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Resumo 

Fala-se de Humanidades Digitais! Mas será que as Humanidades Digitais existem 

como comunidade unida e coerente? O governo desta comunidade é equilibrado 

e democrático? Até agora, ainda não tinha havido um estudo acerca desta 

comunidade, sustentado por um inquérito que abrangesse todos os seus 

membros, numa perspetiva multilinguística e geográfica. O inquérito “Who are 

you, Digital Humanists?” – lançado no THATCamp Luxemburgo (2012), e 

divulgado durante o DH2012, Hambourg – permitiu juntar uma amostra 

incompleta, ainda que significativa, de 850 indivíduos que aceitaram responder 

ao nosso questionário. Constatou-se, por um lado, uma grande diversidade 

linguística e geográfica, tendo havido um grupo de não participantes, por não 

terem visto o inquérito ou por não lhe terem prestado atenção, e, por outro lado, 

a exceção do inglês como primeira língua, a par da sua predominância como 

segunda língua. Revelou-se que as Humanidades Digitais estavam muito 

marcadas pela História e pelos estudos clássicos, mas muito pouco, realmente 

muito pouco, ligadas às disciplinas que se interessam pelo mundo 

contemporâneo, sejam as ciências da Web, ou as relacionadas com a mineração 

de dados e de textos. Descobriu-se também um evento de grande importância, o 

encontro Digital Humanities 2012, cujo tema era a diversidade cultural e que foi 

presidido pela Europa, América do Norte ou, mais precisamente, pelo Reino 

Unido e as sua ex-colónias (Irlanda, Canadá, Estados Unidos de América, 

Austrália). Diríamos que a anglofonia voltou a marcar pontos. A fim de medir os 

progressos da diversidade no âmago do poder da nossa comunidade, este artigo 

propõe a criação de um indicador, o Digital Humanities Decision 

Power (DHDP), para calcular a distância entre os grupos de Humanidades 

Digitais e medir as suas faculdades na peritagem e nos procedimentos de seleção 

científica. Com base neste indicador, seria necessário um debate coletivo para 

tornar a nossa comunidade mais aberta à diversidade linguística e geográfica. A 

isso, nós chamamos a estratégia da Sauna finlandesa. 
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Introdução  

Em março de 2012, durante o THATCamp Luxemburgoi, no âmbito de um grupo 

de trabalho dedicado ao multilinguismoii à escala europeia, proposto por mim, 

sugeri a implementação de um inquérito geográfico e linguístico acerca da 

comunidade das Humanidades Digitais. Nessa altura, dispúnhamos de 

pouquíssimos dados acerca da diversidade daquilo que considerávamos como a 

nossa comunidade científica. O CenterNet preparava um mapa dos centros 

especializados em Humanidades Digitais, o qual, sendo muito rico e útil, se 

posicionava ao nível das organizações e não dos indivíduosiii. Por seu lado, a 

proposta de quantificação das Humanidades Digitais realizada por Melissa Terras 

em 2011iv, não privilegiava os fatores geográficos e linguísticos, concentrando-se 

nos dispositivos, organizações e indicadores anglófonos. Embora descrevesse as 

“suas” humanidades Digitais, ficava com a ideia de que essas não eram as 

“minhas” humanidades Digitais. Será que isso se devia ao facto de M. Terra 

ignorar, quer as listas de discussão não anglófonas, quer os financiamentos a 

projetos realizados fora da Europa e Estados Unidos?v O objetivo do inquérito 

“Who are you, Digital Humanists?” era alargar o espetro linguístico e geográfico 

e, por conseguinte, introduzir no questionário dados relativos aos lugares e às 

línguas. Esta problemática não estava isolada. A “Digital Diversity”vi era o tema 

principal do encontro DH2012 que teve lugar em Hamburgo, Alemanhavii. No seu 

discurso de encerramento e acerca deste assunto, Claudine Moulin, Professora na 

Universidade de Trèves, diretora científica do Trier Center para las Humanidades 

Digitais e membro do conselho fundador de DHd (associação de ciências digitais 

nos países germanófilos), fez um apelo aos 500 participantes para que 

respondessem ao inquérito “Who are you, Digital Humanists?” lançado nesse 

ano, no Luxemburgo. 

O inquérito apresentava-se sob a forma de um texto curto: 

Bem-vindo ao Questionário sobre as Humanidades Digitais. 

Ao responder a este questionário, permite à comunidade das Digital 

Humanities (Humanidades Digitais) medir o seu alcance, a sua 

diversidade, a sua distribuição geográfica e linguística. Agradecemos a 

sua resposta a este inquérito com o objetivo de conhecer melhor a nossa 

comunidade. 

Este questionário é uma iniciativa do Centro para a edição eletrónica 

aberta (Cléo) e da OpenEdition. 

Agradecemos o seu contributo! 

Seguia-se uma dezena de perguntas simples e centradas em questões geográficas 

e linguísticas. O inquérito tinha como principal objetivo a realização de uma 

cartografia da comunidade das Humanidades Digitais. O material inédito 
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recolhido neste seminário permitir-nos-á, na última parte deste texto, estudar a 

representatividade do grupo de especialistas que selecionaram as comunicações 

no DH2012 na comunidade das Humanidades Digitaisviii. 

 

 

1.  O inquérito em linha 

O inquérito foi divulgado, primeiro, através do Twitterix e, depois, através de 

numerosos sítios web francófonosx  e anglófonosxi e também através de várias 

listas de discussão especializadasxii. O facto de o inquérito ter sido lançado no 

Luxemburgo por um grupo europeu de origem francesa implicou um inevitável 

desvio geográfico e linguístico. Não obstante, tivemos o cuidado de o divulgar em 

várias línguas – francês, espanhol, inglês e alemão – para uma melhor difusão. 

Se o desvio original era estrutural e assumindo que o inquérito teria que partir de 

alguma parte do mundo, considerámos que seria proveitoso realizá-lo a longo 

prazo, com renovações periódicas para reforçar a sua notoriedade e visibilidade. 

Assim sendo, aqueles que não tivessem respondido inicialmente poderiam fazê-

lo nos anos seguintes. De qualquer forma, o inquérito foi apresentado em quatro 

línguas, entre março e outubro de 2012, por um período de seis meses, e esteve 

disponível em linha a todos os que tivessem acesso à rede. 

 

 

2. O tamanho da comunidade 

Os primeiros resultados do inquérito dizem respeito à extensão da comunidade 

de Humanidades Digitais. 

 
2.1. Primeiros resultados 

O inquérito não impunha uma definição de Humanidades Digitais. Por 

conseguinte, considerámos que competia aos investigadores e engenheiros da 

comunidade das Humanidades Digitais definir-se como seus membros e definir-

lhe os contornos. 

Foram identificadas várias listas de discussão acerca do tema das humanidades 

digitais. A mais antiga parece ser a lista anglófona Humanistxiii, com 2186 

membros; no mundo francófono, distingue-se uma outra, denominada apenas 

DHxiv, com 581 subscritoresxv. Na tabela 2, em anexo, apresentamos o elenco das 

listas de discussão identificadas em maio de 2013xvi. Constatámos, então, que a 

comunidade das Humanidades Digitais é composta por vários milhares de 

membros em todo o mundo. 
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2.2 Europa, América do Norte e América Latina 

O nosso inquérito recebeu 851 respostas, provenientes de 55 países diferentes. 

Este primeiro resultado é interessante, mostrando uma comunidade muito vasta. 

Não obstante, numerosos países contribuíram com um coeficiente mínimo de 

efetivos, provavelmente não representativos. Assim, 27 países apresentaram 1, 2 

ou 3 membros. A escassez destes efetivos obriga-nos à prudência. Por exemplo, o 

Vietname indica um membro, mas trata-se de Sean Takats, diretor adjunto do 

CHNM e diretor de Zotero, um americano radicado provisoriamente nesse país 

por razões familiares. Há 25 países que contribuíram com mais de 4 membros 

declarados na comunidade DH. O gráfico 1 mostra a sua distribuição. França 

domina com 209 membros, mas sabemos que o inquérito reforça artificialmente 

a visibilidade deste país, pelo que não se pode concluir que seja o país o maior 

número de representantes nas Humanidades Digitais. Os Estados Unidos, com 

313 milhões de habitantes, apresentam 116 membros. A Alemanha apresentou 87 

contributos (recordemos que DH2012 se organizou em Hamburgo e que o 

inquérito foi muito divulgado nessa ocasião). Segue-se o Reino Unido (49). Após 

este grupo, vêm os países latinos: Itália (59), Espanha (40) e Argentina (38). 

 

Gráfico 1: Distribuição dos países que contribuem com mais de 4 pessoas 

 

 

http://humanidadesdigitales.net/blog/wp-content/uploads/2013/08/G1.png
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O mapa 1 apresenta a repartição dos lugares de residência, por país, dos 

indivíduos que responderam ao inquérito. O mapa 2 apresenta a distribuição dos 

lugares de residência por continentexvii. 

Distinguem-se claramente 4 espaços.  

- O grupo dos “fora do mundo”: composto essencialmente por África e Ásia, pelos 

que não se reconhecem sob a etiqueta “DH” ou não tiveram conhecimento da 

existência do inquérito. “Fora do mundo” não significa, portanto, que se trata 

de um espaço onde não se faça investigação com o recurso a meios digitais, ou 

no qual não exista um movimento de estruturação de métodos digitais. De facto, 

há, por exemplo, a Japanese Association for Digital Humanitiesxviii. Isto mostra, 

antes de mais, os limites do nosso inquérito, mas também a ausência de uma 

organização realmente internacional, multilingue, suscetível de mobilizar todas 

as comunidades linguísticas, nacionais, regionais ou disciplinares pertencentes 

ao universo geral das humanidades digitais no mundo. 

- A América Latina evidencia uma progressiva inserção na comunidade das 

Humanidades Digitais, construindo as suas próprias ferramentas e dispondo de 

efetivos claramente identificados. 

- A América do Norte tem uma presença forte devido aos efetivos do Canadá e dos 

Estados Unidos. 

- A Europa é a força mais massiva, o que é reforçado — há que repetir — pelo facto 

de o questionário se ter iniciado aqui. 

 

Mapa 1: Distribuição, por país, dos lugares de residência dos indivíduos que 

responderam ao inquérito. (Países que apresentaram mais de 4 respostas) 
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Mapa 2: Distribuição, por continente, dos lugares de residência dos indivíduos 

que responderam ao inquérito. (Países que apresentaram mais de 4 respostas) 

 

 

Mapa 3: Distribuição, por país, na Europa 

 

 

O mapa 3 representa a distribuição dos indivíduos que responderam ao inquérito 

por países na Europa. Estes dados estão detalhados na tabela 5, em anexo.  

Distingue-se claramente uma comunidade estruturada nos países da Europa 

ocidental, sendo a Europa central particularmente forte. O mapa 3 e a tabela 3 

apresentam os países que forneceram menos de 4 respostas (contrariamente aos 
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outros mapas e tabelas deste estudo), podendo observar-se pequenos grupos de 

efetivos em vários países de Europa Central. 

 

 

3. O inglês como segunda, não como primeira, língua  

 

Os inquiridos eram convidados a mencionar quatro línguas que dominassem. 

Apesar de os campos relativos à língua não serem obrigatórios, uma língua pode 

aparecer no máximo 850 vezes. A tabela 6 e o gráfico 2 apresentam a distribuição 

das várias línguas conhecidas pelos inquiridos, bem como a sua distância em 

relação à primeira língua declarada. O inquérito confirma o conhecimento de 

inglês pela quase totalidade dos inquiridos, o que também reforça o seu papel de 

língua franca nos intercâmbios entre humanistas digitais. Além disso, mostra que 

quase 23% dos inquiridos domina o inglês como primeira língua. Por 

conseguinte, a comunidade das Humanidades Digitais é anglófona, mas isto 

deve-se à ampla difusão do ensino de inglês no mundo e não porque os anglófonos 

sejam numericamente dominantes nesta comunidade. Na conclusão, iremos 

apresentar algumas recomendações referentes a este assunto. 

 

Gráfico 2. Línguas conhecidas e primeira língua 

 

 

 

4. Historia, Arte e Letras em detrimento as disciplinas 

contemporâneas e digitais 

 

Considerando a dificuldade de impor campos disciplinares pré-definidos no 

contexto deste inquérito, uma vez que as Humanidades Digitais constituem um 



 

8 

campo transversal a todas as disciplinas de Artes, Letras, Ciências Humanas e 

Sociais, optámos por não propor uma lista fechada de disciplinas ou de temas de 

investigação, permitindo que os inquiridos indicassem a sua disciplina ou a sua 

especialidade de forma aberta. Apresentamos os resultados sob a forma de um 

Wordlexix (Ilustração 1). Embora este método seja limitado, por descontextualizar 

as palavras da sequência em que se encontram, por outro lado, permite uma 

leitura genérica e imediata dos resultados. 

 

Ilustração 1: Wordle das palavras mais utilizadas na definição das disciplinas e 

especialidades dos inquiridos 

 

Observa-se que a expressão “Digital Humanities” aparece apenas 53 vezes e que 

as palavras “Digital” e “Humanities” não são tão dominantes como seria 

expetável. Pode, por conseguinte, deduzir-se que as Humanidades Digitais não 

são consideradas, pela maioria dos entrevistados, nem como uma disciplina, nem 

como uma especialidade. Isto confirma o sentido da proposta do Manifesto das 

Humanidades Digitais de 2010, no qual as Humanidades Digitais são 

transversais a todas as disciplinas, mas não constituem, em si, uma disciplina, 

propondo a sua classificação sob o termo transdisciplinaxx.  

Os dois términos “Digital” e “Humanities”, autorreferenciais, excluem-se da 

análise que se segue. 

Constata-se, em primeiro lugar, o domínio das disciplinas históricas. A palavra 

“history” aparece 483 vezes, e regista-se, ainda, numerosos termos relacionados 

com o vocabulário histórico (67 “medieval”, 32 “century”, 31 “modern”, 13 

“paleography”). A segunda palavra mais frequente, se excluirmos “Digital”, é 

“literature” (96 ocurrências), cuja posição é reforçada pelos termos “English” 

(58), “art” y “Latin” (ambos com 49). Os especialistas em questões disciplinares 
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poderão efetuar uma análise mais fina dos resultados, mas, numa primeira 

leitura, constata-se a forte representação das disciplinas de Artes e Letras, 

fortemente inscritas nos estudos clássicos e na Historia da Arte, da Filosofia (33), 

da Filologia (32) e da Musicologia (11). Seguem-se as disciplinas que trabalham a 

informação e a comunicação. Ainda com menos representatividade, aparecem as 

ciências da sociedade como a Antropologia (43), a Sociologia (27 “sociology”, 28 

“social”) e a Economia (12 “economic”). Uma minoria de especialidades 

tecnológicas aparece no fim da lista. A mineração de textos, as ciências da web (11 

ocorrências da palavra “web”) e o processamento automático da língua aparecem 

de forma residual, pelo menos uma vez. Em síntese, podemos afirmar que as 

Humanidades Digitais, atualmente, são mais humanas do que digitais e mais 

históricas do que sociais. As Humanidades Digitais que se apresentam na 

ilustração 1 parecem constituir apropriadamente um caminho das humanidades 

na direção do digital, mais do que do digital para as humanidades. Propõe-se, por 

isso, um enriquecimento das disciplinas HH (Humanidades e História) pelas DC 

(Digitais e Contemporâneas). 

 

 

5. Uma intensa comunicação digital 

 

5.1. Para uma generalização do microblogging? 

O mapa 4 refere-se à prática do microblogging a partir da declaração de uma 

conta Twitter pelos inquiridos. 44% dos inquiridos declararam ter uma conta 

aberta no Twitter, contra 56 % que afirmaram não utilizar. 

 

Gráfico 3. Declaração de conta Twitter 

 

 

No mapa 4, constatamos profundas diferenças na utilização desta rede social, as 

quais se podem agrupar em três grandes grupos: 

1. Países com fraca representatividade: menos de 22% dos inquiridos 

afirmaram ter uma conta Twitter; 
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2. Países com representatividade intermédia: entre 22% e 44% dos 

inquiridos afirmaram ter uma conta Twitter; 

3. Países com forte representatividade: mais de 44% dos inquiridos 

afirmaram ter uma conta Twitter. 

Perfila-se, aqui, o desenho de um novo mapa das Humanidades Digitais. O 

Canadá, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Irlanda, ou seja, maioritariamente 

a esfera anglófona, fazem parte do grupo de países com a representatividade mais 

forte. Neste grupo, identificamos igualmente o México, a Suíça e a Bélgica. No 

grupo com uma representatividade intermédia, encontra-se o resto da Europa 

Ocidental, a Austrália, o Chile e a Colômbia. No grupo dos países com fraca 

representatividade, identifica-se o resto da América Latina. 

 

Mapa 4. Uso do microblogging 

 

  

Seriam necessários estudos sociológicos mais profundos para interpretar estes 

resultados sob a perspetiva dos fatores culturais, sociológicos e tecnológicos. Em 

particular, a ego-referenciaçãoxxi é uma prática pouco legítima nalguns países, 

onde a autopromoção é frequentemente reputada como incorreta. Não se deve 

excluir o uso de outras redes sociais para lá do Twitter, como, por exemplo, o 

Identi.ca, o Facebook, por algumas comunidades, não contempladas no 

inquérito. 

Contudo, podemos adiantar as seguintes interpretações: 

 A conversação científica prossegue nas redes sociais, particularmente nas 

Humanidades Digitais, para mais da metade da comunidade das HD. 

 O crescimento do México, da Bélgica, Suíça, mas também do Chile e 

Colômbia, parece evidenciar uma dinâmica que ultrapassa o mundo 

anglófono. 
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 Se este crescimento se confirmar no futuro, o microblogging poderá 

constituir um vetor útil e uma oportunidade para construir um verdadeiro 

espaço de comunicação científica internacional. Nesta perspetiva, 

podemos imaginar que a América do Sul poderia unir-se ao México na sua 

presença intensiva. 

 
5.1 Um mapa diferente dos sítios pessoais. 

A utilização de um sítio eletrónico pessoal é ligeiramente mais intensa que a 

utilização do Twitter, atendendo à percentagem de 48% dos inquiridos que 

declaram a posse de um URL pessoal. Na maioria dos casos, trata-se de um 

blogue, mas também pode tratar-se apenas de uma página pessoal no sítio 

eletrónico de um centro de investigação. Observa-se, ainda, que nem todos os 

projetos pessoais dos inquiridos têm um sítio web. Apenas 40% afirma ter um 

sitio web para o seu projeto de investigação. 

 

Gráfico 4. Declaração de URL pessoal 

 

 

O mapa 5 não é diretamente sobreponível ao mapa 4, relativo à prática de 

microblogging, através da utilização de uma conta Twitter.  

 

Mapa 5. Percentagem de indivíduos com URL pessoal 
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O México, que se destacava no Twitter, torna-se muito pouco relevante no que 

respeita à posse de um sítio pessoal. O mundo anglófono é mais estável na sua 

intensa atividade da comunicação em linha. Partilham esta característica com a 

Alemanha, a Itália e a Colômbia, onde também se regista um número de sítios 

pessoais superior à média. O Brasil é, proporcionalmente, mais ativo na web do 

que no Twitter. O Chile permanece ativo neste sector, ao mesmo nível que a 

França, o México, a Espanha, a Austrália e a Áustria. O México, a Argentina e 

Portugal parecem ser os menos ativos no domínio dos sítios pessoais. 

Estes números não são comparáveis a outros similares, pelo que é difícil atribuir-

lhes um significado contundente. Apenas um estudo comparativo com outras 

comunidades, ou com a mesma comunidade no futuro, permitirá afirmar se o 

microblogging e a existência de um sitio pessoal são indicadores capazes de 

qualificar uma comunidade e os seus grupos. 

 

 

6. Geografia política das Humanidades Digitais 

 

A seleção dos participantes no DH2012 foi feita por 342 especialistas (entre os 

quais me incluo). Depois de publicada a lista destes especialistasxxii, foi possível 

cruzar os dados do DH2012 com o nosso inquérito. Foi Frédéric Clavert, 

coorganizador do THATCamp Luxemburgo, quem gentilmente completou a 

tabela inicial, identificando a origem geográfica dos revisores. Clavert utilizou 

esses resultados num artigo intitulado “The Digital Humanities multicultural 

revolution did not happen yet”xxiii no qual proponha uma cartografia onde os 

Estados Unidos e o Reino Unido surgiam com o contingente mais forte de 

revisores, em números absolutos. Foi possível localizar geograficamente 232 

especialistas, o que corresponde a 67,8 % dos membros. Publicamos estes 

resultados na expetativa de que outros investigadores os venham a enriquecer, 

permitindo, assim, publicar uma segunda edição deste estudo com dados mais 

ricos e precisos. Não obstante, a identificação geográfica dos especialistas parece 

ser suficiente para tirar as primeiras conclusões do inquérito. Optámos por não 

estudar a origem geográfica dos trabalhos aceites, em primeiro lugar, por nos 

faltar uma informação mais completa na lista de participantes. Por outro lado, 

considerámos que os dados obtidos através da análise das candidaturas estariam 

sujeitos a uma distorção geográfica muito forte, dada a existência de participantes 

que não submetem propostas de comunicação em conferências cuja participação 

seja difícil ou demasiado onerosa. Pelo menos em teoria, esta distorção não existe 

na constituição do grupo de especialistas que selecionam as contribuições, uma 

vez que estes são consultados por correio eletrónico e não têm de se deslocar.  
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6.1 Um evento europeu-americano dominado pela Inglaterra e pelos 
Estados Unidos 

O gráfico 5 e o mapa 6 mostra a distribuição geográfica dos especialistas que 

foram recrutados para o DH 2012. Observa-se, nitidamente, que se trata de um 

acontecimento americano-europeu e não um acontecimento mundial. 

 

Gráfico 5. Número de especialistas por país no DH2012 

 

 

Mapa 6. Distribuição geográfica dos especialistas recrutados para o DH 2012  
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O mapa 7 apresenta a localização dos especialistas no continente europeu, os 

quais contribuem maioritariamente nas tarefas de avaliação. 

 

Mapa 7. Distribuição geográfica recrutados para o DH 2012 (Europa) 

 

Distingue-se claramente a força do Reino Unido, que apresenta duas vezes mais 

especialistas do que o país organizador, a Alemanha. Para lá dos Países Baixos e 

da França, os outros países, como a Espanha e a Itália, apenas têm uma presença 

simbólica. 

 

6.2 O DH Decision Power (DHDP) 

Se relacionarmos o número de pessoas que responderam ao inquérito e o número 

de especialistas localizados geograficamente, obtém-se uma proporção muito 

significativa, a qual denomino Digital Humanities Decision Power (DHDP).  

O DHDP calcula-se da seguinte maneira: número de especialistas / número de 

especialistas da comunidade, seja E/M, onde E é o número de especialistas 
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identificados pelo DH2012 e M, o número de indivíduos que responderam ao 

inquérito “Who are you, Digital Humanists?” de 2012. O DHDP permite medir a 

representatividade do painel de especialistas de DH2012 em relação à 

comunidade identificada pelo inquérito.  

Identificámos 5 classes de países (Mapa 8 e tabela 1, em anexo): 

 os países acerca dos quais não obtivemos dados suficientes (entre 0 e 4 

respostas no inquérito), e que constituem o grupo “Fora de mundo”; 

 os países cujo DHDP é igual a zero, o que significa que não contribuiram 

com nenhum especialista no DH2012; é o caso da América Latina (à 

exceção de México) e de Portugal; 

 os países cujo DHDP é superior a zero e inferior a 49%. Estes países 

participaram com mais de metade dos seus membros no painel de 

especialistas do DH2012; é o caso do México e da Europa Ocidental (exceto 

Portugal); 

 os países cujo DHDP é superior a 49% e inferior a 75%. Estes países 

colocam mais de metade dos seus membros no painel de especialistas do 

DH2012; é o caso dos Estados Unidos e Canadá; 

 os países cujo DHDP é superior a 75%. Estos países colocam no painel de 

especialistas do DH2012 ¾ dos membros identificados pelo inquérito 

“Who are you, Digital Humanists?”. É o caso da Irlanda (75%) e do Reino 

Unido (100%). Assim, o Reino Unido alcança resultados fortes na 

participação do inquérito (49 participantes) e coloca o mesmo número de 

pessoas no painel de especialistas. 

 

Mapa 8. O Decision Power em 2012 

 

 

 
Conclusões e proposições 

Este inquérito mostrou a extensão e a diversidade da comunidade das 

Humanidades Digitais. Para melhor compreender o seu funcionamento e 
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identificar as alavancas que poderiam levar a uma comunidade mais aberta, 

coletivamente mais inteligente e mais aberta à diversidade, tomei a decisão de 

analisar um evento anual importante para las DH, os encontros DH que tiveram 

lugar em 2012, em Hamburgo, e comparar o painel de especialistas que escolheu 

as comunicações participantes com a geografia das DH que havia resultado do 

inquérito “Who are you, Digital Humanists?”. Estos resultados convergem com o 

estudo de Domenico Fiormonte acerca da sobre-representação dos líderes das 

organizações que estruturam o campo das DHxxiv. Tudo acontece como 

enchêssemos uma sala com ingleses e americanos, em torno dos quais 

espalhássemos os escassos representantes de outros países. É tanto mais 

paradoxal, se lembrarmos que o encontro em Hamburgo tinha a diversidade 

como tema: “Digital Diversity: Cultures, languages and methods”. No entanto, é 

relevante a intenção da ADHO de trabalhar o problema da diversidade. Foi esse, 

aliás, o propósito do convite a Claude Moulin como conferencista principal 

(keynote speaker, encarregada do discurso de encerramento), a qual deu grande 

visibilidade ao nosso inquérito. E era também esse o sentido subjacente à criação 

do grupo Global Outlookxxv no âmbito da ADHO. Se a situação não era 

satisfatória, no que se refere ao registo da diversidade linguística e geográfica, 

registam-se alguns esforços nesse sentido, sendo que este estudo tem por objetivo 

fortalecer essa orientação. 

O predomínio do Reino Unido e dos Estados Unidos não parece resultar de uma 

competição equilibrada ou de uma superioridade conceptual e metodológica de 

Londres e Nova York. Trata-se, sobretudo, do prolongamento de um fenómeno 

global, resultante da Segunda Guerra Mundial, e da informatização, passando por 

paradigmas e mecanismos de origem anglo-americanaxxvi, como o ilustra, por 

exemplo, a dificuldade sentida nos nossos ambientes em superar o obstáculo 

redutor do ASCII e, isto, apesar do UNICODExxvii. 

 

A língua inglesa, o nosso pior amigo ou o nosso melhor inimigo? 

Ter-se-ia podido enriquecer a análise geográfica, relacionando os dados do 

inquérito com os dados gerais que caraterizam os países, nomeadamente, o PIB, 

o número de diplomados, os orçamentos para o ensino superior e para a 

investigação, bem como o idioma oficial e outros idiomas dominados pela 

população. Encontrar-se-ia, provavelmente, a confirmação de que os países ricos 

e que mais investem na investigação, estão mais presentes do que os países 

pobres e com menos meios para investir na investigação. Estes elementos de 

geografia universitária mundial não são específicos das Humanidades Digitais. 

Por esse motivo, não é tanto a debilidade da Europa continental que nos deve 
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impressionar, mas a da América do Sul, ou, ainda pior, a ausência do continente 

africano, assim como a fraquíssima presença do continente asiático. Isto deve-se 

aos fenómenos relacionados com a distancia geográfica, mas prende-se também 

com a riqueza e a estruturação da paisagem universitária nos países mais 

desenvolvidos. A isto, podemos juntar um obstáculo adicional e que é aquele 

sobre o qual podemos agir mais facilmente: a língua. 

 

O inglês como “teto de vidro”  

Com efeito, o domínio da língua inglesa funciona como um teto de vidro. Se 

adotássemos uma metáfora desportiva, poderíamos dizer que a Europa 

continental, a América do Sul, a Ásia e a África jogam constantemente como 

visitantes, enquanto o mundo anglo-americano, o faz em casa, mesmo que a 1000 

km das suas bases…  

Nas negociações entre a Finlândia e a Rússia, os diplomatas tinham o costume de 

utilizar a vantagem de “jogar” em casa para impor regras culturais que lhes 

fossem vantajosas. Os russos impunham a partilha de garrafas de vodka durante 

as suas negociações, seguros da sua superior resistência ao álcool nacional- Por 

seu turno, os finlandeses levavam as negociações para o interior das saunas, uma 

prática que correspondia a um hábito familiar profundamente enraizado, cientes 

de que isso lhes que daria uma vantagem certa. Proponho, então –  não sem 

algum espírito de provocação – que os nossos colegas anglófonos redijam as suas 

propostas de comunicações numa sauna a 80ºC para compensar a sua vantagem 

linguística.  

Podemos preguntar se deveríamos favorecer os mais excluídos do sistema, ou se 

deveríamos incapacitar os que o dominam sem divisão, como se faz nas corridas 

hípicas. Poderíamos transpor este princípio do desporto hípicoxxviii para a 

competência científica nas Humanidades Digitais? Porque não? Teríamos que 

determinar como marcar está incapacidade sem ser contra produtivos, isto é, sem 

alterar de forma estúpida o processo científico. Pelo contrario, poderíamos 

imaginar dispositivos baseados na discriminação positiva: quotas para as 

contribuições; proibição de acumulação de mandatos; apoio financeiro aos países 

para as deslocações e para os laboratórios menos equipados; trabalho coletivo 

para pôr em marcha bolsas colaborativas de tradução para fazer progredir o nível 

de inglês das propostas antes da sua avaliação, etc.  

Este artigo pretende abrir o debate, baseando-se nas informações cartográficas 

estruturadas, sem dar respostas definitivas. Não obstante, proponho algumas 

linhas diretivas.  
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Do inglês ao globishxxix 

Concretizemos este raciocínio. A comunidade das Humanidades Digitais é 

anglófona devido à ampla difusão mundial do ensino do inglês, e não porque os 

nativos anglófonos sejam numericamente dominantes nesta comunidade. 

Aceitemos, assim, o inglês como segunda língua. Enquanto segunda língua, será 

globish, e não inglês. O globish, mecanicamente mais rústico e rudimentar do que 

o inglês de Inglaterra, será um veículo de comunicação entre iguais. 

 

Fundar uma etiqueta globish 

Os que melhor dominam a língua terão o cuidado de não incluir, nas suas 

invenções orais, alusões complexas ou traços de humor que requeiram uma 

compreensão avançada do idioma. Desculpar-se-ão por ser nativos anglófonos, 

enquanto atualmente é o não nativo anglófono que se desculpa, no início da sua 

apresentação, pela imperfeição do seu inglês. A comunidade, globalmente, 

adotará um código de cortesia, ou uma etiqueta globish, na qual todos os 

participantes se verão obrigados a exprimir-se lenta e claramente, sem mastigar 

as palavras. Se for necessário, que tirem um curso de dicção. Para iniciar a 

interação com uma audiência globish, os organizadores deverão escolher salas 

com boa acústica, em detrimento de outras, eventualmente mais prestigiadas, 

mas cuja acústica seja desastrosa. Deverão também distribuir um cartão branco 

a cada auditor, que o poderá erguer, sempre que o orador se perca e esqueça que 

fala para uma audiência globish, a fim de o convidar a voltar atrás e a articular ou 

a reformular o que disse, se necessário. Desta forma, estabelecer-se-á um sistema 

de tutoria no qual os nativos anglófonos ajudariam os outros participantes a 

melhorar a qualidade do seu inglês. Os anglo-americanos, em geral, são 

demasiado bem-educados para nos ajudar a corrigir o nosso inglês nas trocas de 

correspondência por e-mail ou na conversação oral. Desta forma, não poderemos 

progredir, nem sequer conseguiremos perceber se o que dizemos está a ser 

compreendido. Assim, proponho uma alteração a esta prática, juntando à 

etiqueta globish uma intervenção forte e regular dos anglófonos que se dirigem 

aos globófonos, para os ajudar a melhorar o seu inglês. 

 

Construir uma confiança globófona 

O inglês é uma ferramenta prática e indispensável, tanto oral como escrita, para 

a qual devemos formar mais fortemente a nossos estudantes. Devemos incitar os 

nossos estudantes a mergulharem no banho linguístico do intercâmbio 

internacional, no melhor inglês que lhes for possível, proporcionando-lhes um 
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acompanhamento de qualidade e de longa duração. Para lá do domínio técnico, é 

sobretudo de autoconfiança, de confiança globish, que devemos dotar a nossa 

comunidade. Caso contrario, como explicar que haja tão poucos candidatos 

globofónos nas eleições das nossas organizações? Trata-se, sobretudo, de uma 

revisão abrangente da relação de cada um com o outro. 

 

Tradução: 

Dália Guerreiro 

UÉ-CIDEHUS 

Maria Isabel Roque 

Universidade Europeia / UÉ-CIDEHUS 

2016, abril 

 
Anexos 

 

Tabela 1: DHDP em 2012 

 

País de residência DHDP 

Argentina 0% 

Brasil 0% 

Chile 0% 

Colômbia 0% 

Perú 0% 

Portugal 0% 

Suíça 4% 

França 5% 

México 5% 

Itália 7% 

Espanha 8% 

Áustria 14% 

Bélgica 20% 

Alemanha 26% 

Países Baixos 39% 

Austrália 46% 

Canadá 50% 
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Estados Unidos 61% 

Irlanda 75% 

Reino Unido 100% 

  

 

Tabela 2. Listas de discussão identificadas em Humanidades Digitais (maio de 

2013) 

 

Nome  
da lista 

Idioma 
principal 

Descrição N.º 
subscritores 
(maio 2013) 

URL 

Humanist EN Seminário internacional em 
humanidades computacionais e 
digitais. 

2186 http://dhhumanist.org/ 

TEI-L EN Lista pública de discussão. 1043  

Digital 
Medievalist 

EN Lista de medievalistas digitais, 
usada para aconselhamento, 
discussão e partilha de 
informação. 

700 http://www.digitalmedie
valist.org/mailing/ 

DH FR Lista francófona de discussão 
sobre humanidades digitais. 

584 https://groupes.renater.f
r/sympa/info/dh 

Digital 
Classicist 

EN Lista de discussão relacionada 
com temas de investigação do 
mundo antigo, em colaboração 
com as humanidades digitais, 
ciências computacionais e outras 
disciplinas. 

480 https://www.jiscmail.ac.
uk/cg-
bin/webadmin?A0DIGIT
ALCLASSICIST 

LITOR FR Lista de discussão de temas de 
literatura e informática 
(Universidade de Sorbonne, 
França). 

435 http://sympa.univ-
paris3.fr/wws/info/litor?
checked_cas=0 

Antiquiest EN Comunidade em linha que 
trabalha com informática no 
âmbito do património. 

363 https://groups.google.co
m/forum/?fromgr
oups#!forum/antiquist 

Perseus 
Project 

EN Projeto em construção; biblioteca 
em linha de recursos para o 
estudo do mundo antigo. 

328  

CSDH-
SCHN 

EN-FR Sociedade canadiana de 
humanidades digitais. 

306 http://csdh-schn.org/ 

Redhd ES Comunidade em linha de 
humanidades digitais (México). 

230  

MARKUP-
LIST 

EN Lista de discussão sobre texto 
etiquetado. 

221 http://www.lsoft.com/sc
ripts/w.exe?SL1=
MARKUP&amp;H=LSV.
UKY.EDU 

TEI-FR FR Rede francófona do TEI. 212  

Boston DH EN Lista de discussão de trabalhos de 
humanidades digitais 
relacionados (Boston, Estados 
Unidos). 

193 https://lists.brandeis.ed
u/wws/info/bostondh 
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Tustep-Liste DE Lista de discussão de programas 
de processamento de texto 
(Tübinger, Alemanha) 

172 https://lists.uni-
wuerzburg.de/mailman/l
istinfo/tustep-liste 

Ontologie et 
patrimoine,  

FR Lista de discussão e reflexões 
colaborativas sobre as 
representações digitais de 
modelos conceptuais 
relacionados com o património 
cultural, animada pela 
comunidade museológica. 

138 https://listes.services.cn
rs.fr/wws/info/ontologie
-patrimoine 

AIUCD-L IT Lista da Associazione di Informa-
tica Umanistica e Cultura Digitale 
(Itália). 

118  

Global Out-
look DH 

EN Lista de participantes da ADHO 
DH Global Outlook. 

? http://listserv.uleth.ca/
maman/listinf/glob
aloutlookdh-l 

 

 

Tabela 3. Países contribuidores com mais de 4 membros 

 

País Membros 

Perú 5 

Portugal 5 

Áustria 7 

Chile 8 

Colômbia 8 

Irlanda 8 

Austrália 13 

Bélgica 15 

México 20 

Brasil 23 

Países Baixos 23 

Suíça 26 

Canadá 26 

Argentina 38 

Espanha 40 

Reino Unido 49 

Itália 59 

Alemanha 87 
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Estados Unidos 116 

França 209 

 

 

Tabela 4. Lugares de residência dos inquiridos, por continentes 

 

Continente Quantidade 

África 0 

Asia 13 

América Latina 102 

América do Norte 152 

Europa 528 

 

 

Tabela 5. Lugares de residência dos inquiridos, por países contribuidores com 

mais de 4 membros 

 

País de residência Total 

França 184 

Alemanha 86 

Itália 67 

Espanha 38 

Reino Unido 34 

Países Baixos 18 

Bélgica 16 

Suíça 13 

Irlanda 7 

Áustria 6 

Portugal 6 

Hungria 5 

Polonia 3 

România 3 
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Grécia 2 

Luxemburgo 2 

Eslovénia 2 

Sérvia 2 

Dinamarca 1 

Finlândia 1 

Moldávia 1 

Noruega 1 

Suécia 1 

 

 

Tabela 6. Distribuição das línguas declaradas 

 

Língua 
N.º falantes que 
dominam a língua 

N.º de falantes 
nativos da língua. 

Inglês 780 187 

Francês 577 238 

Espanhol 319 149 

Alemão 273 93 

Italiano 193 69 

Português 70 28 

Latim 52 0 

Holandês 44 24 

Russo 19 1 

Grego 18 1 

Árabe 12 1 

Hebraico 7 2 

Sueco 7 0 

Polaco 6 2 

Irlandês 6 0 
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Tabela 7. Palavras registadas nas respostas relativas à disciplina e à 

especialidade 

 

Palavra Número de vezes 

History 483 

Digital 126 

Literatura 96 

Humanities 68 

Medieval 67 

Information 63 

English 58 

Art 49 

Communication 49 

Latin 49 

Linguistics 45 

Anthropology 43 

Century 32 

Philosophy 32 

Publishing 32 

Sciences 32 

American 31 

Modern 31 

Philology 31 

Cultural 29 

Social 28 

Library 27 

Sociology 27 

America 26 

Computer 26 

Early 25 
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Media 25 

Political 25 

Language 21 

Contemporary 20 

Literary 19 

Archaeology 17 

computational 16 

Technology 16 

Cultura 15 

French 15 

19th 14 

Analysis 14 

Middle 14 

Management 13 

Palaeography 13 

Classics 12 

Economic 12 

Education 12 

Libraries 12 

New 12 

Research 12 

Ages 11 

Musicology 11 

Web 11 

 

 

Tabela 8. Número de especialistas no DH2012, por país  

 

País Número de revisores 

Luxemburgo 1 

México 1 
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Nova Zelândia 1 

Rússia 1 

Sérvia 1 

Suíça 1 

Letónia 1 

Hungria 1 

Áustria 1 

Dinamarca 1 

Grécia 1 

Bélgica 3 

Espanha 3 

Polónia 3 

Finlândia 4 

Itália 4 

Japão 4 

Noruega 4 

Austrália 6 

Irlanda 6 

Países Baixos 9 

França 11 

Canadá 18 

Alemanha 23 

Reino Unido 49 

Estados Unidos 71 

 

 

Tabela 9. Detalhes do DH Decision Power (Países com mais de 4 contribuições) 

 

País de 
residência 

N.º membros 
DH Commun
ity 

Revisores 
DH 2012 

DHTP Classe 

Argentina 38 0 0% 0 – zero 
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Austrália 13 6 46% 2 – 0,5 a 0,74 

Áustria 7 1 14% 1 – menos de 0,49 

Bélgica 15 3 20% 1 – menos de 0,49 

Brasil 23 0 0% 0 – zero 

Canadá 36 18 50% 2 – 0,5 até 0,74 

Chile 8 0 0% 0 – zero 

Colômbia 9 0 0% 0 – zero 

França 209 11 5% 1 – menos do 0,49 

Alemanha 87 23 26% 1 – menos do 0,49 

Irlanda 8 6 75% 3 – mais do 0,75 

Itália 59 4 7% 1 – menos de 0,49 

México 20 1 5% 1 – menos de 0,49 

Países 
Baixos 

23 9 39% 1 – menos de 0,49 

Perú 5 0 0% 0 – zero 

Portugal 5 0 0% 0 – zero 

Espanha 40 3 8% 1 – menos de 0,49 

Suiza 26 1 4% 1 – menos de 0,49 

Reino Unido 49 49 100% 3 – mas de 0,75 

Estados 
Unidos 

116 71 61% 2 – 0,5 até 0,74 

  

 

i  Vd. em: http://luxembourg2012.thatcamp.org/  
ii  “How to build a multilingual, widely open, european digital humanities organization” in 

http://luxembourg2012.thatcamp.org/schedule/  
iii  Vd. em: http://digitalhumanities.org/centernet/  
iv       Vd. em:  

http://melissaterras.blogspot.fr/2011/11/stats-and-digital-humanities.html 
e http://melissaterras.blogspot.fr/2012/01/infographic-quanitifying-digital.html  

v  Como se poderia justificar o facto de não referir, por exemplo, DANS, le TGE Adonis, l’ANR 
Corpus ou Dariah, se não por ignorar a sua existência? 

vi  “Digital Diversity: Cultures, languages and methods” 
vii  Vd. em: http://www.dh2012.uni-hamburg.de/  
viii  Esta reflexão foi preparada no âmbito do seminário “Digital Humanities:  Les 

transformations numériques du rapport aux savoirs" fundado na EHESS há alguns anos por 
Pierre Mounier e por mim. Desde 2012, o seminário tem tido também a colaboração de 
Aurélien Berra: http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/324/  

                                                   

http://luxembourg2012.thatcamp.org/
http://luxembourg2012.thatcamp.org/schedule/
http://digitalhumanities.org/centernet/
http://melissaterras.blogspot.fr/2011/11/stats-and-digital-humanities.html
http://melissaterras.blogspot.fr/2012/01/infographic-quanitifying-digital.html
http://www.dh2012.uni-hamburg.de/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/324/
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Agradeço a Hervé Théry, pelos seus conselhos cartográficos: http://braises.hypotheses.org/  
E a Frédéric Clavert pela sua ajuda na identificação geográfica dos reviewers do DH2012: 
http://www.clavert.net/the-digital-humanities-multicultural-revolution-did-not-happen-
yet/  

ix  Vd. os seguintes:  
https://twitter.com/seinecle/statuses/184958033510678529  
https://twitter.com/melissaterras/status/225143019693817859   
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http://calenda.org/207973  
http://philologia.hypotheses.org/756  
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http://dhd-blog.org/?p=850  
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xiii  Vd. em: http://dhhumanist.org/  
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xv  Estes números datam de maio de 2013. 
xvi  Agradecemos a todos os que contribuíram para a elaboração destas listas: Miran Hladnik, 

Laurent Romary, Michel Bernard, Marion Lamé, Claire Clivaz, Constance Krebs, Léon 
Robichaud, Anne-Violaine Szabados, Kiyonori Nagasaki, Sara Sikes, Isabel Galina, Paolo 
Monella, Daniel Paul O’Donnell, Alex Gil, Peter Stahl. 

xvii  País contribuidor com mais de 4 respostas. 
xviii  Vd. em: http://www.jadh.org/  
xix  Utilizei o Voyant (em: http://voyeurtools.org/) para a análise exploratória destes dados. A 

representação gráfica foi realizada com o Wordle (em: http://wordle.net/). 
xx  Vd. em: http://tcp.hypotheses.org/category/manifeste 
xxi  Vd. em: http://blog.homo-numericus.net/article10288.html 
xxii Vd. em:  http://www.dh2012.uni-hamburg.de/conference/programme/abstracts/list-of-

reviewers/ 
xxiii  Vd. em: http://www.clavert.net/the-digital-humanities-multicultural-revolution-did-not-

happen-yet/ 
xxiv Fiormonte, Domenico. (2012, sep.). Towards a cultural critique of the digital 

humanities. Historical Social Research, 37(3), 59-76. Texto integral acedido em 
http://www.cceh.uni-koeln.de/files/Fiormonte_final.pdf  

xxv “Promoting collaboration among Digital Humanities Researchers world-wide”. Acedido 
em http://www.globaloutlookdh.org/ 

xxvi  Note-se que não utilizo o termo “anglo-saxão”, por sua vez, igualmente ambíguo e 
contestável. 

xxvii  Vannini, L., Le, C. H., & Maaya Network. (2012). Net.lang: Towards the multilingual 
cyberspace. Caen: C&F. Acedido em http://net-lang.net/ 
Acerca do empobrecimento ligado ao domínio de um único ambiente linguístico e cultural, 
vd. também: Fiormonte, op. cit. 

xxviii Vd. https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_hippique (texto mais completo e elucidativo do que 
na versão portuguesa, sob a designação “Turfe”, em https://pt.wikipedia.org/wiki/Turfe) 

xxix  Tomei esta tese de Pierre Mounier. Vd. em http://pierremounier.net/ 
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