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Apresentação: 

 

O projeto Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão (CE-DOHS), 

do Núcleo de Estudos de Língua Portuguesa (NELP) da Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS), financiado pela FAPESB (5566/2010 - Consepe 202/2010), tem 

mais de 10 anos de criação, com uma equipe de mais de 50 integrantes, numa rede de 

pesquisa interinstitucional muito produtiva. 

Pioneiro no Nordeste brasileiro e com Grupo de Pesquisa Certificado no CNPq, 

o projeto CE-DOHS – coordenado pelas professoras Mariana Fagundes de Oliveira 

Lacerda e Zenaide de Oliveira Novais Carneiro – tem por objetivo a constituição de 

corpora diacrônicos de português brasileiro, sendo desenvolvido em duas fases: fase 

1(concluída) – prospecção e edição de textos escritos entre 1823 e 2000,  por indivíduos 

nascidos no Brasil, a partir de 1724, e por amostras de fala de brasileiros, gravadas na 

década de 90 do século XX, na Bahia; fase  2 (em andamento) – prospecção e edição de 

textos produzidos entre 1640 e 1822 por diferentes populações nascidas no Brasil, a 

partir de 1590. 

No trabalho com a dimensão externa da escrita, o CE-DOHS vem buscando 

realizar diálogos interdisciplinares com diferentes campos, como o campo da História 

Social da Cultura Escrita, contribuindo com a discussão sobre o tratamento 

metodológico à constituição de corpora. Trata-se de um banco de dados 

sociolinguísticos, que reúne mais de um milhão de palavras, disponibilizando 

documentos editados em diferentes versões e seus metadados, além do perfil 

sociocultural dos escreventes.  

Considerando as relações sociolinguísticas, isto é, a interação entre o sistema de 

relações linguísticas e as disposições nas quais ele se atualiza, o CE-DOHS é hoje visto 

como um dos corpora mais significativos – disponibilizando sobretudo documentação 

epistolar – para análises histórico-diacrônicas do português brasileiro. 

Um conjunto de estudiosos vem enfrentando um rico leque de desafios na Linguística 

Histórica, para atingir o objetivo de reconstrução de uma história do português 



brasileiro. Essa reconstrução do passado, com base em textos escritos remanescentes, o 

estudo sociolinguístico de forma linguísticas históricas exigem um alinhamento teórico 

e metodológico como o proposto pela Sociolinguística Histórica (ROMAINE, 1982; 

HERNÀNDEX-CAMPOY; CONDE-SILVESTRE, 2012). Os pesquisadores do CE-

DOHS, “Como quixotes ou como loucos, ou apenas como brasileiros interessados em 

compreender um aspecto fundamental da sua história pregressa” (MATTOS E SILVA, 

2004, p. 67), juntam-se a esse conjunto, buscando colaborar com essa agenda 

desafiadora, oferecendo um corpus documental seriado e um banco de dados 

sociolinguísticos. 
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