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Barroco digital
REMEDIAçãO, EDIçãO TExTUAL E ARqUIVO

Paulo Silva Pereira

1. Humanidades e tecnologia digital
quando se avalia o ritmo e a profundidade das mudanças que ocorreram nas 
últimas décadas no âmbito das tecnologias de informação e de comunicação, 
é difícil não reconhecer o seu profundo impacto em múltiplos setores da 
atividade humana, nomeadamente no que toca à criação e consumo de bens 
culturais ou à institucionalização de novos regimes de produção de conheci-
mento. Em termos estritamente académicos, não se pode dizer que o interesse 
de investigadores da área das Humanidades por modelos e ferramentas compu-
tacionais seja recente, por estar apenas vinculado à fase de intensa proliferação 
de dispositivos e de suportes lógicos (para tratamento de textos, imagens, áudio 
e vídeo) que todos conhecemos, mas o certo é que o aparecimento de designa-
ções como ‘computing in the humanities’ ou ‘humanities computing’ e, mais 
tarde, ‘digital humanities’ contribuiu, de modo decisivo, para consolidar a visão 
de um campo específico, com perfil transdisciplinar, mas de geometria variável. 
A passagem de ‘Computação para as Humanidades’ a ‘Humanidades Digitais’ 
(para utilizarmos o equivalente em português das designações originalmente 
cunhadas em língua inglesa) não tem apenas um alcance semântico, antes assi-
nala uma mudança significativa de paradigma. O esforço foi primeiro no sen-
tido de integrar ferramentas informáticas no trabalho desenvolvido no domínio 
das artes, humanidades e ciências sociais, mas numa lógica apenas de suporte 
técnico a tarefas academicamente consagradas (a título de exemplo, pesquisar, 
estruturar ou visualizar informação). Com o tempo, porém, tornou-se palpável 
o propósito de reinventar a cultura através da gramática dos novos meios e o 
crescente efeito de mediação da tecnologia digital na forma como decorria e se 
organizava a pesquisa ou se dava a conhecer os seus resultados finais1.

Traçar as fronteiras atuais do campo é tarefa complexa, até pelas múltiplas 
tensões que o atravessam, mas talvez se possa assinalar um efeito (relevante) de 
evolução (tendo como ponto de referência, sobretudo, o horizonte anglo-saxó-
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nico) entre dois períodos. Houve primeiro uma certa vaga de Humanidades 
Digitais, a situar no final da década de 90 do século passado e primeiros 
anos deste, muito marcada pela proliferação de projetos de digitalização de 
património linguístico e literário em larga escala e por uma decisiva aposta na 
constituição de uma infraestrutura tecnológica viável. Daí se passou ao estado 
atual, que se pode caracterizar, segundo T. Presner, como «deeply generative, 
creating the environments and tools, curating, and interacting with knowledge 
that is ‘born digital’ and lives in various digital contexts». Este novo quadro 
de Humanidades Digitais 2.0 trouxe consigo, ainda de acordo com o mesmo 
investigador, «entirely new disciplinar paradigms, convergent fields, hybrid 
methodologies, and even new publication models that are often not derived 
from or limited to print culture» (Presner, 2010: 6). Seja como for, estamos 
longe ainda de um campo unificado e com fronteiras bem demarcadas (se 
é que tal desígnio existe, de facto, na mente de todos quantos se reclamam 
como seus seguidores). Prevalece antes a noção de um horizonte de pesquisa 
com certo grau de plasticidade que, pela convergência de preocupações e de 
métodos, tem permitido entender fenómenos e relações de produção e de 
disseminação do conhecimento que ultrapassam o âmbito da cultura impressa.

Bastaria considerar o fenómeno de migração de conteúdos literários e 
culturais para plataformas digitais (e sua consequente preservação) para tomar 
consciência de novas questões que se levantam a propósito das estratégias de 
representação e remediação (Bolter e Grusin, 2000) de objetos e de práticas, 
mas sem perder de vista que abriu caminho a uma notável proliferação de 
informação e ajudou a superar entraves sérios como o da complexidade do 
aparato crítico a nível de edição impressa de uma dada obra no caso de existi-
rem várias versões ou múltiplas variantes.

Sem que se possa dizer que o sistema universitário português tenha pas-
sado ao lado dos grandes debates a nível internacional, o certo é que só nas últi-
mas décadas se tem assistido a uma dinâmica de afirmação mais consistente 
e transversal do trabalho científico em meio digital, muito por efeito também 
de mudanças geracionais no contexto académico2. Numa altura em que a 
instituição universitária ela própria se vê obrigada, por pressão do momento 
histórico que atravessamos (e não só em Portugal), a reequacionar as suas 
funções e a renegociar o seu papel junto da sociedade, as tecnologias digitais 
estão a transformar o modo como entendemos e utilizamos a informação 
em circuitos que não se circunscrevem apenas às instâncias tradicionalmente 
depositárias do saber.

Tendo em conta a dimensão e a complexidade crescente dos projetos, o 
conhecimento aprofundado da tecnologia computacional é visto como condi-
ção ancilar da atividade de pesquisa. Para além de uma série de competências 
de perfil mais tradicional e que funcionam como núcleo gravitacional do tra-
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balho do pesquisador, a tendência é incluir, na sua esfera de atuação, questões 
de natureza prática que podem requerer conhecimentos relativos ao desenho 
gráfico da interface, programação, implementação dos procedimentos de 
codificação, organização do projeto tendo em vista o público e a distribuição/
publicação. Como iremos ver mais adiante, tais questões técnicas não são de 
todo marginais e não podem ser delegadas, de forma simplista, em especialis-
tas da área da computação, uma vez que obrigam a repensar a textualidade, a 
definir o modo de funcionamento do arquivo, o que este deve possibilitar ao 
utilizador fazer e de que modo, na prática, as relações, a nível metatextual, se 
concretizam em hiperligações.

2. Ontologia e materialidade(s) do arquivo
Durante largo tempo, a discussão que se desenrolou no meio académico 

em torno da constituição e da utilização de arquivos esteve muito ligada à pre-
ocupação da historiografia com o acesso a fontes e sua preservação. Contudo, 
qualquer cenário de mudança muito pronunciada é tendencialmente propício 
à emergência de novas funcionalidades, de novos modos de circulação de bens 
culturais e de novos registros de memória. Nessa medida, o(s) discurso(s) sobre 
a ontologia e o funcionamento do arquivo atravessam, na atualidade, vários 
campos disciplinares (linguística, política, psicologia, sociologia, estudos 
literários e culturais), mas parece ser cada vez mais evidente que a noção de 
arquivo enquanto lugar, repositório de textos e artefactos que documentam 
a história, cedeu lugar à de arquivo como processo, que gera conhecimento 
com base em articulações distintas de artefactos, técnicas de arquivamento e 
práticas de pesquisa.

Compreende-se, desde logo, que o efeito de convergência entre as possi-
bilidades criadas pelo avanço significativo das tecnologias digitais, sobretudo 
a partir da década de 90, e o reconhecimento das limitações impostas pelo 
códice (formato ‘livro’) no que toca à edição crítica dos textos tenham con-
tribuído para o aprofundamento de projetos de edição eletrónica. De facto, 
para além da maior amplitude de informação disponível, a edição eletrónica 
permitiu também incluir materiais que até então deviam circular em suportes 
distintos3.

Em todo o caso, se considerarmos a capacidade de armazenamento 
de informação, de ligação em rede, de atualização e retificação a qualquer 
momento do material disponível, mas sobretudo a concentração num só 
ambiente de objetos fisicamente dispersos e durante muito tempo apenas 
acessíveis a um grupo restrito de especialistas, depressa reconhecemos os bene-
fícios que podem resultar da sua aplicação ao campo das Humanidades. De 
acordo com o entendimento que aqui propomos, o ‘arquivo’ manifesta elevado 
potencial de expansão pela agregação (sempre em aberto) de novos materiais 
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ou por disponibilizar ferramentas analíticas mais sofisticadas, mas destaca-se 
ainda pelas suas propriedades hipertextuais e pelo estabelecimento de uma 
densa rede de ligações entre os textos que se traduzem nas funcionalidades da 
interface e no modo como os utilizadores interagem com os ficheiros.

Tendo por base as caraterísticas próprias do meio, o arquivo eletrónico 
potencia o que Jerome McGann designa sob a forma de «leitura radial» 
(radial reading), que não se limita a ser lineal ou espacial, abrindo caminho 
à consideração de múltiplos fatores relativos ao processo de produção, trans-
missão e receção dos textos e doutros documentos, ao seu estudo e análise 
comparativa ou à inclusão de um aparato crítico considerável, de notas e refe-
rências, uma vez que não é necessário enfrentar os constrangimentos materiais 
próprios da edição impressa.

Ao representar através de imagens fac-similadas uma obra produzida 
com base em técnicas e materiais tradicionais, o arquivo digital opera como 
forma de remediação, no sentido proposto por Bolter e Grusin, reconvertendo 
certas propriedades do formato tecnológico anterior, mas traz consigo ainda 
uma outra vantagem: a de revelar, de modo mais ostensivo, características da 
materialidade genética (ou seja, do processo de criação) e social (a que diz 
respeito ao fenómeno de reprodução, circulação e consumo cultural) ou, no 
limite, pormenores muito próprios do autor que uma versão impressa tende-
ria a descurar. Por outro lado, a sua vocação hipermediática permite não só 
reconfigurar a noção de texto, ao juntar à dimensão verbal (que a tradição cul-
tural do Ocidente sempre valorizou) a dimensão visual da significação, como 
potenciar a exploração multilinear de conteúdos (audiotexto, texto icónico) 
e estimulando novas práticas culturais em modelos de textualidade que são 
próprios do ambiente digital.

Por norma, qualquer projeto de edição eletrónica ou de constituição de 
um ‘arquivo’ assenta numa forte base transdisciplinar. Na verdade, por estar 
em causa um processo de transposição intersemiótica, com recurso a múltiplos 
códigos específicos, que tem como objetivo último explorar as potencialidades 
do digital no que toca a representação, manuseamento e pesquisa, implica um 
regime de cooperação muito forte entre estudiosos, bibliotecários e especialis-
tas da área da computação que, em conjunto, procuram ter em conta os inte-
resses específicos de segmentos distintos do público a que o projeto se destina 
(rara é a vez em que só se tem em conta o horizonte universitário, porque um 
dos propósitos consiste em disseminar mais abertamente o conhecimento) e 
trabalhar, de modo articulado, as vertentes em jogo.

Longe de funcionar apenas como repositório de material, apesar da sua 
vocação para explorar as potencialidades de representação documental, o 
arquivo digital requer sempre, numa etapa prévia à da sua apresentação pública 
aos utilizadores, uma determinada dinâmica interpretativa que faz com que o 
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resultado final seja visto como uma versão possível (não seguramente única) 
do conteúdo. Não é legítimo pensar que um projeto neste âmbito possa ficar 
reduzido à disponibilização online de documentos pesquisáveis, uma vez que 
permite refletir sobre questões de crítica textual e de análise bibliográfica, 
sobre a densidade de informações que deve ter em conta em função do público 
a que se destina ou o formato mais adequado aos objetivos a atingir. Constitui, 
além disso, uma oportunidade para inventar novos métodos e instrumentos de 
análise, que se traduzem em novas práticas interpretativas.

3. (Re)pensar formas de textualidade no Barroco
luso-brasileiro: o Arquivo «TEXTiMAGEM»
O projeto TEXTiMAGEM: Arquivo Digital de Escrito-Visualidade do Barroco 

Luso-Brasileiro, desenvolvido no âmbito do programa FCT de doutoramento 
em Materialidades da Literatura e do Centro de Literatura Portuguesa da 
Universidade de Coimbra, procura tirar amplo partido da experiência acumu-
lada com base em projetos internacionais similares concebidos e apresentados 
na última década e meia, embora com natureza, objetivos e metodologias 
muito distintos, mas sobretudo de uma pesquisa consistente e inovadora que 
tem vindo a ser realizada no âmbito do projeto «Nenhum Problema Tem 
Solução: Um Arquivo Digital do Livro do Desassossego» (cf. Portela, 2013).

TEXTiMAGEM tem por objetivo congregar e explorar, através de um 
modelo de arquivo digital entendido como hipertexto crítico, um corpus de 
materiais com forte dimensão interartística, consolidando assim uma área 
de pesquisa multidisciplinar sobre os fenómenos de interação entre escrita 
e visualidade. Tendo em conta a complexidade e a abrangência do próprio 
objeto, houve a preocupação de fazer acompanhar, desde o início, o exercício 
de concetualização do arquivo por uma dinâmica de estruturação lógica dos 
materiais entretanto recolhidos, com vista a melhor identificar os elementos 
relevantes para a investigação em curso. Estando ainda longe a versão final da 
arquitetura da aplicação e das suas funcionalidades (derradeira fase de todo 
o processo), já é possível identificar, contudo, um sistema reticular que opera 
com unidades de informação pertencentes a diversas tipologias (emblemática; 
textos-visuais; retratos de autor; ekphrasis e representações alegóricas; mani-
festações efémeras e cenografias festivas), mas que tem em conta o estabeleci-
mento de finas articulações entre ficheiros de texto (transcrições) e ficheiros 
de imagem (fac-símiles), por via da lógica hipertextual que aparece associada 
ao meio digital. Só dessa forma integrada, com base numa série de propostas 
concetuais e de estratégias técnicas de base computacional, será possível pôr 
em evidência a variedade, a complexidade e a multidimensionalidade das 
relações entre recursos textuais e figurativos, numa perspetiva estética, mas 
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também retórica e cultural. O mesmo é dizer que o sistema prevê ligações de 
tipo intratextual, intertextual (outros textos do mesmo autor; textos de outros 
autores; relações entre diferentes tipos de texto) e extratextual que favorecem 
distintos percursos de navegação.

Trata-se, em todo o caso, de um acervo vastíssimo que se encontra atual-
mente disperso por bibliotecas ou arquivos nacionais e internacionais, o que 
tem obrigado a um exercício complexo de levantamento e localização de fontes 
e, em seguida, de recolha e de tratamento desses materiais. Tudo isto pressupõe 
um trabalho mais dilatado no tempo e suficientemente flexível de modo a 
poder acolher diversos materiais em fases distintas do andamento do projeto. 
Estando sediado em Coimbra, procura tirar partido, desde logo, dos fundos 
bibliográficos da Biblioteca Geral da Universidade, mas contará também com 
recursos já existentes, nomeadamente na Biblioteca Nacional de Portugal ou 
noutras instituições que disponham de espólio digital nesta área.

Contrariamente ao que sucede com os livros tradicionais em formato de 
códice que seguem determinada estratégia editorial e visam um público espe-
cífico, o meio digital permite estabelecer percursos diferenciados de acesso e 
de utilização dos textos4. Por se encontrar inserido num sistema complexo de 
organização, interpretação e interconexão de dados, cada texto continua a asse-
gurar o regime de leitura linear e sequencial, de tipo tradicional, mas deixa em 
aberto a possibilidade de exploração de ligações transversais que a arquitetura 
hipertextual do arquivo comporta, oferecendo um grau de aprofundamento 
mais intenso e estimulando produtivas associações entre diversos conteúdos.

O material visual do espaço geográfico-cultural luso-brasileiro dos séculos 
XVII e XVIII, recolhido através de um dos grupos de trabalho que compõem 
a equipa do projeto, será sujeito a um processo de digitalização de alta reso-
lução (e, por isso, compatível com as exigências da investigação académica), 
mas ficará associado também a uma série de marcações e de metadados que 
permitem identificar propriedades gráficas ou semânticas em cada segmento, 
segundo normas de codificação em xML, como a TEI-P5. Por outras palavras, 
é fundamental garantir, através de processos de modelação eletrónica, o fun-
cionamento de uma base de dados pesquisável a partir de vários parâmetros e 
não apenas a observação do material disponível. Ora, se é inegável o alcance 
do projeto a nível de preservação de património cultural, por outro lado, vale 
a pena assinalar que o acesso público (mediante disponibilização online) aos 
ficheiros editados e arquivados visa contribuir para uma ampla divulgação 
junto de utilizadores com perfil heterogéneo, mas também para a consolidação 
de comunidades de pesquisa ancoradas numa base de interação colaborativa. 
Do confronto (que neste momento se pode fazer) entre o alcance da tecnolo-
gia digital e o dos tradicionais meios impressos resulta uma nítida supremacia 
da primeira no que toca à capacidade de agregação de documentos e dados 
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(materiais muitas vezes dispersos ficam disponíveis num só ambiente, facili-
tando o estudo e a análise contrastiva, pela maior capacidade de manipulação), 
assim como ao fomento de um intercâmbio subjetivo com consequências visí-
veis nos modos de produção do conhecimento. Paul Eggert descreve, de modo 
exemplar, essa modalidade de arquivo, dinâmica e interativa, sob a designação 
feliz de «work-site»: «The work-site is a text-construction site for the editor 
and expert reader; and it is the site of study of the work (of its finished textual 
versions and their annotation) for the first-time reader, as well as any position 
in between. Because the building of such textual and interpretative work-sites 
will be, if widely adopted, piece by piece, collaborative and ongoing, we are 
starting to look at a future for humanities, work-oriented research that is, if not 
scientific exactly, then more wissenschaftlich, in the German sense, than literary 
critics, historians, and others are used to» (Eggert, 2005: 81).

Em todo o caso, a tarefa de recolha e de tratamento de materiais, cuja 
natureza ancilar face à globalidade do projeto depressa se reconhece, deve 
vir acompanhada de um exercício de permanente reflexão sobre modelos de 
explicação histórico-crítica dos textos, sobre formas de integração de recursos 
metodológicos provenientes de outras áreas científicas e sobre os novos desa-
fios que trazem os Estudos Literários Digitais. Por outras palavras, se a consti-
tuição de um «portal» no espaço eletrónico que garanta o acesso a materiais 
constituirá a face mais visível de um arquivo como o TEXTiMAGEM, o certo é 
que a emergência de dúvidas, problemas ou hipóteses de investigação, que urge 
tratar no decorrer do processo, pode contribuir para a formulação de novas 
teorias ou para modelar de modo distinto o que (e como) se pretende dar a ver.

A multiplicação de projetos de edição eletrónica e de construção de 
arquivo digital, numa zona de convergência frutuosa entre mutações tecnoló-
gicas e teoréticas assinaláveis, trouxe para primeiro plano o debate em torno 
das formas de textualidade próprias do meio digital e dos reflexos que este 
projeta sobre o entendimento da arquitetura do livro da era pré-digital. Desde 
logo, a tarefa de codificação dos fragmentos textuais, por muito que se queira 
fazer passar a ideia de processo técnico e objetivo, nunca dispensa a compo-
nente analítica e reflexiva, pelo que se assume como método de edição que tem 
subjacente a perceção do que é um texto, o seu modo de instanciação física, 
os aspetos mais relevantes da representação impressa — incluindo a dinâmica 
relacional criada pela disposição gráfica — e o modo como se concretiza a sua 
passagem para o meio digital.

Muito por influência de áreas disciplinares como a História do Livro, com 
a sua atenção particular às tecnologias da escrita e à materialidade física do pró-
prio objeto (manuscrito, impresso, eletrónico), ou os Estudos Textuais (‘Textual 
Studies’), é cada vez mais forte o interesse dos investigadores pelas dimensões 
social e cultural da textualidade, abrangendo múltiplos aspetos do circuito de 
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produção, transmissão e receção dos textos. Segundo Greetham, o foco de aten-
ção deixa de incidir apenas sobre o produto em si, como sucedia em boa parte 
das abordagens anteriores, para contemplar também o processo que o envolve 
com as suas marcas específicas de historicidade: «textual scholars study process 
(the historical stages in the production, transmission, and reception of texts), 
not just product (the text resulting from such production, transmission, and 
reception)» (Greetham, 1992: 2). Ao longo do século XX, o estudo da transmis-
são material dos textos, e da interação que os utilizadores com eles mantinham, 
foi sendo sujeito a sucessivas estratégias de segmentação dando origem a subdo-
mínios e áreas de crescente grau de especialização, ao passo que a tendência vai 
agora no sentido da síntese de métodos e de abordagens disciplinares.

Como sucede em qualquer outro arquivo digital com uma extensão e um 
grau de complexidade assinaláveis, uma das questões mais relevantes aqui diz 
respeito aos procedimentos de indexação, pesquisa e anotação. Estabelecer 
uma base de dados e de imagens assente num sistema de classificação hierar-
quizado, consistente e lógico, mediante marcações e metadados, envolve sem-
pre uma dimensão interpretativa (logo, subjetiva) e abre caminho à avaliação 
das relações entre o verbal, o pictórico e o bibliográfico. Muito se tem refletido 
nos últimos anos sob o ponto de vista teórico, mas também em função do 
aparecimento de novas ferramentas digitais e de sua potenciação em contexto 
de análise científica, sobre a textualidade das imagens. Por outro lado, e numa 
altura em que se presta cada vez maior atenção à história e ao funcionamento 
das materialidades da comunicação, é fundamental descrever e pensar essas 
tecnologias de inscrição e os suportes em que a interação entre imagem visual 
e prática letrada se configurou em sucessivos contextos históricos e procurou 
responder a determinados desígnios sociais, culturais e políticos.

Hoje em dia há uma preocupação cada vez mais forte em promover 
atividades de disseminação e transferência do conhecimento e da tecnologia, 
o que faz com que o tipo de utilização final a conferir ao ‘arquivo’ seja objeto 
de cuidada ponderação. Nesse sentido, pretende-se promover, com base em 
ferramentas digitais, formas de interação de caráter lúdico-recreativo entre o 
utilizador e o ‘arquivo’ que permitam tirar amplo partido de modelos de pro-
dução literária e cultural que apostam em soluções expressivas que vão muito 
para além da tradicional sintaxe discursiva e sequencial, abrindo caminho a 
modalidades de articulação verbo-visual, de montagem intersígnica ou de 
franca valorização do simbolismo geométrico e numerológico. quer isto dizer 
que à possibilidade de formação e de informação que se oferece ao utilizador, 
mediante leitura e estudo dos materiais apresentados em determinados setores 
do arquivo, se vem juntar uma oportunidade de participação mais interventiva 
que possa conduzir à produção de novo conhecimento ou de novas experiên-
cias estéticas.
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À semelhança do que sucedeu no Brasil com criadores e estudiosos como 
Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Affonso Ávila e tantos outros, o 
grupo da Poesia Experimental portuguesa (PO.Ex) sentiu necessidade de 
resgatar o património do Barroco, servindo como estímulo para uma prática 
poética de caráter lúdico-formalista e concreto-visual. Torna-se a esse propósito 
pertinente mencionar que o intenso trabalho, levado a cabo por Ana Hatherly, 
de recuperação arqueológica de textos-visuais do período barroco (labirintos, 
anagramas, acrósticos e outras modalidades) contribuiu para amplificar os 
dispositivos de produção poética contemporânea (em especial, pela atenção 
dedicada à materialidade do signo) e inclusivamente para reorganizar os pro-
tocolos de leitura, pela específica competência de decifração da tessitura inter-
semiótica. Da mesma forma que a poesia figurada do período barroco exigia 
uma participação criativa do leitor, pondo à prova, em lances sucessivos, o seu 
engenho e a sua agudeza, assim também esta nova estética pretendia modelar 
uma instância recetora capaz de decifrar o sentido poliédrico do objeto artístico, 
com suas conexões intertextuais e intersemióticas, assumindo este também o 
papel de construtor. Em A Reinvenção da Leitura, Hatherly mostrava que o ato 
de interpretar equivalia a transformar e que, por outro lado, o domínio do texto-
-visual dependia de uma «tecnologia do fascínio», com o seu hermetismo e a 
sua força mística ou mágica (cf. Hatherly, 1975, e Pereira, 2011).

Com o advento de novos média digitais e com o desenvolvimento das 
linguagens multimédia e hipermédia começaram a emergir novas modalida-
des de representação destas formas de poesia visual e, nessa medida, impõe-se 
uma reflexão sobre os mecanismos de transposição e remediação dos meios 
analógicos para o âmbito digital, estando previstas várias versões interativas, 
em formato hipermédia, para alguns textos do corpus. Pela complexidade 
sintática e semântica que por vezes manifestam, obrigam a uma avaliação e 
a um estudo prévios, com vista à remediação e recriação em contexto digital, 
permitindo-nos, por outro lado, compreender estas transposições entre para-
digmas diferentes como mecanismos de alerta para a constituição arbitrária da 
linguagem, dos códigos e de todas as fronteiras. Deste modo, além de permitir 
a divulgação e em muito facilitar a acessibilidade a toda uma herança cultural 
que corre o risco de se perder (ou, pelo menos, de não ser mais conhecida), 
este projeto amplia a reflexão sobre os processos de intermedialidade em 
poesia para novos campos de investigação, implicando os meios digitais e as 
cibertextualidades daí resultantes.

Por tudo isto, torna-se necessário analisar os efeitos que o(s) olhar(es) 
neobarroco(s) projetam sobre a reconstrução do Barroco enquanto fenómeno 
historicamente situado, proporcionando os instrumentos necessários para a 
compreensão e reabilitação plena de experiências artísticas pouco valoriza-
das. Assim se estimula um diálogo crítico e criativo de amplas consequências, 
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como aconteceu com o projeto experimentalista português e suas posteriores 
derivações. Como em tantos outros episódios da história cultural europeia 
(veja-se o caso paradigmático de Góngora e da Geração de 27, em Espanha), 
a emergência de certos fenómenos estéticos possibilita novas formas de aceder, 
filológica e hermeneuticamente, aos textos antigos. A (re)invenção do Barroco 
no século XX português (e à semelhança do que aconteceu no Brasil) projeta-
-se não só no campo da produção artística, mediante a reescrita de formas 
literárias do passado (através de citação, transposição, pastiche, paródia ou de 
outras modalidades), mas também no campo da investigação científica, com 
a abertura de novos horizontes. É todo um programa de reabilitação (e de 
revisão) que modificou a perceção historiográfica do período, com iniludíveis 
consequências no plano institucional-académico, mas que provocou também 
um fluxo contínuo de influências e de transfigurações, uma permanente (e, de 
certo modo, subversiva) reinvenção do passado que deve ser tida em conta 
num arquivo de perfil radial como é este TEXTiMAGEM.

4. Presente, futuro e memória cultural
Um dos efeitos mais produtivos que resultam da consolidação do campo 

das Humanidades Digitais nas últimas décadas, sobretudo quando se consi-
dera a vertente dos projetos de edição e arquivo, diz respeito ao estabeleci-
mento de um circuito de retroalimentação. Segundo Willard McCarty, isso 
permitiu a incorporação nos modelos computacionais de contributos teóricos 
e metodológicos de certas disciplinas, mas levou ao mesmo tempo a que a for-
mulação de modelos digitais ou ferramentas analíticas acabasse por retroagir 
sobre essas mesmas disciplinas, suscitando novas hipóteses e novas práticas. 
Está muito longe de ser, ainda assim, consensual o balanço global de inúme-
ras experiências já realizadas e das premissas teoréticas do campo, como se 
pode constatar pelo grau de suspeição e pelo tom crítico que estudiosos como 
Stanley Fish publicamente manifestaram, mas maior atenção deve merecer a 
recente tomada de posição de um dos pioneiros do campo: Jerome McGann.

Numa obra que foi sendo redigida ao longo dos últimos anos e sujeita, 
de forma pontual, a discussão pública em contexto de conferência ou em 
regime de pré-publicação de alguns setores do texto, McGann avança a pro-
posta (quase ‘manifesto’ em prol) de uma ‘nova República das Letras’ que 
teria como pilares decisivos a memória cultural, tornada ainda mais urgente 
por estarmos confrontados com «the poverty of our fiercely just-in-time 
present» (McGann, 2014: 3), e a recuperação (em novos moldes) da filologia 
— «philology in a new key», para utilizar uma fórmula cara ao autor —, em 
detrimento de um paradigma de Humanidades demasiado centrado na força 
transformadora da tecnologia digital. Não se trata, como muitos poderiam 
pensar, de um exercício de palinódia face a um trajeto profissional que aparece, 
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a partir de certa altura (há mais de vinte anos), fortemente ligado ao horizonte 
da tecnologia digital, mas sim o de trazer para primeiro plano o problema da 
conservação da memória cultural neste tipo de suporte. O respeito das exi-
gências específicas da crítica textual, mas também a atenção que se concede à 
natureza e à tradição dos textos, aos modelos culturais e aos sistemas de conhe-
cimento de caráter multidimensional faz com que a filologia possa emergir 
como «ciência fundamental da memória humana» e de suas representações 
materiais. Por outras palavras, o núcleo fundamental do trabalho académico na 
área das Humanidades não sofreu uma alteração tão drástica quanto se podia 
supor em virtude do advento do digital, por muito que a retórica celebrativa 
da sofisticação tecnológica convide a pensar o contrário, pois continua a ser 
«to preserve, to monitor, to investigate, and to augment our cultural life and 
inheritance» (ibid.: 4).

Sucessivos diagnósticos, sintomaticamente produzidos por campos disci-
plinares distintos (filosofia, estudos culturais, antropologia, ‘memory studies’) 
nas últimas três décadas, apontam no sentido de um apagamento progressivo 
(ou, numa visão mais auspiciosa, de profunda alteração) da memória cultural 
e de inquietante perda de uma coerência histórica de longo alcance, mas talvez 
sirva por todos o contributo que Paul Connerton avança em How Modernity 
Forgets (e que McGann teve em conta na sua pesquisa), por mostrar que o 
atual processo de esquecimento cultural tem na sua base uma larga concate-
nação de ‘ruturas’ que podem ser analisadas a partir de diferentes categorias 
de temporalidade e de topografias contemporâneas. O ‘presente perpétuo’ em 
que estamos inseridos alimenta e potencia manifestações de uma «cultura da 
hipermnésia», de uma época «pós-mnemónica»5.

A necessidade de conservar ou de reconstruir a memória que assegura 
o perdurar da compreensibilidade dos textos, a atenção às transformações e 
amplificações do alcance de um dado texto em distintos períodos históricos, 
a vasta rede de agentes (a nível individual e institucional) e de agenciamentos 
(agency) sociais que interferem num processo que é descontínuo no tempo e 
no espaço tornam-se iniludíveis num momento em que está em curso, até por 
motivos de ordem prática e por pressões institucionais, a migração em larga 
escala de conteúdos da nossa herança cultural para um sistema de armazena-
mento, acesso e reutilização. Expostas que estão (nesta fase de relativa matu-
ridade do campo) as limitações mais sérias que o digital enfrentou no modo 
como se propôs lidar com a remediação da herança cultural, é inegável, para 
McGann, que só uma sociologia da condição textual, regulada por este novo 
método filológico, oferece o modelo interpretativo adequado para estudar 
estas questões e a base necessária para editar, com segurança, textos e objetos 
materiais de modo contextualizado. O desafio, que comporta assinaláveis 
dificuldades sob o ponto de vista técnico, passa por conceber uma rede de 
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informação e de conhecimento que permita integrar, de modo robustecido, 
a herança moldada a partir da cultura impressa (o horizonte da codificação 
bibliográfica) e o arquivo emergente de materiais nado-digitais (‘born-digi-
tal’), sendo certo que, para McGann (no que acaba por ser uma resposta clara 
a eventuais manifestações de ceticismo e de desconfiança), «digitizing the 
archive is not about replacing it. It’s about making it usable for the present and 
the future. To do that we have to understand, as best we can, how it functioned 
— how it made meanings — in the past» (McGann, 2014: 22).

Notas

1 Para uma sistematização da história, dos princípios teóricos e das metodologias das Huma-
nidades Digitais, veja-se Susan Schreibman et al. (2004), Anne Burdick (2012), David M. Berry 
(2012) e Matthew K. Gold (2012).

2 Embora assentes em pressupostos distintos e com alcance variável, caberia destacar como 
projetos mais relevantes a este nível os que são coordenados por Rita Marquilhas: Projeto 
CARDS. Cartas Desconhecidas; P.S., Post Scriptum. Arquivo Digital de Escrita Quotidiana em 
Portugal e Espanha na Época Moderna, Projeto FLY. Cartas Esquecidas. <http://cards-fly.
clul.ul.pt/>; por Graça Videira Lopes, Cantigas Medievais Galego Portuguesas [base de dados 
online] <http://cantigas.fcsh.unl.pt/>; por José Camões, Teatro de Autores Portugueses do 
Século XVI — Base de dados textual [on-line]. <http://www.cet-e-quinhentos.com/>; por 
João Dionísio, Leal Conselheiro Electronic Edition. <http://digital.library.wisc.edu/1711.
dl/IbrAmerTxt.LealConselheiro>; e por Leonor Areal, Arquivo Pessoa. <http://arquivo 
pessoa.net/>

3 Só a título de exemplo, lembro alguns dos projetos mais impressivos desse largo espectro de 
iniciativas que têm marcado as últimas décadas: The Walt Whitman Archive. <http://www.
whitmanarchive.org/>; Dickinson Electronic Archives. <http://archive.emilydickinson.
org/>. Dickinson Electronic Archives 2 <http://www.emilydickinson.org/>; The William 
Blake Archive. <http://www.blakearchive.org>; Rossetti Archive — The Complete Writings 
and Pictures of Dante Gabriel Rossetti. <http://www.rossettiarchive.org>; Perseus Digital 
Library. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/>; Women Writers Project. <http://www.
wwp.northeastern.edu/>

4 Cf. Emblematica Online. Resources for Emblem Studies. <http://emblematica.grainger.
illinois.edu>; Emblem Project Utrecht. <http://emblems.let.uu.nl/>; Emblem Collection of 
the University of Illinois. <https://archive.org/details/emblem>; Literatura Emblemática 
Hispánica. Bibliografía, enlaces y noticias. <http://www.bidiso.es/emblematica/>

5 Como bem sublinha, «the paradox of a culture which manifests so many symptoms of 
hypermnesia and which yet at the same time is post-mnemonic is a paradox that is resolvable 
once we see the causal relationship between these two features. Our world is hypermnesic in 
many of its cultural manifestations, and post-mnemonic in the structures of the political econ-
omy. The cultural symptoms of hypermnesia are caused by a political-economic system which 
systemically generates a post-mnemonic culture — a Modernity which forgets» (Connerton, 
2009: 147).
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