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Resumo 

O estudo da escrita quotidiana em suporte tradicional tem beneficiado recentemente da 

atenção de diversos especialistas, compensando o estatuto de investigação relativamente 

folclórica que chegou a ter no passado. Acompanhando a “passagem à história” deste 

tipo de texto, tornado quase obsoleto pela difusão do correio electrónico, dos weblogs e 

das mensagens SMS, a escrita de cartas privadas, de diários e de bilhetes em suporte de 

papel atraiu sobre si o mesmo tipo de atenção que é votada aos produtos da actividade 

humana já circunscritos ao passado: as suas propriedades não podem ser modificadas e 

as consequências do seu uso podem ser interpretadas de forma longitudinal. Pode 

também avaliar-se que elementos do seu estilo, linguagem e formato foram 

abandonados, e quais se prolongaram pelos novos suportes e novas formas de 

comunicação.  

O projecto Escrita e Sociedade, empreendido por uma equipa do Centro de Linguística da 

Universidade de Lisboa e por mim coordenado, pretende reunir e disponibilizar on-line 

milhares de cartas privadas escritas em português, conservadas até hoje inéditas e 

inacessíveis sob a forma de prova material em processos judiciais dos séculos XVII a 

XIX. Adicionalmente, o projecto pretende mobilizar este recurso para um melhor 

conhecimento da história da língua e da sociedade portuguesas. 

Não existe nenhum arquivo histórico em Portugal dedicado à escrita popular. Há, é certo, 

instituições e associações que guardam colecções de cartas de guerra, da prisão e do 

exílio datadas já do século XX (caso da Associação dos Antigos Combatentes e do 

Museu República e Resistência). Mas para épocas anteriores, se bem que abunde o 

material disperso, escondido em documentação dos tribunais reais, episcopais e 

inquisitoriais, poucas dessas cartas são conhecidas. Será necessário encontrá-las, 

sistematizá-las, transcrevê-las e enquadrá-las nas actuais frentes de investigação tanto 

históricas como linguísticas. 
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