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Resumo: A proposta deste texto consiste em abordar a escrita, o leitor e a era digital, baseando-se no 
crescimento e na acelerada expansão das novas tecnologias de Comunicação e Informação, para que se possa 
compreender como a transição entre passado e presente marcaram a temática em questão. Isto tem levantado 
diversas indagações sobre a natureza e funções dos manuscritos e dos livros, tal como tradicionalmente o temos 
conhecido e, mesmo sobre o eventual desaparecimento destes, é uma discussão que parte desde a construção 
histórica em que o percurso da escrita vivenciou vários meios de divulgação, dentre eles: a imprensa, o livro, o 
datiloscrito e outros. O que se objetiva por intermédio desta comunicação é apresentar como a memória da 
escrita pode coexistir independente do tempo e do advento tecnológico, isto é, como na era digital a tradição 
manuscrita pode ser divulgada e até mesmo preservada por esta nova propriedade de se comunicar. Percebe-se, 
neste trilhar, que a comunicação entre os diferentes tempos e espaços em que se processam os acontecimentos 
torna-se um dado que reforça, para o leitor, a existência de dois momentos da história da escrita: a criação da 
imprensa no período medieval e a era da informatização. Assim, o Grupo de Edição de Textos da Universidade 
Estadual de Feira de Santana tem se debruçado sobre alguns acervos baianos na tentativa de salvaguardar do 
olvido a história-testetemunho que marcou os costumes e a vida em algumas localidades à medida que busca 
oferecer a todos e quaisquer leitores por via eletrônica, livro ou revista o patrimônio documental existente na 
Bahia. 
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1 AS PRIMEIRAS PALAVRAS 

 
 Porque e como definir o tempo? Este questionamento acompanha a trajetória humana 

a partir do instante em que entender o presente e o passado põe o homem e seu estar no 

mundo diante da seguinte situação: o que me tornou e torna um sujeito histórico? 

 Foi a partir desta noção que a tríade homem, tempo e objeto passa a ser tecida, na 

pretensão de oferecer à posterioridade elementos capazes de colocar as sociedades em contato 

com seus primórdios. Neste projeto, através do uso da escrita e das possíveis implicações 

tecnológicas em torno desta, busca evidenciar se há uma sutura ou interseção da tradição com 

a modernidade dessa modalidade lingüística. 

 Desde a era mais primitiva a humanidade tentou recorrer de algum modo a um tipo de 

atividade que traduzisse os seus sentimentos, emoções, feitos e, principalmente, o seu 

pensamento. Assim, utilizou-se de vários recursos mnemônicos como os mitogramas, 

calendários, mas estes ainda não permitiam que o homem interagisse no espaço social mais 

ativamente. 

 A preocupação com a lembrança, a recordação de maneira mais envolvente e universal 

levou os fenícios a inventar um sistema gráfico para o discurso mesmo não sendo esta a 

intenção. Naquela oportunidade o alfabeto estava formando um dos principais meios de se 

comunicar. 

 Por sua vez o alfabeto, como sinônimo de escrita, transformou-se em uma dádiva para 

a relação interpessoal e interespacial, por este caminho, sociedades nas mais diferentes partes 

do planeta irão cultuá-lo a ponto de ressignificá-lo na forma de língua. 

 Logo, expressar o verbal para a sociedade grega funcionou como um instrumento de 

imortalidade cultural, espiritual, artística e política, legando aos nossos dias formas de ver e 

pensar o mundo. Na verdade, o aparecimento desta habilidade comunicativa no campo social 

fez da sua natureza diversas forças, sejam estas, de poder, dominação, intelectualidade ou até 

mesmo de memória. Por isso, Astle (apud OLSON, 1997, p.19) infere: “A mais nobre 

aquisição da humanidade é a fala, e a arte mais útil é a escrita. A primeira distingue 

eminentemente o homem da criatura bruta; a segunda, dos selvagens sem civilização.” 

 

2 O LEITOR: DO DISCURSO À HISTÓRIA 
 
 O mundo no papel trouxe para o âmbito social o texto com suas representações. No 

Ocidente, de modo especial, o acesso à informação foi utilizado como forma de poder, ou 



seja, a produção do conhecimento restringiu-se ao seleto grupo monástico, mas sempre 

submetido à autoridade espiritual do bispo. 

 Na Idade Média, em uma primeira parte desta era, o texto vai moldando-se à prática 

manuscrita. O manuscrito de então representa a cultura da escrita, neste período dominá-la 

garantia à vida monástica a manipulação e o controle do pensamento humano em vigência. 

Por outro lado, assistiu-se gradativamente à invenção da imprensa, logo o campo das palavras 

foi marcado por duas fases: a do texto manuscrito e a do texto impresso. 

 A imprensa deslocou o texto do espaço privado para o público, isto porque os 

primeiros medievalistas o conservava no recesso de mosteiros, conventos e bibliotecas 

particulares, o que posteriormente, com a chegada do livro, mesmo pouco difundido, permitiu 

aos profanos conhecer obras só encontradas sob a guarda clerical. 

  Esta propagação trouxe também para o texto uma preocupação acerca da hermenêutica 

e exegese. Dominadas por suas convicções, ciência e religião começam a se desenvolverem 

paralelamente no mundo ocidental até a Reforma, distinguindo-se em seguida, por causa das 

oportunidades oferecidas pelos materiais impressos. 

 Acredita-se, então, que a partir da imprensa o homem foi colocado diante de Deus, 

pois esta trouxe para a propriedade do público as Escrituras, tirando a função da igreja como 

mediadora com o divino. 

 Nesta perspectiva, o cerne desta discussão é entender o tratamento dado ao texto antes 

e depois do surgimento da Reforma e das Ciências Modernas. Na Idade Média o documento 

era visto como um padrão para o mundo, não se admitia interpretação e nem teorias, pois 

estas eram algo da imaginação. Na verdade, a idéia atribuída à escrita era muito subjetiva 

porque neste período, conhecido como Medieval, as entrelinhas funcionavam como busca das 

epifanias e isto levou, por um longínquo tempo, o homem a crer que só existia um único 

sentido histórico de se conceber as coisas. 

 Com a Renascença, as primeiras tentativas de entender as significações textuais já 

principiavam a preocupação do indivíduo com o espírito da scripta, principalmente com as 

questões relativas à sua interpretação. 

 Olson (1997, p.160) afirma: 

 

No começo daquele período, os textos eram vistos como uma fonte ilimitada, 
da qual era possível extrair um suprimento inesgotável de significados; no 
seu final, o sentido de um texto estava ancorado com toda sobriedade na 
evidência textual. Esta última noção do sentido do texto permitiu distinguir 
firmemente o que o texto significa do que nele é encontrado pelos seus 
leitores excessivamente zelosos; se fez também com que se estendesse de 



modo novo a relação entre o que é dado objetivamente - o que era extraído 
erroneamente do texto.  
 
 

Percebe-se aí que, acompanhando a nova forma de leitura vem a nova forma de 

escrever. Desse modo, a escrita representa novas habilidades de ver e pensar sobre o mundo e 

a mente, levando a criar a história das mentalidades. 

A história das mentalidades está a analisar os diferentes caminhos em relação ao que 

representa a memória nas diversas áreas do saber. A memória aqui assume uma dimensão 

social por se interessar em discutir o papel desempenhado pela escrita e a evolução 

tecnológica da própria. No seio de uma sociedade considerada pós-moderna a crise de 

paradigmas trouxe consigo o prefixo “des”, exigindo cada vez mais a presença de 

profissionais capazes de desconstruir a história de um passado burguês para propor uma 

história vista por baixo, ou seja, aquela que descontinuamente vê os fatos e os acontecimentos 

procurando entendê-los, porque o processo tomou dado rumo e não outro. 

Entretanto, do ponto de vista historiográfico o empenho de pesquisadores terá muito a 

contribuir para uma outra história das sociedades, por isso, faz-se necessário, em especial no 

Brasil, uma prática de Educação Patrimonial mais visível. E aí, a presença de investigadores e 

dos novos mecanismos da Web e da Internet são de suma importância para dar à luz as 

instâncias do passado. 

Os benefícios proporcionados pelo estudo dos manuscritos são incalculáveis, porque 

diante de um documento tanto os lingüistas quanto os historiadores, os genealogistas e 

sociólogos podem gozar das muitas oportunidades e dos conhecimentos trazidos por meio do 

contato com estes. 

Destarte, o texto como fonte de pesquisa primária está voltado mais para perguntar do 

que responder, diferente do momento medievo em que a relação texto-leitura foi afetada pela 

subjetividade das coisas, conduzindo o homem a ver e atribuir valores ao próprio mundo 

através da concepção cristã. 

Cabe às práticas discursivas que alimentam as ciências modernas estabelecerem a 

diferença entre leitores da Idade Média com os da atualidade, indicando como estes se 

posicionavam e posicionam diante das inscrições, ou melhor, como as interpretam. No 

medievo, interpretar uma escritura estava condenado a primar por um sentido histórico ímpar. 

Na era pós-moderna ocorre de forma dessemelhante, o leitor crítico atenta-se não só ao que o 

texto diz, ou quer dizer, diferencia o que o autor tenta fazer crer daquilo que ele, o leitor, está 

desejando acreditar. 



A chegada da impressão modifica essencialmente a maneira como as informações são 

difundidas. À medida que o número de textos impressos vai aumentando, o livro se torna um 

alvo de massa e o velho método de propagação oral dos conhecimentos começa a dar espaço a 

um leitor diferente. Neste novo espaço gerado pela prensa mecânica e com o baixo custo dos 

livros, o mestre, que no tempo do manuscrito era visto como uma figura responsável por 

espalhar o saber oral de geração para geração, já não cabe nos novos tempos. A tipografia 

desliga-se da tradição, já que os textos estão cada vez mais acessíveis. 

O aparecimento da página impressa muda radicalmente os costumes mentais daqueles 

habituados com a escrita dos manuscritos, que antes do invento de Gutenberg os estudantes se 

viam na obrigação de memorizarem todo o conteúdo dos textos que sempre eram transmitidos 

oralmente.  

Dessa maneira, passo a palavra a McLuhan (1982, p.148) quando menciona que: "A 

criança na escola durante a Idade Média tinha primeiro que fazer suas próprias cópias dos 

textos, através do ditado. Em seguida tinha de compilar sua própria gramática, dicionário e 

antologia". Na verdade, era exigida deste leitor uma compreensão auditiva muito atenta, pois 

uma confusão implicaria na sua não entrada na universidade, neste espaço o acesso era 

garantido através do que os alunos conseguissem apresentar como livro daquilo que fora 

ditado pelo mestre. 

Durante todo medievo a leitura somente era realizada em voz alta e os mosteiros de 

então dispunham de pequenas salas para que os monges, ao lerem, não perturbassem os 

demais companheiros.  

A palavra impressa suscita, contudo, uma rapidez no movimento dos olhos e a leitura 

silenciosa, até então desconhecida, passa a ser praticada como uma forma de captar e 

memorizar mais os registros. Decorrente disto, o posicionamento do leitor modifica-se diante 

do autor. Para McLuhan (1977, p.17) a prática desempenhada pelo novo leitor poderia ser 

comparada como a de um projetor cinematográfico, pois:  

 

o leitor faz desfilar a série de letras impressas à sua frente numa velocidade 
que lhe permite apreender os movimentos do pensamento da mente do autor 
(...) A palavra impressa gradativamente esvaziou de seu sentido a leitura em 
voz alta e acelerou o ato de ler até o ponto em que o leitor pôde sentir-se ‘nas 
mãos de’ seu autor. 

 

A expansão do livro e sua respectiva popularização trouxeram uma forte mudança para 

o âmbito da escola, deixando à marginália o método tradicional de aprendizagem. O livro 



passa assumir a postura de um "robô de ensinar" e seu valor simbólico torna-se uma nova 

forma de traduzir o mundo contemporâneo.  

O mundo do impresso, apesar de ter possibilitado a propagação da informação de 

forma mais acelerada e abrangente, sofre com acusações no que se refere à criação de um 

recém modelo de estudante solitário e de também produzir uma prejudicial uniformidade, já 

que com o livro a interpretação de cada um ganha posicionamento privilegiado em relação aos 

debates públicos e das possíveis discussões que foram castradas com o surgimento da 

imprensa. Por isso,  McLuan (1977, p.17) explica: “é a tecnologia do individualismo". 

Assim trilha, por vias muito próximas e ao mesmo tempo distantes, o leitor da 

modernidade que, ao se defrontar com a era digital, encontra nas salas de bate-papo, nos chats 

e nos correios eletrônicos a identidade de uma sociedade cada vez mais efêmera. 

Chartier (2002, p.31-32) se posiciona a esta situação quando fala que:  

 

Será o texto eletrônico um novo livro de areia cujo número de páginas era 

infinito, que não podia ler e que era tão monstruoso que foi sepultado nas úmidas 

estantes da Biblioteca Nacional do México (...). Ou propõe ele já uma nova e 

promissora definição do livro capaz de favorecer e enriquecer o diálogo que cada 

texto estabelece com seu leitor? (...). Ninguém sabe a resposta. Mas cada dia, 

como leitores, sem o saber, a inventamos. 

 

3 MANUSCRITOS E A ERA DIGITAL: UM POSSÍVEL DIÁLOGO COMEÇA A 

EXISTIR 

 

 A prática de preservação documental no país ainda é um assunto pouco abordado e 

trabalhado como herança cultural, talvez seja esta condição que tem levado anos e anos a 

sociedade civil e todos os segmentos políticos a negligenciarem a Educação voltada para o 

patrimônio documental brasileiro. 

 Muito embora isto represente uma barreira para esta atividade o empenho de alguns 

cientistas da memória dentre eles, o filólogo, tem mostrado que o princípio básico para este 

resgate resiste de maneira corajosa a não tradição brasileira no que se dirige à conservação de 

arquivos e bibliotecas públicas. Além disto, a falta de um trabalho de conscientização nas 

escolas e até mesmo no universo acadêmico distancia cada vez mais a sociedade daquilo que a 

traduz, remota e recria os seus antepassados. 

  Atualmente, alguns estabelecimentos que operam sobre os lugares da memória 

começam a oferecer de maneira mais direta poucos dos bens culturais do Brasil, a exemplo da 



Biblioteca Nacional, dos arquivos públicos, em particular, da Bahia, já estão disponibilizando 

em rede parte destes documentos, evitando assim, a posterior destruição material dos mesmos. 

 A era digital, por sua vez, apresenta aí um campo em que é possível diminuir esta 

problemática se o objetivo for oferecer às gerações vindouras fatos e acontecimentos que o 

seu passado se perguntou e que seu presente pretende definir. Este é um dos percursos mais 

imediatos para que muitos dos manuscritos que se encontram no recesso de arquivos e 

bibliotecas não desapareçam com a história do nosso povo. Por outro lado, não deve deixar de 

ser citado o labor filológico que, por meio de criteriosas edições, asseguram uma 

fidedignidade aos textos. 

 A Filologia de hoje, por ser uma área ainda desconhecida do público em geral e de 

pouco valor a ela atribuída, tenta mostrar que a tradição manuscrita é pouco respeitada na 

medida em que expõe algumas contradições cometidas por aqueles que a marginalizam, 

aliando no momento atual a esta nova forma de se comunicar que é a informatização o seu 

instrumento de trabalho, a edição. Nesta perspectiva, alguns grupos de pesquisa sobre o texto 

manuscrito, em particular, o Grupo de Edição de Textos (GET), coordenado pela professora 

Doutora Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz, sediado no Departamento de Letras e Artes da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, passa a disponibilizar no site da própria 

instituição algumas das execuções feitas pelos investigadores envolvidos com a temática em 

questão. 

 

4 OS DOCUMENTOS  

 

 Apresentar-se-á parte de um dos documentos trabalhados pelo grupo supracitado e que 

logo comporá a página da instituição através da home-page www.uefs.br/get ou 

www.uefs.br/filologia. Tais documentos encontram-se sob a guarda da Biblioteca Setorial 

Monsenhor Renato de Andrade Galvão, sediado no Museu Casa do Sertão, pertencente à 

Universidade Estadual de Feira de Santana. 

 

4.1 DESCRIÇÃO 

  

 A correspondência a seguir foi escrita por Siverino Vieira ao Coronel Ruy, solicitando 

deste a sua impressão acerca da possível indicação do seu nome para a sucessão de um cargo. 

Datada de 09 de novembro de 1899, o documento figura em duas folhas de nota, escritas 



completamente. Apresenta no canto superior esquerdo o timbre do “Gabinete do Ministro da 

Indústria”. 

 

4.2 FAC-SÍMILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
 Sabe-se que o exaustivo trabalho em torno do manuscrito e da memória da escrita no 

Brasil carece de uma atenção, mesmo assim, o presente trabalho buscou dar notícias de 

algumas atividades que estão sendo realizadas por determinados grupos e que é este empenho 

que tem possibilitado o resgate material e conteudístico de parte dos documentos silenciados 

na historiografia brasileira. Nesta perspectiva, o leitor, a era digital e o manuscrito foram 

diacronicamente analisados para que se pudesse entender que as novas tecnologias, se bem 

manipuladas, representam um caminho.  
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