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[Publicado em Boletim de Filologia, Lisboa, XXVI, 1980-1, pp.374-386] 

 

 

Segismundo Spina, Introdução à Edótica (Crítica Textual), São Paulo, Editora 

Cultrix/Editora da Universidade de São Paulo, 1977, 153 pgs. 

 

Não há o costume de publicar, em língua portuguesa, trabalhos de índole teórica no 

domínio da Crítica Textual ou mesmo no da Filologia estrita. A sombra de uma 

Filologia tradicional ensimesmada para sempre na contemplação das antiguidades e 

naturalmente vencida no conflito de gerações com a Linguística e as Ciências da 

Literatura, suas filhas emancipadas em interesses e modo de agir; a lentidão com que 

se difunde, quer dentro, quer fora dos centros universitários e de pesquisa, a convicção 

de que o método filológico pode ser moderno, isto é, utilizável e satisfatório para 

abordar textos de qualquer idade, com processos renovados por toda a sorte de 

contactos epistemológicos; o relativo desconhecimento que rodeia as mais recentes 

disciplinas auxiliares da Filologia, susceptíveis, pela sua aposta na indissociabilidade 

de texto escrito e seu suporte físico, de proporcionar um tratamento mais rigoroso dos 

factos, bem como de redimir certos aspectos impressionistas da Filologia tradicional; o 

cepticismo de alguns estudiosos do texto escrito quanto às virtualidades de uma 

ciência autónoma dedicada à crítica do texto – tais sombra, lentidão, desconhecimento 

e cepticismo, que cruzam rápido alguns espíritos e residem em outros, têm sido o 

bastante para dificultar, entre nós, a reflexão quanto aos princípios e aos métodos da 

pequena constelação das ciências filológicas, que no decurso das últimas décadas se 

estão a impor em outras nações científicas. 

O exagero que as afirmações do parágrafo anterior possam conter, por sumariarem 

uma situação complexa, fluida e difícil de observar, ou por preferirem o jogo dos 

contrastes à verdade maior das tonalidades matizadas, não diminui nem anula o facto 

em si, que os guias bibliográficos exibem a quem os percorrer. Nada neles achará quem 

procurar tratados filológicos originalmente escritos em português e publicados em 

Portugal; achará, é certo, nos últimos anos, algumas páginas da Teoria da Literatura de 

V. Aguiar e Silva (2ª ed., Coimbra, 1969), alguns dos ensaios de Luciana Stegano-
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Picchio recentemente traduzidos do italiano em A lição do Texto (Lisboa, 1979). E talvez 

ocupe os dedos de uma mão enumerando os autores brasileiros que publicam neste 

domínio – Serafim da Silva Neto, Antônio Houaiss, Celso Cunha, Gladstone Chaves de 

Melo, Segismundo Spina. Suponho não ter cometido nenhuma omissão escandalosa. 

Mas, a despeito da maior vitalidade que se sente no Brasil, a afirmação inicial mantém-

se inteira: a teoria e os métodos da Filologia não suscitam actualmente um movimento 

de publicação em língua portuguesa que se possa considerar apreciável. Por isso, 

qualquer nova iniciativa neste domínio se torna, só pela raridade, interessante. Será 

ainda, consoante os seus méritos, ou importante, ou meramente valiosa ou, no pior dos 

casos, conspícua. 

O que justifica a atenção que provoca, e que merece, o pequeno manual universitário 

de Segismundo Spina Introdução à Edótica. Publicado por uma imprensa universitária, 

nascido «de cursos ministrados na Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo, 

entre os anos de 1972 e 1975» (p. 13), este trabalho consiste «na organização dos 

apontamentos, em que as disciplinas subsidiárias da Crítica Textual foram convidadas 

a trazer a sua contribuição» (ibid.). Por ele fica demonstrado que no Brasil, mesmo que 

as condições de ensino das disciplinas filológicas sejam tão deficientes como o Autor 

aponta, existe pelo menos um público discente suficientemente numeroso para 

justificar a publicação deste manual – e esse é um facto estimulante. 

Destinado aos seus alunos de São Paulo, este livro brota, segundo a confissão do Autor 

(ibid.), do seu «culto», ou «verdadeira obsessão», pelas «eminentemente técnicas» 

disciplinas subsidiárias da Crítica Textual (Diplomática, Paleografia, Codicologia, 

exegese textual e outras disciplinas que conduzem à edição crítica de textos). Sem essas 

disciplinas, a Filologia «é puro diletantismo ou erudição autodidáctica». Por 

consequência, para o Autor, «o Filólogo e o Crítico só têm direito a sê-los [sic] quando 

neles se revela uma postura científica perante o documento, perante o texto literário.» 

Palavras que objectivamente se inscrevem numa linha de denúncia da Filologia 

tradicional – outro facto estimulante. 

Não obstante as promessas contidas nestes dois factos estimulantes (quanto ao 

destinador e quanto ao destinatário), a leitura atenta do livro leva-nos à conclusão de 

que ele não consegue atingir o seu objectivo declarado de ser «um todo orgânico e 
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harmónico, com vistas a uma propedêutica completa dos interessados nessa área do 

conhecimento». 

A Introdução à Edótica é um volume em formato de bolso, com 153 páginas, das quais 

catorze ocupadas com gravuras. É um pequeno livro, portanto. Constituem-no um 

curto Prefácio, de onde respiguei as citações até agora utilizadas e onde vem justificado 

o título do livro, assunto a que voltarei; uma primeira parte intitulada Introdução, 

subdividida em quatro capítulos (I Conceituações prévias; II A codicologia; III 

Apontamentos paleográficos; IV Apontamentos diplomáticos), e uma segunda parte, A 

Edótica, com três capítulos: I A Edótica; II O texto; III A edição crítica. A primeira parte 

tem 40 páginas certas e a segunda 86 páginas, o que desde logo nos diz onde se 

encontra a matéria mais desenvolvida. O livro acaba com uma bibliografia. 

Esta arrumação das matérias é claramente defensável, prenunciando uma gradual e 

didáctica entrada na área da Crítica Textual. Nada mais natural que o grosso do 

volume ser dedicado à matéria anunciada no título, a Crítica Textual (ou Edótica, como 

prefere chamar-lhe o Autor), e que desta se apresente primeiro a história e os 

princípios para, em seguida, se abordar a exposição do método e das técnicas da edição 

crítica. Também parece judicioso que, em preâmbulo, seja dado lugar à apresentação 

das disciplinas que, ocupando-se da descrição física e do modo de confecção do 

suporte do texto, bem como da história da sua existência ao longo do tempo, reúnem 

afinal todo um arsenal de informações de natureza material, sem as quais o exame da 

trama puramente verbal do texto correria o risco de ser feito no ar. A presença de 

capítulos dedicados à Codicologia, que estuda os códices precisamente nestas 

perspectivas, e à Paleografia, surge assim como inteiramente adequada numa 

introdução à Crítica Textual; até mesmo a ausência de um capítulo que se ocupe da 

Bibliografia Material, disciplina que está para o livro impresso como a Codicologia 

para o manuscrito, acha uma plausível explicação no facto de o âmbito deste livro se 

limitar ao período medieval, como o Autor expressamente declara. 

Não é, pois, ao nível da estruturação do livro, mas sim ao nível do conteúdo e da 

economia de cada capítulo, com excessivos desenvolvimentos e omissões 

incompreensíveis; é ao nível da índole doutrinária e informativa da matéria, ou parcial 

ou contraditória; é, finalmente, em inúmeros pequenos pormenores da arquitectura e 
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do acabamento, que se encontra razão para criticar o livro de Segismundo Spina. 

É a estes níveis que se descobre que o livro não é estável nas teorias em que se apoia, 

descura importantes áreas do conhecimento filológico actual, é de modo geral pouco 

rigoroso nas referências informativas e na utilização dos dados. Sente-se 

excessivamente próxima a sua origem em apontamentos de aula, o que explica certos 

aspectos provisórios, desligados ou desigualmente tratados. Seria até interessante 

prosseguir essa via e reconstituir a génese do livro através do que ele revela das suas 

fontes e do modo como foram aproveitadas. Mas isso afastar-nos-ia de uma tarefa mais 

imediata e imperiosa, qual seja a de, com algum método, chamar a atenção para 

deficiências e sugerir rectificações, de modo a avisar o leitor de que a Introdução à 

Edótica, só por ser uma obra única na área da Filologia portuguesa, não preenche nem 

satisfaz as necessidades bibliográficas dessa área. Invocando, para tanto, como padrão, 

algo que infelizmente não temos mas podemos conceber, até como projecto de 

trabalho: um verdadeiro manual introdutório à Codicologia e Paleografia medievais, à 

Bibliografia Material e à História da Tipografia, à Crítica Textual, à História das 

grandes instituições arquivísticas e à Erudição própria, entendida como conhecimento 

das fontes disponíveis. A crítica será, afinal, a medição, repetida em muitos pontos, da 

distância a que o livro de S. Spina fica desse modelo, que decerto não esteve claramente 

perfilado no espírito do Autor, mas é o modelo que valerá a pena realizar. 

* 

O livro abre com uma epígrafe tomada de «As duas críticas», de Roland Barthes: 

«ninguém hoje, qualquer que seja a filosofia que adote, pensa em contestar a utilidade 

da erudição». 

Qual é o propósito desta citação? Por ela, a «erudição», supostamente «antiga», obtém 

um certificado de bons serviços passado pela semiologia «moderna». Até aqui está 

bem, embora certas evidências ganhem em não ser afirmadas, pelo menos de modo 

primário. Mas, se notarmos que o livro abre com uma reabilitação da «erudição» e 

fecha (p. 142) com a afirmação de que «a função substantiva da Filologia é a de 

penetrar na vida espiritual de um povo ou de uma comunidade em determinada 

época», concepção oitocentista por excelência, vemos que as chaves que abrem e 

fecham o livro são de um mesmo metal e que esse metal é velho. Porque velha e caduca 
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é a ideia de que Filologia é sinónimo de erudição (se o não pensasse, por que faria o 

Autor a invocação barthesiana?) e de que a sua meta continua a ser, como para os 

românticos alemães, a compreensão da alma de um povo tal como ela se manifesta nas 

artes, nas literaturas, nos costumes e em todas as manifestações que, hoje, interessam 

ciências específicas como a Antropologia, a Etnografia, a Geografia Humana, a 

História, e esqueço outras, e das melhores. Uma pergunta surgiria aqui: se o Autor crê 

numa Filologia de velha escola, como explicar, não já a contradição com a sua alegada 

obsessão pelas novidades eminentemente técnicas da Filologia não-diletante (porque a 

contradição é tão flagrante que facilmente se explica por uma deficiente harmonização 

das partes, disjecta membra, que foram congregadas no livro); mas – questão mais 

prática – como explicar então que se dedique um capítulo à Codicologia, disciplina 

que, pelos seus métodos de observação exactos e fastidiosos, aplicados a pontos 

microscópicos da confecção e da morfologia do manuscrito, mais repugna ao filólogo 

obcecado na apreensão das ideias gerais, dos grandes significados e das sínteses que 

emanam do texto? Pergunta que, após uma visita ao citado capítulo, p. 22-23, 

rapidamente se converte em outra pergunta: mas, onde está a Codicologia? De facto, 

no capítulo intitulado A Codicologia, fala-se das formas e dos materiais do manuscrito e 

da escrita, que são objecto codicológico; só que aqui tratados com linguagem e 

perspectivas diferentes, as da Diplomática, que o Autor não consegue encontrar 

maneira de esquecer ou de articular satisfatoriamente com as matérias pertinentes ao 

livro, o que nem requeria grande habilidade epistemológica. Entretanto, à apresentação 

e explicação do que seja Codicologia são, em todo o capítulo, dedicados exactamente 

dois parágrafos e uma nota de rodapé, sendo o resto do capítulo constituído por 

material espúrio ou inadequadamente tratado. Para se ver até onde chega a informação 

pertinente que o capítulo contém no campo estrito do seu título, reproduzo esses dois 

parágrafos, da p. 22: 

«O estudo, ou propriamente a técnica do manuscrito, que em outros 

tempos pertenceu ao campo da Paleografia e da Diplomática, hoje está 

se desligando delas e constituindo um conhecimento à parte, com a 

denominação de Codicologia (em alemão Hanschriftenkunde [sic]). 

«A Codicologia é atinente exclusivamente ao conhecimento do material 

empregado na produção do manuscrito (Scriptoria) e das condições 

materiais em que esse trabalho se verificou; a comercialização do 
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manuscrito, entretanto, é objecto que não pertence ao âmbito puramente 

tecnológico da disciplina em questão». 

 

Estes dois parágrafos são um resumo, não muito feliz em redacção e síntese, da 

excelente e muito mais rica nota de Jorge Peixoto, a p. 85 da tradução portuguesa de O 

Livro de Douglas McMurtrie (Lisboa, 1969). Dada esta referência em nota, o Autor 

acrescenta-lhe na mesma nota uma outra definição, mais minuciosa, mas não 

comentada nem articulada com a anterior, que foi buscar a um artigo de Gilbert Ouy 

publicado em L'Histoire et ses Méthodes. E é tudo. O Autor fornece duas definições 

alheias de Codicologia e passa adiante, sem cuidar de transmitir todas as informações 

de que podia dispor (Peixoto cita o pai da Codicologia, Alphonse Dain, e a sua obra 

básica, Les Manuscrits, mas S. Spina guarda tal notícia para si), sem integrar as 

definições no resto do texto, para que o leitor perceba a que propósito se fala ali de 

Codicologia, e sem, mais grave ainda, em qualquer outro ponto do livro fazer 

utilização ou referência sequer aos modos como a Codicologia serve a Crítica Textual, 

de que é indispensável subsidiária. É evidente que o Autor, embora reconhecendo que 

a Codicologia está hoje «constituindo um conhecimento à parte», não domina no todo 

ou em parte esse conhecimento, nem sabe que fazer com ele. 

De modo que, para regressar ao ponto de partida desta divagação, somos forçados a 

reconhecer que não há contradição nenhuma entre as ultrapassadas concepções 

filológicas de Segismundo Spina e o relevo que parece dar a uma disciplina de ponta 

como a Codicologia. Na verdade, como bom tradicionalista, o Autor não vê a utilidade 

desta disciplina, está fora dela; se a menciona, é por sentir vagamente que tem de ser e 

porque assim acrescenta mais um toque de modernidade ao seu livro. Como a 

invocação a Barthes. Só que esta comporta um risco peculiar às lâminas de dois gumes: 

é perigoso colocar sob o manto da Erudição um livro que, na informação de que dispõe 

e nos termos como a apresenta, claudica do modo que já começamos a descortinar. 

Avançando para o Prefácio, p. 13-15. O Autor sente-se na necessidade de justificar o 

título que deu ao livro ou, mais precisamente, o uso do vocábulo Edótica. A escolha 

deste nome e a sua grafia necessitam de dois comentários, um deles de natureza 

terminológica e o outro de natureza ortográfica. Em primeiro lugar, em termos 

europeus, Edótica, ou antes Ecdótica, é uma designação pouco afortunada para esta 
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disciplina científica. De facto, após o aparecimento da palavra no título da clássica obra 

de Dom Henri Quentin, Essais de Critique Textuelle (Ecdotique), (Paris, 1926), não me 

consta que a palavra tenha tido uma grande fortuna na literatura especializada 

francesa, como nenhuma fortuna tem na literatura inglesa, castelhana, alemã ou em 

Portugal. Digo em Portugal porque no Brasil Edótica de facto tem sido utilizada, e 

continua como uma das designações para a ciência que trata do estabelecimento e da 

edição de textos feitos com rigor filológico. Mas fora do Brasil e, já agora, da Itália, 

onde a palavra ainda aparece, julgo não ser excessivamente generalizador dizer que 

Ecdótica é uma designação rara, obscura e que perde sistematicamente na concorrência 

com a outra designação da ciência, que é Crítica Textual e que, no meu entender, é 

preferível pela sua transparência, se bem que menos vistosa. A segunda observação ao 

título diz respeito à grafia da palavra Ecdótica, sem o c anteposto ao d. Aí julgo que 

estamos perante uma simples inadvertência do Autor, que confundiu a grafia 

etimológica Ecdótica com uma grafia por ele imaginada: edóctica. Os comentários com 

que justifica a sua preferência aplicar-se-iam a uma palavra em que se encontrasse o 

grupo consonântico ct, que no Brasil, como é sabido, tende a ser articulado com um c 

mudo e tende a ser grafado quase sempre sem esse c escrito, o que não se passa em 

Portugal. Aqui, o c, sendo mudo, é escrito. Mas não vale a pena adiantarmo-nos mais 

por aqui, porque o que acontece é que estamos perante um outro grupo consonântico, 

que é o grupo cd: Ecdótica, portanto. Não têm o menor cabimento os exemplos citados 

por analogia: dáctilo, tecto, facto, mictório. 

Deixando esta e outras prevenções vocabulares, como aquela com que o Autor 

pretende defender as vantagens de usar indistintamente escrita e escritura, passemos a 

analisar a bibliografia. Embora ela venha situada no final do volume, p. 149-153, tem 

vantagens práticas tratá-la desde já. Está organizada por ordem alfabética de autores, 

sem arrumação por géneros e sem quaisquer comentários críticos que, em manual 

orientador de leituras de estudantes, são da maior utilidade. Contém peças muito 

recentes e importantes, mas também contém bastantes títulos de que a) não se vê 

qualquer utilização no texto, b) não parecem ser de primeira importância ou pelo 

menos não parecem ter um interesse geral que justifique a sua inclusão num manual 

elementar. Em contrapartida, registam-se algumas lacunas de obras que não deviam 
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faltar. Finalmente, ainda há casos de referência bibliográfica insuficiente ou 

tecnicamente mal apresentada. 

São exemplo de títulos a mais os manuais de filologia clássica a que já me referirei com 

detalhe e, de títulos a menos, a acima mencionada obra capital de Alphonse Dain, que 

aparece citado através de um mero artigo. Quanto a falhas na referência bibliográfica, 

nota-se, entre outras, que está incompleto o título do livro de Dom Henri Quentin, que 

é Essais de Critique Textuelle (Ecdotique); que falta o nome do autor do Leal Conselheiro, 

estando em seu lugar indicado o do editor, Joseph M. Piel; que a edição de Barcelona, 

1967, da História de la Filologia Clásica de Gaetano Righi é uma tradução do italiano e 

não um original castelhano, como parece. 

Fazendo algumas contas, podemos tirar conclusões quanto às fontes de informação do 

Autor e quanto às suas áreas de interesse. A bibliografia dispõe de cerca de 70 

entradas, mas, feitas deduções por haver vários artigos citados de uma mesma obra, 

ficamos com pouco mais ou menos 60 títulos, dos quais não pequeno lote respeita a 

edições de texto e a estudos de natureza literária. Por grupos nacionais, destacam-se as 

obras em língua italiana e espanhola, além dos publicados no Brasil, podendo concluir-

se que é através deles que se veicula a maior parte da informação do Autor. As 

ausências são muito significativas: de obras portuguesas, apenas temos o Dicionário de 

História de Portugal de Joel Serrão, o Manual de Filologia Portuguesa de Manuel de Paiva 

Boléo e as Dissertações de João Pedro Ribeiro. Da literatura alemã, como era inevitável, 

cita-se o pequeno tratado de Paul Maas, em tradução italiana. Da literatura inglesa 

aparece francamente pouco, falta que, em todo o caso, só seria capital se no âmbito do 

trabalho figurasse o estudo do livro impresso, objecto por excelência da bibliografia 

anglo-saxónica. Se exceptuarmos certos artigos do volume colectivo L'Histoire et ses 

Méthodes, dirigido por Charles Samaran, poderá dizer-se que faltam modernas obras 

francesas e belgas que, nos últimos anos, têm promovido os estudos no campo da 

Codicologia. Essa é uma lacuna das mais graves desta bibliografia, pois vai 

comprometer o desenvolvimento de toda a primeira parte do livro, onde a 

Codicologia, como vimos, tem um tratamento dos mais pobres. 

Um outro modo de olhar para esta bibliografia seria o de examinar o tema central dos 

livros de filologia citados. Descobre-se assim um desequilíbrio enorme entre as obras 
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que são dedicadas à filologia medieval e as que são dedicadas a problemas de filologia 

clássica. De facto, na bibliografia mal aparecem títulos de obras que tenham por tema 

específico problemas medievais ou posteriores. São elas, não contando alguns artigos, o 

livro de Michele Barbi, La Nuova Filologia e l'edizione dei nostri scrittori da Dante al 

Manzoni, o clássico de Bédier sobre a tradição manuscrita do Lai de l’Ombre, e o livro de 

Edgar de Bruyne, Estudios de Estética Medieval. A par deles, encontramos nada mais, 

nada menos de 14 livros que têm por tema a filologia clássica. Que pensar deste abuso 

de bibliografia clássica num manual que, na p. 14, se tinha anunciado como «voltado 

preferentemente para os problemas da edótica medieval»? Em contrapartida, merece 

louvor uma nota da p. 69, onde o Autor publica aquilo que se poderia considerar um 

complemento, rico e actualizado, da bibliografia no domínio da Crítica Textual. Só é 

pena que, também aqui, faltem comentários e orientações de leitura. 

Mudando de assunto. As ilustrações do texto ocupam 14 páginas, ou seja, cerca de 10% 

da extensão do volume. Mas nem uma é original: algumas são facsimiles de edições de 

texto, que ilustram uma referência feita no texto; de modo geral, são um aspecto 

bastante conseguido da realização tipográfica do volume. Já o mesmo não se pode 

dizer da qualidade gráfica de outras ilustrações, gravuras de utilidade nem sempre 

evidente, francamente muito mal reproduzidas. É o caso, por exemplo, das figuras 4 e 5 

da p. 32, uma delas representando um leitor antigo que lê um papiro enredado, a outra 

representando uma página do Livro de Esther em hebraico, tão invisíveis que a sua 

utilidade se perde por completo. E é também o caso de algumas reproduções de 

escritas antigas que também dificilmente se podem ler. O melhor exemplo disso é a 

figura nº 14, que reproduz 5 linhas de uma gótica primitiva do séc. XIII. A respeito 

destas gravuras há ainda a dizer o seguinte: embora no início do volume apareça um 

índice da sua localização, a verdade é que são muito poucas as gravuras que têm 

indicada a proveniência ou que têm comentários que ajudem a justificar a sua inserção 

no volume, ou que dispunham, para o caso dos facsimiles, de datação. A série de 

gravuras que vai da nº 6 até à nº 12 é um bom exemplo disso: cada um delas é 

constituída por algumas linhas de texto, «Escritura capital romana», depois «Capitais 

rústicas de um manuscrito de Virgílio», depois uma uncial, uma semi-uncial, uma 

minúscula romana, uma cursiva romana e uma carolina do séc. IX. De todas estas, 
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apenas uma gravura é acompanhada de transcrição do texto. As outras tornam-se 

praticamente inúteis na ausência desse elemento, até porque não se sabe de que 

documento o exemplo foi extraído, qual é a data, qual é a localização. E, 

evidentemente, nem acompanhando as gravuras, nem no corpo do texto, aparecem 

elementos suficientes de caracterização desta escrita que tornem paleograficamente útil 

a ilustração. A única excepção será a figura nº 13, reprodução de um documento em 

escrita visigótica da Torre do Tombo, acompanhada de uma extensa transcrição da 

autoria de Oliveira Marques no Dicionário de História de Portugal, transcrição essa que, 

aliás, ou contradiz ou pelo menos não se consegue articular bem com o texto de 

Segismundo Spina acerca da história das escritas nacionais da Idade Média peninsular. 

Fora este caso, que não escapa a reparo, a impressão que se desprende de todas estas 

ilustrações é a de que estão apenas a decorar o livro, nem de perto nem de longe se 

tendo encarado a possibilidade de as usar para estudo e treino dos leitores-alunos. 

Voltando agora à falta de originalidade destas gravuras: se bem entendo, quase todas 

as reproduções de escrita antigas são provenientes de um livro de Lecoy de La Marche, 

Les Manuscrits et la Miniature. Como este livro não vem incluído na bibliografia final e 

como, numa nota da p. 34, S. Spina cita esse livro através da obra de Wilson Martins, A 

palavra escrita (São Paulo, 1957), a conclusão que nos oferece é a de que Segismundo 

Spina reproduz no seu livro gravuras do livro de Wilson Martins, que, por sua vez, 

reproduziam gravuras de Lecoy que, por sua vez, reproduz, presumivelmente em 

primeira mão, documentos medievais e clássicos. Feitas as contas, ficamos a saber que 

a Segismundo Spina não repugnou reproduzir uma gravura em terceira mão, com a 

falta de qualidade gráfica inevitável, para não falar do resto. Uma última observação é 

justificada pela fig. 16, em que, reproduzindo um documento aparentemente da 

Leitura Nova, o Livro 4.° da Estremadura, fól. 155, da Torre do Tombo, Segismundo 

Spina o considera exemplo de letra humanista, quando muito visivelmente se trata de 

uma letra gótica. 

Vistas estas questões relacionadas com a bibliografia e a iconografia do livro, 

concentremo-nos na Introdução, onde se esperava que fossem definidos os conceitos 

básicos com que o Autor vai jogar: o que é Filologia, o que é Ecdótica, o que são 

conceitos como Paleografia, Diplomática, Codicologia, e outros que venham a 
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propósito; qual é o campo específico de cada uma destas disciplinas, quais os seus 

objectos e histórias; quais as relações de colaboração e interdependência que se podem 

desenhar entre estas disciplinas; por que razão, em suma, num manual de Crítica 

Textual, há um lugar para elas. Já vimos o que, a este respeito, o Autor fez com a 

Codicologia; vejamos o resto. 

As quarenta páginas de Introdução distribuem-se por quatro capítulos. O primeiro 

intitula-se «Conceituações Prévias. A Paleografia, a Epigrafia, a Diplomática e a Edótica». 

Contra o que seria de esperar, não há aqui a preocupação de definir cuidadosamente 

cada uma destas disciplinas, o seu âmbito de estudo, o seu objecto. Da Ecdótica pouco 

é dito, à parte uma distinção frente à Diplomática, feita em termos assaz primários: a 

Ecdótica tem com objecto o texto literário, a Diplomática tem como objecto o 

documento público e privado. Isto é dito de um modo ligeiramente variante nas p. 19 e 

20. E é tudo. O resto deste primeiro capítulo de conceituações prévias fica consagrado 

praticamente à Diplomática, de um modo que não é o mais ordenado. Entre 

Diplomática e disciplinas afins (Paleografia, Numismática, Lapidária, Epigrafia, 

Esfragística), de tudo se fala um pouco, sobretudo numa perspectiva historicista, a da 

formação e desenvolvimento destes estudos a partir do séc. XVII. A fonte principal é o 

português João Pedro Ribeiro. Spina faz uma ligeira referência a Alexandre Herculano 

e, quanto ao resto, refere-se a uma obra italiana bastante antiga de Cesare Paoli, além 

de citar alguns artigos de L'Histoire et ses Méthodes. No que diz respeito à Diplomática 

portuguesa, sente-se que, depois de João Pedro Ribeiro e de Herculano, o Autor não 

conhece, ou não considera útil referir, a obra de quaisquer diplomatistas portugueses. 

Nomes como os de Rui e Pedro de Azevedo, Avelino de Jesus da Costa, João Martins 

da Silva Marques estão ausentes de uma exposição onde teriam um lugar natural. 

Quanto a este primeiro capítulo, só mais um comentário, mas essencial: desde o 

momento em que o Autor definiu os objectos diferentes que interessam a Diplomática e 

a Ecdótica, esperar-se-ia que em livro dedicado à segunda se abstivesse de tratar a 

primeira. O que vemos é que não só este, como ainda o quarto capítulo da Introdução, 

são na sua totalidade consagrados à Diplomática. Fica assim claro que o conteúdo dos 

capítulos atraiçoa o plano geral da obra. 

Insistirei um pouco mais no segundo capítulo que, como vimos, só fornece elementos 
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mínimos para o conhecimento do que seja a Codicologia e se espraia por uma história 

da evolução do objecto-livro, do Códice, do papiro, do liber, do volumen; é uma 

exposição relativamente aceitável, acerca da qual não há muitas observações a fazer, 

inclusivamente porque tem a preocupação de se referir ao aspecto português da 

história do pergaminho e do papel. Só uma correcção quanto à datação do mais antigo 

papel que se sabe ter sido utilizado em Portugal: em vez de recorrer às informações 

muito ultrapassadas de João Pedro Ribeiro, que fala de 1334, o Autor podia ter 

utilizado outra fonte que estava ao seu alcance: refiro-me às notas de Jorge Peixoto ao 

livro de Douglas McMurtrie, abundantemente citado ao longo de todo o manual, e 

especialmente neste capítulo. Teria assim podido mencionar um documento em papel 

de 1288, equivalente a uma antedatação de meio século, o que faz uma considerável 

diferença, embora hoje estejamos em condições de recuar ainda mais, graças à 

descoberta de outro documento em papel, pertencente como o anterior ao ANTT: é 

uma atestação notarial feita pelo tabelião Vicente Rodrigues por parte de Nuno Soares, 

guardião da Igreja de Santiago de Beja, contra uma decisão do Bispo de Évora. Este 

documento, datado de 23 de Março de 1268, está em exposição permanente no ANTT. 

Após a história do livro, Spina fala dentro deste mesmo capítulo em instrumentos de 

escrita e no scriptorium do mosteiro medieval. A localização, a dimensão e a forma do 

scriptorium não eram tão fixas como o Autor dá a entender: (p. 31) «Os compartimentos 

da oficina, que se situavam geralmente sobre a sala do capítulo, formavam gabinetes 

individuais com a janela voltada para o claustro a fim de receber a iluminação natural, 

etc.» É verdade que alguns scriptoria ficavam situados sobre a sala do capítulo, caso em 

Inglaterra de St. Albans, Cockersand Abbey e Birkenhead Priory, citados por Florence 

Edler de Roover («The Scriptorium», em The Medieval Library, ed. James Westfall 

Thompson, New York, 1952, p. 594-612). Mas essa não parece ter sido a regra geral. Em 

vão se procurará uma descrição deste tipo numa obra como a de Dom Maur Cocheril, 

Routier des Abbayes Cisterciennes au Portugal (Paris, 1978), onde é minuciosamente 

descrita a arquitectura de todos os mosteiros portugueses de Cister. O scriptorium, pura 

e simplesmente, não fazia parte da estrutura do edifício. A regra, nos conventos 

cistercienses e cartuxos, parece ter sido de os escribas trabalharem em pequenas celas 

individuais vizinhas do calefactorium (um caso registado é o da Abadia de Viller, no 
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Brabante). Já os beneditinos usavam uma sala comum, geralmente situada nas 

proximidades do calefactorium e da livraria (St. Gall, alguns mosteiros irlandeses). Um 

terceiro tipo de scriptorium – decerto o mais afastado da descrição de Segismundo 

Spina – era o claustral: os escribas trabalhavam no claustro aberto, apenas protegidos 

pelo telheiro (St. Martin de Tournay, St. Victor de Paris e provavelmente em St. 

Evroult, Normandia, e Ramsey Abbey, Huntingdonshire). 

Ainda uma restrição a uma afirmação da p. 30, segundo a qual «os códices são livros 

grandes in-fólio», que é, como se sabe, o segundo maior formato que o livro pode ter. 

Muitos códices, medievais e posteriores, são de formatos menores que o fólio; basta 

pensar nos livros de mão, como, por exemplo, os Livros de Horas, que se destinavam a 

ser transportados pelo leitor. 

Ao alto da p. 23, há um pequeno parágrafo, desligado do que vem antes e depois, em 

que Spina diz o seguinte: «A comunicação através da escrita conhece duas tradições: a 

tradição manuscrita, que vem de épocas imemoriais até ao aparecimento da imprensa 

no séc. XV; e a tradição impressa, a partir daí até os nossos dias.» Isto aparece fora do 

contexto: antes falava-se de Codicologia, logo a seguir passa-se para as formas do livro. 

Mas esta pequena frase oferece outros motivos para discussão. Não é correcto usar a 

expressão tradição manuscrita para designar o período em que o homem se exprimia 

exclusivamente através da escrita manuscrita, visto que tradição manuscrita tem um 

outro significado em Crítica Textual – o de conjunto de todos os manuscritos através 

dos quais foi transmitido um mesmo texto; só por acaso não se encontrarão nesse 

conjunto manuscritos posteriores ao séc. XV. Utilizar uma expressão técnica como 

tradição manuscrita com outro qualquer significado só serve para perturbar o leitor. 

Uma outra questão é saber se no séc. XV houve solução de continuidade entre o 

período do livro manuscrito e o período do livro impresso. Uma questão que está 

longe de ser pacífica; morfologicamente, o incunábulo prolonga ainda o códice; 

textualmente, a transmissão por impressão manual não difere muito da transmissão 

por escriba. 

O terceiro capítulo da Introdução intitula-se Apontamentos Paleográficos, mas não é o 

único local onde a Paleografia é tratada: já o tinha sido ligeiramente nas Conceituações 

Prévias e também se pode considerar como exposição de matéria paleográfica o espaço 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   RECENSÃO SPINA 

 

 

 

14 

 

dedicado às abreviaturas nos documentos medievais, que ocupa as p. 44 a 48. 

Entretanto, este capítulo é constituído por cerca de três páginas de texto e cinco com 

ilustrações de vários tipos de escritas, a que já fiz referência. Neste capítulo é feita uma 

pouco substanciosa história da evolução da escrita. A principal fonte de informação 

parece ser as transcrições que Wilson Martins faz de Lecoy de La Marche. Tal como as 

gravuras, material em terceira mão. Finalmente, ainda dentro deste capítulo, Spina fala, 

da p. 42 até à 44, da forma mecânica dos documentos, e na p. 49 fala na datação dos 

documentos, em ambos os casos matéria de Diplomática, que caberiam melhor no 

quarto capítulo, que se intitula precisamente Apontamentos Diplomáticos, e que vem logo 

a seguir, da p. 49 à 57. 

Registando, sem mais, que a inclusão deste capítulo não parece muito justificável, por 

razões já anteriormente vistas, pode entretanto observar-se que ele é um daqueles em 

que maior atenção foi concedida ao caso português, o que não deve deixar de se 

relacionar com o facto de a sua principal fonte ter sido o artigo que Oliveira Marques 

publicou no Dicionário de História de Portugal, s. v. Diplomática. A dívida é patente, pelo 

que apenas comentarei um aspecto em que o Autor seguiu Oliveira Marques numa 

afirmação que, hoje, se pode colocar em termos diferentes. Diz Oliveira Marques (DHP, 

11, [1957], p. 312): «Nos fins do século XII surgem os mais antigos documentos em 

vernáculo, que gradualmente se generaliza e se torna língua oficial no reinado de D. 

Dinis». Diz Segismundo Spina, p. 57: «Em fins do século XII começam a surgir os 

primeiros documentos em vernáculo, consagrado depois, no reinado de D. Dinis, como 

língua oficial em substituição do latim». Conforme se sabe hoje, depois dos trabalhos 

de Avelino de Jesus da Costa e de L. F. Lindley Cintra, os documentos em português 

que se supunha terem sido escritos no final do séc. XII, designadamente o Auto de 

Partilhas e o Testamento de Elvira Sanches, são na realidade de época muito posterior, fins 

do séc. XIII ou princípios do XIV. Os documentos mais antigos escritos em português 

são assim, que se saiba, o Testamento de Afonso II e a Notícia de Torto, datados 

(conjecturalmente no segundo caso) do ano de 1214. Cf. a este respeito a súmula muito 

desenvolvida de A. J. Costa, «Os mais antigos documentos escritos em português -

Revisão de um problema histórico-linguístico», em Revista Portuguesa de História, XVII, 

1979. Só mais uma observação de pormenor. A propósito da constituição interna do 
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documento, na p. 53, Spina fala de protocolo (introdução ao texto) e de escatocolo 

(remate, conclusão desse texto), sem fazer nenhuma ligação entre isto e o que é dito na 

p. 24, onde tinha falado da organização do liber (rolo manuscrito), dizendo que a 

página inicial reforçada desse rolo era o protocolo e a última página, igualmente 

reforçada, era o escatocolo. Ao mesmo vocabulário técnico são dadas duas acepções 

diferentes, sem qualquer tentativa de elucidar, o que recorda o que dissemos acerca de 

«tradição manuscrita» e «impressa». 

Mas o que importa frisar, concluindo o comentário a esta primeira parte do livro, é o 

seguinte. Vemos que os quatro capítulos não tratam exclusivamente dos assuntos 

anunciados no título. Por exemplo, vemos que a Diplomática aparece tanto no capítulo 

das Conceituações Prévias, como no de Paleografia, além do seu lugar próprio. A História 

do Livro aparece no capítulo de Codicologia, onde praticamente nada é dito de 

Codicologia. A distribuição real dos assuntos por páginas dá qualquer coisa como 17 

páginas consagradas à Diplomática, 14 páginas consagradas à Paleografia, 10 à 

História do livro, meia página à Codicologia, o que é desproporcionado, sobretudo se 

recordarmos a distinção inicial, que parece aceitável embora pouco trabalhada, entre 

Diplomática e Ecdótica, quando diz que esta se ocupa do texto literário, e a 

Diplomática do documento público ou privado, com o que automaticamente se exclui 

do âmbito deste livro qualquer referência ao que seja Diplomática. 

A segunda parte, A Edótica, a partir do momento em que se aceitar a posição que o 

Autor mostrou (mais do que declarou) ser a sua quanto ao conceito de Filologia, a sua 

relação com as disciplinas adjacentes, a sua função, métodos e objectos – não tem muito 

que se diga. Designadamente, exibe uma organicidade bem superior à da primeira 

parte e produz uma quantidade de informação que, enquanto tal, é perfeitamente 

respeitável e proveitosa. 

O primeiro capítulo também se chama A Edótica e é constituído por uma história de 

Filologia desde os alexandrinos até à actualidade brasileira. Como se previa, é dado 

grande relevo ao papel de Karl Lachmann como introdutor da Crítica Textual, baseada 

na genealogia dos testemunhos de uma tradição, e a Giorgio Pasquali como seu 

reformulador nos termos hoje vigentes, sobretudo na escola italiana. De Joseph Bédier, 

que no princípio do século rompeu com a metodologia lachmanniana e advogou a 
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edição de testemunhos isolados da rede genealógica, segundo ele impossível de 

reconstituir com segurança (numa atitude que, ao contrário da lachmanniana, é sempre 

possível e não raro a única realista), não se fala neste capítulo mas bastante mais 

adiante, p. 102-105, e de modo marginal. É uma injustiça, porque Bédier é o 

responsável pela atitude crítica reinante na escola francesa. Mas, como vimos, 

Segismundo Spina lê mais pela cartilha dos italianos e – através deles – dos alemães. 

O capítulo fecha com uma breve nota, extremamente útil, sobre a actividade 

desenvolvida no Brasil neste domínio da Crítica Textual; só surpreende a inexplicável 

ausência de nomes de filólogos brasileiros de primeira água, e dos mais conhecidos, 

como sejam Serafim da Silva Neto e Celso Cunha. Tratar-se-á de um lapso, como 

aqueloutro de falar de um inexistente filólogo Emanuel Pereira Ramos, resultado do 

delicioso cruzamento (p. 73) entre os nomes de Emanuel Pereira Filho e de Emanuel 

Paulo Ramos, ambos camonistas, mas aquele brasileiro e este português? 

O segundo capítulo intitula-se O Texto e fornece espaço para uma desenvolvida 

definição do conceito de Filologia (Ant. Tovar: «o mais fino instrumento histórico para 

penetrar na alma, no estilo dos séculos antigos», p. 76) e para apresentar os vários tipos 

de edição do texto que respondem às necessidades do rigor filológico: reprodução 

mecânica, ou facsimilada, reprodução diplomática e edição crítica. Na p. 79, o Autor refere 

ainda um tipo híbrido a que chama diplomático-interpretativo, e que na realidade não 

passa de uma variante aligeirada da edição diplomática; e tenta estabelecer uma 

diferença, que não se vê qual seja, entre esta edição e aquilo a que chama transcrição 

paleográfica. Seguem-se os facsimiles de algumas edições consagradas, a título de 

exemplo. 

O terceiro capítulo chama-se A Edição Crítica e é o mais extenso e importante de todo o 

livro, com as suas cerca de 60 páginas. É a técnica de Lachmann para reunir e classificar 

genealogicamente os manuscritos, prolongada pelo tratamento que Paul Maas dá à 

avaliação dos erros (só aí recordando, na esteira de Maas, as objecções de Bédier) e pela 

técnica de Louis Havet para emendar os erros verbais (mas esquecendo o bem mais 

sólido contributo de Eugène Vinaver, Principles of Textual Emendation). Com tais 

materiais, o Autor consegue uma exposição bastante clara do método, útil e animada 

por bastantes exemplos tirados de textos medievais portugueses e castelhanos. A 
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terminar o capítulo, e o livro, um receituário de técnica editorial, igualmente 

alimentado de exemplos portugueses e de conselhos práticos quanto à apresentação 

que deve ter uma edição crítica; trata-se de questão por natureza opcional, o que em 

princípio torna aceitável quanto o Autor diz. 

Discutirei agora algumas questões particulares. Na p. 86, o Autor retoma a sua 

distinção demasiado marcada entre o livro impresso e livro manuscrito, agora do 

ponto de vista da oportunidade de erros concedida pelo processo de execução de cada 

um: «O coeficiente de erros numa obra de execução manual corno foram aquelas 

trasladadas pelos copistas antigos, clássicos ou medievais, é muito maior do que aquele 

que se verifica nas edições de um livro impresso.» Esta afirmação não é completamente 

verdadeira, pois esquece que, durante os primeiros séculos da tipografia, a composição 

e a impressão do livro eram operações oficinais, quando não artesanais, oferecendo 

tantas ou ainda mais oportunidades de introdução de erros que a cópia manuscrita. 

Ainda hoje, em plena tipografia industrial, que em Portugal só teve início em meados 

do século passado, todos sabemos como o trabalho de composição é susceptível de 

erro, só combatido por um sistema de revisão de provas em granel mais eficaz que os 

sistemas usados no Renascimento e no Classicismo. De modo que somos forçados a 

admitir que um livro impresso antes do século XIX pode oferecer um coeficiente de 

erros equivalente ao do manuscrito, até porque são mais frequentes as situações a tal 

propícias. 

Nas p. 108-109, o Autor, a propósito da emendatio, louva a«intuição divinatória do 

editor – tão necessária na solução daqueles casos em que os procedimentos mecânicos 

da crítica textual se mostram insuficientes». Um pouco adiante, citando Havet, fala da 

«arte do crítico, que explora as variantes adotando as boas e rejeitando as más, e que 

recria, quando necessário, uma lição perdida». Estas afirmações, que retratam 

nitidamente as posições teóricas do autor, têm o sabor, para outros, de punhaladas que 

tocam o osso. Não é isso, porém, que me parece criticável; neste contexto, era de 

esperar uma posição a favor do papel demiúrgico do crítico textual. Mas não menos de 

desejar era que tal posição não se apresentasse como beneficiando de consenso 

universal, quando na verdade ela é absolutamente contraditada ou tratada com as 

maiores reservas por muitos autores, mesmo da escola italiana. E, evidentemente, da 
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escola francesa post-bédieriana que repousa inteira sobre um dogma, o da humildade 

do crítico. 

A partir da p. 120, o Autor publica uma lista de erros escribais frequentes em 

manuscritos portugueses, elaborada por Serafim da Silva Neto. O lugar indicado para 

essa lista era o parágrafo dedicado aos erros de cópia, p. 117, e não este em que se 

encontra, dedicado à correcção conjectural (emendatio ope ingenii). 

* 

Finalizando: o livro de Segismundo Spina é fértil, sobretudo na primeira parte, em 

erros objectivos de execução, informação e doutrina, de que seleccionei alguns, 

desprezando muitos de correcção miúda e repetitiva; assenta em posições teóricas que 

fizeram história, sem informar o leitor (estudante) das posições antagónicas; é, não 

obstante, o único manual universitário em língua portuguesa destinado ao ensino da 

Crítica Textual e, se não cumpre satisfatoriamente essa função, constitui de qualquer 

maneira uma exibição estimulante das dificuldades da tarefa. Sublinho este adjectivo 

estimulante. De facto, raras leituras me fizeram perceber, como esta, a verdade da frase 

de George Steiner (On Difficulty, Oxford, 1978, p. 5): «Ler é, essencialmente, estabelecer 

com o texto uma relação ao mesmo tempo de recriação e de rivalidade». 

 

 


