade de 
pontos de vista sobre este campo em formação, aqui apenas esboçada, enriquece e anima 
o debate  – de fato, a prática das Humanidades Digitais se dá, efetivamente, como 
constante redefinição do próprio campo. Pretendemos, com este Seminário, explorar 
mais profundamente esses diferentes pontos de vista; neste momento, longe de concluir 
por uma definição, apenas pretendemos declarar abertos os debates. 

Humanidades Digitais no Brasil 
 Há hoje diversos pesquisadores no Brasil trabalhando com as Humanidades 
Digitais – sem necessariamente fazer uso deste nome. É o caso de projetos na área da 
linguística em conjunto com projetos de computação e matemática; de projetos na área 
da literatura que se ocupam da poesia no meio digital; dos inúmeros historiadores, 
sociólogos e antropólogos cujas pesquisas utilizam e geram bancos de dados eletrônicos; 
e dos cientistas da informação envolvidos na construção de bibliotecas e outros acervos 
digitais. 

 Este seminário é proposto por alguns desses pesquisadores brasileiros: o grupo 
de pesquisas Humanidades Digitais, abrigado na Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin, órgão da Universidade de São Paulo responsável pela criação da Brasiliana 
Digital. 

  
 http://humanidadesdigitais.org  

                                                
40 “How do you define Humanities Computing / Digital Humanities?”. Wiki,  
Universidade de Alberta, op.cit. 
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 O grupo foi oficializado em 2011, para  ampliar e consolidar as pesquisas e os 
experimentos que vinham sendo conduzidos em torno do acervo desde 2009 nas áreas 
de história, linguística, ciência da computação, ciência da informação e educação, sempre 
com o objetivo de (a um tempo) sofisticar o catálogo e o conteúdo do acervo da 
Brasiliana e ampliar e democratizar o acesso a eles. Este é um trabalho que pressupõe a 
integração de múltiplas perspectivas de pesquisa: fazem-se necessários, entre outros, os 
olhares do especialista em computação, biblioteconomia, história, linguística e tradução, 
presentes no nosso grupo. 

 Vemos no campo das Humanidades Digitais um espaço que pode abrigar a nossa 
diversidade de perspectivas. Neste Seminário, pretendemos nos reunir com alguns dos 
pesquisadores deste campo, aproveitando a diversidade das suas experiências de pesquisa 
e as suas inquietações em torno das formas correntes de produção e difusão da 
informação, para iniciar um caminho mais aprofundado de reflexão. 

 Com isso, pensamos poder colaborar com os passos iniciais no caminho da 
reflexão crítica sobre a relação entre as humanidades e o mundo digital, com a 
perspectiva de contribuir para a fundação de um corpo metodológico e investigativo 
sobre esta relação na comunidade de pesquisa brasileira. Acreditamos ser este tema 
merecedor de atenção, ao menos da perspectiva de constituir-se como um fenômeno 
cultural digno de nota: vale refletirmos e pensarmos sobre o significado de seu impacto 
quantitativo, midiático e financeiro. É este impacto quantitativo e financeiro que traz um 
último ponto que consideramos relevante ressaltar para os debates – em particular, a 
questão do papel dos profissionais ligados às humanidades no processo cada vez mais 
intenso de tecnologização da organização da informação no meio digital.  

 De fato, acreditamos que um evento em torno deste tema pode colaborar para a 
construção do protagonismo que as humanidades podem assumir no desenvolvimento 
da sociedade da informação do nosso século, tomando para si um papel ativo no 
desenvolvimento da sociedade do conhecimento atual, rejeitando o papel coadjuvante 
num processo de transformação liderado por outras forças. 

  

Repercussões Esperadas 
 O principal resultado esperado por esse Seminário é a inauguração de um espaço 
de debates sobre as Humanidades Digitais no Brasil.  

 Nesse sentido, um objetivo fundamental do encontro é a preparação de um 
documento inaugural para a formação da “Associação Luso-Brasileira das Humanidades 
Digitais”, que será um fórum permanente de trabalho e reflexão sobre a relação entre as 
humanidades e as tecnologias digitais na comunidade de pesquisas brasileira. Planejamos, 
também, realizar futuras versões do evento, e torná-las parte do calendário internacional 
das Humanidades Digitais. Em particular, ao final do Seminário, anunciaremos o I 
Congresso Internacional das Humanidades Digitais no Brasil, a ser realizado em 2014, 
com chamada de trabalhos. Planejamos também reunir os debates e contribuições dos 
participantes na forma de uma publicação eletrônica, a ser lançada em 2014 como 
primeiro periódico das Humanidades Digitais brasileiro.  
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Convidados 

Andreas Degwitz | Biblioteca da Universidade de Berlim-Humboldt 

 Andreas Degkwitz é Bibliotecário Chefe da Biblioteca da Universidade de 
Berlim-Humboldt.  Foi Coordenador-chefe de Informação da Universidade Técnica de 
Cottbus Brandenburg de 2004 a Setembro de 2011, em um sistema que combinava os 
serviços centrais de informação, comunicação e mídia em uma plataforma integrada, 
ligada ao ICMC/IKMZ. Antes disso, foi vice-diretor e chefe do departamento de 
computação da biblioteca da Universidade de Postdam. Entre as principais tarefas sob 
sua responsabilidade, estão o  gerenciamento de programas e projetos financiados pela 
Sociedade Alemã de Pesquisas, além do planejamento estratégico para o 
desenvolvimento tecnológico de bibliotecas e instituições similares. 

  

Charlotte Galves | Universidade Estadual de Campinas 

  Charlotte Galves doutorou-se em Português pela Universidade de Paris IV- 
Sorbonne, e atualmente é Professora Associada no Departamento de Linguística da 
Universidade Estadual de Campinas. Tem publicado extensamente sobre a sintaxe 
comparada do Português Europeu e Brasileiro, tanto da perspectiva sincrônica como 
diacrônica. É coordenadora e idealizadora do Corpus Anotado do Português Histórico 
Tycho Brahe, a primeira e mais ampla coleção de textos em português com anotação 
automática de estrutura linguística – um projeto ativo desde 1998, que inclui 
pesquisadores da linguística, da computação e da matemática. Além da história da língua 
portuguesa, seus interesses de pesquisa incluem a modelagem probabilística da mudança 
linguística – ela é hoje uma das pesquisadoras principais do projeto   Mathematics, 
Computation, Language and the Brain (MaCLinC), sediado no Numec da Universidade 
de São Paulo. 

  

Daniel Alves | Universidade Nova de Lisboa 

 Daniel Alves é Professor Auxiliar no Departamento de História da FCSH, 
Universidade Nova de Lisboa, e investigador no Instituto de História Contemporânea 
(IHC). Tem um doutoramento em História Económica e Social Contemporânea (2010) e 
um mestrado em História do Século XIX (2001). Desde Novembro de 2011 é membro 
integrado do Grupo de Trabalho 1 (Espaço e Tempo)  da Network for Digital Methods 
in the Arts and Humanities (NeDiMAH), financiada pela ESF e dedicada ao 
desenvolvimento de abordagens digitais para a representação e análise das dimensões 
espaciais e temporais. As suas áreas de interesse são a História Contemporânea, a 
História Económica e Social, a História Urbana, a História das Revoluções e as 
Humanidades Digitais. Entre outras publicações, tem alguns artigos publicados em 
revistas científicas nacionais e estrangeiras, sobretudo sobre História Económica e Social 
e SIG aplicado à História. 
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Daniel O’Donnell | University of Lethbridge 

 Daniel Paul O’Donnell é Professor na Universidade de Lethbridge, onde ensina e 
pesquisaa nas áreas de Humanidades Digitais, Patrimônio Cultural Digital, Filologia 
Inglesa, e História do Livro. Foi presidente da Society for Digital Humanities / Société 
pour l’étude des médias interactifs, associação canadense que reúne humanistas 
envolvidos em pesquisa, ensino e criação  voltados a tecnologias digitais. É fundador 
do Perspectivas Globais::Humanidades Digitais - Global Outlook::Digital 
Humanities (GO::DH), grupo de interesse especial (SIG) da Alliance of Digital 
Humanities Organisations (ADHO) que visa enfrentar as barreiras que impedem a 
colaboração entre pequisadores e estudantes das humanidades, artes digitais e setores de 
patrimônio cultural em países de diversos níveis socioeconômicos. É também co-editor 
do periódicos Digital Studies / Le champ numériquee Digital Medievalist (por ele 
fundado). Foi, ainda, Conselheiro e CEO da TEI, Text Encoding Initiative (2006-2010). 

  

Dov Winer | National Library of Israel / Europeana 

 Dov Winer é psicólogo, especializado em Educação à Distância pela 
Universidade de Londres, e atualmente leciona no seminário sobre Humanidades Digitais 
da Faculdade de Humanidades da Universidade de Jerusalém. Nos últimos anos, 
participou de diversas iniciativas europeias envolvendo o uso de tecnologias avançadas 
no campo da cultura e a aplicação da tecnologia da informação no campo da educação. 
Participa hoje dos projetos  Linked Heritage – Coordenação de Padrões e Tecnologias 
para o enriquecimento da Europeana; o DM2E – Digital Manuscripts to Europeana; 
a Judaica Europeana –  voltada para a participação judaica no patrimônio cultural 
europeu; o iTEC, Designing the Future Classroom, e o MOSAICA, Semantically Enhanced 
Multifaceted Collaborative Access to Cultural Heritage. 

  

Jacqueline León | College de France, CNRS 

 Jacqueline León é Diretora de Pesquisas do Laboratoire d’Histoire des Théories 
Linguistiques (HTL, UMR7597), no  Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), em Paris, e Conselheira da Sociétéd’Histoire et d’Epistémologie des 
Sciences du Langage. Seus interesses de pesquisa voltam-se para a transferência do 
conhecimento científico e tecnológico (em particular, a História da automatização da 
linguagem, a História da linguística de Corpus, a Institucionalização da linguística 
aplicada, e a recepção das teorias estatísticas e da teoria da informação pelas ciências da 
linguagem) e para o estudo do empiricismo na linguística britânica e norte-americana nas 
décadas de 1940 e 1960. Vem trabalhando, ainda,  na constituição de arquivos e 
documentação sobre a História da tradução automática e do Processamento Natural da 
Linguagem. 
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José Murilo Jr. | Ministério da Cultura, Coordenadoria de Cultura Digital 

 José Murilo Jr. é o Coordenador de Cultura Digital do Ministério da Cultura – 
uma coordenadoria que vem buscando trazer os elementos da cultura digital para os 
objetivos do governo, transformando as possibilidades abertas pela rede em políticas 
públicas. É também um participante ativo da blogosfera brasileira e internacional – seu 
blog ‘Ecologia Digital‘, iniciado em 2002, procurou desde o princípio traduzir para o 
português os conceitos e ideais ligados ao ativismo digital. Sua atividade nesse campo o 
levou ao projeto Global Voices Online, do Berkman Center, onde foi editor para a língua 
portuguesa entre 2006 e 2009. 

  

Karim J. Gherab-Martín | Universidad San Pablo 
Karim J. Gherab-Martín é físico e filósofo da ciência e da tecnologia. Foi pesquisador de 
pós-doutorado na Universidade de Harvard e na Universidade de Illiois (Urbana-
Champaign). Foi professor na Universidade Autônoma de Madri e na Universidade do 
País Basco, e pesquisador no Instituto de Filosofia do Conselho Superior de 
Investigações Científicas (CSIC) da Espanha. Trabalhou também como consultor de TIC 
na Espanha e na América Latina, tendo sido responsável por um relatório estratégico 
sobre Bibliotecas Digitais para a Comunidad de Madrid. Suas pesquisas orientam-se para 
a História e Filosofia da Ciência, e para os Estudos da Ciência e da Tecnologia. Entre 
outras publicações, escreveu vários livros sobre bibliotecas digitais e sobre a sociedade 
digital, tais como “Emergent Digital Spaces in Contemporary Society: Properties of 
Technology” (Palgrave Macmillan, 2011) e “El templo del saber: hacia la biblioteca digital 
universal” (Deusto, 2006), bem como o artigo no periódico Arbor  “Ciencia y cultura en 
la Red” (2008). 

  

Luis Antonio Coelho Ferla | Universidade Federal de São Paulo 

 Luis Ferla é Professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação 
do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos. 
Possui graduação em História pela Universidade de São Paulo (1998) e doutorado em 
História Econômica pela Universidade de São Paulo (2005). Tem experiência em 
docência e pesquisa na área de História, com ênfase em História Contemporânea, 
atuando principalmente nos seguintes temas: fenômenos da modernidade, história da 
ciência, história do corpo e história da cidade. Atualmente, desenvolve pesquisas voltadas 
à utilização de novas tecnologias digitais no trabalho do historiador, especialmente 
aquelas relacionadas com o geoprocessamento (SIG histórico). Coordena o 
grupo Hímaco (História, Mapas e Computadores-Unifesp/Apesp), dedicado a explorar 
as possibilidades das geotecnologias em investigações históricas. 
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Paul Spence | King’s College, Department of Digital Humanities 

 Paul Spence é Professor Associado em Humanidades Digitais no Departamento 
de Humanidades Digitais do King’s College de Londres - onde atuou também como 
coordenador de projetos e chefe de departamento. Seus interesses de pesquisa incluem a 
filologia digital, a modelagem de textos, a edição digital e a aplicação de métodos e 
tecnologias das Humanidades Digitais para estudos hispânicos e hispano-americanos. Foi 
responsável pelo desenvolvimento de matrizes para buscas semânticas baseadas em XML 
e pela área de publicação digital em mais de 40 projetos – incluindo o Fine Rolls of 
Henry III, Gascon Rolls Project 1317-1468, Out of the Wings, ‘La entretenida’ digital 
edition, Early English Laws e o Mapping the Medieval Countryside. É Tesoureiro da 
ADHO e da ALLC-Associação Europeia de Humandiades Digitais, e tem participado 
ativamente junto às associações hispânicas de Humanidades Digitais, como 
a CHARTA e a Humanidades Digitales Hispánicas (HDH). 

  

Rita Marquilhas | Universidade de Lisboa 

 Rita Marquilhas é especialista em história da cultura escrita e Professora 
Associada da Faculdadade de Letras da Universidade de Lisboa, onde ensina disciplinas 
de linguística histórica, crítica textual e linguagem e comunicação. Tem desenvolvido 
investigação sobre o estudo interdisciplinar e a edição digital da escrita quotidiana, sua 
língua, seus agentes, seu contexto social. É autora de dois livros sobre cultura escrita –
 Norma Gráfica Setecentista (1992) e A Faculdade das Letras: Leitura e Escrita em Portugal no 
século XVII (2000, 2003) – e contribui ativamente para o debate científico nessa mesma 
área, quer em artigos de revistas científicas, quer em congressos internacionais. 
Atualmente, é investigadora responsável de um projeto financiado pelo European 
Research Council e dedicado à busca, estudo e edição digital de escritos do quotidiano 
português e espanhol da Época Moderna – séculos XVI a XIX, Post Scriptum: A Digital 
Archive of Ordinary Writings (Portugal and Spain). 

  

  

  



Humanidades Digitais | Grupo de Pesquisas | Universidade de São Paulo    
Relatório de Atividades | 2011-2013  

                                                                                                                                    
 

 43 

 Comissão Científica 

Maria Clara Paixão de Sousa,  
Coordenadora,   
Professora Doutora da Universidade de São Paulo,  
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,  
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas  
(Lattes: http://lattes.cnpq.br/2331700004828549 ) 

  

Ana Paula Torres Megiani, 
Professora Doutora da Universidade de São Paulo,  
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,  
Departamento de História 
(Lattes: http://lattes.cnpq.br/8185840471398727 ) 

Ermelinda Moutinho Pataca, 
Professora Doutora da Universidade de São Paulo,  
Faculdade de Educação,  
Departamento de Metodologia do Ensino  
(Lattes: http://lattes.cnpq.br/2858523614347161 ) 

Fabio Natanael Kepler, 
Professor Doutor da Universidade Federal do Pampa,  
Departamento de Matemática e Computação. 
(Lattes:  http://lattes.cnpq.br/2278269345182335 ) 

Luís Filipe Silvério Lima, 
Professor Doutor da Universidade Federal de São Paulo, 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,  
Departamento de História. 
(Lattes: http://lattes.cnpq.br/1254684857020143 ) 

Pedro Luis Puntoni, 
Professor Doutor da Universidade de São Paulo,  
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,  
Departamento de História  
Diretor da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. 
(Lattes:  http://lattes.cnpq.br/3223164724339362 ) 

  

 Comissão Organizadora 

 Bruna Baldini de Miranda  
 Gilcélia de Menezes da Silva 
 Kollontai Diniz 
 Lucas Lopes Giron 
 Márcia de Aparecida Santos Mendes 
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2. Parecer da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo 

 

 



VISUALIZAÇÃO  DE  DESPACHO

Processo 2013/16741-0   
Linha  de  Fomento Programas  Regulares  /  Auxílios  a  Pesquisa  /  Organização  de  Evento  Científico  /

Organização  de  Reunião  Científica  ou  Tecnológica  -  Fluxo  Contínuo
Situação Em  Contratação
Vigência 23/10/2013  a  25/10/2013
Beneficiário Maria  Clara  Paixão  de  Sousa
Responsável Maria  Clara  Paixão  de  Sousa
Vínculo
Institucional  do
Processo

Faculdade  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas/FFLCH/USP

Área  de  Alocação
de  Recursos Ciências  Humanas  e  Sociais

Folha  de  Despacho  para  Proposta  Inicial  -  Organização  de  Reunião
Científica  ou  Tecnológica

Resultado

Concedido

Datas  do  Despacho

Emitido  em  /  por: 09/09/2013 Carlos  Henrique  de  Brito  Cruz

Orçamento  Consolidado

Benefícios
Solicitado Despacho

Valor  (R$) Valor  (US$) Valor  (R$) Valor  (US$)
Custeio

 Despesas  de  Transporte 0,00 15.287,34 17.500,00 0,00

 Diárias 21.888,00 0,00 11.400,00 0,00

 Material  de  Consumo 2.042,64 0,00 0,00 0,00

 Seguro  Saúde 0,00 0,00 160,05 0,00

 Serviços  de  Terceiros 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Reserva  de  Importação 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 38.930,64 15.287,34 29.060,05 0,00
Total  Geral 38.930,64 15.287,34 29.060,05 0,00

Dados  de  Execução

Data  Início 23/10/2013

Duração 3  dia(s)



Data  Término 25/10/2013

Área  de  alocação  de  recursos Ciências  Humanas  e  Sociais

Relatório  Científico  (Quantidade) 1

Relatório  Científico  (Datas) 30/11/2013

Prestação  de  Contas  (Quantidade) 1

Prestação  de  Contas  (Datas) 30/11/2013

Observações  /  Transcrições  /  Frases

Observações  ao  Responsável

Comunicamos  a  V.  Sa.  que  sua  solicitação,  constante  do  processo  acima  referido,  foi  analisada  pela  assessoria
  da  FAPESP,  tendo  sido  aprovada.
  
Cabe-nos  informar  que  alguns  dos  itens  orçamentários  podem  não  ter  sido  aprovados,  ou  aprovados  com  valor
es  inferiores.  

Para  conhecimento  do  conteúdo  do  despacho,  V.Sa.  deve  acessar  o  Sistema  SAGe  (www.fapesp.br./sage),  clic
ar  no  item  do  menu  Meus  Processos>>Número  do  Processo  e,  em  Mais  Informações,  escolher  a  opção  "Despac
ho".

Por  favor,  para  qualquer  consulta  ou  comunicação  sobre  esta  correspondência,  use  exclusivamente  os  serviços
  do  "Converse  com  a  FAPESP"  em  www.fapesp.br/converse.
  
Atenciosamente,

Carlos  Henrique  de  Brito  Cruz
Diretor  Científico  da  FAPESP
           

OBSERVAÇÕES:

Obs.1:    "Tendo-se  em  vista  a  grande  demanda  de  solicitações  para  organização  de  eventos  científicos,  conced
e-se  auxílio  parcial."

Obs.2:  "Auxílio  para  pesquisadores  doutores  do  exterior."

Obs.3:  "A  FAPESP  deverá  ser  mencionada  como  patrocinadora  do  evento  no  material  de  divulgação,  incluindo  
o  seu  logotipo.  Este  material  de  divulgação  deverá  ser  encaminhado  junto  com  o  Relatório  Cientifico  e  a  Presta
ção  de  Contas."

Obs.4:  "O  relatório  científico  de  um  auxílio  organização  deve  conter,  além  da  documentação  oficial  resultante  (
anais,  resumos,  etc.),  uma  avaliação  do  evento  quanto  aos  seus  participantes  (número,  qualificação  e  origem),
  a  qualidade  dos  trabalhos  apresentados  e  a  sua  repercussão  na  comunidade.  É  também  desejável  a  inclusão  n
o  relatório,  de  uma  analise  comparativa  com  eventos  anteriores  de  mesma  natureza  que  tenham  porventura  o
corrido,  bem  como  a  de  uma  súmula  da  avaliação  do  evento  por  parte  dos  participantes."

Frases  para  o  Responsável

Não  há  frases  associadas.

Transcrição  de  Parecer  para  o  Responsável

APRECIAÇÃO  GERAL  DA  PROPOSTA

  --------------
  A  FAPESP  denomina  "Proposta"  o  conjunto  de  quatro  partes  a  serem  avaliadas,  composto  por:  1.  Aná
lise  da  Reunião;;  2.  Compatibilidade  entre  o  histórico  de  pesquisa  do  solicitante  com  o  tema  da  reuniã

o;;  3.  Publicação  de  Anais;;  4.  Orçamento  proposto.  Por  favor  preencha  os  itens  de  análise  desta  página

  depois  de  preencher  o  restante  do  formulário.

  
          Como  claramente  descrito  no  projeto  submetido,  embora  a  área  em  que  se  insere  não  seja  denominada  "H
umanidades  Digitais"  no  Brasil,  há  pelo  menos  20  anos  já  há  grupos  e  iniciativas  de  pesquisa  que  tratam  das  q
uestões  ali  inseridas.  O  evento  deve  ser  um  marco,  portanto,  para  a  criação  de  uma  identidade  de  área.  O  em
penho  nele  colocado  é  considerável,  pela  proposta  da  reunião,  assim  como  pela  proposta  de  seu  conteúdo.  Des
se  modo,  a  reunião  é  importante.  O  projeto  é  gerido  por  uma  pesquisadora  com  experiência  e  colaborações  na
  área  e,  assim,  o  tema  e  seu  histórico  são  condizentes.
  
  --------------
  Por  favor,  analise  a  importância,  critério  da  seleção  dos  trabalhos  e  programação  da  REUNIÃO
  --------------
  Analise  a  importância  do  evento  para  a  atividade  na  área  de  conhecimento  em  que  se  insere  a  pesqui



sa.

  
          O  evento  tem  sua  primeira  edição  no  Brasil  com  essa  solicitação  de  financiamento,  em  uma  área  de  conhec
imento  interdisciplinar  de  grande  importância  na  época  atual,  quer  do  ponto  de  vista  globalizado,  quer  do  ponto
  de  vista  nacional.  O  projeto  está  muito  bem  fundamentado  e  foi  cuidadosamente  planejado  por  participantes  a
tivos  do  Grupo  de  Pesquisas  em  Humanidades  Digitais  no  Brasil,  os  quais  têm  inserção  na  área  internacional  de
  Humanidades  Digitais  (ressalta-se  aqui  que  pesquisadores  de  outras  nacionalidades  já  foram  contemplados  co
m  financiamentos  da  propria  FAPESP).  As  pesquisas  vinculadas  à  grande  área  de  Humanidades  Digitais  envolve
m  várias  áreas  de  conhecimento,  dentre  as  quais  as  que  são  apontadas  pela  proposta,  no  papel  dos  temas  a  a
bordar  no  evento,  dos  participantes  convidados  e  do  próprio  comitê  organizador.  Pela  cuidadoso  planejamento  
do  evento,  há  boa  perspectiva  de  o  evento  ser  profícuo  para  a  comunidade  particular  de  interesse  e  para  o  res
tante  da  comunidade  científica,  de  forma  mais  abrangente.  Ressalta-se  a  iniciativa  exemplar  de  se  incluir  um  g
rupo  de  trabalho  para  a  formação  da  "Associação  Luso-Brasileira  das  Humanidades  Digitais",  a  qual  pretende  la
nçar  bases  sólidas  para  a  área,  em  todo  seu  potencial  interdisciplinar  e  internacional  (primeiramente  envolven
do  a  associação  luso-brasileira),  com  a  meta  de  figurar  no  cadastro  internacional  ADHO,  (http://adho.org).
  --------------
  Analise  os  critérios  de  seleção  dos  trabalhos.
  
          Durante  os  4  dias  planejados  para  o  evento,  são  propostas  conferências,  mesas-redondas  e  apresentação  d
e  projetos  em  andamento.  Pela  caracterização  do  evento,  entende-se  que  ele  visa,  sobretudo,  a  inserção  e  con
solidação  da  área  no  Brasil  e  a  consolidação  da  identidade  do  grupo  nacional  no  exterior,  de  modo  oficial  (pois  
extra-oficialmente  já  há  colaborações  internacionais  com  o  grupo  nacional).  Assim,  os  critérios  de  seleção  de  tr
abalhos  são  (como  deveriam  ser)  de  natureza  colaborativa  e  não  seletiva.  Isso  se  aplica  sobremaneira  à  apres
entação  de  projetos  em  andamento.  Soma-se  a  isso  o  claro  e  criterioso  cuidado  com  que  a  seleção  de  palestra
ntes  e  participantes  das  mesas-redondas  foi  planejado.
  --------------
  Analise  a  programação  e  os  participantes  convidados.
  
          As  conferências  serão  ministradas  por  três  palestrantes  estrangeiros  proeminentes  (já  financiados  pela  FAP
ESP),  que  têm  projetos  com  instituições  de  diversos  países,  projetos  muitas  vezes  multilinguais,  quer  na  área  d
e  humanidades,  quer  nas  áreas  interdisciplinares,  envolvendo,  dentre  outras,  Ciência  da  Informação  (Bibliotec
as  Digitais,  etc.),  Filosofia,  Linguística,  Linguística  Computacional,  Linguística  de  Córpus  e  várias  das  áreas  afins
  da  propria  computação  (Recuperação  da  Informação,  Geoprocessamento,  Mineração  de  Dados,  etc.),  o  que  fa
z  do  evento  uma  oportunidade  importante  (e  um  marco)  para  o  fomento  da  interdisciplinaridade  e  do  interesse
  pela  inserção  de  processos  computacionais  em  todas  as  ciências  e  pela  construção  de  recursos  digitais  com  té
cnicas  de  ponta  (incluindo  as  de  inteligência  artificial).  As  três  mesas-redondas  propostas  contam  com  pesquisa
dores  internacionais  bastante  atuantes  (já  com  presença  confirmada  no  evento)  e  com  pesquisadores  brasileir
os  de  áreas  afins,  de  importantes  unidades  acadêmicas  (dentre  elas,  a  propria  FFLCH/USP,  a  UNIFESP  e  a  UNIC
AMP).  A  agenda  submetida  a  aprovação  está  bem  organizada  e  equilibrada.  Assim,  a  programação  claramente  
atenderá  os  objetivos  do  evento.
  --------------
  Por  favor,  analise  a  compatibilidade  entre  o  histórico  de  pesquisa  do  SOLICITANTE  e  o  tema  da  reuni
ão

  --------------
  Analise  a  experiência  e  a  competência  demonstradas  em  pesquisas  compatíveis  com  o  tema  da  reuniã
o.

  
          A  proponente  tem  uma  boa  atuação  (mediante  seu  CV)  na  área  e  ocupa,  hoje,  posição  de  destaque  no  grup
o  de  pesquisas  "Humanidades  Digitais",  abrigado  na  Biblioteca  Brasiliana  Guita  e  José  Mindlin,  órgão  da  Univers
idade  de  São  Paulo  responsável  pela  criação  da  Brasiliana  Digital.  Sua  iniciativa  é  louvável,  no  sentido  de  busc
ar  a  agregação  do  que  denomina  "saber  humanístico  e  tecnologias  computacionais".  Embora  não  se  tenha  adot
ado  o  rótulo  "Humanidades  Digitais"  no  Brasil,  a  propria  área  de  Linguística  Computacional,  assim  como  as  dem
ais  áreas  tecnológicas/computacionais  antes  citadas,  tem,  no  seu  passado,  caminhos  árduos  na  tentativa  de  de
scobrir  sua  posição  na  interdisciplinaridade  de  temas  (e  pesquisas)  como  as  agora  propostas.  A  proponente  ta
mbém  já  experienciou  incursões  na  área  de  Linguística  Computacional,  de  forma  que  a  perspectiva  de  sucesso  
do  evento  é  bastante  interessante  e,  sobretudo,  de  marco  e  consolidação  da  identidade  do  grupo.  A  maturidad
e  da  proposta  já  é  um  fator  positivo  para  a  respeitabilidade  da  proponente.
  --------------
  Por  favor,  analise  a  proposta  de  PUBLICAÇÃO  DE  ANAIS  (OBS.:  Analise  apenas  no  caso  do  conteúdo  t
er  sido  apresentado  na  íntegra).

  --------------
  Analise  a  experiência  e  a  competência  demonstradas  em  pesquisas  compatíveis  com  o  tema  da  reuniã
o.

  
  --------------
  Analise  a  importância  e  impacto  junto  à  comunidade  da  publicação  dos  Anais.
  
          A  publicação  digital  visa  uma  rápida  inserção  na  comunidade  de  internautas.  Mais  do  que  isso,  ela  pode  traz
er  impacto  para  as  áreas  interdisciplinares  relativas  ao  foco  do  evento.  Para  tanto,  o  empenho  para  assegurar  
uma  grande  abrangência  de  divulgação  deve  ser  perseguido,  visando  um  futuro  em  que  mais  pesquisadores  (e
  profissionais),  sobretudo  das  áreas  tecnológicas,  agreguem  valor  a  essa  iniciativa.
  --------------
  



Frases  para  Termo  de  Outorga

Não  há  frases  associadas.

Orçamento  Detalhado  -  Quadros  Resumos

Despesas  de  Transporte  -  Nacional

Item Descrição

Solicitado Despacho  

Qtd
Valor

Unitário  (R$)

Valor

Total(R$)
Qtd

Valor

Unitário

(R$)

Valor

Total(R$)
  

1
Passagens  aéreas  internacionais  p/  vinda  de

palestrantes  est...
- - - 5 3.500,00 17.500,00   

Total 0,00 17.500,00

Despesas  de  Transporte  -  Internacional

Item Descrição

Solicitado Despacho  
MO*  /  Tx.

Conv.(US$)
Qtd

Valor

Unitário

Valor

Total(US$)

MO*  /  Tx.

Conv.(US$)
Qtd

Valor

Unitário

Valor

Total(US$)
  

2
Bilhete  aéreo,  Paris  -

São  Paulo.
US$/1,0000000 1 1.524,31 1.524,31 US$/1,0000000 0 0,00 0,00   

3
Bilhete  aéreo,  Lisboa

-  São  Paulo
US$/1,0000000 1 1.630,64 1.630,64 US$/1,0000000 0 0,00 0,00   

4

Bilhete  aéreo,

Lethbridge  (Canadá)  -

São  Paulo

US$/1,0000000 1 1.628,00 1.628,00 US$/1,0000000 0 0,00 0,00   

5
Bilhete  aéreo,  Lisboa

-  São  Paulo
US$/1,0000000 1 1.630,64 1.630,64 US$/1,0000000 0 0,00 0,00   

6
Bilhete  aéreo,

Londres  -  São  Paulo
US$/1,0000000 1 3.433,54 3.433,54 US$/1,0000000 0 0,00 0,00   

7
Bilhete  aéreo,  Madrid

-  São  Paulo.
US$/1,0000000 1 1.645,42 1.645,42 US$/1,0000000 0 0,00 0,00   

8
Bilhete  aéreo,  Berlim

-  São  Paulo.
US$/1,0000000 1 2.322,00 2.322,00 US$/1,0000000 0 0,00 0,00   

9
Bilhete  aéreo,  Telaviv

-  São  Paulo
US$/1,0000000 1 1.472,79 1.472,79 US$/1,0000000 0 0,00 0,00   

Total 15.287,34 0,00

*  MO  =  Moeda  de  Origem

Diárias  -  Nacional

Item Descrição

Solicitado Despacho  
Qtd

Valor

Unitário  (R$)

Valor

Total(R$)
Qtd

Valor

Unitário  (R$)

Valor

Total(R$)
  

1
Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),

para  o  palestran...
6 456,00 2.736,00 0 456,00 0,00   

2
Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),

para  a  palestran...
6 456,00 2.736,00 0 456,00 0,00   

3
Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),

para  o  palestran...
6 456,00 2.736,00 0 456,00 0,00   

4
Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),

para  a  palestran...
6 456,00 2.736,00 0 456,00 0,00   

5
Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),

para  o  palestran...
6 456,00 2.736,00 0 456,00 0,00   

6
Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),

para  o  palestran...
6 456,00 2.736,00 0 456,00 0,00   

7
Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),

para  o  palestran...
6 456,00 2.736,00 0 456,00 0,00   

8
Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),

para  a  palestran...
6 456,00 2.736,00 0 456,00 0,00   

9
diárias  palestrantes  estrangeiros,  a  escolher

entre  os  lista...
- - - 25 456,00 11.400,00   



Total 21.888,00 11.400,00

Diárias  -  Internacional

Nenhum  benefício  encontrado.

Serviços  de  Terceiros  -  Nacional

Item Descrição

Solicitado Despacho  

Qtd Valor
Unitário  (R$)

Valor
Total(R$) Qtd

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total(R$)   

1 Serviço  de  Tradução  simultânea  para  os  trêsdias  abertos  do  ... 1 15.000,00 15.000,00 0 0,00 0,00   

Total 15.000,00 0,00

Serviços  de  Terceiros  -  Internacional

Nenhum  benefício  encontrado.

Material  de  Consumo  -  Nacional

Item Descrição
Solicitado Despacho  

Valor  Total(R$) Valor  Total(R$)   
1 Adesivos  com  o  logotipo  do  evento 522,64 0,00   
2 Bottons  com  o  logotipo  do  evento 1.520,00 0,00   

Total 2.042,64 0,00

Material  de  Consumo  -  Internacional

Nenhum  benefício  encontrado.

Reserva  de  Importação  -  Solicitado

Percentual  para  Reserva  de

Importação  (Exterior)
15,00  %

Valor  da  Reserva  de

Importação  (US$)
0,00

Reserva  de  Importação  -  Despacho

Percentual  para  Reserva  de

Importação
15,00  %

Valor  da  Reserva  de

Importação  (US$)
0,00

Seguro  Saúde

Moeda R$

Justificativa
seguro  saúde  p/  05  palestrantes  estrangeiros  (3d  cada),  a  escolher  entre  os
listados  no  projeto.

Valor  Total
Solicitado Despacho
0,00 160,05

Orçamento  Detalhado  -  Itens  de  despesa

Despesas  de  Transporte

Origem Exterior
Quantidade 0
Descrição Bilhete  aéreo,  Paris  -  São  Paulo.
Moeda  de  Origem US$



Valor  Unitário 0,00

Taxa  de  Câmbio  (US$) 1,0000000

Valor  Total 0,00

Justificativa Bilhete  para  a  palestrante  Jacqueline  León

Despesas  de  Transporte

Origem Exterior

Quantidade 0

Descrição Bilhete  aéreo,  Lisboa  -  São  Paulo

Moeda  de  Origem US$

Valor  Unitário 0,00

Taxa  de  Câmbio  (US$) 1,0000000

Valor  Total 0,00

Justificativa Bilhete  para  o  palestrante  Daniel  Alves

Despesas  de  Transporte

Origem Exterior

Quantidade 0

Descrição Bilhete  aéreo,  Lethbridge  (Canadá)  -  São  Paulo

Moeda  de  Origem US$

Valor  Unitário 0,00

Taxa  de  Câmbio  (US$) 1,0000000

Valor  Total 0,00

Justificativa Bilhete  para  o  palestrante  Daniell  O'Donnel

Despesas  de  Transporte

Origem Exterior

Quantidade 0

Descrição Bilhete  aéreo,  Lisboa  -  São  Paulo

Moeda  de  Origem US$

Valor  Unitário 0,00

Taxa  de  Câmbio  (US$) 1,0000000

Valor  Total 0,00

Justificativa Bilhete  para  a  palestrante  Rita  Marquilhas

Despesas  de  Transporte

Origem Exterior

Quantidade 0

Descrição Bilhete  aéreo,  Londres  -  São  Paulo

Moeda  de  Origem US$

Valor  Unitário 0,00

Taxa  de  Câmbio  (US$) 1,0000000

Valor  Total 0,00

Justificativa Bilhete  para  o  palestrante  Paul  Spence

Despesas  de  Transporte

Origem Exterior

Quantidade 0

Descrição Bilhete  aéreo,  Madrid  -  São  Paulo.

Moeda  de  Origem US$

Valor  Unitário 0,00

Taxa  de  Câmbio  (US$) 1,0000000

Valor  Total 0,00

Justificativa Bilhete  para  o  palestrante  Karim  J.  Gherab-Martín.



Despesas  de  Transporte

Origem Exterior

Quantidade 0

Descrição Bilhete  aéreo,  Berlim  -  São  Paulo.

Moeda  de  Origem US$

Valor  Unitário 0,00

Taxa  de  Câmbio  (US$) 1,0000000

Valor  Total 0,00

Justificativa Bilhete  para  o  palestrante  Andreas  Degwitz

Despesas  de  Transporte

Origem Exterior

Quantidade 0

Descrição Bilhete  aéreo,  Telaviv  -  São  Paulo

Moeda  de  Origem US$

Valor  Unitário 0,00

Taxa  de  Câmbio  (US$) 1,0000000

Valor  Total 0,00

Justificativa Bilhete  para  o  palestrante  Dov  Winer

Despesas  de  Transporte

Origem Brasil

Quantidade 5

Descrição Passagens  aéreas  internacionais  p/  vinda  de  palestrantes  estrangeiros,  a

escolher  entre  os  listados  no  projeto.

Valor  Unitário 3.500,00

Valor  Total 17.500,00

Justificativa Passagens  aéreas  internacionais  p/  vinda  de  palestrantes  estrangeiros,  a

escolher  entre  os  listados  no  projeto.

Material  de  Consumo

Origem Brasil

Descrição Adesivos  com  o  logotipo  do  evento

Valor  Unitário 0,00

Valor  Total 0,00

Justificativa Os  adesivos  com  o  logotipo  do  evento  serão  aplicados  sobre  pastas  plásticas  que

conterão  o  programa  e  outros  materiais  a  serem  distribuídos  aos  participantes.

As  pastas  serão  fornecidas  pela  Universidade.  O  preço  unitário  dos  adesivos  é  de

R$1,30.

Material  de  Consumo

Origem Brasil

Descrição Bottons  com  o  logotipo  do  evento

Valor  Unitário 0,00

Valor  Total 0,00

Justificativa Os  bottons  serão  pregados  em  sacolas  de  pano  a  serem  usadas  pelos

participantes  para  transporte  do  programa  do  evento  e  outros  materiais.  As

sacolas  serão  financiadas  pela  Universidade.  O  preço  unitário  dos  bottons  é  de  R$

1,52.

Serviços  de  Terceiros

Origem Brasil

Quantidade 0

Descrição Serviço  de  Tradução  simultânea  para  os  três  dias  abertos  do  evento.  Inclui  dois

intérpretes  (Inglês/Português/Inglês)  e  equipamentos  necessários.  Orçamento  da

empresa  Brazil  Translations,  associada  à  câmara  Brasil-Alemanha.

Valor  Unitário 0,00



Valor  Total 0,00
Justificativa Sete  de  nossos  convidados,  estrangeiros,  irão  proferir  suas  palestras  em  inglês,

e  não  compreendem  o  português.  A  tradução  simultânea  é  necessária  para
ampliar  o  público  do  seminário,  e  para  permitir  aos  palestrantes  convidados  a
compreensão  das  intervenções  em  português.

Reserva  de  Importação

Percentual  para  Reserva
de  Importação

15,00  %

Valor  da  Reserva  de
Importação  (US$)

0,00

Seguro  Saúde

Moeda R$
Valor  Total 160,05

Justificativa seguro  saúde  p/  05  palestrantes  estrangeiros  (3d  cada),  a  escolher  entre  os
listados  no  projeto.

Diárias

Quantidade 0
Descrição Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),  para  o  palestrante  Andreas  Degwitz
Local Brasil

Estado Cidade
São  Paulo   São  Paulo  

Pernoite Sim
Moeda R$
Valor  Unitário 456,00
Valor  Total 0,00
Justificativa

Diárias

Quantidade 0
Descrição Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),  para  a  palestrante  Jacqueline  León
Local Brasil

Estado Cidade
São  Paulo   São  Paulo  

Pernoite Sim
Moeda R$
Valor  Unitário 456,00
Valor  Total 0,00
Justificativa

Diárias

Quantidade 0
Descrição Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),  para  o  palestrante  Paul  Spence
Local Brasil

Estado Cidade
São  Paulo   São  Paulo  

Pernoite Sim
Moeda R$
Valor  Unitário 456,00
Valor  Total 0,00
Justificativa



Diárias

Quantidade 0

Descrição Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),  para  a  palestrante  Karim  J.  Gherab-

Martín.

Local Brasil

Estado Cidade
São  Paulo   São  Paulo  

Pernoite Sim

Moeda R$

Valor  Unitário 456,00

Valor  Total 0,00

Justificativa

Diárias

Quantidade 0

Descrição Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),  para  o  palestrante  Dov  Winer

Local Brasil

Estado Cidade
São  Paulo   São  Paulo  

Pernoite Sim

Moeda R$

Valor  Unitário 456,00

Valor  Total 0,00

Justificativa

Diárias

Quantidade 0

Descrição Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),  para  o  palestrante  Daniel  O'Donnell

Local Brasil

Estado Cidade
São  Paulo   São  Paulo  

Pernoite Sim

Moeda R$

Valor  Unitário 456,00

Valor  Total 0,00

Justificativa

Diárias

Quantidade 0

Descrição Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),  para  o  palestrante  Daniel  Alves

Local Brasil

Estado Cidade
São  Paulo   São  Paulo  

Pernoite Sim

Moeda R$

Valor  Unitário 456,00

Valor  Total 0,00

Justificativa

Diárias



Quantidade 0
Descrição Diárias  (de  21  de  outubro  a  26  de  outubro),  para  a  palestrante  Rita  Marquilhas
Local Brasil

Estado Cidade
São  Paulo   São  Paulo  

Pernoite Sim
Moeda R$
Valor  Unitário 456,00
Valor  Total 0,00
Justificativa

Diárias

Quantidade 25
Descrição diárias  palestrantes  estrangeiros,  a  escolher  entre  os  listados  no  projeto.
Local Brasil

Estado Cidade
São  Paulo   São  Paulo  

Pernoite Sim
Moeda R$
Valor  Unitário 456,00
Valor  Total 11.400,00
Justificativa diárias  palestrantes  estrangeiros,  a  escolher  entre  os  listados  no  projeto.


