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Segundo Mattos e Silva (2008), é possível admitir duas vertentes na linguística 

histórica: a lato sensu e a stricto sensu. A primeira lida com dados que são datados e 

localizados, metodologia de que se ocupa qualquer pesquisa na área da Linguística que lida 

com corpora, conforme bem lembra a autora. Já a do segundo tipo é aquela que “se debruça 

sobre o que muda e como muda nas línguas ao longo do tempo em que tais línguas são 

usadas.” (pág. 9), e que pode seguir duas orientações: a linguística histórica sócio-histórica e a 

linguística diacrônica associal.  O projeto que dá nome a esta comunicação pretende 

contribuir para o desenvolvimento de pesquisas na área da Linguística Histórica do tipo 2, ou 

stricto sensu, isso porque, conforme Mattos e Silva (Idem), esse tipo depende da Filologia, 

“uma vez que tem como base de análise inscrições, manuscritos e textos impressos no 

passado, que, recuperados pelo trabalho filológico, tornam-se os corpora indispensáveis às 

análises das mudanças linguísticas de longa duração.”  (pág.10).  A edição de texto com vistas 

à análise de uso linguístico de um período pretérito deve ser criteriosamente elaborada, 

seguindo as normas da Filologia e da crítica textual (FACHIN, 2008), pois, do contrário, os 

dados levantados podem ficar comprometidos e, por extensão, a pesquisa realizada. É de 

esperar, portanto, que esse labor filológico exija muita dedicação e tempo do pesquisador e, 

muitas vezes, um projeto de pesquisa possui uma duração curta, sendo suficiente apenas para 

o trabalho com a edição, e a análise de fenômenos linguísticos fica comprometida dentro do 

prazo proposto. A presente comunicação tem como objetivo apresentar de que forma esse 

projeto está sendo desenvolvido no ICHS/UFOP e apresentar alguns documentos que já foram 

digitalizados e editados.  Para a realização deste projeto, as seguintes atividades que fazem 

parte da metodologia estão sendo praticadas: (i) para a recolha dos manuscritos: 

localização/digitalização dos manuscritos em arquivos de Mariana; (ii) para o tratamento do 

corpus: reprodução diplomática (transcrição conservadora), proposição de um conjunto de 

normas de transcrição, estabelecimento do alfabeto do(s) punho(s) presente(s) nos 

manuscritos sob análise e apresentação de uma transcrição que possua características próprias 

para um texto a ser pesquisado. De um conjunto de 10 manuscritos do século XVIII que 

foram localizados no arquivo da Casa Setecentista de Mariana, sete deles já foram 

digitalizados e três já se encontram editados, os quais serão apresentados na Comunicação.  
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