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APResentAção

O mais antigo documento do acervo da Biblioteca Nacional e, talvez, “o 
mais antigo existente na América Latina” – o Códice 2437, mais conhe-

cido como “O manuscrito grego dos Evangelhos” do Novo Testamento – foi 
objeto, em 2013, de uma pesquisa apoiada pelo Programa de Residência em 
Pesquisa da Biblioteca Nacional, que então cumpria sua primeira edição. A 
pesquisa, a cargo da doutora em Linguística Maria Olívia de Quadros Sarai-
va, motivou a realização na Biblioteca Nacional, nos dias 13 a 15 de agosto 
de 2014, do seminário “O manuscrito grego da Biblioteca Nacional: crítica 
textual e práticas de edição de textos”. 

A crítica textual, como esclarecem os organizadores do seminário, os pro-
fessores Alessandro Rolim de Moura e Maria Olívia de Quadros Saraiva, “es-
tuda a produção, transmissão e recepção do texto em seus diversos suportes 
escritos, atentando para as diferentes versões e edições de uma obra. Ela se 
ocupa da comparação entre manuscritos, impressos e outros documentos que 
se destina a mostrar como um texto se modifica ao longo da história da sua 
criação e disseminação. Entre os resultados, esse estudo permite a produção 
de edições críticas” . São os estudos apresentados nesse seminário, por espe-
cialistas de várias universidades do país em literatura grega e romana clássicas, 
filosofia, história, linguística, literatura brasileira, musicologia (numa perspec-
tiva multidisciplinar, de grande valia para o conhecimento de segmentos dos 
acervos de Manuscritos e de Obras Raras da instituição), a preciosa matéria 
que abre este volume dos Anais da Biblioteca Nacional.

Também originárias, em sua grande maioria, dos programas de pesquisa da 
Biblioteca Nacional – além do Programa de Residência em Pesquisa, a insti-
tuição promove também o Programa de Apoio à Pesquisa, este último criado 
em 2004 –, são as comunicações apresentadas na 1ª Jornada de Pesquisadores 
da Biblioteca Nacional, realizada em 11 e 12 de junho de 2015, da qual par-
ticiparam os bolsistas de 2014 e pesquisadores desta casa. As comunicações, 
com ampla diversidade de objetos, mas tendo sempre o acervo da entidade 
como a fonte principal de todas as pesquisas, trataram dos seguintes temas: 
“Política, cultura e imprensa nos séculos XIX e XX” (em duas sessões), “Ar-
tes no acervo da Biblioteca Nacional”, e “Produção, circulação e recepção da 
cultura manuscrita e impressa”, também em duas sessões, num total de 31 
apresentações, quase todas aqui publicadas.

Uma das mais interessantes atividades do Laboratório de Restauração da 
Biblioteca Nacional é a encadernação de obras raras – ofício que requer o 
conhecimento da história dos impressos, do papel e da arte, além do domínio 
de técnica de reparos e restauros e da habilidade inerente ao labor artesanal.  
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Depois de realizar um longo estágio no Laboratório do Livro e no Laboratório 
de Restauração de Papel da Fundação Lampadia, em San Marino (Califórnia), 
nos Estados Unidos, onde estudou técnicas de encadernação de obras raras, 
a conservadora e restauradora da Biblioteca Nacional Tatiana Ribeiro Ch-
risto integrou-se a um grupo destinado a criar um projeto de encadernação 
de livros que compõem a coleção do filósofo inglês Francis Bacon. As obras 
impressas, segundo Tatiana, no século XVIII, foram doadas à Biblioteca Hun-
tington pela Fundação Francis Bacon. 

Como o Laboratório de Restauração da Biblioteca Nacional, desde 1987, 
já adotava a encadernação flexível em pergaminho, Tatiana, que é formada 
em gravura pela Escola Nacional de Belas Artes, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, decidiu pesquisar o tipo de encadernação, também flexível e 
em pergaminho, desenvolvido pelo encadernador Robert Espinosa. De volta 
ao Brasil, selecionou uma obra rara do século XVI, que foi então restaurada e 
recebeu encadernação criada a partir do “modelo Espinosa”. É esta experiên-
cia, por certo de grande interesse para os profissionais da área, que ela relata 
em “Modelo Espinosa – uma alternativa de encadernação em pergaminho de 
obras raras na FBN”.

Na seção “Preciosidades do acervo”, fazendo par com o seminário “O ma-
nuscrito grego da Biblioteca Nacional: crítica textual e práticas de edição de 
textos”, a professora Maria Olívia comenta outras duas raridades do acervo 
de peças do cristianismo que integram o acervo da Biblioteca Nacional: um 
exemplar manuscrito de luxo, composto, segundo a pesquisadora, em torno 
de 1300, da Vulgata latina, ou “Bíblia latina”, que pertenceu à biblioteca do 
conde da Barca e foi adquirido pela Biblioteca Nacional no século XIX, e um 
exemplar impresso da primeira edição da “Bíblia grega”, preparada em 1516 
por Erasmo de Roterdã.

Esta última é a preciosidade destacada por ela. Observa a pesquisadora 
que a “Bíblia grega” de Erasmo, publicada cerca de 60 anos depois da famosa 
“Bíblia de Gutemberg” e de cerca de 100 outras Bíblias, estabeleceu o pa-
drão de edição do Novo Testamento, adotando a tradição do texto bizantino. 
A pesquisadora também faz a análise material da obra, descrevendo o papel 
empregado, a numeração das páginas, as marcas encontradas, a divisão dos as-
suntos, a disposição do texto etc. Erasmo foi incumbido de preparar a edição 
pelo livreiro Johan Froben, e foi a segunda edição, de 1519, que Martinho 
Lutero utilizou para fazer a histórica tradução da Bíblia para a língua alemã.

     Marcus Venicio Ribeiro
Editor 



SEMINÁRIO

o mAnuscRito gRego DA 
BiBliotecA nAcionAl:  

cRíticA textuAl e PRáticAs De 
eDição De textos

Organizadores 

Alessandro Rolim de Moura
Doutor em Letras Clássicas. Professor na Universidade Federal do Paraná.

Maria Olívia de Quadros Saraiva
Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais 
e pesquisadora do Programa Nacional de Apoio a Pesquisadores Residentes 

da Fundação Biblioteca Nacional.





Os artigos que oferecemos aqui são um produto do grupo de pesquisa 
registrado no CNPq chamado Crítica Textual, sediado na Fundação Bi-

blioteca Nacional (FBN). 
O grupo se destina a aliar a discussão teórica sobre a crítica textual e a 

pesquisa de especialistas da área ao trabalho prático de estudo do acervo da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A crítica textual estuda a produção, 
transmissão e recepção do texto em seus diversos suportes escritos, atentando 
para as diferentes versões e edições de uma obra. Ela se ocupa da comparação 
entre manuscritos, impressos e outros documentos que se destina a mostrar 
como um texto se modifica ao longo da história da sua criação e disseminação. 
Entre os resultados, esse estudo permite a produção de edições críticas. Essas 
edições estabelecem um texto que é produto da comparação sistemática entre 
os diferentes testemunhos, informando o leitor sobre as variantes existentes 
em cada passagem. 

A crítica textual também permite melhor compreensão do significado e 
da história dessas variantes (por que razão surgiram e em que contexto), quer 
com o objetivo de propor um texto que seja mais genuíno, quer com a fina-
lidade de dar a conhecer e explicar a multiplicidade de formas que um texto 
assume ao longo de uma tradição cultural. Envolvendo especialistas das áreas 
de literatura clássica (grega e latina), filosofia, história, linguística, literatura 
brasileira, musicologia, biblioteconomia e outros campos afins, o grupo de 
pesquisa tem uma perspectiva multidisciplinar. Aplica as reflexões da crítica 
textual ao estudo de textos relevantes para a nossa cultura, enfatizando o traba-
lho com materiais preservados na Biblioteca Nacional, de modo a aprofundar 
nosso conhecimento sobre obras do acervo, identificar e descrever itens que 
ainda não foram catalogados e colaborar para a sua preservação e divulgação.

Os textos do dossiê provêm de trabalhos apresentados por ocasião do semi-
nário O Manuscrito Grego da Biblioteca Nacional: Crítica Textual e Práticas 
de Edição de Textos, que teve lugar na FBN entre os dias 13 e 15 de agosto de 
2014. Os textos ilustram a variedade de perspectivas com que se pode traba-
lhar na área da crítica textual. Longe de se resumir a procedimentos técnicos 
de comparação entre testemunhos ou à determinação de qual seria a forma 
“correta” de determinadas passagens, a crítica textual vê o texto na história 
de sua transmissão, procura descobrir os caminhos pelos quais ele passou e 
compreender como as peculiaridades da transmissão afetaram sua forma e seu 
sentido. Para tanto, a disciplina se ocupa sempre da interpretação do texto e 
das modificações que essa interpretação pode ter sofrido no decorrer da histó-
ria. Por outro lado, a crítica textual está comprometida com a disponibilização 
de textos em edições fidedignas, de modo que tais textos possam ser utilizados 
com a maior segurança possível pelos estudiosos de diferentes campos. Os 
corpora da pesquisa nas mais diversas áreas das humanidades são constituídos, 
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em grande parte, de textos. Que alguém os edite segundo critérios rigorosos 
é pré-requisito incontornável para que a pesquisa que neles se baseia tenha a 
qualidade necessária.

Na contribuição de César Nardelli Cambraia, podemos aprender sobre 
uma das preciosidades da Biblioteca Nacional, o Livro de Isaac (códice 50-
2-15), um dos manuscritos medievais que preservam a tradução para o por-
tuguês desse texto originalmente escrito em siríaco. Cambraia fornece um 
panorama da tradição latina e românica da obra e avança na compreensão do 
caminho percorrido pelo códice até chegar ao acervo da FBN.

O artigo escrito por Cambraia em colaboração com Luciana Monteiro de 
Castro apresenta o estudo e o projeto de edição dos manuscritos das Cinq 
chansons archaïques, da compositora brasileira Helza Camêu. O trabalho dis-
cute os princípios a serem seguidos no processo de edição de textos musicais, 
especialmente considerando o fato de que as letras das canções estão em lín-
guas do passado (como, por exemplo, o francês medieval). O artigo também 
procura rastrear as fontes dos textos poéticos utilizados por Camêu.

Sandro Marcío Drumond Alves Marengo apresenta dois manuscritos mi-
litares que fazem parte do acervo da Divisão de Manuscritos da FBN. O tra-
balho descreve os manuscritos (trata-se de manuais de tática de infantaria em 
língua portuguesa, um do século XVIII e o outro do século XIX) e faz uma 
explanação dos principais critérios que, segundo o autor, devem ser levados 
em conta na edição de textos do passado a fim de que possam servir como 
fontes confiáveis para a linguística histórica.

Alícia Duhá Lose nos traz o estudo de outro manuscrito preservado na 
Biblioteca Nacional, neste caso uma cópia do Dietário das vidas e mortes dos 
monges que viveram no mosteiro de São Bento da Bahia entre 1591 e 1815. 
O valor do documento para a história do Brasil é explicitado por Lose, que, 
além de informar o leitor sobre um gênero textual extremamente relevante no 
dia a dia dos mosteiros beneditinos, oferece um exemplo de como pode ser 
feita a descrição desse tipo de material.

Lilian Barros de Abreu Silva, Gabriela de Souza Morandini e Manoel Mou-
rivaldo Santiago-Almeida trazem os resultados de uma pesquisa com materiais 
didáticos de literatura brasileira. Por meio de diversos excertos de dois autores 
(Machado de Assis e José de Alencar) reproduzidos num significativo número 
de livros-texto utilizados em nossas escolas, o artigo demonstra como tais ma-
teriais podem ser descuidados na transcrição de passagens de prosa literária. 
Notam-se, nesses livros e apostilas, alterações de toda ordem em relação ao texto 
das principais edições de Quincas Borba e Iracema. O entendimento, a aprecia-
ção estética e a percepção do estilo dos autores ficam inevitavelmente alterados. 

Baseando-se em reflexões sobre o fado a que tem estado submetido o texto 
de Recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, a pesquisadora e 
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escritora Ceila Maria Ferreira oferece-nos uma discussão sobre a importância 
da crítica textual. Ferreira faz considerações sobre a posição ocupada pela dis-
ciplina na academia e, de modo mais amplo, na cultura brasileira contempo-
rânea. O texto argumenta em favor de um maior espaço para esses estudos nos 
currículos das nossas universidades, em especial nos cursos de letras. 

O trabalho de Fábio Frohwein nos mostra como tem ocorrido, em épocas 
não tão distantes, o processo de censura bibliográfica na transmissão dos auto-
res latinos da Antiguidade. Frohwein concentra-se na censura por supressão de 
passagens consideradas “indecorosas” em edições, digamos, especialmente pre-
paradas para a edificação da juventude. O exemplo que ilustra a reflexão é o da 
Sátira 9 de Juvenal. O artigo explica como o famoso tradutor lusitano Francisco 
Antônio Martins Bastos se posicionou diante da tarefa de editar e traduzir para 
o português determinados passos especialmente delicados do referido poema. 
Completam o artigo considerações sobre os elementos de subjetividade e coerção 
social que influenciam o trabalho dos editores em diversos períodos históricos.

Por sua vez, Marcos José de Araújo Caldas escreve sobre o Papiro de Fayyum 
20, documento a partir do qual o autor avalia os debates sobre a ideia de “cri-
se” no Império Romano do século III da Era Comum. Caldas transcreve e 
traduz o texto grego do papiro e explica seu papel na discussão desse tema da 
História Antiga. Como ocorre em diversos outros casos da fascinante área da 
papirologia, é sem dúvida notável a preservação de um documento tão peque-
no e tão antigo e que pode trazer informações tão fundamentais. Isso nos faz 
pensar na negligência a que às vezes estão expostos documentos mais recentes 
ligados à história do Brasil. Na eventualidade de se perderem certas parcelas 
de nosso patrimônio textual, ou de elas serem cada vez menos lidas ou lidas 
com cada vez menos cuidado, que análise da história recente poderemos fazer?

O trabalho de Ana Virgínia Pinheiro lista as obras que fizeram parte da ex-
posição Clássicos do Acervo de Obras Raras da Biblioteca Nacional, realizada 
na Divisão de Obras Raras da FBN entre agosto e dezembro de 2014. Trata-se 
apenas de uma pequena amostra dos muitos documentos importantes que 
compõem o acervo da FBN.

Fecha este dossiê, composto com as palestras apresentadas no seminário, o 
texto de Maria Olívia de Quadros Saraiva, que explana um pouco de sua pes-
quisa sobre um dos mais curiosos livros da FBN (que é também o mais antigo 
documento do acervo): o manuscrito grego do século XII ou XIII que contém 
os quatro evangelhos canônicos e é conhecido, entre os estudiosos do texto 
bíblico, sob o número 2437. Interessante tanto do ponto de vista paleográfico 
quanto no que concerne às lições que conserva, foi esse códice que deu nome ao 
seminário inaugural do grupo de pesquisa Crítica Textual.

Embora as palestras não versem exclusivamente sobre itens do acervo da 
FBN, todos os textos aqui reunidos apresentam posturas metodológicas que 
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podem ser úteis na pesquisa sobre materiais abrigados pela Biblioteca e por 
outros acervos brasileiros. Esperamos que este conjunto de trabalhos possa 
servir para bem informar o público leitor sobre a ampla gama de estudos 
realizados hoje sob a égide da crítica textual ou em disciplinas afins (como a 
codicologia e a papirologia) e sobre alguns princípios teóricos que norteiam 
pesquisas na área, bem como para estimular mais estudos nesse campo e em 
campos correlatos.
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Resumo

Neste trabalho, apresento um relato de diferentes estudos realizados em torno da tradu-
ção portuguesa medieval da obra Livro de Isaac, da autoria de Isaac de Nínive. A obra, 
originalmente escrita em siríaco, foi objeto de tradução para diferentes línguas, especial-
mente para o latim e para as línguas românicas na Idade Média. A tradução portuguesa 
foi preservada em quatro manuscritos medievais, sendo um deles o códice 50-2-15 da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
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Abstract

In this paper, I present an account of different studies conducted on the medieval Por-
tuguese translation of the work Isaac’s Book, written by Isaac of Nineveh. The work, 
originally written in Syriac, was translated into different languages, especially Latin and 
Romance languages in the Middle Ages. The Portuguese translation is preserved in four 
medieval manuscripts, one of them being the codex 50-2-15 from the National Library 
of Rio de Janeiro.
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1 Introdução

Os estudos de crítica textual são, em sua essência, cruzamentos de vários 
caminhos: cruzam-se os caminhos que levaram o editor ao manuscrito, os 
caminhos que levaram o texto do autor de uma época a outra e também os 
caminhos que levaram cada manuscrito a um ponto do globo. O presente 
trabalho tem como objetivo descrever diferentes caminhos que envolvem a 
história da tradução portuguesa medieval do Livro de Isaac registrada no códi-
ce 50-2-15 da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

2 Os caminhos do editor

Tendo me interessado por história da língua portuguesa nos estudos de 
graduação e de mestrado na Faculdade de Letras da UFMG, inscrevi-me 
em 1996 no doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência Hu-
manas da USP, sob a orientação do prof. dr. Heitor Megale, para realizar 
pesquisa na área de edição de textos medievais portugueses. Na busca de 
um objeto de estudo, deparei-me com a publicação Biblioteca Nacional: 
a história de uma coleção (de Paulo Herkenhoff ), lançada em 1996.1 Fo-
lheando a publicação, fiquei encantado com o manuscrito reproduzido 
à página 23: tratava-se da obra identificada na legenda como “Liber de 
Contemptu Mundi. Isac, o Sírio. Bispo de Nínive (atribuição). Século 
XV. Em português. Letra gótica sobre pergaminho. Aquisição em 1962” 
(HERKENHOFF, 1996, p. 23).

Entrei em contato imediatamente com o orientador para consultar a possi-
bilidade de a obra ser o objeto de estudo do doutorado. Consultando a Biblio-
grafia da prosa medieval em língua portuguesa, de Isabel Vilares Cepeda (1996), 
ele constatou que o manuscrito havia sido objeto de edição em 1994 por Ro-
naldo Menegaz, edição compreendendo reprodução fac-similar e transcrição 
(semi)diplomática do texto. Em função disso, não se justificava realizar outra 
edição da mesma natureza. Entretanto, constavam da referida bibliografia dois 
outros manuscritos quatrocentistas do mesmo texto ainda inéditos: Arquivos 
Nacionais da Torre do Tombo, Lisboa, Livraria No 771 (olimalcob. CCLXX), 
f. 14-118; e Biblioteca Pública e Arquivo Distrital, Évora CXIII/1-40, f. 13-
20 (CEPEDA, 1996, p. 134-135). O primeiro desses dois foi transferido em 
fevereiro de 1996 para a Biblioteca Nacional de Lisboa, onde recebeu a cota 

1. Na reconstrução dos caminhos percorridos no trabalho com um dado tema, é comum o pesquisador não ser 
capaz de precisar quando terá ocorrido a centelha que deu origem ao seu destino em relação àquela atividade 
que tantos anos tomou. No meu caso, tendo guardado a nota de compra dessa obra, consigo recuperar esse 
momento: 15 de maio de 1996. Certamente apenas aqueles que tenham se debruçado tanto tempo sobre um 
mesmo tema (já se foram 18 anos!) serão capazes de entender a razão desta nota...
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ALC 461. Ambos os testemunhos tornaram-se, então, o objeto de estudo do 
meu doutorado, terminado em 2000. Na tese, realizei edição semidiplomáti-
ca e interpretativa do ALC 461 e do CXIII/1-40, acompanhada de glossário 
exaustivo do texto do primeiro deles (CAMBRAIA, 2000).

Terminada a tese, começaram os preparativos para a realização de uma 
edição crítica, comparando todos os testemunhos para restituir o texto da 
tradução medieval portuguesa à sua forma genuína. Em meados de 2008 
fui agraciado com bolsa do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da 
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) para o período de agosto de 2008 a 
fevereiro de 2009, o que permitiu concluir a edição crítica, que se encon-
tra hoje no prelo.

3 Os caminhos do texto

Isaac de Nínive nasceu em Bet Qatraye (no atual Qatar) e foi ordenado bis-
po de Nínive no monastério de Bet’Abe (no norte do atual Iraque) por Jorge, 
o Católico, em 676 d.C. Cinco meses depois, renunciou ao cargo e foi viver 
como anacoreta na montanha de Matut, na região de Bet Huzaye (na atual 
província do Cuzistão no Irã). Posteriormente, transferiu-se para o monasté-
rio de Rabban Shabur (também no atual Irã, talvez próximo a Shushtar), onde 
aprofundou seus conhecimentos das Sagradas Escrituras. Morreu cego e com 
idade avançada aproximadamente em 700 d.C. e foi sepultado no próprio 
monastério de Rabban Shabur (BROCK, 1999-2000).

Chialà (2002, p. 66-83) considera, com base em pesquisas mais recen-
tes, que estariam entre as obras genuínas três conjuntos de capítulos e dois 
fragmentos de uma outra coleção. A Primeira Parte é composta de 82 ca-
pítulos; a Segunda Parte compõe-se de 41 capítulos (dos quais o 16o e o 
17o correspondem respectivamente ao 54o e ao 55o da Primeira Parte); a 
Terceira Parte apresenta 17 capítulos (dos quais o 14o e o 15o correspondem 
respectivamente ao 22o e ao 40o da Primeira, e o 17o corresponde ao 25o da 
Segunda); a Quinta Parte compreende apenas dois fragmentos próprios. 
Vê-se que, conjuntamente, a obra de Isaac compreende pelo menos 137 
capítulos distintos.

Dessas coleções importa aqui especificamente a Primeira Parte: do original 
em siríaco, foi traduzida para o grego em fins do século VIII ou princípios 
do século IX por dois monges – Patrikios e Abramios – do mosteiro de Mar 
Sabbas, situado próximo a Jerusalém, e do grego para o latim por volta de fins 
do século XIII. Chialà (2002, p. 354-357) cita três propostas para a data de 
tradução para o latim: Fabricius (1808, t. 11, p. 115-116) considerou que a 
data lida por Grynaeus (1569, p. 1677) – 1407 – se referiria ao tradutor do 
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texto de Isaac para o latim;2 Munitz (1974, p. 178) defendeu ter sido na época 
da ocupação latina de Constantinopla (1204-1261); e Gribomont (1960, p. 
352) aventa como tradutor Pietro de Fossombone (1255/60-1337), também 
conhecido como Angelo Clareno, pelo fato de a tradução latina de Isaac apa-
recer repetidamente junto à tradução da obra de João Clímaco,3 seguramente 
atribuída a Clareno. Mas Potestà (POTESTÀ, 1990, p. 273 e 323), a partir de 
citação de Isaac na obra de Pierre de Jean Olivi (ca. 1248-1298), sugeriu que 
a data da tradução seja mais antiga que a de Gribomont. Trata-se do trecho 
“Visiones, inquit, fiunt habentibus ignitium zelum Dei honoris et de hoc seculo 
desperatis; qui eis perfecte abrenuntiaverunt et a cohabitatione hominum reces-
serunt et post Deum nudi egressi sunt, nullum a visibilibus auxilium expectantes” 
(Questio octava de perfectione evangelica, ff. 173rb-va, cód. Vat. Burghes. 358), 
retomado por Clareno em sua Apologia [n. 136] (DOUCET, 1946, p. 157) 
a partir de Olivi segundo Postestà, como “Visiones fiunt habentibus celum ig-
nitium Dei honoris et laudis et de hoc seculo desperatis, qui perfecte abrenuntia-
verunt et a cohabitatione hominum recesserunt et post Deum nudi egressi sunt, 
nullum a visibilibus auxilium expectantes”. Segundo Postestà, Olivi, por sua 
vez, teria extraído essa citação da obra de John Pecham (Tractatus Pauperis, 
capítulo 5). Considerando que a maioria dos manuscritos com a tradução 
latina é dos séculos XIII a XV, que o manuscrito considerado mais antigo 
(cód. plut. LXXXIX/96, Bibl. Medic. Laur. de Florença) seria do séc. XIII e 
que a citação mais antiga em latim do texto de Isaac parece estar no Tractatus 
Pauperis (concluído em 1270) de John Pecham (1230-1292), Chialà (2002, 
p. 295) propôs o século XIII como terminus ante quem para a tradução latina.

Ainda que 68 dos 82 capítulos da Primeira Parte tenham sido traduzidos 
para o grego, apenas 26 desses 68 foram traduzidos para o latim. Já na tradi-
ção grega se agregaram ao texto de Isaac quatro capítulos de João de Dalyata 
(ca. 690-780) e uma carta de Filoxeno (ca. 450-523) a Patrício. Desses cinco 
textos, apenas dois de Dalyata passaram para a tradição latina (capítulos 17 e 
18 na tradição grega antiga). A esses 28 capítulos (26 de Isaac mais 2 de Dal-
yata) se agregou à tradição latina um apêndice de origem variada4 (ora como 
capítulo autônomo ora como parágrafo final de capítulo). Esse conjunto de 

2. Consta ao final do texto de Isaac na edição de Grynaeus a frase “Vixit Anno Domini M.CCCC.VII” bem 
como no cód. O.II.13 (f. 71v4) da Universidade da Basileia, o que sugere ter este relação com o modelo para 
aquela edição, já que ambos estão vinculados à mesma cidade da Basileia.

3. Gribomont cita os cód. 112 de Subiaco (Scala Paradisi de Clímaco, f. 79r; e Collationes de Isaac, f. 136r) 
e CCXVI [hoje desaparecido] de Assis (com a obra de Isaac, seguida da de Clímaco). Pode-se agregar a essa 
lista o cód. 387 da Biblioteca Nacional da Portugal (do qual se falará mais adiante), com Clímaco seguido de 
Isaac (f. 94v).

4. Trata-se de um conjunto de frases extraídas de diferentes obras: Epístolas, de são Jerônimo; Diálogos, de são 
Gregório; e Sentenças; de santo Isidoro.
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29 capítulos em latim foi traduzido para diferentes línguas românicas na Ida-
de Média: italiano, francês, catalão, espanhol e português.

A tradição latino-românica da obra de Isaac de Nínive está preservada hoje 
em um conjunto amplo de testemunhos manuscritos e impressos:

(a) Tradição latina:5

(a1) Manuscritos:
Itália (34) –  Bibl. Città di Arezzo (Arezzo), 311, s. XIII ex.-XI Vin., ff. 

306r-371v; Bibl. S. Convento (Assis), 191, s. XIII-XIV, ff. 65r-130r : 406, s. 
XIV, ff. 144r-147v [frag.] : 426, s. XIV, ff. 25r-92v : 489, s. XIV, ff. 1v-33bisv : 
572, a. 1310-1312, ff. 1r-38v; Collegio di Spagna (Bolonha), 138, a. 1601, 
ff. 69v-75v [frag.]; Santuario della Verna (Chiusi della Verna), 23, s. XIV.1, ff. 
307v-352r; Bibl. Comunale e dell’Accademia Etrusca (Cortona), 45, s. XV.2, 
126va-127rb [frag.] : 204, s. XV.2, ff. 17r-18v [frag.]; Bibl. Med. Laur. (Floren-
ça), Acq. e Doni 727, s. XIV, ff. 1-69 : Ashb. 1127, s. XV : Plut. LXXXIX/96, 
s. XIII, ff. 1-47; Bibl. Naz. Centrale (Florença), Fondo Conv. Soppr. 399, a. 
1457, ff. 1r-92v : Fondo Conv. Soppr. G 7, a. 1535 : Fondo Conv. Soppr. J II 23 
(848), s. XV : Fondo Conv. Soppr. A IV 254, s. XIII.2, ff. 103ra-112vb; Bibl. 
Naz. Braidense (Milão), AD._IX.23, s. XV, ff. 1r-55r; Bibl. Pinacoteca Acca-
demia Ambrosiana (Milão), Trotti 562, s. XV, ff. 7r-9r [frag.] : A 49 sup., s. 
XIII, ff. 1r-75v : F 69 sup., a. 1464, ff. 182r-184v [frag.]; Bibl. Naz. (Nápoles), 
200 (VI G 41), s. XV, ff. 58r-72r [frag.] : 354 (VII G 15), a. 1482-1483, ff. 
23 e 132-133 [frag.] : (VII G 22), s. XV, ff. 1r seq. : 358 (VII G 23), s. XIV, 
ff. 102v-147r; Bibl. Pal. (Parma), Pal. 76, s. XV, ff. 1-78; Archivio Storico 
della Pontificia Università Gregoriana (Roma), Curia F.C. 957, a. 1600-1604, 
ff. 70r-78v [frag.]; Bibl. Comunale degli Intronati (Siena), G.IX.3, s. XV.2, 
ff. 1ra-54ra; Monastero di Santa Scolastica (Subiaco), CIX (112), s. XIV, ff. 
136r-166r : CCI (205), s. XIV, ff. 1r-149; Bibl. Apost. Vatic. (Vaticano), vat. 
lat. 9932, s. XIV, ff.1r-41v : vat. ross. 324, s. XIV; Bibl. Marciana (Veneza), lat. 
clas. VII 4, s. XIV, f. 10-44 : lat. clas. II 61, s. XIV, 1r-44r. 

Alemanha (26) –  Universitätsbibl. (Augsburg), II 1.2o 47, s. XV.2, ff. 
353va-354va [frag.]; Stadtbibl. (Bautzen), 4° 25, s. XV.2, ff. 237v-238v [frag.]; 
Universitätsbibl. (Gießen), 705, a. 1370-78, ff. 55va-89vb; Domarchiv (Havel-
berg), o. Sign.(1), s. XV, ff. 155v-235r; Historisches Archiv der Stadt (Colô-
nia), GB 8o 61, s. XV, 71r-85r [frag.] : GB 8o 76, s. XV.1, 67v-68r [frag.] : GB 
8o 92, s. XV.1, 81v-87v [frag.] : GB 8o 155, s. XV (primeiro terço), 135r [frag.]; 
Universitäts- und Landesbibl. (Düsseldorf ), Ms. B 145, 1460-65, ff. 1r-90v; 
Universitäts- und Forschungs Bibliothek Erfurt/ Gotha / UB Erfurt (Erfurt), 
Dep. Erf. CA. 12° 021, s. XIII.2-XIV.1, ff. 5-37; Universitätsbibl. (Leipzig), 
346, s. XV, ff. 1r-10v [frag.] : 347, s. XV, ff. 1r-65v; Stadtbibl. (Mainz), I 23, s. 

5.Cambraia e Laranjeira (2010, p. 13-17), com correções e acréscimos.
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XIV.2, ff. 56ra-60rb [frag.] : I 149, s. XV.1, ff. 37r-48v [frag.] : I 215b, s. XIV.4, 
ff. 135r-147v [frag.] : I 242, s. XIV.2, ff. 2r-35rb; Bayerische Staatsbibl. (Mu-
nique), Clm 5009, s. XV, ff. 182r-189v [frag.] : Clm 14642, s. XV, ff. 78r-81v 

[frag.] : Clm 15122, a. 1390, ff. 5r-7v [frag.] : Clm 23624, s. XIII.2, ff. 1r-72v 
: Clm 26340, s. XV, ff. 1-112; Universitätsbibl. (Munique), 8o Cod. ms. 85, s. 
XV (último quarto), ff. 215r-217v [frag.]; Stadtbibl. (Nuremberg), Cent. II, 50, 
a. 1457, ff. 132rb-166v; Württembergische Landesbibl. (Stuttgart) Cod. Don. 
B III 4, s. XIV.2, ff. 215r-272r; Stadtbibl. und Stadtarch (Trier), 717/272, a. 
1401, ff. 241r-263r; Landesbibl. (Wiesbaden), 15, s. XV, ff. 163r-197v.

Suíça (8) –  Stiftsbibl. (Engelberg), 323, s. XIV, ff. 1r-42v; Universitätsbibl. 
(Basileia), A IX 91, a. 1468, ff. 97r-147r : A X 102, s. XV.2, 31v-32r [frag.] : A 
XI 71, s. XIV.2, 158r-158v [frag.] : A XI 72, s. XV, ff. 20v-22r, 35v-37v e 55v-57r 

[frag.] : B IX 7, s. XIV.2, ff. 192vb-220vb : B IX 11, s. XIV, ff. 133ra-157vb [frag.] 
: O II 13 [Nr. 2], a. 1407, ff. 1r-71v.

Reino Unido (5) –  Bodleian Lib. (Oxford), Canon. Sc. Eccl. 62, s. XV, ff. 
364v-404v : Laud. Misc. 324, s. XV, ff. 17r-32v : Lat. Th. F. 7, s. XIV, ff. 1r-
142r; St. Hugh’s Charterhouse (Partridge Green), dd. 22 (C.103), s. XV, ff. 
134-184; University Library (Cambridge), ff. VI.24 (1362), s. XV, ff. 160a-
171b [frag.].

República Tcheca (5) –  Nár. Knih. (Praga), X A 2, s. XIV, ff. 74b-106va 

: X G 8, s. XIV, ff. 102r-131v : DE II 32 (XIV G 5), s. XV, ff. 1r-45v : XIV G 
17, s. XIV, ff. 14va-15rb [frag.]; Vědecká Knih. (Olomouc), M I 159, s. XV (a. 
1444-80), ff. 20r-20v.

França (4) –  Bibl. Mazarine (Paris), 659, s. XV, ff. 2r-103r : 996, a. 1516, 
ff. 163r-164v [frag.]; Bibl. Nat. (Paris), lat. 2499, s. XV, ff. 127v-131r [frag.]; 
Bibl. de l’Arsenal (Paris), 499, s. XV, ff. 167r-185v.

Espanha (4) –  Bibl. Nac. (Madri), 307, s. XIV-XV, ff. 88r-130v; Bibl. 
Públ. (Palma de Mallorca), 529, s. XIV, ff. 145r-190r; Bibl. Públ. (Tarragona), 
135, s. XV, ff. 1-98; Museu Episcopal (Vic), 55, a. 1457, ff. 78r-151v. 

Áustria (3) –  Oberösterr. Landesbibl. (Linz), 361, s. XV, ff. 91r-97v [frag.]; 
Stiftsbibl. (Melk), 653, s. XV, ff. 289ra-351ra : 1838, s. XV, ff. 185ra-296rb.

Estados Unidos (3) –  Houghton Lib./Harvard Univ. (Cambridge), Typ 
146, ca. 1430, ff. 90r-162r; School of Law/Univ. of Calif. at Berkeley (Boalt 
Hall), 88, s. XIV-XV, ff. 263r-318v; Yale Univ. Beinecke Libr. (New Haven), 
733, s. XV.2, ff. 24r-40v. 

Bélgica (2) –  Bibl. Roy. (Bruxelas), 1188 (1878-88), s. XIV, ff. 86r-97v 

[frag.] : 1189 (10801-06), a. 1533, ff. 3r-62v.
Polônia (2) –  Bibl. Jagiellońska (Cracóvia), 690, a. 1437, ff. 314ra-323ra : 

1382, ca. 1390, ff. 226va-230rb [frag.].
Portugal (2) –  Bibl. Nac. (Lisboa), alc. 387, a. 1409, ff.94v-115v; Bibl. 

Públ. (Évora), CXXIV/2-8d, s. XV, ff. 1r-35r.
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Suécia (1) –  Universitetsbibl. (Uppsala), C 631, depois de 1419, ff. 
334v-336r [frag.].

A esses, pode-se aqui acrescentar o manuscrito de origem italiana TM675, 
s. XIII.2, ff. 1-64, disponível atualmente para compra no estabelecimento Les 
Enluminures, de Paris.

Foi possível também identificar o registro de outros testemunhos manus-
critos latinos com paradeiro desconhecido: Espanha: La Real (Palma de Mal-
lorca), a. 1386 [terminus ad quem] (HILGARTH, 1959, p. 69, item A.142); 
Itália: Bibl. S. Convento (Assis), CCXVI, a. 1381 [terminus ad quem] (ALES-
SANDRI, 1906, p. 84), Bibl. S. Michele (Veneza), 328, s. XIV (MITTA-
RELLI, 1779, col. 543-545); Suíça: Universitätsbibl. (Basileia), B VII 28, s. 
XV, ff. 1-42 (HAENEL, 1380, p. 593 e MEYER; BURCKHARDT, 1960, 
p. 783). Haenel (1830, p. 451 e 453) relaciona também quatro testemunhos 
na Biblioteca Pública de Estrasburgo: “Isaaci, abb. Syriae, sermones; S. Gregorii 
dialogorum pars; Eusebii lib. X homiliarum; Isidori synonyma de conflictu spi-
ritus et corporis; Hugonis de S. Victore homiliae sup. evang. Origenis et Anselmi 
homiliae de laude B. Mariae V.; fol.”, “Isaaci, abb. Syriae, tr. de accessuanimae 
ad deum; typi vet. testamenti ad Christum applicati; 4.”, “Isaaci, abb. Syriae, lib. 
derenuntiatione et al.; membr. 16.” e “Horologium sapientiae; cursus de aeterna 
sapientia; Isaaci, abbat. Syriae, lib. de accessu animae ad deum; membr. 4.”,6 

mas segundo informação em comunicação pessoal fornecida pela Sra. Mireille 
Petry-Neyroud (da Communauté Urbaine de Strasbourg), esses quatro teste-
munhos não se encontram atualmente na Bibliothèque Nationale et Univer-
sitaire de Strasbourg, tendo possivelmente sido destruídos durante incêndio 
ocorrido na invasão e bombardeio prussiano de 1870.

(a2) Impressos:
Jacobo Gumiel (Liberabbatis Ysach de ordinatione anime, Barcelona, 1497); 

editor desconhecido (Sermones Beati Isaac de Syria, Veneza, 1506); Johann 
Jacob Grynaeus (Monumenta S. Patrum Orthodoxographa, Basileia, 1569, t. V, 
p. 1626-1677); Marguerin de La Bigne (Sacra Bibliotheca Sanctorum Patrum, 
Paris, 1575, t. III, col. 741-798; 1589, t. V, col. 563-612; Bibliotheca Veterum 
Patrum et Auctorum Ecclesiasticorum, Paris, 1610, t. V, col. 563-612; Magna 
Bibliotheca Veterum Patrum et Antiquorum Scriptorum Ecclesiasticorum, Co-
lônia, 1618, t. VI/2, p. 688-710; Bibliotheca Veterum Patrum et Auctorum 
Ecclesiasticorum, Paris, 1624, t. V, col. 483-532; 1654, t. V, col. 483-532; 
Maxima Bibliotheca Veterum Patrum et Antiquorum Scriptorum Ecclesiastico-
rum, Lyon, 1677, t. XI, p. 1019-1044); André Galland (Bibliotheca Veterum 
Patrum Antiquorum que Scriptorum Ecclesiasticorum, Veneza, 1778, t. XII. p. 

6. Este quarto parece ser, com base na coincidência de conteúdo, o que está na Alemanha: Domarchiv 
(Havelberg), o. Sign. (1), s. XV, ff. 155v-235r.
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1-35) e Jacques-Paul Migne (Patrologiae Cursus Completus Series Graeca, Paris, 
1865, t. 86, col. 811-888).

(b) Tradição italiana:7

(b1) Manuscritos:
Itália (21) –  Bibl. Riccardiana (Florença), Ricc. 1384, s. XIV, ff. 1r-21v : 

Ricc. 1489, s. XIV, ff. 10r-155v : Ricc. 1713, s. XIV, ff. 1r-123r : Ricc. 1345, a. 
1406, ff. 1r-58r : Ricc. 2623, a. 1445, ff. 7v-201v : Ricc. 1352, s. XV, ff. 3ra-46va : 
Ricc. 1495, s. XV, ff. 1r-128v : Ricc. 1488, s. XV, ff. 9v-14r [frag.] : Ricc. 1460, s. 
XV, ff. 39v-50v [paráfrase de frag.]; Bibl. Nazionale Centrale (Florença), Palat. 
47, s. XIV, 1r-38r : Palat. 99, s. XV, ff. 18r-19r, 9v-10r e 65v-67v [frag.] : Fondo 
Nazionale II, IX 135, s. XV, ff. 12r-97v; Bibl. Medicea Laurenziana (Florença), 
Ashburnham 421, 1451, ff. 44v-105v : Plut. 27.15, s. XV, ff. 29v-79v; Bibl. 
Comunale degli Intronati (Siena), I.II.11, s. XV.1, ff. 1r-155r; Bibl. Nazionale 
Marciana (Veneza), It., I.39 (Collocazione: 5233), s. XIV, ff. 7v-151r : It., I.43 
(Collocazione: 5234), s. XV, ff. 1r-226v : It., I.63 (Collocazione: 4898), s. XV, 
ff. 1ra-31va; Bibl. Del Museo Correr (Veneza), Cicogna 152 (=S. Michele 940), 
s. XIV, ff. 1r-152v; Bibl. Bertoliana (Vicenza), 215 (=144), s. XV, ff. 1r-97v; 
Bibl. Civica (Pádua), A9, s. XV, ff. 68r-74v [frag.].

Reino Unido (2) –  Bodleian Library (Oxford), Canon. 271, a. 1464, ff. 
136-167 : Canon. 163, s. XV, ff. 1-136.

Estados Unidos (1) –  University of Pennsylvania Library (Filadélfia), 241 
(=Ital. 2), s. XVI, ff. 99r-136r.

Foi possível também identificar o registro de outro testemunho manus-
crito italiano com paradeiro desconhecido: Itália: Bibl. S. Convento (Assis), 
CCXIV, a. 1381 [terminus ad quem]. (ALESSANDRI, 1906, p. 84).

(b2) Impressos:
Il Libro de l’Abate Isaac de Syria de La Perfectione de la Vita Contemplativa, 

Veneza, 1500; Collazione dell’Abate Isaac e Lettere del Beato Don Giovanni 
dalle Celle Monaco Vallombrosano e d’Altri, Florença, 1720; Del Dispregio del 
Mondo : Collazione dell’Abate Isaac e Lettere del Beato Giovanni dalle Celle e 
dialtri, Milão, 1839; Collazione dell’Abate Isaac, Roma, 1845; Prosatori Mino-
ri Del Trecento, Milão/Nápoles, 1954 (apenas dois capítulos).8

(c) Tradição francesa:9

(c1) Manuscrito:
França (1) –  Biblioteca Nacional (Paris), lat. 1489, s. XV, ff. 308r-365v.
(d) Tradição catalã:10

7. Vilaça (2012, p. XXXVII-LXIX), com acréscimos.

8. Há novas traduções para o italiano, feitas a partir do siríaco, mas não são listadas aqui por constituírem uma 
nova via de transmissão, independente da tradução latina.

9. Melo (2010, p. 14-16).

10. Cambraia e Cunha (2008, p. 121-123).
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(d1) Manuscritos:
Espanha (3) –  Real Biblioteca do Monastério (San Lorenzo de El Es-

corial), n.I.16, s. XV, ff. [0r]-69r; Biblioteca Capitular Colombina (Sevilha), 
5-3-42, s. XV, ff. 1r-185r; Biblioteca Universitária (Barcelona), 148, fins do s. 
XVI, ff. 78v-86v [118v-127v].11

(e) Tradição espanhola:12

(e1) Manuscrito:
Espanha (1) –  Biblioteca do Palácio Real (Madri), II/795, a. 1484, ff. 

1r-123r.
(e2) Impressos:
De Religione, [Zaragoza], a. 1489, ff. 1r-182r; De Religione Seu de Ordina-

tione Anime, Sevilha, a. 1497, ff. 127v-162v.13

(f ) Tradição portuguesa:14

(f1) Manuscritos:
Portugal (3) –  Biblioteca Nacional (Lisboa), alc. 461, 2a met. do s. XV, ff. 

14r-101v : alc. 281, 2a met. do s. XV, ff. 1v-2v e 45r; Biblioteca Pública (Évora), 
CXII/1-40, fins do s. XV, ff. 13r-20r.

Brasil (1) –  Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro), 50-2-15, 2a met. do s. 
XV, ff. 1r-114r.

4 Os caminhos do manuscrito

Em sua edição do cód. 50-2-15, Menegaz (1994) retoma três referências 
importantes sobre a obra de Isaac de Nínive.

A primeira é Martins (1956, p. 201-211), que comenta a tradição portu-
guesa do Livro de Isaac presente nos cód. 771 do ANTT (hoje ALC. 461) e 
CXII/1-40 da BPADE, mas também faz menção à versão latina presente no 
ALC. 387.

A segunda é Silva Neto (1956, p. 64-65), que menciona o então cód. 
771 do ANTT, tomando como referência os dados de Anselmo (1926, p. 
78), e mais adiante (SILVA NETO, 1956, p. 120-121) apresenta a polêmica 

11. Embora não haja identificação explícita do tradutor para o catalão, uma pista parece estar na lista de em-
préstimos da Ordem da Cartuxa em Palma de Mallorca (AHM, AH, C-1667, f. 70v), transcrita por Llompart 
(1975, p. 208): “Item prestí a frare Pere Valero hermità per trelladar lo Libre del abat Ysach en romanç; entrami 
tangut fra Nicholau Mora hermità, lo qual me feu albarà de sa mà.” (grifo nosso). Como se sabe da existência 
de dois testemunhos latinos mallorquinos (um perdido e o atual 529), pode ser um destes a fonte para a tra-
dução catalã (caso o frei Valero tenha realmente levado a cabo seu objetivo).

12. Cambraia (2007b, p. 3-9).

13. Estes dois impressos veiculam duas traduções espanholas diferentes: o De Religione reproduz do texto do 
ms. II/795 de Madri (cujo tradutor, indicado no próprio texto, foi Bernado Boil (c.1440-c.1506), enquanto 
o De Religione Seu de Ordinatione Anime seria uma tradução feita a partir do catalão (Cambraia, 2010, p. 38).

14. Cambraia (2000, p. 33-38; e 2007a, p. 174-182).
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relacionada ao “livro que chama jsaac, em linguagẽ” presente no testamento 
de 1437 de d. Fernando, o Infante Santo (1401-1443): Braga (1892, t. I, p. 
229-230) defendeu que se tratava da obra do médico do séc. XI e Dantas 
(1921, p. 106-107), ao contrário, defendeu que fosse realmente um teste-
munho da obra de Isaac de Nínive. Silva Neto acolhe a proposta de Dantas. 
Aceitando a proposta de Dantas e Silva Neto, Menegaz propôs que o teste-
munho da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro fosse aquele mencionado no 
testamento do Infante Santo.

A terceira é o catálogo de 1961-1962 da livraria Kosmos, da qual a Biblio-
teca Nacional comprou o manuscrito: nesse catálogo aparece uma descrição 
que não oferece dados muito substantivos para a identificação da origem do 
manuscrito, mas é digno de menção o fato de dizer “Encadernação antiga em 
pleno couro com gravações a frio em estilo espanhol, fechos de metal, faltando 
os braços” (RARIDADES, 1961-1962, item 250) (grifo nosso), sugerindo 
assim que o manuscrito tivesse origem espanhola. Entretanto, nessa mesma 
descrição consta “A bordadura dá impressão de ser francesa, apesar de traços 
individuais” (KOSMOS, 1961-1962, item 250) (grifo nosso), sugerindo tam-
bém origem francesa.

Menegaz (2002, p. 382) explicou, porém, que não tinha conhecimento 
de que, anos antes, em 1978, o professor conimbrense José Maria da Cruz 
Pontes (1978, p. 5) havia lançado a mesma hipótese de que o testemunho da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro fosse o do testamento do Infante Santo. 
Pontes havia tomado conhecimento do manuscrito da Biblioteca Nacional 
através da exposição Manuscritos: século XII-XVIII. Pergaminhos iluminados e 
documentos preciosos, realizada em 1973.15

Em 2000, quando passei a me ocupar da tradição portuguesa do Livro de 
Isaac, eram basicamente essas acima descritas as informações sobre o tema em 
circulação no meio acadêmico.

Um primeiro avanço ocorreu com as informações disponibilizadas então 
pela base de dados Philobiblon (ASKINS; FAULHABER; SHARRER, 1999)16 
organizada por pesquisadores da Universidade da Califórnia (Berkeley): lá in-
formavam-se como proprietários prévios “Valência: Biblioteca Universitària i 
Provincial, Valência (Província): San Miguel de los Reyes, Fernando de Ara-

15. A descrição que consta é a seguinte (BIBLIOTECA NACIONAL, 1973, p. 7, item 20): “Liber de Con-
temptu Mundi. Em português. Letra gótica do século XV. Pergaminho. 114 fls. 210 × 145 mm. Molduras 
iluminadas; largas iniciais em ouro e a cores, outras em vermelho e azul. No colofão, a fls. 114, lê-se, em 
meio a longa tirada: ‘Ev frey Joham danha pecador e nõ digno... escrevy e aluminey este livro...’ O nome é 
desconhecido entre os iluministas portugueses da época. Quanto à obra, é atribuída a lsac, o Sírio, Bispo de 
Nínive, e apareceu em Galland (Bibliotlieca Patrum), Migne (Patr. Graecae) e numa versão italiana (Florença, 
1720). O motivo do menosprezo do mundo é frequente na literatura edificante da Idade Média e o próprio 
título comum a várias obras. Adquirido em 1963.”

16. A versão em linha atual está disponível em: <http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/index.html> com 
a identificação BITAGAP MANID 1606.
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gón (D.), Duque de Calábria”. Esses dados derivam de sua referência no Ca-
tálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 
(GUTIÉRREZ DEL CAÑO, 1913, tomo II, p. 128-129), de 1913. Nesse 
catálogo, além da transcrição de algumas páginas, consta a seguinte descrição 
física:

115 hojas a 23 líneas. – Vitela, 0,211 alto × 0,145 ancho: caja escritura 0,142 x 
0,999, – Letra princípios del S. XIV; sencillas orlas en oro y colores en las hojas 
3.ª y 4.ª; capitales, una en oro y colores, y otras solo en colores; títulos y algunas 
notas marginales en rojo; las demás en negro; reclamos cada diez hojas, dentro de 
cartelas. Perg.o

Mas havia ainda uma referência anterior a essa: no Catálogo de los códices 
procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes (REPULLÉS, 1875, p. 
101), consta a seguinte descrição:

75. Deleros de Isaac (Os). 1 t. 4.º, MS., em p.o, letra del siglo XIV, em buen es-
tado; 112 fojas de 23 líneas seguidas, con reclamos a cada 10, sin foliaturas, ni 
signaturas. Pergamino.

Esta parece ser a data mais recuada de registro seguro da existência do atual 
cód. 50-2-15 da Biblioteca Nacional.

Mazzatinti (1897, p. 144), que se ocupou da história da biblioteca dos reis 
de Aragão em Nápoles, interpretou equivocadamente a referência do catálogo 
de 1875 e atribuiu-a a uma obra famosa de medicina de um outro Isaac: “410. 
(Bibl. Universitariadi Valencia; num. 75 dell’Inventario). Membr. in 4, sec. 
XIV, di cc. 112. Leg. in membr. Isaaci De diaetis.” Esse equívoco deve decorrer 
de ter pertencido efetivamente um códice com a dita obra de medicina ao refe-
rido acervo: “178. (Bibl. Naz. di Parigi, ms. lat. 6883. Membran., sec. XIV, in 
fol. Ha la nota A la medicina, e la indicazione del proprietario, Gran senescarco. 
I. Isaacus, De Diaetis universalibus et particulartibus [libri duo]. II. Particulae 
[tredecim] de medendi methodo; adesp.” (MAZZATINTI, 1897, p. 71-72).

Pelas informações, verifica-se que se trata de manuscrito que pertenceu ao 
acervo do Mosteiro de San Miguel de los Reyes. Esse mosteiro foi mandado 
construir por Fernando de Aragão (1488-1550), duque da Calábria e vice-rei 
de Valência (entre 1526 e 1550), em 1546, após uma bula papal que suprimia 
o então ali existente Mosteiro cisterciense Sant Bernat de Rascanya (fundado 
em 1381 por Arnau de Saranyó, abade do Mosteiro cisterciense de Santa Ma-
ria de la Valldigna).

O acervo do Mosteiro de San Miguel de los Reyes teve como principal fun-
do a biblioteca do referido duque da Calábria, mas, curiosamente, o códice 
em questão não é mencionado no inventário de d. Fernando de 1550 presente 
em códice oriundo do Mosteiro de San Miguel de los Reyes (atualmente no 
Arquivo Histórico Nacional de Madrid) com lista de 795 obras (INVENTA-
RIO, 1874): é interessante assinalar, entretanto, que o autor do inventário 
esclarece não se tratar de uma lista exaustiva:
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Todos estos libros que aqui están, y otros muchos que se hallane nel monasterio y no 
em el ynventario y fueron de su Excelencia, se cree que vinieron al monasterio y crê 
oyo para mí que solos los libros Del estudio de su Excelencia segun Halle dello yndicio 
serian mill volumines o cuerpos de libros entre grandes y pequeños y pequeñitos [...]. 
(INVENTARIO, 1874, p. 134).

Também não é mencionado nos estudos (DE MARINIS, 1947-1969; AL-
CINA FRANCH, 2000; LÓPEZ-RÍOS MORENO, 2002) sobre o acervo da 
biblioteca da Casa de Aragão em Nápoles, iniciada por Afonso V, o Magnâ-
nimo (1396-1458), bisavô de d. Fernando (duque da Calábria): este recebeu 
parte do acervo daquele em 1527.

Novo avanço no rastreamento da história do cód. 50-2-15 ocorreu com as in-
formações disponibilizadas no portal Schoenberg Database of Manuscripts mantido 
pela Universidade da Pensilvânia:17 nele se registrava uma cópia do De Contemptu 
Mundi do abade Isaac de Nínive em português que constava do catálogo de ven-
das da casa de leilões inglesa Dawsons of Pall Mall do ano de 1959 (NINETY 
NINE, p. 20-21). Depois de longa busca na obtenção de reprodução desse re-
gistro, foi possível, com a gentileza de dois bibliotecários americanos,18 conseguir 
cópia. Nesse catálogo, cuja descrição se reproduz em anexo,19 não se menciona a 
origem do manuscrito. É essa mesma descrição em inglês que, traduzida para o 
português, consta do catálogo da livraria Kosmos de 1961-1962 e do catálogo 
da exposição Manuscritos: século XII-XVIII. Pergaminhos iluminados e documentos 
preciosos, de 1973 (BIBLIOTECA NACIONAL, 1973, p. 7, item 20).

As informações disponíveis até o momento registram enfim o seguinte tra-
jeto para o cód. 50-2-15:
• Antes de 1875: ???
• 1875, Mosteiro de San Miguel de los Reyes, Valência, Espanha.
• 1913, Biblioteca Universitària i Provincial, Valência, Espanha.
• 1913-1959: ???
• 1959: Dawsons of Pall Mall, Londres, Reino Unido.
• 1961-1962: Livraria Kosmos, Rio de Janeiro, Brasil.
• 1962-1963 em diante: Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Brasil.20

Embora o códice tenha feito parte do acervo do Mosteiro de San Miguel 
de los Reyes, não há prova cabal de que tenha pertencido de fato a Fernando 
de Aragão (1488-1550), duque da Calábria.

17.Disponível em <http://dla.library.upenn.edu/dla/schoenberg/record.html?id=SCHOENBERG_9594>.

18. Agradece-se aqui a Alain St. Pierre, da Emory University, e a Kirsten van der Venn, da Dibner Library of 
the History of Science and Technology das Smithsonian Institution Libraries.

19. No catálogo, as páginas 20 e 21 (de descrição), estão acompanhadas de mais duas com reprodução do fol. 
4r (Plate XI), com o início do capítulo 1 do texto, e 114r (Plate XII), com o colofão.

20. A data correta de aquisição não está clara: Biblioteca Nacional (1973, p. 7) diz “Adquirido em 1963” mas 
Herkenhoff (1996, p. 23) fala “Aquisição em 1962”.
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Dionísio (2008) rejeita a hipótese de que o códice da Biblioteca Nacional 
tenha sido o do testamento de d. Fernando, o Infante Santo, e apresenta algu-
mas hipóteses para a história do códice da Biblioteca Nacional.

Para a chegada do códice às mãos de d. Fernando de Aragão, duque da 
Calábria, as hipóteses aventadas por Dionísio são as seguintes:
• o códice teria chegado ao duque como parte do acervo do seu bisavô, 

Afonso, o Magnânimo, que herdou em 1527;
• o códice teria sido oferecido ao duque por ocasião do casamento de d. Isa-

bel (1503-1509) com Carlos V (1500-1558) em 1525 por algum membro 
da comitiva portuguesa ou por d. Isabel (o duque era um dos padrinhos 
do casamento).
Para o período anterior à chegada do códice às mãos do duque, as hipóteses 

de Dionísio são:
• o códice teria pertencido a d. Isabel (1397-1471), duquesa de Borgonha e 

irmã do Infante Santo, pois era devota de santo Antônio e nas guardas do 
códice aparece um responso a esse santo;

• o códice teria pertencido a d. Beatriz de Meneses, aia da rainha Isabel de 
Avis (1432-1455), que doou ermida para fundação do mosteiro de São 
Marcos em Coimbra sob a Ordem Jerônima em 1451.
Embora todas essas hipóteses sejam interessantes, não há por ora docu-

mentação que comprove a posse do códice por parte de nenhum dos nobres 
mencionados.

Das discussões apresentadas por Dionísio (2008, p. 108-109), certamente 
a mais importante foi defender que o códice terá sido lavrado em instituição 
da Ordem Jerônima, pois a referência a são Jerônimo no seu colofão – “per 
graça e ajuda do meu senhor Deus e da Sua madre sancta Maria e do preceoso 
sam Jerônimo” (f. 114r) – se ajusta à profissão de fé dos monges jerônimos, 
que, de acordo com Santos (1980, p. 39), prometiam formalmente obediên-
cia a Deus, a santa Maria, a são Jerônimo e ao prior do mosteiro.

Uma análise de diferentes aspectos (CAMBRAIA, 2009, p. 54-98) do cód. 
50-2-15 relevou ainda alguns dados interessantes:
• há espanholismos no seu texto, como a ocorrência da terminação -ones em 

vez de -ões (< lat. -ones) [p. ex., oraçones (f. 11v3), tentacones (f. 15r23)], a 
ocorrência dos possessivos tu e su em vez de teu e seu [p. ex., tu procurador 
(f. 18v9), su pensamento (f. 111v10)], a ocorrência de formas monoton-
gadas em vez do ditongo ou [p. ex., cusa (f. 33r18,), ouer (f. 18v20)] e a 
ocorrência de representação de sibilante surda em vez de sonora [p. ex., 
dessasperaçõ (f. 56r21), desseiar (f. 24r12)];

• o seu estado linguístico situa-se na 2ª metade do século XV;
• o códice é uma cópia (e não o primeiro registro da tradução portuguesa);
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• a tradução portuguesa terá sido realizada a partir de um modelo em língua 
espanhola.
Os espanholismos sugerem que a cópia foi realizada em território espanhol 

(saliente-se ainda que a encadernação é descrita no catálogo da Pall Mall como 
em estilo espanhol). A datação da linguagem (segunda metade do século XV) 
sugere que não terá sido lavrado no Mosteiro de San Miguel de los Reyes 
(fundado em meados do século XVI).

Um aspecto interessante ainda não explorado devidamente para rastrear 
a história do códice é sua ornamentação. Chama especialmente a atenção a 
figura presente na margem de pé do f. 4r, que abaixo se reproduz:

Fig. 1. Detalhe da margem de pé do f. 4r do cód. 50-2-15

Como apurado por De Marinis (1952, t. I, p. 129-143), era comum que 
os códices medievais pertencentes a nobres apresentassem o brasão da casa de 
seu proprietário. Na figura 1 veem-se dois brasões (em relação especular) com 
a aparente imagem de um pássaro dourado com o bico voltado para um dos 
cantos inferiores sobre um fundo azul. Caso essa imagem seja realmente um 
brasão de família, a história se torna ainda mais complexa, pois não coincide 
com o brasão de Afonso V (de quem hipoteticamente o duque da Calábria 
poderia ter herdado o códice) nem com o do próprio duque da Calábria.

Considerações finais

Como se demonstrou aqui, a história por trás do cód. 50-2-15 da Bibliote-
ca Nacional do Rio de Janeiro é bastante complexa e padece ainda de lacunas. 
Quiçá o caminho (mais um dentre os tantos já trilhados) mais promissor 
para preencher as lacunas seja um aprofundamento das análises materiais: 
tanto paleográfica quanto codicológica. Uma comparação dessas característi-
cas com outras obras do acervo do Mosteiro San Miguel de los Reyes poderia 
confirmar a hipótese bastante plausível de que o códice tenha pertencido ao 
duque da Calábria. Para rastrear, no entanto, a origem da tradução, a via mais 
produtiva deverá ser uma análise mais refinada dos padrões linguísticos, que 
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devem ser comparados com os de outras traduções portuguesas com história 
menos obscura.
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Resumo

Neste trabalho, apresentamos um relato do complexo processo de elaboração de edição 
de textos musicais, tendo como referência a experiência de editar as Cinq chansons ar-
chaïques de Helza Camêu. Esse processo colocou uma série de desafios aos pesquisadores, 
exigindo uma abordagem multidisciplinar que envolveu musicologia, crítica textual e 
linguística histórica. Os desafios fundamentais estavam relacionados à busca das fontes, à 
escolha do tipo de edição, à tradução das canções e à sua transcrição fonética.
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Abstract

In this paper, we present an account of the complex process of editing musical texts, with 
reference to the experience of editing the Cinq chansons archaïques of Helza Camêu. This 
process posed a number of challenges to the researchers, requiring a multidisciplinary 
approach that involved musicology, textual criticism and historical linguistics. The key 
challenges were related to the identification of the sources, the choice of the type of edi-
tion, the translation of the songs and their phonetic transcription.
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1 Introdução

O grupo Resgate da Canção Brasileira, da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, em funcionamento desde 2003, é composto por professores de 
música especialmente interessados no estudo e na divulgação da música 
brasileira de concerto, com ênfase no gênero canção de câmara. O grupo 
atua em diferentes frentes: no ensino, oferece semestralmente disciplinas 
específicas sobre o tema nos cursos de graduação e pós-graduação da Es-
cola de Música da UFMG, com enfoque performático, musicológico, in-
vestigativo e analítico; na pesquisa, realiza busca de fontes primárias e se-
cundárias (partituras manuscritas e editadas, cartas e outros documentos), 
investindo na orientação de trabalhos de mestrado e doutorado voltados 
para o tema; na extensão, tem promovido concertos, organizado eventos, 
realizado gravações fonográficas e editado partituras de obras brasileiras 
inéditas ou fora do mercado editorial. Um dos últimos trabalhos do gru-
po tem sido a edição de canções para voz e piano da compositora carioca 
Helza Camêu (1903-1995), autora de cerca de 90 canções originais sobre 
poemas diversos e de mais de 50 harmonizações de melodias.

Se muitas das edições de canções e harmonizações de Camêu realizadas pelo gru-
po Resgate da Canção Brasileira apresentaram questões textuais e musicais que 
dificultaram o trabalho editorial, a edição de Cinq chansons archaïques revelou-se 
uma tarefa especialmente complexa. Além das dificuldades inerentes à transcrição 
de manuscritos, acrescentou-se ao trabalho a dificuldade de ter-se que lidar com 
estágios passados de diferentes línguas agrupadas nesse conjunto de obras.

2 Helza Camêu: descobrindo compositora e obra

Helza Camêu nasceu no Rio de Janeiro aos 28 de março de 1903. 
Seu pai, Francolino Camêu, natural de Desterro, atual Florianópolis, era 
professor municipal no Rio de Janeiro, então capital do país, e taquígra-
fo do Senado Federal, autor de artigos jornalísticos e ensaios sobre arte, 
política e história brasileira. A mãe, Corynthia de Cordoville, carioca, era 
musicista amadora, nascida em uma família de intelectuais. Camêu per-
deu na infância seus quatro irmãos, vítimas de epidemias que assolaram o 
Rio na primeira década do século XX. O pai rigoroso e a mãe fragilizada 
estabeleceram em casa um demorado luto e circunspecção que marcaram 
sua vida e caráter.

Bem cedo Camêu revelou-se um prodígio ao piano, passando a ter aulas 
com Henrique Oswald (1852-1931), Alberto Nepomuceno (1864-1920) e 
João Nunes (1877-1951), nomes expressivos do cenário musical brasileiro. 
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Aos 17 anos, formou-se em piano pelo Instituto Nacional de Música, re-
cebendo medalha de ouro da instituição. Por sua personalidade introspec-
tiva, abandonou as exigências de exposição inerentes à carreira de pianista 
em favor da composição. Tendo frequentado aulas na casa de Nepomuceno, 
compartilhou dos ideais nacionalistas propagados pelo mestre, que viria a ser 
considerado o pai da canção de câmara brasileira. Camêu estudou também 
com Francisco Braga (1868-1945), Assis Republicano (1897-1960) e Lorenzo 
Fernandez (1897-1948).

Por recomendação de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), com quem traba-
lhou no curso de formação para o ensino do canto orfeônico, candidatou-se 
em 1945 ao ingresso na Academia Brasileira de Música (ABM), sendo eleita, 
por unanimidade. Seria então uma das três mulheres dentre os 46 primeiros 
membros da ABM.

Camêu assume importante papel na história da música brasileira. Pri-
meira compositora brasileira de obra sinfônica, é autora de seis poemas 
sinfônicos e um concerto para piano, além de várias obras camerísticas 
significativas. Duas de suas obras foram premiadas em concursos nacio-
nais realizados em 1936 e 1943, o último deles promovido por Mário de 
Andrade (1893-1945), tendo se classificado à frente do hoje consagrado 
Cláudio Santoro (1919-1989). Foi esse o período em que mais compôs, 
elaborando um repertório de caráter nacionalista, em linguagem tonal 
com reiterado emprego do modalismo e do politonalismo, caracterizado 
pelo diálogo entre elementos da música urbana carioca e da música euro-
peia, com perceptíveis traços da linguagem francesa, o que a conduziu a 
um estilo original e característico.

Paralelamente às funções de compositora, Camêu dedicou-se ao ensino 
e às pesquisas em musicologia brasileira, especialmente ao estudo da músi-
ca indígena, tema pelo qual se interessou desde a juventude. Trabalhando 
no Museu Nacional e no Museu do Índio, realizou diversos trabalhos de 
catalogação de instrumentos musicais e análises de gravações de cânticos 
indígenas. A partir desses trabalhos e de longa pesquisa, elaborou o livro 
Introdução ao estudo da música indígena brasileira (CAMÊU, 1977), publi-
cado em 1977 e apontado como um clássico da musicologia brasileira, um 
dos estudos pioneiros realizados a partir de perspectivas não evolucionistas 
e não eurocêntricas.

Em fins da década de 50, Camêu ingressou na Rádio MEC como discote-
cária, passando à função de redatora do programa Música e músicos do Brasil. 
Permaneceu na rádio até aposentar-se em 1973 e, naquela função, auxiliou 
inúmeros compositores brasileiros na divulgação de suas obras.

A obra musical de Camêu abrange cerca de duas centenas e meia de 
composições, dentre poemas sinfônicos, cantatas, trios, quartetos, sonatas, 
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estudos, sonatinas e mais de 150 peças para 
canto e piano, dentre canções originais e har-
monizações, títulos que a situam como um 
dos mais produtivos compositores de canção 
de câmara no Brasil.

Dedicando sua vida exclusivamente à 
música, Camêu não se casou nem teve fi-
lhos. Adotou como filha dona Julieta Cor-
rea, afilhada de batismo e filha de dona Rosa 
Correa, governanta da família. Dona Julieta 
acompanhou-a até seus últimos momentos e 
zelou, até seu falecimento em julho de 2010, 
por sua obra e memória. Helza Camêu mor-
reu em 1995, aos 27 de março, às vésperas de 
seu 92º aniversário.

3 Manuscrito das Cinq chansons archaïques

Como a pesquisa investigativa costuma esbarrar em eventos de ordem prá-
tica, sendo ora auxiliada pela sorte, ora interrompida por circunstâncias ines-
peradas, não se pôde neste trabalho contar com as informações que seriam 
fornecidas por manuscritos mais antigos das harmonizações das Cinq chansons 
archaïques. Esses documentos foram manuseados por pesquisadoras do Gru-
po Resgate na Biblioteca Nacional (BN) em 2007. Na ocasião, trabalhavam 
com a edição de canções originais e puderam listá-los e anotar observações a 
seu respeito, ainda que não fossem feitas cópias xerográficas. Entretanto, ao 
retornarem à biblioteca em 2011 para dar prosseguimento aos estudos, já não 
os encontraram. Tais manuscritos, que naquela altura ainda não haviam sido 
tratados, estariam hoje extraviados na própria biblioteca. Sabe-se, contudo, 
que foram confeccionados em diferentes tipos de papéis, tendo sido guarda-
dos sem uma ordem pré-estabelecida. Segundo anotações das pesquisadoras, 
ali se encontravam duas versões de cada uma das canções harmonizadas.

Para uma investigação da gênese dessa obra de Camêu, pode-se contar na 
fase atual com as seguintes referências documentais: (a) uma fotocópia das 
cinco canções em manuscrito autógrafo copiada dos originais pertencentes à 
Coleção Andrade Muricy, obras catalogadas pela BN (MS A-I-32), feitas em 
papel e caneta idênticos, contendo uma numeração de páginas, na sequência 
completa de 1 a 14, e a datação da composição – 1962 (o catálogo eletrônico 
da BN apresenta a partitura com o título Cinq chansons archaïques); e (b) uma 
lista de obras elaborada em 1998 pela filha adotiva de Helza Camêu, dona Ju-
lieta Correia, espécie de inventário de obras da compositora que foram doadas 

Fig. 1. Helza de Cordoville 
Camêu (1903-1995).
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por essa filha à Biblioteca Nacional, em que consta, no tópico “harmoniza-
ções”, o título Cinco canções medievais francesas. Não tendo sido encontradas 
no acervo da compositora outras canções com texto em francês medieval, 
acredita-se serem essas as cinco canções arcaicas em foco nessa edição.

Essas cinco canções harmonizadas por Helza Camêu foram reunidas pela 
autora e por ela recopiadas, sendo a cópia manuscrita doada pela compositora 
a José Cândido de Andrade Muricy, crítico literário e musical, amigo da com-
positora. A autora ofereceu-as ao amigo no início da década de 70 juntamente 
com outras cópias de suas obras, algumas delas criadas por sugestão do pró-
prio Muricy, a exemplo de oito canções baseadas em poemas da paranaense 
Helena Kolody, cuja obra foi apresentada a Camêu por Muricy, que era con-
terrâneo de Kolody.

A partitura que ora nos serve como manuscrito-fonte apresenta-se em 14 
páginas numeradas e agrupadas, copiadas à mão em caneta esferográfica azul, 
em bifólios pautados da marca Weco 12ª, da Casa Carlos Wehrs. O fato de 
a partitura provir da própria coleção “J. C. Andrade Muricy” é atestado pelo 
carimbo firmado na quarta página da partitura. A coleção de Muricy inclui, 
como já mencionado, outras cópias de canções de Camêu, todas elas em ma-
nuscritos legíveis, autografados pela compositora. No referido manuscrito 
com as cinco canções harmonizadas por Camêu consta a data de composição 
de cada uma delas. As datas poderiam referir-se aos dias de conclusão das có-
pias revistas de cada obra anteriormente elaborada, a julgar pela proximidade 
entre elas, as três últimas tendo sido feitas no mesmo dia. Fica, entretanto, 
estabelecido o ano de 1962 como sendo o ano de conclusão da obra, conside-
rando-se ser esta a data estabelecida pela própria compositora em manuscritos 
autógrafos feitos com considerável grau de qualidade gráfica, sem quaisquer 
rasuras. As obras em edição são as seguintes:
• Chant de l’époque druïdique, Rio de Janeiro, 10/05/1962 (p. 1-3);
• Chanson, Rio de Janeiro, 16/05/1962 (p. 4-6);
• Chanson du troubadour Pons de Capdeuil, Rio de Janeiro, 18/05/1962 (p. 

7-9);
• Chant des croisés (datant de la 1e croisade – 1096), Rio de Janeiro, 18/05/1962 

(p. 10-12);
• Sirventois du trouvère Quènes de Béthune sur la croisade, Rio de Janeiro, 

18/05/1962 (p. 12-14).1

1. 1. Tradução dos títulos: Canto da época druídica; Canção; Canção do trovador Pons de Capdeuil; Canto dos 
cruzados (datando da 1ª cruzada – 1096); Sirventês do trovador Quènes de Béthune sobre a cruzada.
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4 Os desafios

A preparação da edição das Cinq chansons archaïques colocou uma série 
de desafios aos pesquisadores, exigindo uma abordagem multidisciplinar que 
envolveu musicologia, crítica textual e linguística histórica. Os desafios funda-
mentais estavam relacionados à busca das fontes, à escolha do tipo de edição, 
à tradução das canções e à sua transcrição fonética.

4.1 Primeiro desafio: a busca das fontes

Uma vez determinada a meta de preparar uma edição das Cinq chansons 
archaïques de Camêu, o primeiro desafio foi conhecer a história daquelas can-
ções que ela havia tomado como inspiração para suas harmonizações.

Depois de reiteradas buscas em bases da internet, foi possível identificar 
que havia uma obra de que quatro das cinco canções constavam: trata-se da 
Histoire générale de la musique depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours, 
de François-Joseph Fétis (1784-1871), publicada originalmente em Paris en-
tre 1869-1876 em 5 volumes (FÉTIS, 1869-1876.). As quatro canções loca-
lizadas na obra de Fétis são as seguintes: Chant de l’époque druïdique (FÉTIS, 
1874, v. 4, p. 351); Chanson du troubadour Pons de Capdeuil (FÉTIS, 1876, 
v. 5, p. 14); Chant des croisés (datant de la 1e croisade – 1096) (FÉTIS, 1874, 
v. 4, p. 490); Sirventois du trouvère Quènes de Béthune sur la croisade (FÉTIS, 
1876, v. 5, p. 43). No caso da primeira e da terceira, o título é o que antecede 
a partitura e terá sido atribuído por Fétis (na Idade Média as canções eram 
normalmente identificadas pelo primeiro verso, sistema que Fétis não adotou 
na referência a elas) – em relação ao Chant des croisés, Camêu acrescentou ao 
título, entre parênteses, o trecho: datant de la 1e croisade – 1096. No caso da 
segunda e da quarta, o título atribuído por Camêu deriva de trecho do texto 
de Fétis apresentando a obra. No caso da segunda, consta na obra de Fétis 
(1876, v. 5, p. 42) o trecho: “Il existe un chant sirventois de Quènes de Béthu-
ne, composé pour réchauffer l’ardeur de la croisade, fort affaiblie à la fin du 
douzième siècle” (itálicos nossos). Vê-se que Camêu achou por bem definir 
melhor o autor acrescentando ainda trouvère (trovador), forma típica para 
nomear compositores do norte da França. No caso da quarta, consta: “Ces 
faits établis, nous donnons la traduction suivante de la chanson de Pons de 
Capdeuil, convaincu que nous sommes que c’est la seule rationnelle” (FÉTIS, 
1876, vol. 5, p. 14) (itálicos nossos). Vê-se que Camêu novamente achou por 
bem definir melhor o autor e acrescentou ao título troubadour (trovador), 
forma típica para nomear compositores do sul da França.

A grande decepção na busca foi não ter encontrado na obra de Fétis o texto 
intitulado apenas Chanson. Parece improvável que Camêu tenha tirado quatro 
das cinco canções de Fétis e buscado outra fonte para uma delas. Reforça esse 



42

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

estranhamento o fato de essa Chanson aparecer no meio das demais (é a segun-
da na ordem de apresentação no manuscrito): se fosse de outra fonte, quiçá 
aparecesse no final. Veja-se, porém, que a ordem das canções no manuscrito 
de Camêu também não segue a ordem de aparecimento na obra de Fétis – a 
ordem das canções do manuscrito de Camêu corresponde à seguinte ordem 
em Fétis: 1ª – [ausente] – 3ª – 2ª – 4ª. Além disso, a ordem no manuscrito 
de Camêu também não segue uma distribuição por mesma língua: bretão do 
século XIX – francês medieval – provençal medieval – provençal medieval 
– francês medieval. Uma hipótese é a de que Camêu teria consultado uma 
edição da obra de Fétis diferente da primeira (a que se consultou aqui para a 
identificação dos textos): não foi possível até o momento confirmar ou refutar 
essa hipótese, pois sequer se identificou a existência de outra edição da obra de 
Fétis anterior à data de 1962 (data das harmonizações de Camêu).

Embora a dita Chanson não conste da edição consultada de Fétis, foi pos-
sível identificar a que edição ela remonta com base nas suas variantes textuais: 
trata-se da compilação Trouvères belges du XIIe au XIVe siècle, de August Scheler 
(1876, p. 49), publicada em Bruxelas. Veja-se, aliás, que essa publicação é pos-
terior à data de morte de Fétis (no ano de 1871). Embora o texto da canção 
harmonizada por Camêu remonte à edição de Scheler, deve remontar de for-
ma indireta, já que nessa edição não consta a partitura da canção: Camêu terá 
consultado uma obra com o texto e a partitura, pois não há indícios de que 
tenha consultado diretamente algum manuscrito com o texto de Chanson. É 
curioso ainda que duas das canções extraídas da obra de Fétis tiveram o nome 
de seu autor adjungido ao título (Pons de Capdeuil e Quènes de Béthune), mas 
não a dita Chanson, cujo autor é também conhecido: trata-se de Gillebert de 
Berneville (devidamente identificado na edição de Scheler).

Essa questão complicada em relação à Chanson de Berneville não deixou 
de suscitar a desconfiança de que Camêu pudesse ter utilizado uma obra di-
ferente da de Fétis, mas muito semelhante a ela, a ponto de ter as mesmas 
canções. Essa dúvida, já em tese difícil de ser aceita, é desfeita completamente 
em função da identificação de particularidades comuns entre o texto de Fétis 
e o manuscrito de Camêu.

O Chant de l’époque druïdique apresentado por Fétis foi extraído da segun-
da edição, de 1846, da obra Chants populaires de la Bretagne, obra cujo título 
vem precedido de sua forma em bretão − Barzaz Breiz −, que foi publica-
da originalmente pelo visconde Théodore Hersart de la Villemarqué (1815-
1895) pela primeira vez em 1839. Na segunda edição dessa obra, a partitura 
da canção originalmente intitulada Ar rannou e renomeada por Fétis como 
Chant de l’époque druïdique apresenta um lapso: o 21º compasso na edição 
de Villemarqué (BARZAZ-BREIZ, 1846, v. 2, p. 497) é mi-mi-lá, mas na 
edição de Fétis (1874, v. 4, p. 351) é dó-dó-lá. Esse compasso representa, no 
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texto, um refrão que havia sido apresentado em ambas as edições como dó-
-dó-lá. Isso significa que Fétis terá modificado o 21º compasso para ficar igual 
ao 4º (já que ambos são o mesmo refrão no texto). Essa alteração feita por 
Fétis apresenta exatamente o mesmo padrão que aparece na harmonização de 
Camêu, confirmando assim que Camêu terá consultado Fétis: em termos de 
crítica textual, diz-se que há um erro conjuntivo (CAMBRAIA, 2005, p. 137) 
entre a partitura de Fétis e a de Camêu.

Também no Chant des croisés aparecem erros conjuntivos entre o texto de 
Fétis e o de Camêu: o 3º e 4º versos da 2ª estrofe aparecem como “E c’el ro 
nos socor / Torna nos es a plor” tanto em Fétis2 quanto no manuscrito de 
Camêu, mas no manuscrito medieval lê-se claramente “E c’el no nos socor / 
Tornat nos es a plor” (itálicos nossos) (Biblioteca Nacional da França, f. lat. 
1139, sécs. XI-XII, f. 49r, ls. 7-8).

4.2 Segundo desafio: os tipos de edição

Depois de identificadas as fontes que Camêu terá consultado para realizar 
suas harmonizações, apresentou-se como segundo desafio decidir que tipo de 
edição deveria ser realizado.

Compreendemos que, levando em conta a acidentada história do acesso 
ao manuscrito, conviria realizar uma edição com função documental, ou seja, 
com o objetivo de preservar o conteúdo da cópia do registro autógrafo. Mas 
a análise do manuscrito revelou ter havido lapsos de cópia que deveriam ser 
retificados: em função disso, optamos por uma edição interpretativa (CAM-
BRAIA, 2005, p. 96-98), que se caracteriza por uma transcrição do conteúdo 
do modelo (no caso, das fotocópias do único manuscrito a que se teve acesso) 
com intervenções devidamente indicadas tanto nos critérios de edição como 
em notas explicativas.

Com o objetivo de permitir a interpretação das canções, tanto instrumen-
tal quanto vocalmente, decidimos que a publicação deveria veicular também 
informações sobre as canções, aspecto especialmente complexo considerando 
que as canções estavam em língua estrangeira de épocas passadas (bretão do 
século XIX e francês e provençal medievais). Essa decisão teve duas repercus-
sões. Primeiramente, a necessidade de apresentar o texto integral das canções, 
uma vez que, tanto em Fétis quanto no manuscrito de Camêu, o texto das 
canções foi apresentado apenas parcialmente. As partes apresentadas foram 
as seguintes: Chant de l’époque druïdique: primeira estrofe e refrão; Chant des 
croisés (datant de la 1e croisade – 1096): duas primeiras estrofes; e Chanson, 

2. Como a publicação da obra de Fétis é parcialmente póstuma, pois os volumes 3 a 5 foram publicados 
depois de sua morte em 1871 (pelo seu filho Édouard Fétis), não se pode ignorar a hipótese de má leitura de 
manuscrito deixado por Fétis ou ainda falta de revisão tipográfica pelo autor intelectual da obra, já falecido.



44

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

Chanson du troubadour Pons de Capdeuil e Sirventois du trouvère Quènes de 
Béthune sur la croisade: primeira estrofe. Em segundo lugar, a necessidade 
de apresentar uma transcrição fonética que representasse aproximadamente o 
que seria a pronúncia da época da canção.

Como Fétis não informou de maneira clara de que testemunho ou edição 
transcreveu o texto das canções parcialmente apresentado, colocou-se como 
nova tarefa identificar, já não mais as fontes de Camêu, mas sim as fontes do 
próprio Fétis!

O Chant de l’époque druïdique teve sua fonte explicitamente informada 
por Fétis (1874, v. 4, p. 348-351): o já citado Chants populaires de la Bretagne 
de Villemarqué. Tendo obtido cópia da fonte, a nossa decisão foi transcrever 
fielmente o texto integral como consta da obra3 de Villemarqué (BARZAZ-
-BREIZ, 1846, v. 2, p. 497).

A Chanson, ausente de Fétis, pode ter sua fonte localizada em função das 
variantes textuais. A canção, de autoria de Gillebert de Berneville, foi preser-
vada em dois testemunhos manuscritos: ms. K (Paris, BN, Ars. Bibl. 5198, 
séc. XIV (princ.), f. 413);4 e ms. M (Paris, BN, fr. 844, séc. XIII, f. 132).5 O 
primeiro verso é “Jolivete de cuer et remembrance” no ms. K e “Jolivetez de cuer 
et ramembrance” no ms. M. O manuscrito de Camêu segue a segunda varian-
te, que foi a adotada por Scheler em sua edição (seu testemunho-base é o ms. 
M). Confirma ainda a ligação (provavelmente indireta) entre o manuscrito de 
Camêu e a edição de Scheler o padrão de pontuação introduzido por Scheler 
e reproduzido em Camêu. Em função disso, decidimos transcrever fielmente 
o texto integral como consta da obra de Scheler (1876, p. 49).

A Chanson du troubadour Pons de Capdeuil consta da obra de Fétis e apa-
rentemente Fétis terá retirado o texto diretamente de um dos testemunhos do 
acervo da Biblioteca Nacional da França: embora ele não nomeie a cota do 
manuscrito na sua obra, pudemos inferir que tenha sido o ms. R (BIBLIOTE-
CA NACIONAL DA FRANÇA. 22543, f. 55vb-58ra).6 Para seguir o texto 
apresentado por Fétis e, consequentemente, por Camêu, optamos por realizar 
uma edição interpretativa (CAMBRAIA, 2005, p. 96-98) da canção a partir 
do ms. R. A opção por uma edição interpretativa decorreu da constatação 
de que as edições das demais canções do conjunto (edições críticas) (CAM-
BRAIA, 2005, p. 104 e 133-161) seguiam um padrão de uniformização grá-
fica, procedimento que também realizamos.

O Chant des croisés (datant de la 1e croisade – 1096) também consta da 
obra de Fétis e aparentemente Fétis terá retirado o texto diretamente do 

3. Fac-símile disponível em <https://archive.org/download/barzazbreizchant02lavi/barzazbreizchant02lavi.pdf>.

4. Fac-símile disponível em <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550063912>.

5. Fac-símile disponível em <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84192440>.

6. Fac-símile disponível em <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b60004306>.
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testemunho único (BIBLIOTECA NACIONAL DA FRANÇA, f. lat. 1139, 
sécs. XI-XII, f. 49r-49v), apesar de essa canção já ter sido publicada antes 
em diferentes oportunidades: fora publicada anteriormente por Rochegude 
(1819, p. xx-xxii), Raynouard (1817, t. 2, p. 135-138), Du Méril (1854, p. 
334-337) e Meyer (1860, p. 496-497). Consideramos que seria interessante 
reproduzir o texto integral a partir da última edição antes da publicação da 
obra de Fétis: no caso, a edição de Meyer, pois, como já assinalado aqui antes, 
na transcrição publicada por Fétis há erros (cf. final da seção 4.1).

O Sirventois du trouvère Quènes de Béthune sur la croisade também consta 
da obra de Fétis e provavelmente Fétis terá retirado o texto da edição de Paris 
(1833, p. 93) (baseada no ms. T [BIBLIOTECA NACIONAL DA FRAN-
ÇA, 12615, f. 100r-100v]), pois aquele cita este na sua obra e o texto em Fétis 
apresenta modificações idênticas às presentes na edição de Paris: por exemplo, 
no 5º verso consta no ms. T dolor, mas Paris e Fétis apresentam doulour. Em 
função disso, decidimos transcrever fielmente o texto integral como consta da 
edição de Paris.

Vê-se que a problemática da apresentação do texto integral decorreu do 
fato de Fétis ter apresentado apenas parte inicial dos textos, levando Camêu 
a fazê-lo também. Por um lado, entendemos por que Fétis terá agido assim: 
nos manuscritos medievais com partitura, era comum apresentar-se apenas 
uma vez a melodia, pois, como havia repetição da melodia até o final da can-
ção, era desnecessário transcrevê-la seguidas vezes. Fétis apenas reproduziu 
essa característica dos manuscritos que consultou e Camêu, por consequência, 
também o fez. Por outro lado, o fato de Camêu não ter se preocupado com a 
apresentação das demais partes de cada texto terá sido motivado também por 
outra prática: a de se comporem canções sobre apenas partes de textos mais 
longos, prática em voga, sobretudo, no Romantismo. Nesse período se esta-
beleceu o Lied, canção como interpretação musical de um poema, geralmente 
com acompanhamento pianístico, gênero composicional praticado em toda 
a Europa. Como exemplo, lembramos um Lied de Franz Schubert (1797-
1828) (FISCHER-DIESKAU, 1984) sobre partes de textos de Friedrich von 
Schiller (1759-1805).7 A existência dessa prática também entre compositores 
brasileiros pode ser exemplificada com a composição musical de Oscar Loren-
zo Fernández (1897-1948) (1939, p. 1-4), de 1934, para o poema Essa nega 
fulô (LIMA, 1969, p. 255), de 1928, do poeta Jorge de Lima (1893-1953). 
Fernández não apenas incluiu na sua composição somente 24 versos dos 90 
do texto original como ainda fixou-se na parte final, pois os versos musicados 
fazem parte das estrofes da segunda metade do texto.

7. Faz-se aqui referência à canção Das Geheimnis, de Schubert, na qual o compositor coloca em música as duas 
primeiras estrofes do poema homônimo de Schiller, que contém originalmente quatro estrofes.



46

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

4.3 Terceiro desafio: a tradução das canções

Depois de decidido o tipo de edição a ser realizado, colocou-se como ter-
ceiro desafio apresentar uma tradução das canções, para que tanto o intérprete 
quanto o público-leitor pudesse compreender o seu conteúdo.

Tal desafio foi especialmente difícil, já que eram textos não apenas em 
línguas estrangeiras, mas em fases antigas dessas línguas: a primeira está em 
bretão do séc. XIX (foi coletada na 1ª metade do século XIX); a segunda, de 
Gillebert de Berneville (± 1260), e a quinta, de Quènes de Béthune (±1160-
1220), em francês medieval; a terceira, de Pons de Capdeuil (±1190-1237), e 
a quarta, anônima (séculos XI-XII), em occitânico medieval.

Fig. 2. Distribuição das canções por localidade de origem.

O Chant de l’époque druïdique, felizmente, veio acompanhado de uma tra-
dução para o francês moderno na compilação de Villemarqué (BARZAZ-
-BREIZ, 1846, t. 2, p. 3-15), falante nativo de bretão. Bastou-nos nesse caso, 
realizar a tradução do francês moderno para o português. Apresentamos a 
seguir a primeira estrofe da canção como exemplo da tradução:

Chant de l’époque druïdique
Daik, mab gwenn Drouiz; ore;
Daik, petra fell d’id-de?
Petra ganinn-me d’id-de?

Bela, criança alva do druida, responde-me: 
Bela, que queres? 
Que te cantarei? 

A Chanson foi traduzida diretamente do texto da edição crítica de Scheler 
(1876, p. 49), pois não tivemos acesso à tradução para o francês moderno. Foi 
identificada a existência de uma edição relativamente recente, de Karen Fresco 
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(BERNEVILLE, 1988, p. 202-204), mas não foi possível ter acesso ao texto 
completo dessa edição: servimo-nos, no entanto, do glossário (BERNEVIL-
LE, 1988, p. 281-300) ao final dessa edição para dirimir algumas dúvidas na 
tradução. Apresentamos a seguir a primeira estrofe da canção como exemplo 
da tradução:

Chanson
Jolivetés de cuer et ramembrance 
De bone amor me semont de chanter,
Si chanterai, et Dex, par sa puissance,
Me doint tel chant et tel chançon trover
Qu’as mesdisans face le sens derver 
Et viegne en gré à ma dame prisie, 
Que j’ai toz jors de loial cuer servie; 
Puis que la vi, ne seu aillors penser. 

Alegria de coração e lembrança
de bom amor me dificultam cantar;
se eu cantar, e Deus, por seu poder,
me permita um tal canto e uma tal canção compor
que, se eu maldisser, me faça perder o juízo,
e venha de bom grado à minha dama louvor 
que tenho todos os dias com leal coração servido;
desde de que a vi, não sei em outra coisa pensar.

A Chanson du troubadour Pons de Capdeuil, de que apresentamos uma edi-
ção feita diretamente do ms. R, foi objeto de edição crítica por Rivière (1986. 
p. 241-251), acompanhada de tradução para o francês moderno. Como Ri-
vière (1986, p. 245) adotou como texto-base o ms. C (BIBLIOTECA NA-
CIONAL DA FRANÇA, 856, século XIV, f. 121rb-121vb), o texto de sua 
edição crítica se afastou por vezes do texto do ms. R, casos em que propuse-
mos tradução segundo este último manuscrito. Esta foi certamente a canção 
que colocou maiores dificuldades, uma vez que o texto do ms. R apresenta-
va passagens obscuras, obrigando-nos a propor traduções bastante conjectu-
rais. Apresentamos a seguir a primeira estrofe da canção como exemplo da 
tradução:

Chanson du troubadour Pons de Capdeuil
Us gais conortz me fai gaiamen far
gaia chanso, gai fag e gai semblan,
gai dezirier joios, gai alegrar,
per gaia don’ap gai cors ben estan,
ab cui trob’hom gai solatz e gai rire,
gai aculhir, gai deport, gai joven,
gaia beutatz, gai chantar, gai albire,
gai ditz plazen, gai joi, gai pretz, gai sen,
e ieu soi gais, car soi sieus finamen.

Um alegre encorajamento me faz alegremente fazer
alegre canção, alegre feito e alegre semblante,
alegre desejo jubiloso, alegre alegrar,
para alegre dama com alegre corpo perfeito,
com quem se encontram alegre conversa e alegre rir,
alegre acolher, alegre divertimento, alegre juventude,
alegre beleza, alegre cantar, alegre julgar,
alegre palavra agradável, alegre júbilo, alegre apreço,
[alegre sentimento,
e eu estou alegre, porque sou seu finalmente.

O Chant des croisés (datant de la 1e croisade – 1096) possui tradução para 
o francês moderno por Raynouard (1817, t. 2, p. 135-138) e para o inglês 
por Paden e Paden (2007, p. 18-19). Cotejamos o texto original com essas 
traduções, propondo uma tradução para o português com solução própria 
em certas passagens: por exemplo, o 3º verso da 3ª estrofe “Per so nos en vai 
gen” foi traduzido por Raynouard como “Et cela nous en va bien” (“E isso nos 
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cai bem”) e por Paden e Paden como “Through her felicitous fall” (“Por sua 
feliz queda”), mas consideramos que seria mais fiel ao original a tradução “por 
isso nos veio como gente”. Apresentamos a seguir a primeira estrofe da canção 
como exemplo da tradução:

Chant des croisés (datant de la 1e croisade – 1096)
O Maria, Deu maire
Deu[s] t’es e fils e paire:
Domna, preia per nos
To fil, lo glorios.

Ó Maria, mãe de Deus,
Deus é-te filho e pai:
Senhora, ora por nós
ao teu Filho, o Glorioso.

O Sirventois du trouvère Quènes de Béthune sur la croisade possui tradução 
para o francês moderno por Picot (1972, t. II, p. 24-27) e para o inglês por 
O’Donoghue (1982, p. 186-189). Realizamos uma tradução para o português 
cotejando o texto original com a tradução de Picot, mas fazendo as devidas 
adaptações, já que o texto da canção apresentado por Picot apresenta diferen-
ças em relação ao de Paris (1833, p. 93), adotado por nós na apresentação do 
texto integral: o daquele possui 7 estrofes, enquanto o deste, baseado no ms. 
T, apresenta apenas 5 e em ordem diferente (as 5 estrofes na edição de Paris 
correspondem às seguintes na de Picot: I–II–VI–V–III). Apresentamos a se-
guir a primeira estrofe da canção como exemplo da tradução:

Sirventois du trouvère Quènes de Béthune sur la croisade
Ahi! amors, com dure departie
Me convenra faire de la meillour
Qui onques fust amée né servie!
Diex me ramaine à li par sa douçour
Si voirement, que m’en pars à doulour.
Las! qu’ai-je dit? jà ne m’en pars-je mie:
Sé li cors va servir nostre signour,
Li cuers remaint del tout en sa baillie.

Ah, amor! Quão dura separação
me convém fazer da melhor
que jamais foi amada nem servida!
Deus me traga de volta para ela por sua doçura
tão certo quanto me separo dela com dor.
Oh! O que eu disse? Não me separo dela de forma alguma:
se o corpo vai servir a Nosso Senhor,
o coração permanece todo em seu poder.

As traduções são tão literais quanto possível, a fim de possibilitar um co-
nhecimento melhor das imagens poéticas usadas pelos compositores (ainda 
que essa opção tenha deixado o texto traduzido muito pouco fluente). Passa-
gens de difícil tradução foram assinaladas entre colchetes.8

8. Esse recurso foi especialmente usado na Chanson du troubadour Pons de Capdeuil, cujo texto no ms. R 
apresenta diversas passagens obscuras.
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4.4 Quarto desafio: as transcrições fonéticas

Depois de realizada a tradução das canções, colocou-se como quarto e mais 
difícil desafio apresentar uma transcrição fonética do texto das canções, para 
que os intérpretes pudessem realizar sua performance.

Uma opção seria deixar a cargo de cada intérprete a pronúncia que atri-
buiria a cada texto, mas há hoje conhecimento disponível sobre as línguas em 
questão que permita reconstituir uma pronúncia aproximada de cada uma 
das línguas e épocas em questão. Como explicaremos, o resultado variou em 
termos de sucesso nesta empreitada.

Como guia para os intérpretes, marcamos com hífen a escansão (divisão 
dos versos em sílabas) e com apóstrofo a sílaba tônica – exceto no caso do bre-
tão, cujas dificuldades encontradas aconselharam uma abordagem mais con-
servadora, restringindo-nos à transcrição com indicação de limite de palavra 
por meio de espaço em branco. Nos casos de versos hiper- ou hipométricos, 
colocamos na transcrição a sílaba excedente ou faltante entre parênteses, fi-
cando a critério do intérprete como tratar a questão. Convém esclarecer que 
a relação descrita nos quadros que apresentaremos a seguir não representa 
as transformações em função de processos assimilatórios da fonética sintáti-
ca (por exemplo, a letra t pode corresponder ao som / d / se estiver seguida de 
palavra que começa por vogal), ainda que as tenhamos representado em todas 
as transcrições.

O Chant de l’époque druïdique é um texto em bretão coletado na 1ª metade 
do século XIX. Para reconstituir sua pronúncia, baseamo-nos no dicionário 
(1821) e na gramática (1938) de Le Gonidec, estudioso referência sobre o 
bretão no século XIX, época em que a canção foi registrada por Villemarqué.

A primeira questão era identificar a relação grafia-som no sistema gráfico 
usado por Villemarqué: uma comparação com o sistema do dicionário de Le 
Gonidec deixou claro que o sistema de Villemarqué era bastante vago em 
relação à nasalidade (traço distintivo do bretão), mas já incluía todos os fenô-
menos de mudança consonantal inicial e alguns de final, ambos decorrentes 
da introdução de palavras em uma frase.

Apresentamos, a seguir, sinteticamente o quadro de relação grafia-som usa-
do para a transcrição9 do texto bretão:

9. Usamos o Alfabeto Fonético Internacional para representar os sons: a fonte Doulos SIL, com caracteres 
desse alfabeto, está disponível em <http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=DoulosSIL>.
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Quadro 1: Sistema de correspondência grafia-som  
do bretão do século XIX10

Grafia Som Grafia Som Grafia Som Grafia Som Grafia Som

b / b / h - s / s / o / o / 
ou / ɔ /

ao, aou / au̯ /

ch / ʃ / j / ʒ / t / t / u / y / oa /u̯a/

c’h / x / k / k / v / v / w / u̯ / ei / ɛi ̯/ 
ou / ei ̯/

d / d / l, ll / l / z / z / eu / ø / oue / u̯ɛ / 
ou / u̯e /

t / t / m, mm / m / a / a / ou / u / ie / ie̯ /

f / f / n, nn / n / e / e / 
ou / ɛ /

ae / ai ̯/ io / io̯ /

g / ɡ / r, rr / r / i / i / ia / ia̯ / oui / u̯i /

A questão da nasalidade (lexical) foi resolvida consultando o dicionário de 
Le Gonidec, onde se registra se o n gráfico seria apenas marca de nasalidade da 
vogal precedente ou consoante efetivamente articulada: assim, por exemplo, 
para a palavra breman (“hoje”) do refrão do Chant de l’époque druïdique, Le 
Gonidec (1821, p. 54) informa “BRémA ou BRémAn (n nazal)”, indicando as-
sim que o n representa nasalidade; já para a palavra rann (“série”) também do 
refrão, informa apenas “RAnn” (1821, p. 381), indicando que o n representa 
consoante articulada.

O fenômeno da mutação consonantal das línguas célticas, tradicionalmen-
te chamado de lenição, já terá sido representado graficamente por Villarqué 
em sua transcrição: a palavra korrigan (“gênio, elfo”) (LE GONIDEC, 1821, 
p. 107), por exemplo, é apresentada como c’horrigan (9ª série, 4º verso) na 
canção, já com a mudança esperada de / k / para / x /.

O fenômeno da assimilação de consoante em posição final, por outro lado, 
não terá sido representado regularmente: por um lado, a palavra daouzek 
(“doze”) aparece no verso “Daouzek miz, daouzeg arouez” (12a série, 1o ver-
so) ora com k ora com g no final em função do som seguinte, mas a palavra 
eiz (“oito”) aparece apenas com z no final seja antes de vogal, como em “Eiz 
avel” (“oito ventos”) (8a série, 1o verso), seja antes de consoante desvozeada, 
como em “Eiz tan” (“oito fogos”) (8a série, 2o verso), caso este último em que 
deveria ter pronúncia desvozeada, ou seja, como / s /, e não como / z / como a 

10. Certas letras podem representar diferentes sons (como o e, que pode representar / e / ou / ɛ /), mas o siste-
ma gráfico da época não permite saber quando se trata de cada caso; apenas a etimologia da palavra o permite.
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grafia sugere. Aplicamos, por isso, a regra de assimilação na transcrição, mes-
mo quando a grafia não a representasse.

Embora o bretão seja uma língua com oposição de quantidade no sistema 
vocálico e consonantal, não pudemos representar na transcrição essa caracte-
rística, pois os dados no dicionário de Le Gonidec não foram suficientemente 
claros para permitir apreender o valor em cada caso. Ademais, em função da 
necessidade de distribuição do texto na melodia para a performance, a quan-
tidade dos sons passará a ser determinada pela duração e pelo número das 
notas, sobrepujando os seus padrões de duração determinados lexicalmente.

Para exemplificação da aplicação desses padrões, apresentamos os três pri-
meiros versos da primeira estrofe da canção em bretão do século XIX:

Chant de l’époque druïdique
Daik, mab gwenn Drouiz; ore;

[ daiɡ mab ɡu̯ɛn druiz ore ]

Daik, petra fell d’id-de?

[ daik petra fel dide ]

Petra ganinn-me d’id-de?

[ petra ɡanin me dide ]

A Chanson, de Gillebert de Berneville (±1260), e o Sirventois du trouvère 
Quènes de Béthune sur la croisade, de Quènes de Béthune (±1160-1220), são 
textos produzidos em francês entre a 2ª metade do século XII e a 1ª metade 
do século XIII. Para reconstituir sua pronúncia, baseamo-nos na descrição 
da evolução fonológica do francês apresentada por Allières (1996, p. 36-39). 
Como não há data precisa e segura do ano em que foram produzidas as duas 
composições, optamos pelos padrões atribuídos à 1ª metade do século XIII, 
já, a propósito, bastante próximos dos do francês moderno. 

Apresentamos, a seguir, sinteticamente o quadro de relação grafia-som usa-
do para a transcrição dos textos em francês medieval:
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Quadro 2: Sistema de correspondência grafia-som do francês medieval

Grafia Som Grafia Som Grafia Som

b / b / p / p / ai / ɛi ̯/

ç, ce,i / s / r, rr / r / ain / ɛ ̃/

k, qu, ca,o,u / k /
s (não intervocálico), ss, 

z (final) / s / au / au̯ /

ch / ʃ / s (intervocálico), z (não final) / z / en / ã /

d / d / t / t / eu / ø / ou / 
eu̯ /

f, ff / f / v / v / oe / œ /

ga,o,u / ɡ / x / s / ue / œ / ou / 
y̯e /

j, ge,i / ʒ / a / a / ie / iɛ̯ / ou / 
iø̯ /

h - ou / h / e (tônico)

/ e /, / 
ɛ / 
ou / 
iø̯ /

ou 

(tônico) / ou̯ /

l / l / e (átono em sílaba aberta) / ə / ou (átono) / u /

il, ill, ll / ʎ / i / i / oi / u̯ɛ /

m, mm / m / o (tônico)
/ o / 
ou / 
ɔ /

ui / y̯i / ou / 
yi ̯/

n, nn / n / o (pretônico em sílaba aberta) / u /

ign, gn / ɲ / u / y /

A nasalidade foi atribuída à vogal sempre que estivesse seguida de consoan-
te nasal (/ m, n, ɲ /) em sílaba fechada.

Outros fenômenos fonológicos foram representados segundo a proposta 
de Allières: presença de h aspirado em palavras germânicas, manutenção de 
consoante em posição final, supressão de s em final de silaba fechada etc.
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Devemos assinalar que em alguns poucos casos consideramos que a grafia 
não estava revelando suficientemente a presumida realidade sonora do texto 
oral e propusemos uma transcrição segundo o esperado em função do co-
nhecimento da língua da época: por exemplo, as palavras Dex e Diex foram 
transcritas igualmente como [‘di̯øs]. É necessário lembrar que os manuscritos 
medievais sempre apresentam erros de cópia e nem sempre uma comparação 
entre os testemunhos da tradição manuscrita consegue revelar com clareza a 
forma genuína, casos em que um editor deve realizar conjecturas.

Para exemplificação da aplicação desses padrões, apresentamos os quatro 
primeiros versos da primeira estrofe de cada uma das duas canções em francês 
medieval:

Chanson Sirventois du trouvère  
Quènes de Béthune sur la croisade

Jolivetés de cuer et ramembrance 

[ ʒu-li-və-’tez-də-’kœ-ret-ra-mãm-’brãn-sə ]
De bone amor me semont de chanter,

[ də-’bõ-na-’mor-mə-sə-’mõn-də-ʃãn-’ter ]
Si chanterai, et Dex, par sa puissance,

[ si-ʃãn-tə-ꞌrɛi-̯e-ꞌdiø̯s-par-sa-py̯i-’sãn-sə ]
Me doint tel chant et tel chançon trover

[ mə-ꞌdũ̯ɛ-̃’tel-’ʃãn-te-’tel-ʃãn-’sõn-tru-’ver ]

Ahi! amors, com dure departie

[ a-’i-a-’mors-’kõm-’dy-rə-də-par-’ti-ə ]
Me convenra faire de la meillour

[ mə-kõn-vãn-’ra-’fɛi-̯rə-də-la-mɛi-̯’ʎou̯r ] 
Qui onques fust amée né servie!

[‘ki-’õn-kes-’fys-ta-’me-ə-nə-ser-’vi-ə ] 
Diex me ramaine à li par sa douçour

[‘diø̯z-mə-ra-’mɛĩ-̯na-’li-par-sa-du-’sou̯r ]

A Chanson du troubadour Pons de Capdeuil, de Pons de Capdeuil (±1190-
1237), e o Chant des croisés (datant de la 1e croisade – 1096), anônimo dos sé-
culos XI-XII, são textos produzidos em occitânico entre a 2ª metade do século 
XI e a 1ª metade do século XIII. Para reconstituir sua pronúncia, baseamo-
-nos na proposta de transcrição para o occitânico medieval de Bec (ANTHO-
LOGIE, 1985. p. 9-12). O occitânico, diferentemente do francês, passou por 
muito menos transformações no seu sistema fonológico, razão pela qual a 
transcrição coloca menos problemas.

A seguir apresentamos sinteticamente o quadro de relação grafia-som usa-
do para a transcrição dos textos em occitânico medieval:
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Quadro 3: Sistema de correspondência grafia-som  
do occitânico medieval

Grafia Som Grafia Som Grafia Som

b / b / h - o (átono) / u /
ce,i

/ s / p / p / u / y /
qu, ca,o,u

/ k / r, rr / r / ai / ai ̯/
ch / tʃ / ou 

/ k /

s (não intervocálico), ss / s / au / au̯ /

d / d / t / t / ei / ei ̯/
f / f / v / v / ie / ie̯ / ou / 

iɛ̯ /
ga,o,u

/ ɡ / s (intervocálico) / s / ou / z / iei  / ie̯i ̯/
j, ge,i

/ dʒ / z (não final) / z / ieu  / ie̯u̯ /
g (final) / tʃ / x / s / eu  / eu̯ / ou 

/ ey̯/

l / l / a / a / oi (tônico) / o̯i / ou / 
ɔi̯ / 

lh / ʎ / e (tônico) / e / ou / ɛ / oi (átono) / u̯i /
m / m / i / i / ui / y̯i / 
n / n / o (tônico) / o / ou / ɔ / iu / iu̯ /

Para exemplificação da aplicação desses padrões, apresentamos os quatro 
primeiros versos da primeira estrofe de cada uma das duas canções em occitâ-
nico medieval:11

Chanson du troubadour  
Pons de Capdeuil

Chant des croisés (datant  
de la 1e croisade – 1096)

Us gais conortz me fai gaiamen far

[ yz-ꞌɡais̯-ku-’nordz-me-’fai-̯’ɡai-̯a-’men-’far ]
gaia chanso, gai fag e gai semblan,

[ ꞌɡai-̯a-tʃan-ꞌso-ꞌɡai-̯ꞌfa-dʒe-ꞌɡai-̯sem-’blan ]
gai dezirier joios, gai alegrar,

[ ꞌɡai-̯de-zi-ꞌriɛ̯r-dʒu-’io̯z-ꞌɡai-̯a-le-’ɡrar ]
per gaia don’ap gai cors ben estan,

[ per-ꞌɡai-̯a-ꞌdɔ-nab-ꞌɡai-̯’kɔrz-’be-nes-’tan ]

O Maria, Deu maire

[ o-ma-’ri-a-’deu̯-’mai-̯re ]
Deu[s] t’es e fils e paire:

[‘deu̯s-’te-ze-’fil-ze-’pai-̯re ]
Domna, preia per nos

[‘dɔm-na-’pre-ia̯-per-’nos ]
To fil, lo glorios.

[ tu-’fil-lu-ɡlu-ri-’os ]

11. É curioso que a escansão em Fétis para gaia tenha sido gai-a mas para preia tenha sido pre-ia, já que em 
ambos os casos há, em tese, ditongo. Quiçá Fétis tenha interpretado o i no segundo caso como representação 
de consoante, já que as grafias i e j alternavam em mauscritos medievais para representar consoante.
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É necessário mencionar que a escansão proposta por nós para os textos em 
francês e provençal nem sempre coincidiu com a realizada por Camêu, a qual 
se baseou fundamentalmente na forma escrita da palavra (e não na sua forma 
oral aproximativa, como no nosso caso). Assim, por exemplo, nos casos em 
que havia ligação entre o final de uma palavra e o início da outra, a proposta 
de Camêu não registrava o fato mas a nossa proposta registra: para ilustrar o 
fato, basta consultar o primeiro verso da Chanson, para o qual Camêu apre-
senta como escansão Jo-li-ve-tés de cuer et ra-men-bran-ce, mas nossa proposta 
foi [ʒu-li-və-’tez-də-’kœ-ret-ra-mãm-’brãn-sə], diferenciando-se o posicio-
namento do r final junto a coeur na transcrição gráfica de Camêu mas ligado 
à conjunção et na nossa proposta. O mesmo problema apareceu nos casos de 
elisão: Camêu não a representa no verso seguinte da já referida canção, em 
que apresenta De bo-ne a-mor me se-mont de chan-ter, em que bone aparece 
plenamente, mas nossa proposta foi [də-’bõ-na-’mor-mə-sə-’mõn-də-ʃãn-
’ter], em que o e final de bone é elidido – nesse caso, a proposta de Camêu não 
respeita a estrutura do verso, que é decassílabo.

O principal problema que verificamos em relação à nossa proposta de que 
os intérpretes pudessem realizar uma performance do texto integral das can-
ções, de que Camêu apresenta apenas as partes iniciais, foi a questão da distri-
buição das sílabas das palavras em relação às notas da melodia. Nos casos de 
versos em que o número de sílabas das palavras não é idêntico ao de notas da 
melodia, há sempre espaço para escolhas subjetivas feitas pelos compositores: 
se, nas estrofes apresentadas por Camêu, temos registrado por ela qual foi sua 
solução, já para as não apresentadas por ela no manuscrito, há uma lacuna 
difícil de preencher, pois as escolhas feitas por Camêu não seguem um padrão 
claramente inferível e reprodutível. Nossa solução foi apresentar a transcrição 
dos textos integrais acompanhada de uma escansão padrão levando em conta 
a métrica de cada canção. Entretanto, ainda assim ficará a cargo do intérprete 
propor uma solução própria para os casos em que há diferença entre o número 
de sílabas das palavras e o número de notas da melodia.

Não poderíamos encerrar esta seção sem alertar para o fato de que não 
consideramos que as transcrições apresentadas sejam retrato fiel da pronúncia 
da época: são, na melhor das hipóteses, modestas aproximações. 

Uma razão simples para evidenciar o caráter aproximativo está no fato 
de que toda língua humana é variável, mas nossa proposta de transcrição é 
essencialmente homogênea: por esse fato apenas, a transcrição já se afasta de 
qualquer possibilidade de ser fiel à pronúncia da época.

Outro dado que reforça a imposição de se considerar a nossa proposta 
como meramente aproximativa relaciona-se a informações sobre a linguagem 
de Quènes de Béthune: Wallensköld (1921, p. 5 e 135) assinala que, em uma 
das canções de Quènes, o compositor, originário da Artésia (fr. Artois), que 
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hoje corresponde aproximadamente ao Departamento de Pas-de-Calais no 
norte da França, queixou-se do fato de os franceses terem ridicularizado sua 
linguagem artesiana, razão pela qual Wallensköld considerou que o poeta se 
serviu em suas composições efetivamente do dialeto artesiano. Nossa propos-
ta, no entanto, se fundamenta na descrição de Allières, que tem como refe-
rência o francês padrão, baseado no francês de Paris (Île-de-France), também 
conhecido como dialeto franciano.

Uma questão fundamental é: se a reconstituição fiel da pronúncia do poeta 
em cada caso é simplesmente impossível, por que então nos darmos ao tra-
balho de propor uma reconstituição aproximativa, em vez de adotar simples-
mente uma pronúncia moderna?

Nossa resposta para essa questão é a de que esse trabalho de reconstitui-
ção, ainda que inexoravelmente aproximativo, contribui para que os ouvintes, 
diante da performance das canções, sintam o estranhamento que a pronúncia 
diferente da moderna certamente suscita, contribuindo assim para uma expe-
riência estética única, valorizando ainda mais as canções que Camêu colocou 
em relevo ao tê-las escolhido para suas harmonizações.

Considerações finais

A edição de textos musicais que acompanham textos verbais mostrou-se 
como uma tarefa desafiadora, justamente por exigir o trânsito dos editores por 
diferentes domínios, da musicologia à linguística histórica, passando natural-
mente pela crítica textual.

Embora tenha sido uma tarefa profundamente trabalhosa e demorada (a 
edição foi realizada entre junho de 2011 e dezembro de 2014), permitiu-nos, 
ao final, uma sensação gratificante de realização, por estarmos contribuindo 
para o processo de transmissão da cultura, desde as priscas eras na Idade Mé-
dia europeia até os tempos modernos do Brasil contemporâneo.

Longe de considerarmos que esta edição tenha concluído a discussão sobre 
a obra, pensamos que esta edição é uma primeira contribuição para o conheci-
mento dessas cinco composições de Camêu. Oxalá novos editores (músicos e 
críticos textuais) tenham a grata oportunidade de voltarem ao tema para fazer 
avançar ainda mais o conhecimento sobre as canções.
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Resumo

Este texto é uma amostra parcial do trabalho realizado com dois manuscritos de cunho 
militar (manuais de tática de infantaria em língua portuguesa) incluídos no acervo da 
Divisão de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O objetivo é 
mostrar os critérios que nos levaram a selecionar esses dois manuscritos e, de acordo com 
o nosso propósito estabelecido – explicitamente linguístico –, refletir sobre quais tipos de 
edições seriam mais adequados para o material selecionado.
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Abstract

This text is a partial sample of the work with two manuscripts of military nature (infan-
try tactics manuals written in Portuguese) included in the collection of the Manuscript 
Division of the National Library Foundation of Rio de Janeiro. The goal is to show the 
criteria that led us to select these two manuscripts and, according to our established 
purpose – which is explicitly linguistic –, discuss what kinds of editions would be more 
appropriate for the selected material.

Keywords: Textual criticism. Texts editing. Manuscripts. Infantry. Portuguese language. Na-
tional Library of Brazil.



1 Considerações iniciais

Tratar do ofício militar (ou, como se dizia na Antiguidade, da arte 
militar) é tratar da história de uma civilização. Sabe-se que as guerras e 
batalhas (por mais esporádicas que sejam) são parte constituinte de toda 
história da humanidade. Assim, quando nos debruçamos sobre o estudo 
da história de um povo, certamente nos deparamos com algum aspecto 
que nos leva ao militarismo.

Assim, este texto é uma pequena mostra do trabalho que realizamos com 
dois manuscritos militares que pertencem ao acervo da Divisão de Manus-
critos da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (FBN-RJ). Nosso 
objetivo aqui é mostrar os critérios que nos levaram a selecionar esses dois 
manuscritos e, de acordo com o nosso propósito estabelecido – explicitamen-
te linguístico –, refletir sobre que tipos de edições seriam adequados para 
alcançar a nossa meta.

2 Procedimentos para delimitação e descrição

Se tomarmos como referência o acervo documental da Divisão de Manus-
critos da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro no que diz respeito 
à presença de materiais de temática militar, as possibilidades serão inúmeras, 
dado o grande volume do acervo. Assim, com vistas a selecionar o material 
de modo mais criterioso e menos aleatório, algumas questões metodológicas 
se fizeram presentes. Inicialmente, é importante assentar que nosso objetivo é 
de cunho estritamente linguístico. Nossa escolha reside na teoria da variação 
linguística (LABOV, 1994; 2001) e na existência ou não de variação ou mu-
dança na linguagem de especialidade militar em tempos pretéritos (FAULS-
TISCH, 1998). É mister ressaltar que não nos propomos a fazer a análise 
neste trabalho. Somente estamos levantando uma possibilidade para que se 
estabeleça um ponto de partida para a seleção do inventário. Sabendo-se para 
que queremos os textos, passamos à discussão de como devemos proceder à 
seleção do corpus, dada a infinidade de possibilidades que a FBN-RJ nos ofe-
rece (desde as obras raras, passando pelos manuscritos, até chegar aos livros 
impressos de datação mais recente).

De acordo com Aubert (2001, p. 15), “tipologias textuais distintas impõem 
e oferecem parâmetros e potencialidades também distintos de expressão lin-
guística, em todos os planos da linguagem, inclusive em seu componente le-
xical (e, portanto, terminológico)”. Desse modo, nossa primeira preocupação 
centrou-se no sentido de adotar como corpora materiais escritos que fossem 
do mesmo gênero discursivo e compartilhassem a mesma tipologia textual. 
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Essa especial atenção se deve ao fato de que “esses textos são enunciados no 
plano das ações sociais situadas e históricas” (MARCUSCHI, 2011, p. 20). 
Pensar no trabalho, principalmente em tempos pretéritos, com fontes que 
se configurem em gêneros textuais ou discursivos diferentes, pode acarretar 
problemas no tratamento dos dados coletados. É fato que qualquer trabalho 
com fontes históricas de séculos passados, principalmente com aquelas que 
retratam épocas mais remotas, faz com que o linguista (e nesse caso também o 
terminólogo, nosso foco) encontre-se diante do caminho já mencionado por 
Labov (1982), “fazer bom uso de maus dados”, e Lass (1997), para quem tra-
balhar com dados históricos é uma tarefa que se põe como “ouvir o inaudível”.

Alguns trabalhos de cunho histórico preocupam-se tanto com o objeti-
vo que pretendem alcançar por meio de manifestações linguísticas que en-
contram nas fontes que, de certo modo, acabam esquecendo que os dados 
dispostos nos documentos fazem parte de um conjunto maior que replica 
questões importantes para a interpretação dos fatos linguísticos gerados por 
eles. Pensa-se muito na forma do objeto e relega-se a um segundo plano a 
função exercida por este dentro do gênero em que se encontra. Nesse sen-
tido, ainda estamos de acordo com Marcuschi (2011, p. 23) quando afirma 
que “os gêneros são históricos e culturais, mas não é comum fazer disso uma 
fonte de investigação”. Essa premissa é de suma importância, uma vez que o 
trabalho do terminólogo está centrado no reconhecimento de termos dentro 
de uma linguagem de especialidade. É importante ressaltar que a linguagem 
de especialidade também permite a abertura para manifestações de gêneros 
distintos e, no mesmo ínterim, pode manifestar-se de maneiras distintas em 
diferentes gêneros, já que, por vezes, essa multiplicidade de ocorrências pode 
exigir códigos diferentes para a manifestação concreta do mesmo conceito. 
Considerando que nossa proposta está baseada em manuais de táticas milita-
res de infantaria, podemos tomar como exemplo da primeira opção (manifes-
tação da mesma terminologia em diferentes gêneros), o trabalho de Gonçalves 
(2007), que explora termos militares referentes aos campos semânticos insti-
tuídos de “armas” e “homens” a partir das crônicas de Fernão Lopes (séculos 
XV/XVI). No caso da segunda opção apresentada (isto é, terminologias dis-
tintas em gêneros distintos), podemos citar o aparecimento de um mesmo 
conceito, como, por exemplo, o de <recruta>, que se manifesta nos corpora 
como <recluta>, <praça>, <homem> ou <soldado>. Essas diferenças, portan-
to, podem ser concretizadas, e, ao mesmo tempo, se concretizam, por meio de 
variações terminológicas. Faulstisch afirma que o aparecimento de variação no 
universo da terminologia revela peculiaridades que devem ser exploradas pela 
socioterminologia, seja na vertente prática do trabalho terminológico, seja na 
disciplina descritiva. Assim sendo, entendemos neste trabalho que os textos, 
e consequentemente os dados que podemos extrair deles, são frutos de uma 
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determinada interação social e que o gênero em si vai constituir uma catego-
ria que voltará sua atenção para o mundo social (KRESS, 1993; 2003). Essa 
orientação foi importante para o estabelecimento do corpus do trabalho e, 
também, para o tipo de análise linguística que sugerimos como possibilidade.

Ao final desta primeira etapa de escolha de possibilidades de objeto de es-
tudo, selecionamos fontes manuscritas disponíveis no acervo da FBN-RJ: 11 
do século XVIII e 13 do século XIX.1 Além disso, estabelecemos como objeto 
ideal aquele que, além de se adequar ao gênero e tipo, também tratasse do 
mesmo assunto. Essa preocupação com o conteúdo do texto residiu no fato de 
que suas finalidades também acarretam diferentes interpretações linguísticas 
de forma e uso. Como nosso intuito é verificar as possibilidades de variação 
e/ou mudança na distância temporal de dois séculos passados dentro de uma 
dada prática social, decidimos que seria mais prudente que todos os objetos 
de estudo abarcassem a mesma temática. Além disso, Alpízar Castillo (1998) 
explicita que a temática das fontes é de extrema importância tanto para a 
delimitação do termo técnico (especializado) dentro de um contexto quanto 
para a construção de glossários ou dicionários voltados para a linguagem de 
especialidade. Notemos também o que diz Motta-Roth (2011, p. 156-157):

Para Gunther Kress (1989:19) os eventos sociais que constituem uma instituição 
ou cultura têm diferentes graus de ritualização. O conjunto de gêneros que cons-
tituem dada sociedade constitui, portanto, um “inventário” dos eventos sociais 
mediados pela linguagem em uma dada instituição, cultura ou grupo social, tais 
como uma festa entre amigos, uma reunião de departamento da universidade, um 
registro de nascimento ou uma reunião de negócios numa empresa. O repertório 
de gêneros discursivos engloba atividades humanas constituídas pela linguagem 
num determinado grupo social [...].

Tomando as palavras da autora supracitada, esses inventários estão direta-
mente relacionados ao exercício da linguagem dentro de uma situação espe-
cífica contida em uma dada comunidade de prática. Logo, a escolha não só 
do gênero e do tipo de texto, mas também do tema encerrado neste, tem que 
ser foco de atenção para a execução da nossa proposta de trabalho. Ao fim da 
seleção baseada nos critérios previamente apresentados, somente dois docu-
mentos (um de cada época) se mostraram pertinentes ao nosso intuito. Sendo 
assim, adotamos como objeto de estudo dois manuais manuscritos (um do sé-
culo XVIII e outro do XIX) de tática militar dirigidos à preparação e atuação 
de grupos de infantaria do exército de terra.

1.  O século XVIII foi tomado como base para o desenvolvimento da pesquisa, pois, segundo Santos (2000), 
é nessa época que se fixaram os regimentos, surgidos nos processos de guerra do século XVII. Além disso, 
a grande reestruturação do exército português e a formação de um exército tipicamente brasileiro também 
ocorreram nessa mesma época.
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A segunda preocupação no que tange à escolha e seleção do corpus refere-se 
à origem geográfica e contextualização de uso. Os dois manuais são docu-
mentos manuscritos, utilizados pelo exército português e, também, aplicados 
às tropas brasileiras ao longo dos séculos XVIII, XIX e primeira metade do 
século XX. Outro fato a ser mencionado é que ambas as fontes têm influên-
cias2 francesas. Então, apesar de seus autores serem portugueses e de grande 
parte das instruções se mostrar, por vezes, muito mais adequada ao contexto 
peninsular de atuação, sabe-se que esses manuais também eram de uso das 
tropas brasileiras até a Primeira Grande Guerra (cf. SANTOS, 2000), já que 
depois desse período o Brasil passou a escrever, produzir e editar seus próprios 
manuais e regulamentos em geral.

Então, afirmamos estar utilizando fontes primárias para a realização deste 
trabalho. Isto não quer dizer que a utilização de fontes secundárias configure 
grandes problemas para propostas de outros trabalhos em perspectiva histó-
rica, mas o manuseio de fontes primárias propicia um desenvolvimento mais 
acurado. Segundo Irazazábal (apud SOUZA, 2007, p. 51),

a documentação é um dos pilares mais importantes da Terminologia e […] todo 
trabalho terminológico deve ser precedido de um estudo prévio e uma cuidadosa 
seleção e análise da documentação especializada correspondente à área científica 
na qual se vai trabalhar. O tratamento adequado da documentação selecionada 
permitirá localizar, classificar, analisar e armazenar, com prévia indexação, os da-
dos tanto bibliográficos quanto documentais que sejam de interesse para o traba-
lho terminológico em execução, a fim de que se possa recuperar para os diferentes 
fins que se persigam na elaboração do trabalho terminológico.

Logo, o tratamento dispensado à preparação da documentação é de suma 
importância. Segundo Cambraia (1999), “é inegável que a validade de um 
estudo diacrônico do português esteja diretamente relacionada à fidedigni-
dade da fonte utilizada para a coleta de dados”. No caso da nossa proposta, 
o trabalho terminológico deve ser precedido de rigor filológico tanto para a 
preparação das edições utilizadas, quanto para a confecção de possíveis glos-
sários no futuro. Assim, chamamos atenção novamente para o fato de que é 
necessário que se saiba escolher as fontes e avaliar a qualidade das edições e o 
tipo de tratamento conferido aos dados sobre os quais se quer trabalhar. De 
acordo com Maia (2012, p. 537),

2. Consideramos as influências francesas de dois modos: a) a adoção da ideologia francesa em questões de 
combate militar (muito difundida, sobretudo, no período napoleônico); e b) tradução de manuais franceses 
que eram intensamente usados pelos exércitos portugueses em suas ações de campo e que, por conseguinte, 
foram a base da formação de combate do exército brasileiro até as primeiras décadas do século passado.
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a qualidade dos resultados a obter está dependente, em primeira instância, da 
qualidade dos corpora que fornecem os materiais a analisar: tanto na investiga-
ção sobre língua falada e sobre as variedades diatópicas e sociais actuais, como 
nas investigações centradas sobre os usos linguísticos escritos de fases passadas, 
o investigador, quer seja ele próprio a constituir o seu corpus, quer se baseie num 
corpus já disponível, deve estar em condições de avaliar a sua qualidade. No que 
se refere às pesquisas de caráter diacrônico, estas estão dependentes de alguns 
requisitos, nomeadamente da sua autenticidade, garantia da sua fiabilidade, da 
sua extensão, adequada aos objetivos da pesquisa, da diversidade de tipologia 
dos textos reunidos que devem reflectir a variação concepcional da língua e, 
necessariamente, da sua elaboração.

Então, estamos convictos de que as preocupações que apontamos, tanto na 
seleção do material quanto no tratamento que deve ser dispensado para a edi-
ção e futura extração dos dados, não foram desnecessárias. Retomando ainda 
os dizeres de Clarinda Maia (2012), no que tange à relação de preparação e 
uso do corpus em estudos históricos, destacamos a relação entre duas áreas do 
conhecimento: a linguística histórica e a filologia.

Gabas Jr. (2006, p. 77) afirma que a linguística histórica é o ramo da lin-
guística responsável por estudar os processos de mudança das línguas no de-
correr do tempo. Consoante com a posição do autor está Faraco (1991, p. 57) 
ao dizer que “a linguística histórica ocupa-se, então, fundamentalmente com 
as transformações das línguas no tempo”. Apesar de ambos os autores conver-
girem na ideia do que é a linguística histórica e de qual é seu objetivo primeiro, 
para a realização desta pesquisa optamos por seguir as indicações e preceitos 
apresentados por Rosa Virgínia Mattos e Silva (SILVA, 2008, p. 9). Segundo 
a autora, a linguística histórica pode ser tratada por meio de duas vertentes: 
uma lato sensu, que “trabalha com dados datados e localizados, como ocorre 
em qualquer trabalho de linguística baseado em corpora [...]”; e outra stricto 
sensu, que “se debruça sobre o que muda e como muda nas línguas ao longo 
do tempo em que tais línguas são usadas”. Na sua proposta de uma orientação 
stricto sensu, Silva ainda afirma que a pesquisa pode ser realizada sob dois pris-
mas: uma linguística histórica sócio-histórica ou uma linguística diacrônica 
associal. Nosso posicionamento na realização deste trabalho é o de que con-
sideramos não só os fatores intralinguísticos como sendo as possíveis molas 
propulsoras dos fenômenos de variação e mudança, como, principalmente, 
também aceitamos os fatores extralinguísticos atrelados à teoria laboviana de 
variação e mudança. Encontramos, também, suporte em Aubert (2001, p. 
13) quando este afirma que, inclusive para investigações de normalização ter-
minológicas “uma língua deve ser vista, simultaneamente, como conjunto de 
virtualidades, de potencialidades, e como fato sócio-histórico”.
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Silva ainda afirma que não se pode desprezar a relação íntima que os es-
tudos linguísticos de perspectiva diacrônica em caráter estrito possuem com 
a filologia, pois sabe-se que não se pode fazer linguística histórica sem docu-
mentação remanescente do passado, e o responsável pelo seu entendimento, 
pela sua preparação, em suma, pela “ciência do texto”, é o filólogo. Segundo 
Picchio (1979, p. 234), “filólogo é quem, utilizando todos os instrumentos 
dos quais pode dispor, estudando todos os documentos, se esforça por pe-
netrar no epistema que decidiu estudar, procurar a voz dos textos e de um 
passado que já não considera sufocado pelos estados sobrepostos”. Ainda so-
bre essa questão, Janotti (2005, p. 21) esclarece que “conhecer o contexto da 
produção [do texto]; descobrir o seu sentido próprio; localizar seus modos 
de transmissão, sua destinação e suas sucessivas interpretações”, é ponto im-
portante para o entendimento de problemas e procedimentos pertinentes à 
compreensão das fontes. Essa afirmativa da autora corrobora a necessidade de 
intervenção do trabalho filológico na preparação das fontes documentais para 
estudos científicos.

Assim, deixamos claro que nossa proposta de estudo pertence ao rol da 
linguística histórica e, portanto, os procedimentos utilizados na preparação 
das fontes primárias devem se basear nos preceitos científicos e rigor filológico 
da crítica textual.

3 Instrucções militares que contém os princípios geraes de tactica 

A primeira fonte documental selecionada intitula-se Instrucções militares 
que contém os princípios geraes de tactica e encontra-se sob a cota I-14,01,039 
na Divisão de Manuscritos da FBN-RJ, em forma de livro. A autoria do do-
cumento é atribuída a Antônio José Batista de Sá Pereira Carneiro e data de 
1769. Acredita-se, por várias referências presentes no texto, que seja de Portu-
gal, sem maiores especificações de áreas ou cidades. Este material é constituí-
do de 91 fólios de papel dispostos do seguinte modo:
• 1 fólio relativo à folha de guarda, com inscrições do título somente em seu 

recto;
• 2 fólios que compõem uma parte do texto intitulada de prospecto, conten-

do o segundo fólio somente inscrições em seu recto;
• 1 fólio relativo ao prólogo escrito em recto e verso;
• 2 fólios de dedicatória, não sendo o segundo fólio escrito no verso;
• 9 fólios de mapas, figuras e desenhos que ilustram a execução e formação 

dos movimentos estratégicos estipulados ao longo do texto;
• 76 fólios escritos todos em recto e verso, correspondentes às instruções e 

princípios gerais de tática militar.
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Não há numeração de página em nenhum fólio dessa fonte documental. 
O texto está dividido em cinco capítulos e estes, por sua vez, em artigos. O 
primeiro capítulo tem três artigos, o segundo se constitui de seis, o terceiro de 
três, o quarto de oito e, por fim, o quinto de seis. Ambas as divisões encon-
tram-se indicadas por algarismos romanos e seguidas de índice.

A capa da encadernação é feita em cartão e mede 165 x 215 mm. O lom-
bo, que tem aproximadamente 32 mm, é arredondado e possui o nome do 
autor escrito em letras douradas, abreviando os sobrenomes, com exceção do 
último. Já a dimensão dos fólios que contêm as instruções propriamente ditas 
é de 155 x 205 mm. Todas as margens (superior, inferior, esquerda e direita) 
são marcadas a lápis de cor avermelhada em todos os fólios escritos, seja em 
recto, seja em verso. A mancha ou caixa de texto tem dimensão variável entre 
145 e 140 mm x 195 e 190 mm, espaço que consegue dispor, em média, de 
um total de 19 a 25 linhas em coluna única. O texto não faz uso de reclamos; 
esse recurso aparece tão somente em dois fólios da documentação e de formas 
distintas: a primeira incidência por indicação de sílaba e a outra por repetição 
de palavra. As duas aparições localizam-se dentro da caixa de texto. Os fólios 
relativos aos mapas, figuras ou desenhos têm dimensão maior que os demais: 
possuem de 305 a 320 mm x 205 mm e encontram-se dispostos ao final do 
livro, seguindo os fólios das instruções. Somente há marcas do carimbo da 
Real Biblioteca Nacional e essas aparecem tanto no recto quanto no verso de 
alguns fólios, de maneira descontínua e aleatória. O códice está em bom esta-
do de conservação, apesar de possuir algumas poucas marcas de papirófagos.

4 Elementos de tactica para a infantaria

A segunda fonte documental selecionada intitula-se Elementos de tactica 
para a infantaria e encontra-se sob a cota I-13,04,026 na Divisão de Manus-
critos da FBN-RJ, em forma de livro. A autoria do documento é atribuída 
ao conde de Oeynhausen e data de 1885. O texto foi escrito em português 
pelo próprio conde, que desempenhava função de comandante de tropas em 
Portugal e assessorava seu primo, o conde de Lippe, nas viabilidades e ações de 
reforma na estrutura do exército português. O texto foi escrito em Portugal, 
sem maiores especificações de áreas ou cidades. Esse material é constituído de 
88 fólios de papel dispostos do seguinte modo:
• 1 fólio relativo à folha de guarda, com inscrições do título somente em seu 

recto;
• 1 fólio em branco;
• 1 fólio de dedicatória, escrito em recto e verso;
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• 3 fólios relativos ao prólogo, sendo os 2 primeiros escritos em recto e verso, 
e o último somente em recto até a metade do cartáceo. O prólogo está 
escrito em língua francesa;

• 36 fólios de mapas, figuras e desenhos que ilustram a execução e formação 
dos movimentos estratégicos estipulados ao longo do texto;

• 46 fólios escritos todos em recto e verso, correspondentes às instruções e a 
princípios gerais de tática militar.
As páginas estão numeradas com algarismos arábicos na margem superior 

direita somente nos fólios que constituem o texto das instruções. Todos os 
demais encontram-se em branco. O texto está dividido em cinco seções nu-
meradas com algarismos arábicos em sua forma ordinal e seguidas de índice.

A capa da encadernação é feita em cartão e mede 367 x 231 mm. O lom-
bo, que tem aproximadamente 380 mm, é reto e não possui nada escrito. Já a 
dimensão dos fólios que contêm as instruções propriamente ditas é de 360 x 
225 mm. Todas as margens (superior, inferior, esquerda e direita) são marca-
das a lápis de cor avermelhada em todos os fólios escritos, seja em recto, seja 
em verso. A mancha ou caixa de texto tem dimensão variável entre 280 e 285 
mm x 175 e 180 mm, espaço que consegue dispor, em média, de um total de 
22 a 25 linhas em coluna única. Há no texto uso de reclamos e esse recurso 
aparece na documentação de forma sistemática e única: fora da mancha e in-
dicando a primeira sílaba da primeira palavra do fólio seguinte. Alguns fólios 
relativos aos mapas, figuras ou desenhos têm dimensão maior que os demais, 
possuem variações de 360 a 365 mm x 225 a 450 mm e encontram-se dispos-
tos ao final do livro, seguindo os fólios das instruções. Somente há marcas do 
carimbo da Real Biblioteca Nacional, e estas só aparecem no recto de maneira 
contínua em todos os fólios ímpares. A única exceção faz-se ao [Fl 52v], em 
que o carimbo aparece marcando o final do texto. O códice está em bom es-
tado de conservação.
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5 Escolha do tipo de edição

A terceira preocupação está centrada no tipo de edição que deveríamos uti-
lizar para os propósitos estabelecidos neste trabalho. Os estudos de linguística 
histórica, história da língua e historiografia têm em seu cerne o mesmo objeto 
de estudo: os textos escritos da documentação remanescente. Assim, uma má 
formulação ou alterações significativas dos textos originais podem ocasionar 
problemas em pesquisas dessas áreas. Segundo Maia (2012, p. 539),

sob o ponto de vista qualitativo, a autenticidade é uma exigência decisiva: se se 
pretende utilizar os materiais para o estudo de história da língua, as edições devem 
satisfazer as necessidades de uma linguística histórica empírica e, por esse motivo, 
devem reflectir fielmente as características linguísticas dos manuscritos, uma vez 
que nelas se reflectem as marcas de variação da língua da época. As edições elabo-
radas com outro tipo de motivações e destinadas a outro tipo de público levaram 
frequentemente os editores a regularizar e a “corrigir” os textos que transcrevem, 
ferindo a autenticidade e inviabilizando a reconstrução de fenômenos de mudan-
ça linguística nos diferentes níveis de análise.

Deste modo, a crítica textual apresenta-se como disciplina de suma impor-
tância para o estudo do texto nas abordagens já referidas. Realizar edições de 
textos, principalmente dos pertencentes aos períodos antigos das línguas, é 
uma necessidade de/para os historiadores da língua e os linguistas. Nas pala-
vras de Silva (2006, p. 13), “sem dúvida, para quem hoje usa e tem a oportu-
nidade de refletir sobre a língua que usa, alguma informação histórica passada 
é um instrumento útil para abrir caminhos para o conhecimento de sua lín-
gua”. Desta forma, observa-se a premência da atuação da crítica textual nesse 
contexto científico.

A crítica textual tem como objetivo principal, segundo Cambraia (2005), 
a restituição da forma genuína dos textos. Um texto, ao ser reproduzido, por 
muitas vezes não condiz com o original. Isto quer dizer que a cópia, geralmen-
te, contém traços que podem ter surgido de acordo com a visão de quem co-
piou ou, até mesmo, por adaptações que lhe pareceram necessárias. Isso pode 
ocorrer, por exemplo, para tornar a mensagem mais clara ou para a correção 
de um suposto erro.

Ainda de acordo com Cambraia (2005, p. 91), os tipos de edição podem, 
também, ser baseados na forma de estabelecimento do texto e são distribuí-
das em edições monotestemunhais (baseadas em apenas um testemunho de 
um texto) e politestemunhais (baseadas no confronto de dois ou mais teste-
munhos de um mesmo texto). Em nossa proposta trabalhamos com edições 
monotestemunhais, pois não traçamos como meta o confronto de mais de 
um testemunho e tampouco centramos nosso foco em levantar quantos são os 
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testemunhos existentes das fontes ou onde eles se encontram. Segundo a pro-
posta de Cambraia (2005, p. 91-103), as edições monotestemunhais podem 
ser divididas conforme o quadro abaixo.

Quadro 1: Tipos de edições monotestemunhais

Tipos de edição Características

Fac-similar
Reproduz-se a imagem de um testemunho somente através de meios 
mecânicos, como fotografia, xerografia, escanerização, etc.

Diplomática
Faz-se a transcrição exata do que está escrito no modelo, preservando, por 
exemplo, sinais abreviativos, sinais de pontuação, paragrafação, separação 
vocabular, etc.

Paleográfica
Não é tão fiel ao modelo como a diplomática, fazendo assim com que a leitura 
seja mais fácil para o leitor que não é especialista.

Interpretativa
É a mais acessível de todas porque o texto passa por um processo de 
uniformização gráfica e oferece ao público um texto mais apurado. Os 
elementos estranhos à sua forma genuína vêm claramente assinalados.

A intenção das edições realizadas sob os preceitos da crítica textual é tornar 
o texto acessível ao público leitor. Além disso, faz-se mister ressaltar que a 
acessibilidade deve levar em conta a especificidade do público a quem é des-
tinada a edição e os propósitos de realização desta. Ainda que a facilitação da 
leitura seja uma das metas a serem alcançadas, não se pode desprezar a siste-
maticidade da metodologia. De acordo com Silva (2008, p. 15),

no que se refere à metodologia, deve-se ressaltar que não se pode nem se deve 
utilizar qualquer edição de texto do passado para a análise histórico-diacrônica: 
a edição tem de ser feita com rigor filológico e com o objetivo claro de servir a 
estudos linguísticos; há edições úteis ao historiador ou ao estudioso da literatura 
ou ao chamado grande público, mas que, contudo, não devem ser usadas para 
estudos de história linguística.

Assim sendo, o tipo de edição a ser utilizada para estudos linguísticos deve 
atender, primeiramente, ao linguista e seus anseios.

Além disso, a viabilidade de nossa pesquisa é determinada por certas van-
tagens, tais como as condições propícias para a realização da edição. Primei-
ramente, o acesso direto aos manuscritos não foi tarefa difícil, pois, além da 
acessibilidade geográfica à documentação, contamos também com a permis-
são para o manuseio das fontes originais. Já que os manuscritos se encontram 
em excelente estado de conservação, o acesso às informações neles contidas 
foi, com poucos problemas de caráter paleográfico, relativamente fácil. Por 
se tratar de documentação remanescente dos séculos XVIII e XIX, o conhe-
cimento de natureza codicológica que tínhamos foi suficiente para a realiza-
ção de um trabalho que pudesse reproduzir com fidelidade as características 
dos originais. Ademais, já que as edições foram realizadas já vislumbrando 
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os objetivos a serem alcançados, soube-se cuidar para que não se perdessem 
dados e informações relevantes no momento de editar a documentação. Esse 
cuidado é importante, pois, segundo Cambraia (1999, p. 14):

A viabilização dos estudos diacrônicos depende, sem dúvida, da realização de edi-
ções rigorosas e fidedignas, que ofereçam o máximo possível de informações sobre 
o texto, reproduzindo, na medida do possível, todas as características do original e 
efetuando apenas aquelas intervenções que se fizessem necessárias para a inteligi-
bilidade do texto (como, por exemplo, o desdobramento de abreviaturas).

A partir das palavras do autor, percebe-se que as edições devem ser rigo-
rosas e buscar a fidedignidade da reprodução do maior de número de infor-
mações que possam ser extraídas do texto. Como os objetivos para a nossa 
edição já estão bem delimitados e sabemos que o nosso principal público-alvo 
são linguistas, partilhamos da opinião de Cambraia, que estabelece a edição 
semidiplomática (ou paleográfica, ou paradiplomática, ou diplomático-inter-
pretativa) como a mais adequada. Isto se deve ao fato de esse tipo de edição 
respeitar o máximo possível as características originais das fontes e de intervir 
o editor em pequena escala, apenas no intuito de desfazer a dificuldade de 
leitura do público. Ainda conforme o autor (2005, p. 95), além de as inter-
ferências consistirem em “um grau médio de mediação, pois, no processo de 
reprodução do modelo, realizam-se modificações para o tornar mais apreensí-
vel por um público que não seria capaz de decodificar características originais, 
tais como os sinais abreviativos”, todas aparecem devidamente assinaladas e 
estão embasadas em justificativas de cunho linguístico.

Neste tipo de trabalho filológico não há como desvincular o conhecimento 
linguístico do editor. As escolhas efetuadas para a realização da edição de tex-
tos de tempos pretéritos têm, em sua maior parte, embasamento linguístico 
direcionado ao tipo de pesquisa que se quer realizar:

o filólogo que pretenda estabelecer uma edição deve possuir boa formação linguís-
tica e sólidos conhecimentos da língua e da sua história, a fim de saber tratar as 
variantes linguísticas oferecidas pelo texto. Se a língua é variável em qualquer mo-
mento de sua trajectória no tempo, o editor não pode, na sua transcrição, desprezar 
a variação manifestada no texto, devendo, também na questão do desdobramento 
de abreviaturas, ter presente a variação que a língua da época podia apresentar em 
qualquer nível linguístico. Para que esse texto possa vir a servir de fonte para o estu-
do e conhecimento da história da língua, a edição deve reflectir fielmente a variação 
linguística presente no manuscrito, uma vez que actualmente no estudo histórico 
da língua não é possível deixar de considerar os seus efeitos. (MAIA, 2012, p. 540).

Como nosso objetivo é trabalhar com o léxico desse material, muitas op-
ções surgiram no momento de realizar as edições do corpus. Assim sendo, 
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todos os direcionamentos assumidos e configurados como normas para as edi-
ções dos textos não desprezam ou minimizam, em hipótese alguma, questões 
de variação. Inclusive, dentro da proposta de estudo da variação de caráter so-
cioterminológico, Faulstisch (1995, p. 285) prevê que os registros de variantes 
dos termos são importantes para o entendimento dos contextos sociais, situa-
cionais, espaciais e linguísticos.

6 Considerações finais

Com este trabalho, apresentamos dois manuscritos militares pertencentes 
ao acervo da Divisão de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro (FBN-RJ). Além disso, é importante ressaltar que, para se chegar 
a esses dois manuscritos, foi necessário estabelecermos metas para explorar o 
acervo disponível na instituição. Também esperamos ter fomentado caminhos 
para a reflexão sobre como editar textos manuscritos, levando-se em conta os 
diversos fins para os quais eles podem servir.

Referências

ALPÍZAR CASTILLO, Rodolfo. Ideas sobre el trabajo terminográfico. In: 
MATEUS, Maria Helena; CORREIA, Margarida (Coord.). Terminologia: 
questões teóricas, métodos e projectos. Mira; Sintra: Europa-América, 
1998, p. 97-119.

AUBERT, Francis Henrik. Língua como estrutura e como fato histórico-
social: consequências para a terminologia. In: ALVES, Ieda Maria 
(Org.). A constituição da normalização terminológica no Brasil. São Paulo: 
Humanitas/FFLCH/USP, 2001.

BURKE, P.; PORTER, R. História social da linguagem. São Paulo: Unesp, 
2001.

CAMBRAIA, César Nardelli. Subsídios para uma proposta de normas de 
edição de textos antigos para estudos lingüísticos. In: I Seminário de 
Filologia e Língua Portuguesa. São Paulo: FFLCH-USP, 1999, p.13-23.

  ______. Introdução à crítica textual. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
FARACO, Carlos Alberto. Lingüística histórica. São Paulo: Ática, 1991.
FAULSTISCH, Enilde. Terminologia: disciplina da nova era. Revista Ciência 

da Informação, Brasília, v. 24, n. 3, p. 356-363, set.-dez. 1995.
_____. Variação terminológica: algumas tendências no português do Brasil. 

In: Cicle de conferencies 96-97: lèxic, corpus i diccionaris. Barcelona: 
Universitat Pompeu Fabra, 1998.



An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

73

GABAS JR., Nilson. Linguística histórica. In: MUSSALIM, Fernanda; 
BENTES, Anna Christina (Org.). Introdução à linguística: domínios e 
fronteiras. São Paulo: Cortez, 2006, v. 1.

GONÇALVES, Eliana Correia Brandão. Homens e armas: um estudo 
semântico em crônicas de Fernão Lopes. Tese (Doutorado em Letras e 
Linguística). Salvador: Instituto de Letras - UFBA, 2007. 

JANOTTI, Maria de Lourdes. O livro Fontes Históricas como fonte. In: 
PINSKY et al. Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 9-22.

KRESS, G. Genre as social process. In: COPE, B.; KALANTZIS, M. 
(Org.). The powers of literacy: a genre approach to teaching writing. 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993, p. 22-37.

LABOV, William. Building on empirical foundations. In: LEHMANN, 
W. P.; MALKIEL, Yakov (Ed.). Perspectives on historical linguistics. 
Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1982.

______. Principles of linguistic change: internal factors. Cambridge: 
Blackwell, 1994.

______. Principles of linguistic change: social factors. Cambridge: Blackwell, 
2001.

LASS, Robert. Historical linguistics and language change. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997.

MAIA, Clarinda. Linguística histórica e filologia. In: LOBO, Tânia et 
al. Rosae: linguística histórica, história das línguas e outras histórias. 
Salvador: EdUFBA, 2012, p. 533-542.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: configuração, dinamicidade 
e circulação. In: KARWOSKI, Acir Mário, GAYDECZKA, Beatriz; 
BRITO, Karim Siebeneicher. Gêneros textuais: reflexões e ensino. São 
Paulo: Parábola, 2011, p. 17-31.

______. Caminhos da linguística histórica: ouvir o inaudível. São Paulo: 
Parábola, 2008.

MOTTA-ROTH, Désirée. Questões de metodologia em análise de gêneros. 
In: KARWOSKI, Acir Mário, GAYDECZKA, Beatriz; BRITO, Karim 
Siebeneicher. Gêneros textuais: reflexões e ensino. São Paulo: Parábola, 
2011, p.153-173.

PICCHIO, Luciana Stegnano. A lição do texto: filologia e literatura. Lisboa: 
Edições 70, 1979.

SANTOS, Helio Tenorio dos. A ordem unida na evolução da doutrina 
militar: da Antiguidade à atualidade. Resende: Academia de História 
Militar Terrestre do Brasil, 2000.

SELVAGEM, Carlos. Portugal militar: compêndio de história militar e naval 
de Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999.



74

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

SILVA, Rosa Virgínia Mattos e. O português arcaico: fonologia, morfologia e 
sintaxe. São Paulo: Contexto, 2006.

SOUZA, Ivan Pereira de Souza. Do engenho à usina: estudo diacrônico da 
terminologia do açúcar. Dissertação (Mestrado em Filologia e Língua 
Portuguesa). São Paulo: FFLCH-USP, 2007. 



Documento monástico no 
acervo da Biblioteca Nacional: 

o dietário do Mosteiro de  
São Bento da Bahia

Alícia Duhá Lose
Professora doutora na Universidade Federal da Bahia. Grupo de pesquisa 

em Crítica Textual da Fundação Biblioteca Nacional. Centro de Pesquisa e 
Documentação do Livro Raro, Mosteiro de São Bento da Bahia.



Resumo

O presente artigo tem como objetivo indicar a presença de e discutir uma cópia manus-
crita de um documento de grande relevância para o Mosteiro de São Bento da Bahia no 
acervo de manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Trata-se do “Dietario 
das vidas e mortes dos monges, q fallecerão neste mosteiro de S. Sebastião da Bahia da 
Ordem do Principe dos Patriarchas S. Bento”, que “dá notícia de 284 religiosos falleci-
dos, abrangendo desde o anno de 1591 até 1815”. O manuscrito se encontra em “Cópia 
moderna. In-fol. de 311 ff. não num.” Tal documento consta do Catálogo da exposição 
de história do Brasil, realizada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro em 1881. Esse 
documento, que já foi objeto de investigação da autora deste artigo, agora é descrito em 
minúcias através de um cotejo entre o original e as cópias existentes na Bahia e no Rio 
de Janeiro.

Palavras-chave: Dietário das vidas e mortes. Mosteiro de São Bento da Bahia. Manuscrito. 
Biblioteca Nacional (Brasil). CEHB.

Abstract

The article aims to call attention to and discuss the handwritten copy of a very important 
document for the Monastery of São Bento of Bahia, held in the manuscript collection 
of the National Library of Rio de Janeiro. The title is “Dietario das vidas e mortes dos 
Monges, q fallecerão neste Mosteiro de S. Sebastião da Bahia da Ordem do Principe dos 
Patriarchas S. Bento”, which “gives news of 284 deceased religious men, between 1591 
and 1815”. The manuscript is a “modern copy. In-fol. with 311 unnumbered ff.” The 
document was published in the Catalogue of the exhibition on the history of Brazil, held at 
the National Library of Rio de Janeiro in 1881. The document, which has been under 
investigation by the author of this article, is now described in detail. The original is com-
pared to the copies existing in Bahia and Rio de Janeiro.

Keywords: Register of lives and deaths. Monastery of São Bento of Bahia. Manuscript. Na-
tional Library (Brasil). CEHB.



Em 2 de dezembro de 1881, tendo à frente o bibliotecário e filólogo sr. 
dr. Benjamin Franklin Ramiz Galvão, a Biblioteca Nacional (BN) inaugurou 
a Exposição de História do Brasil, organizada em homenagem a d. Pedro II. 
Foi a maior exposição bibliográfica e iconográfica do país e sobre o país. Dessa 
exposição foi elaborado e publicado no Rio de Janeiro pela Typ. G. Leuzinger 
& Filhos o Catálogo da exposição de história do Brasil, mais conhecido como 
CEHB (BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1981). Dada 
sua importância, essa obra magistral foi reeditada em 1981 pela Editora da 
Universidade de Brasília, sendo o tomo 2 da Coleção Temas Brasileiros e, 
em 1998, novamente reeditada pelo Senado Federal, sendo o volume 10 da 
Coleção Brasil 500 anos, ambas edições fac-similares trazendo a introdução 
de José Honório Rodrigues e apresentação feita pelo dr. B. F. Ramiz Galvão. 
Hoje, o CEHB encontra-se disponível em versões digitais em incontáveis sites 
de bibliotecas mundo afora.

Segundo consta na abertura do Catálogo,

A Exposição de Historia do Brazil, feita pela Bibliotheca Nacional do Rio de 
Janeiro, é a execução d’um pensamento patriotico do ex.mo sñr. conselheiro barão 
Homem de Mello. A esse pensamento demos corpo, propondo ao Governo os 
meios de realiza-lo, e pondo á disposição de tão nobre causa não só os grandes 
recursos da Bibliotheca, sinão tambem a actividade e as provadas habilitações dos 
empregados d’este estabelecimento [...] Não foi illusoria a esperança; a Exposição 
é um facto na historia litteraria do paiz, e o seu catologo vê hoje a luz da publici-
dade, para dar aos coêvos e vindouros idea dos nossos trabalhos e do manancial 
que pudemos reunir. (GALVÃO, 1981, p. V).

A grandiosidade e os propósitos da exposição, assim como o espírito da 
época, ficam claros nas palavras de Ramiz Galvão ao afirmar que 

O catalogo da presente Exposição não é pura e simplesmente um indicador de 
livros, paineis, estampas ou medalhas. Tanto quanto no-lo permitiram o espaço 
e o tempo, vae nelle um esbôço de bibliographia historica brazileira, considerada 
historia em sua maior amplitude, e não exquecidos os documentos subsidiarios 
que a-podem esclarecer. Para completar trabalho de tão grande folego justo é que 
ainda concorram os que se-interessam pela patria. (GALVÃO, 1981, p. V). 

No material apresentado nesse grande intento não estavam apenas obras 
pertencentes ao acervo da própria Biblioteca Nacional. Para completar o qua-
dro desejado para compor o panorama da “bibliographia historica brazileira”, 
foram requisitadas obras de todas as partes do Brasil; porém, a aquiescência à 
solicitação não foi tão significativa quanto desejado. Vê-se que 
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Neste primeiro tentamen faltou muito o concurso dos particulares, e devo confes-
sar que das provincias do Imperio pouquissimo nos-foi remettido; d’ahi os claros 
em certos periodos, d’ahi as collecções incompletas, e a insufficiencia de noticias 
em relação a factos particulares de historia local. Por isso mesmo mais dignos de 
alto aprêço e profundo reconhecimento foram os contingentes recebidos do Pará, 
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Minas-Geraes, − assim como as informações 
ministradas por muitas Camaras Municipaes do Imperio, que acudiram pressu-
rosas ao pedido que lhes-haviamos feito em circular de 2 de janeiro de 1881. 
(GALVÃO, 1981, p. VI).

O Catálogo, assim como a exposição o foi, é organizado por classes, sendo 
a Classe IV destinada à Historia Ecclesiastica, que, por sua vez, encontra-se 
dividida em: A Egreja Brazileira em geral; Historia das Dioceses; Historia das 
missões (A- Missões do Brazil em Geral e B- Historia das missões em parti-
cular) e Historia das Ordens Religiosas, sendo que o item b, entre as páginas 
807 e 808, trata da Ordem Benedictina. Nessa subclasse da Classe IV, vê-se 
que compuseram a exposição os itens:

9346 – Elogio dos... abbades geraes da Congregação Benedictina do reyno de 
Portugal, e principado do Brazil... Seu autor o p. fr. Thomaz de Aquino & Porto, 
na Off. de Granc. Mendes Lima, 1767, in-4º. (B.N.)
Traz no fim uma charta – a Noticia da provincia do Brazil.
9347 – Chronica do Mosteiro de Nossa Senhora de Montserrat da Paraybha, or-
ganisada por Joaquim José da Silva Castro, em face dos documentos que lhe forão 
franqueados pelo Abbade do mesmo Mosteiro Fr. José da Exaltação Marques. 
1857. (B.N)
Autographo. In-fol. de 29ff não num.
Foi impressa na “Rev. do Inst.”, XXVII (1864), p. 1ª, pg. 119.
9348 – Dietario das vidas e mortes dos Monges, q fallecerão neste Mosteiro de S. 
Sebastião da Bahia da Ordem do Principe dos Patriarchas S. Bento. (B.N.).
Dá notícia de 284 religiosos fallecidos, abrangendo desde o anno de 1591 até 
1815.
Cópia moderna. In-fol. de 311 ff. não num.
9349 – Traslado da doação da egreja de Nossa Senhora da Graça feita a este Con-
vento (de S. Bento) por Catharina Alvares Paraguassú e das terras circumvizinhas 
e o mais que della constará a qual doação foi feita na era de 1586 (16 de Julho). 
V. Mello Moraes, Brazil Historico, I, pg. 124 (B.N.)
D. Joanna T. de Carvalho possue uma copia auth. de 1866, in-fol. de 5ff.
9350 – Diligencia feita no Mosteiro de S. Bento da cidade da Bahia, 1764. (B.N.)
cópia moderna. In-fol. 7 ff. innum.
9351 – Collecção dos titulos de todos os bens, que possue este Mosteiro de S. 
Bento da Cidade da Bahia, 1766. (B.N.)
copia moderna. In-fol. de 27 ff. não num.
9352 – Discurso que, em 17 de Setembro de 1835, recitou o sr. d. Romualdo 
Antonio de Seixas, arcebispo da Bahia ... no acto em que lançou o Habito de S. 
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Bento a dez noviços &. Bahia, Typ. G. Leuzinger & Filhos, 1879, in-8º de 146 
pp. (B.N.)
9354 – Manifestação ao respeitavel publico pelos Monges Benedictinos (Por fr. 
Arsenio da Natividade Moira), Rio de Janeiro, Typ. Americana de I. P. da Costa, 
1833, in-4º de 48 pp. (B.N.)
9355 – Memoria documentada offerecida á Nação Brazileira, seus Augustos Re-
presentantes, e Imperial Governo, por um brazileiro amigo de sua patria, sobre o 
melhoramento, ou reforma das ordens regulares, e em particular dos Benedictinos 
do Brazil &. Rio de Janeiro, Typ. de Seignot-Plancher e Cª, 1834, in-4º peq. (B.N.)
9356 – O mosteiro de N.S. do Monteserrate do Rio de Janeiro da Ordem do Patr. 
S. Bento, por A. F. Dutra e Mello. V. Minerva Brasil, III (1845), pg. 151 (B.N.)
9357 – O Mosteiro de S. Bento. V. Guanabara, III (1856), pg. 337-340 (B.N.)
9358 – A ordem Benedictina aos altos poderes do Estado (por frei José da Puri-
ficação Franco, D. Abbade, que assig.). Rio de Janeiro, Typ. do Diario do Rio de 
Janeiro, 1869, in-4º de 8 pp. (B.N.)
9359 – A conversão dos bens das ordens regulares em apolice da divida publica 
intransferiveis. Rio de Janeiro, Typ. Universla de E & H. Laemmert, 1870, in-8º de 
84 pp. (B.N.)
9360 – O d. abbade de São Bento (fr. José da Purificação Franco) e o aviso de 27 
de Outubro de 1870. Rio de Janeiro, Typ. do Diario do Rio de Janeiro, 1871, in-4º 
de 21 pp. (B.N.)
9361 – O d. abbade de S. Bento ao Corpo legislativo. Rio de Janeiro, Typographia 
do Diario do Rio de Janeiro, 1871, in-4º (B.N.)
Assign.: Fr. José da Purificação Franco

Dentre esses itens, interessa-nos o de número 9348, “Dietario das vidas e 
mortes dos Monges, q fallecerão neste Mosteiro de S. Sebastião da Bahia da 
Ordem do Principe dos Patriarchas S. Bento”, que, segundo o próprio catálo-
go informa, “dá notícia de 284 religiosos fallecidos, abrangendo desde o anno 
de 1591 até 1815”. Tal documento encontra-se em “Cópia moderna”, em 
formato in-fol. de 311 f. com numeração posterior feita a lápis, na margem 
superior externa, apenas no recto.

Conforme já observamos em trabalho anterior,

O Dietário traz informações sobre a história do Mosteiro, desde a sua fundação, 
em 1581, até o ano de 1815. Esta história é contada através do resumo da vida 
de cada um dos monges que passou por ali ao longo desses anos. (LOSE et al., 
2009, p. 23).

Ao longo dos fólios que compõem o “Dietario”, aparecem histórias co-
muns e histórias surpreendentes. Desta forma, ao início dos relatos, lê-se a 
seguinte advertência:



80

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

Em cumprim.
to
 ao decreto do <†> [↑SSmº] P.e Urbano oitavo, protesto q’ nestas 

vidas de Monges, q’ escrevo, q.do referir algum caso milagroso, algum beneficio 
especial de Deos; e quando disser, q’ passarão a Bemaventurança, e da m.ma sorte 
quando fallar algumas veses nesta palavra Santo, q’ tudo isto he disendo respeito 
– aos costumes, e nas acções, e não as pessõas, e q’ tambem não paraq’ se lhe de)) 
outro credito, mais do que aquelle, que mereceo a fé humana.

O tom de todo relato é de bastante comoção religiosa. Os monges são elen-
cados por ordem cronológica de falecimento, relatando-se, de forma breve, a 
vida e as obras religiosas de cada um; indicando local de nascimento, de pro-
fissão, suas funções na vida monástica, motivos de sua morte e os detalhes de 
seus últimos momentos; assim como a data de sua morte e o nome do abade 
da época em questão. 

Acrescentem-se a isso, em alguns momentos, narrativas mais alongadas quando 
há casos peculiares a apresentar. Percebe-se, por vezes, uma tendência ao milagro-
so, como são os casos de diversos monges que foram surpreendidos pelos irmãos 
já mortos que voltavam, por vezes, para pedir oração, perdão ou, simplesmente, 
desculpas. Reafirmamos aqui o que já notamos em outra oportunidade:

A maioria dos relatos, no entanto, denota que as vidas ali relatadas eram de pes-
soas simples, trabalhadoras e que pregavam incondicional obediência à Regra de 
São Bento e aos ensinamentos de Deus, vivendo uma vida regrada e plena de 
sacrifícios (cilícios, orações, penitências, etc.) e de muito trabalho em função da 
sua comunidade e do próximo. (LOSE et al., 2009, p. 26).

Através do “Dietario”, compreende-se um pouco mais dessa instituição 
multissecular, espalhada pelos quatro cantos do mundo, que é a Ordem de 
São Bento.

Esse documento, cujo original pertencente ao Arquivo Histórico do Mostei-
ro de São Bento da Bahia, foi objeto de pesquisas de um pós-doutorado (LOSE 
et al., 2009), duas iniciações científicas e dois bacharelados (SANCHES, 2010; 
OLIVEIRA, 2010), sendo posteriormente editado diplomaticamente com fi-
nanciamento da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia em coedição da Edi-
tora da Universidade Federal da Bahia e do Mosteiro de São Bento da Bahia.

Pelo CEHB, vê-se que a Biblioteca Nacional possui, pelo menos desde 
1881, uma cópia também manuscrita desse documento, que pertence a um 
gênero primordial para os mosteiros beneditinos e, por isso, produzido e uti-
lizado até hoje, pois o “Dietario” é um documento de uso quotidiano nos 
mosteiros. Há um costume milenar, na vida dos mosteiros, que ainda perdura 
em nossos dias: lê-se, diariamente, o relato da vida dos monges que faleceram 
naquele mosteiro. No Mosteiro de São Bento da Bahia essa leitura ocorre 
durante a refeição da noite. O monge que ocupa a função de hebdomadário 
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(noticiador/leitor) lê para os demais o relato da vida dos monges que falece-
ram, ao longo dos séculos, naquele dia do mês. Ao final da leitura, são men-
cionados os monges cujo aniversário de morte ocorre no dia seguinte. Isso é 
feito para que constem já das primeiras orações dos irmãos no dia seguinte. 

A prática de redação e da leitura deste tipo de documento remonta aos 
primeiros séculos de existência dos mosteiros beneditinos. No caso do “Die-
tario do mosteiro de São Bento da Bahia”, essa leitura diária foi feita, durante 
muitos anos, diretamente a partir do documento original. Sendo assim, em 
função do uso contínuo e com o passar do tempo, o documento, encaderna-
do em um volume, foi ficando bastante desgastado; sendo assim, dele foram 
feitas, pelo menos, mais três cópias, duas manuscritas e uma datilografada.

No catálogo da Biblioteca Nacional, o exemplar leva a notação 10,02,002. 
O documento da BN apresenta encadernação em meia capa em papel fan-
tasia marrom, bege e verde, com lombada e cantoneiras em couro tingido 
de verde escuro. 

Fig. 1. Cópia do Dietário da BN:  
encadernação. Fonte: BNDigital.

A lombada apresenta cinco entrenervuras dispostas da seguinte maneira: 
florão dourado/DIETARIO DO MOSTEIRO DE S. BENTO DA BAHIA/
florão/florão/florão. A folha de guarda é de papel marmorizado nas cores bran-
co, marrom, preto e verde. No verso da capa há dois selos da BN sobrepostos, 
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mas deixando entrever as seguintes informações: no selo de baixo: [?] DC 
XXXIII / 28-5; e no selo de cima: I-5-2-Nº 34.

No verso da guarda volante vê-se, lançado na diagonal em direção à apara 
superior externa, escrito a lápis de cor azul-marinho: “Cod [abreviatura de 
códice] DC. XXXV / 28-8”; esta inscrição está anulada com lápis grafite e 
abaixo, com grafite, está escrito: “Cod DC XXXIII / 28-5”.

Fig. 2. Cópia do Dietário da BN:  
verso da guarda-volante. Fonte: BNDigital.

Na primeira folha do primeiro caderno, na falsa folha de rosto, aparecem, 
escritas com grafite, as seguintes anotações:

nº 1 ------ 9.348 C.E.H.B.
nº 2 ------9.350 “
nº 3 -----9.351 “
3 docs?

Segue-se a isso o carimbo molhado da BN/Secção de Manuscritos em cor 
preta, formato oval.

Fazendo-se uma análise física, percebe-se que o documento passou por 
restauro e que a encadernação não é original, pois, atualmente, encontram-se 
encadernados juntos os documentos 9.348, 9.349 e 9351 do CEHB. 

Após a falsa folha de rosto há outra folha colada sobre uma das folhas do 
caderno, em que se lê, em escrita caligráfica em tinta ferrogálica, em disposi-
ção centralizada:
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Conventos
Igrejas
Religião
Ordens 3as

Bahia

Segue-se a isso o carimbo da BN/ Secção de manuscritos (em tinta preta 
em formato oval). Na margem superior direita, a lápis, lê-se “nº 7”.

No que seria a folha de rosto (em papel de gramatura média, pautado 
a lápis grafite, com carimbo redondo BIBLIOTECA NACIONAL/Rio de 
Janeiro, em tinta preta), lê-se “nº 9348 do Cat da Exp. [a lápis grafite] nº 1 
[lápis azul]”, seguido do carimbo redondo BIBLIOTECA NACIONAL/Rio 
de Janeiro, em tinta preta. Abaixo, centralizado, lê-se:

Dietario
dos
Monges do
Mosteiro [carimbo da BN/ Secção de manuscritos]
de
S. Bento
da
Bahia

Após o fólio 1, em folha avulsa de papel pautado, dobrada na vertical, há 
uma lista com o título “Dietario da Bahia”, com sublinhado duplo em lápis 
azul. Essa tira de papel apresenta uma lista cronológica de alguns monges 
arrolados no dietário, com seus respectivos nomes, números de ordem no 
documento e ano de morte. 

Fig. 3. Cópia do Dietário da BN:  
tira de papel encartada. Fonte: BNDigital.
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Encartadas e coladas no início do miolo encontram-se duas folhas peque-
nas com texto manuscrito em bico de pena metálico em tinta preta. No pri-
meiro se lê:

Testamento
No Capítulo geral de 1581, celebrado em Lisboa, pedirão os moradores da cide. 
da Bahia, lhes mandassem monges desta nova reforma para sua consolação, e que 
ficava á conta do seu cuidado o que lhe fosse preciso para passar a vida.
Attendeu o Rmo Fr. Placido de Villalobos esta supplica e mandando Religiosos, 
o Bispo e moradores os receberam com grande alegria e lhe deram a ermida ou 
egreja de S. Sebastião pa. edificar hum Mosteiro, o que logo se [?].

No verso encontra-se o carimbo da seção de manuscritos da BN.
Em outra folha, ainda pequena, porém de maiores dimensões, escrita com 

as pautas na vertical (ao contrário do sentido da escrita), lê-se:

Na intr. ao Dietario dos Monges do Mosteiro de S. Bento da Ba., que a Bibl. Nac. 
possue cópia vê-se que em 1575 logo no 2º capitulo depois da reforma diz que 
ao depois que os Mosteiros benedictinos do Reino de Portugal se uniram em um 
só corpo...

O texto segue falando sobre a autorização para a fundação do mosteiro baia-
no. No recto está o carimbo da seção de manuscritos. O verso está em branco.

Segue-se a cópia do “Dietario”, em papel de baixa gramatura e levemente 
encerado, pautado a lápis, escrito em bico de pena metálico em tinta ferrogá-
lica, em letra caligráfica.

O documento é uma cópia que tenta ser bastante fiel ao original, mantendo 
diversas características evidenciadas no documento do Arquivo Histórico do 
Mosteiro da Bahia, como a grafia de DEOS e JESUS sistematicamente de for-
ma solene (em letras maiúsculas, em caligrafia diferente da do restante do texto). 
Assim como o original, a cópia possui inúmeras abreviaturas; a disposição do 
texto apresenta cada necrologia iniciada por seu número de ordem correspon-
dente em ordinais, centralizado e encimado por fio duplo também centralizado. 

Diferentemente do original, entre cada necrológio há o espaço de cinco li-
nhas em média e logo no início do documento há anotações posteriores feitas 
a lápis de cores vermelha, azul e grafite. De modo geral, elas marcam nomes 
e datas e indicações de locais de sepulturas. As marcações são sublinhas no 
corpo do texto, colchetes abarcando trechos e traços feitos às margens reme-
tendo, certamente, às datas que estão no texto logo ao lado. 

Há também anotações a lápis grafite com outra caligrafia, mais cuidada que 
a do restante das anotações. Esses apontamentos posteriores parecem, muitas 
vezes, ser indicações para correções ou conferências posteriores. Por exemplo: 
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no fólio 5 verso, no necrológio do primeiro monge falecido no mosteiro da 
BA, encontra-se a indicação: “Frei Florencio Ventura”, a que se segue uma 
sublinha e uma anotação marginal: “Deve ser Antonio”. Frei Antônio Ventura 
é uma figura de altíssima relevância para a história da Ordem no Brasil, pois 
foi o primeiro abade do mosteiro baiano, casa mãe da Congregação Brasileira. 
Ele se encontra sepultado no mosteiro baiano ao lado da Sala do Capítulo.

Fig. 4. Cópia do Dietário da BN: excerto do necrológio 
do primeiro monge falecido. Fonte: BNDigital.

Seguindo as anotações, tem-se, no f. 8 “Falleceo em 13 de 10bro. de 1591”; 
no f. 10, com lápis de cor azul: “Hollandezes na Bahia” e outra anotação: 
“Não parece muito exacto”. Essa anotação parece dizer respeito à informação 
sublinhada: “ao depois de roubados e saqueados os arrasarão deixando tudo 
assolado e destruidos...”; no f. 74v. o nome do 73º está escrito “Fr. Fernando 
Felis”. Esta informação está corrigida na margem, a grafite, como “Fr. Fer-
nando Telles”, no entanto, no documento original baiano vê-se que a grafia 
correta é “Felis”. O que leva a crer que quem estava fazendo as anotações, o 
copista do documento, ao transladar do original, não tenha compreendido a 
letra do scriptor original.

Fig. 5. Cópia do Dietário da BN: excerto do necrológio do 73º monge. 
Anotações posteriores com correção equivocada. Fonte: BNDigital.
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Fig. 6. Dietário original: excerto do necrológio do 73º monge. 
Fonte: Arquivo Histórico do Mosteiro de São Bento da Bahia.

No f. 101v na margem inferior interna lê-se, a grafite: “Veja a continuação 
adeante nº 123”. 

No fólio 102r, anotado com lápis de cor azul na margem superior exter-
na, tem-se “Transpostas”; no f. 123v, no 118º monge, na margem, há uma 
anotação da época com a mesma letra do original, que indica “Fr. Agostinho 
da Appresentação”. No entanto, essa informação é corrigida para “(Costan-
tino)”, escrito na entrelinha superior sobre “Agostinho”, em cor azul, lápis.

No f. 88r, a anotação feita a lápis grafite na margem superior, centralizada, 
indica “87º (conclusão)”, na margem externa “folhas transpostas”. Essa indi-
cação diz respeito ao fato de que o códice foi encadernado posteriormente e 
que no momento da encadernação houve a troca de alguns fólios, ficando, 
dessa forma, a biografia do 87º monge interpolada pelas biografias dos mon-
ges 95º ao 123º. Isso é a garantia de que a numeração feita a lápis é anterior à 
encadernação. Portanto, os fólios de 102 a 129 estão deslocados, encaderna-
dos entre o 87 e o 88.

Entre os f. 89v e 90r encontra-se outra tira de papel igual à anterior com 
nova lista de nomes de monges. Desta vez, os nomes estão quase todos anula-
dos. No recto, a primeira metade da tira de papel está escrita; no verso, toda 
ela está escrita. A tira está partida ao meio, provavelmente em função de um 
risco de ponta a ponta bastante forte feito no verso do papel. 

No f. 94r, na biografia do 92º monge, em anotação à margem externa, lê-se 
em grafite “Não encontrei sua sepultura, que deveria estar na sacristia. V. in 
fine [?]”.

No f. 100 há trechos escritos em latim, com outra caligrafia. No f. 164r 
(que se encontra sem numeração e refere-se ao monge fr. Anastácio da As-
sumpção) há uma anotação marginal a lápis grafite: “Tem inscripção que co-
piei”. Essa anotação se refere ao trecho sublinhado a lápis “Mostro das Brottas 
lhe derão uma sepultura na Capella mor”. 

Ao longo de todo o documento há um x em cor azul em alguns números 
indicativos das biografias/necrológios, por Exemplo, 12º, 17º, 39º, 41º, 42 (a 
lápis), 48, 73, 75, 80, 102, 105, 106, 111, 118, 122, 123, 90, 91, 124, 131, 
133, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 152, 155, 157, 159, 162, 165, 167, 168, 
182, 183, 185, 186, 189, 191, 199, 203, 204 (grafite), 205 (grafite e lápis azul 
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sobrescrito), 207, 209, 210, 212, 213, 214, 219, 226, 265, 266, 269, 271, 
272, 273, 274, 276, 279, 280, 283. 

No fólio 273 do Dietário da Biblioteca Nacional, que se encontra sem 
numeração e se refere ao 252º monge, há duas anotações posteriores na mar-
gem externa feitas com lápis azul: “O Dietario não é um livro completo e 
nem sempre a ordem cronológica que seguiu é exacta.” e “Não sabe o nome; 
mas diz que fal. em Julho de 1785”. Depois, lançado na diagonal, em gra-
fite, com mesma caligrafia: “Morte de um Padre pelos escravos de D. João 
Mascarenhas.” 

No f. 295r (referente ao 268º monge) há anotação marginal feita com lápis 
grafite: “A sua pedra porém está na porta da sacristia. Como assim? Não a 
acho ind. nos livros.” 

No f. 301r (referente ao 273º monge), ao final da biografia, lê-se, em lá-
pis azul, “A pedra diz 15”, corrigindo a data de 14 de Julho, que se encontra 
sublinhada.

No f. 310r (numerado em lápis azul) indica-se, também em lápis azul, na 
margem superior, centralizado, que o texto refere-se ao 267º monge; no en-
tanto, o fólio está na sequência do 284º.

No f. 311 lê-se “folhas” (numerado a lápis); indica-se, também a lápis na 
margem superior centralizado, na diagonal: “Falta o início”.

Todas essas anotações levam a crer que um conhecido monge alemão per-
tencente ao mosteiro da Bahia, dom Clemente da Silva Nigra, teve acesso a 
esse documento e o analisou profundamente.

Dom Clemente da Silva Nigra, OSB, que na época ocupava a função de 
bibliotecário do mosteiro, com o objetivo de poupar o volume original do 
manuseio constante e facilitar a ordem da leitura, procedeu a uma transcrição, 
ainda manuscrita, para uso diário no refeitório. 

Em função desse objetivo, a edição feita por ele, que consta sob o número 
336 do Arquivo Histórico do mosteiro de São Bento da Bahia, está organizada 
por dia e mês, de acordo com o nosso calendário gregoriano, e não por ordem 
cronológica de morte de cada monge, a exemplo do que foi feito no volume 
original. Desta forma, na edição de Silva Nigra aparecem na mesma página, 
por exemplo, o quinto monge a falecer no Mosteiro de São Bento da Bahia e 
o ducentésimo octogésimo quinto, pois faleceram, ambos, nos dias 5 e 6 de 
janeiro, respectivamente, porém, com a diferença de mais de um século entre 
uma morte e outra (Fig. 1). 
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Fig. 7. Dietário organizado por Silva Nigra: excerto do necrológio do 5º e do 285º 
monges falecidos. Fonte: Arquivo Histórico do Mosteiro de São Bento da Bahia.

Sabe-se que, para preparar a sua edição, dom Clemente leu o documento 
original, procedendo a anotações diretamente sobre seus fólios, de maneira 
muito semelhante ao que se vê sobre os fólios da cópia pertencente à BN.
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Entretanto, após ter-se conhecimento da separata Igreja do mosteiro de São 
Bento da Bahia: história de sua construção, e feitas algumas averiguações, susci-
tou-se a possibilidade de dom Mateus Ramalho Rocha, OSB, monge do mos-
teiro do Rio de Janeiro, ter procedido também a alterações, quando da sua 
estada no mosteiro baiano, haja vista que ele, na citada separata, que é de sua 
autoria, repreende dom Clemente da Silva Nigra por não ter atentado para as 
incoerências de algumas datas, nomes e de determinadas outras informações 
contidas no “Dietario”. Esta repreensão recai justamente sobre os elementos 
que estão alterados no documento original e as intervenções feitas na cópia 
pertencente à BN. 

Reforçam ainda a hipótese de Silva Nigra ter tido acesso a essa cópia da BN 
as anotações referentes às localizações físicas das lápides, pois dom Clemente, 
em sua cópia do “Dietario”, fez reproduções em desenho de diversas lápides 
dos monges biografados. 

Fig. 8. Dietário organizado por Silva Nigra: reprodução da lápide de frei Antônio 
dos Serafins. Fonte: Arquivo Histórico do Mosteiro de São Bento da Bahia.

No entanto, o que realmente importa disso tudo é perceber que o “Dieta-
rio das vidas e mortes dos Monges, q fallecerão neste Mosteiro de S. Sebastião 
da Bahia da Ordem do Principe dos Patriarchas S. Bento” é um documento 
de relevância significativa que, ao longo de mais de 40 anos, tem sido lido, 
estudado, copiado, analisado, trasladado, editado, etc., e que continua man-
tendo vivas as histórias dessas pessoas que fizeram parte de diversos momentos 
significativos da História do Brasil.
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Resumo

O texto apresenta a proposta de pesquisa em andamento, que estuda a transmissão de 
textos literários em material didático (livros, apostilas, textos paradidáticos) nas aulas de 
literatura. Tem como objetivos: (i) fazer o levantamento e a classificação das variantes 
surgidas no processo de transmissão das obras nesse tipo de material; (ii) investigar a gê-
nese das variantes na transmissão desse material para encontrar o motivo do surgimento 
das alterações; (iii) discutir a influência dessas alterações numa análise crítico-literária 
da obra e do seu autor. A pesquisa tem como guia a base teórico-metodológica proposta 
para a Crítica Textual. Para a classificação ou tipologia das variantes, segue-se a proposta 
de Blecua. Para análise e identificação dos padrões ou modelos gerais e específicos que 
regem as modificações sucedidas nos textos literários, o estudo apoia-se em Cambraia e 
Laranjeira. São expostas partes das análises já realizadas em Quincas Borba, de Machado 
de Assis, e Iracema, de José de Alencar. Os resultados dessa pesquisa podem contribuir 
positivamente na produção do material didático e, consequentemente, na formação de 
professores de língua e literatura.

Palavras-chave: Crítica textual. Literatura brasileira. Iracema. Quincas Borba. Material 
didático.

Abstract

The goal of this article is to present an ongoing research about the transmission of liter-
ary text in a range of schoolbooks used in Brazilian literature classes. The aims of this 
research are: (i) identification and classification of variants that appear in instructional 
materials during the process of transmission of literary texts; (ii) investigation into the 
variant’s genesis to understand why changes happen; (iii) discussion on the influence of 
these changes on the critical and literary analysis of the text and its author. The theoreti-
cal and methodological basis of this research is the one proposed by Textual Criticism. 
The classification of the variants follows Blecua’s proposal. To analyse and identify gen-
eral and specific patterns of variation, the research is supported by Cambraia and Laran-
jeira. The excerpts presented in this article are from the already investigated texts Quincas 
Borba, by Machado de Assis, and Iracema, by José de Alencar. The results of this research 
can positively contribute in the production of schoolbooks and, as a consequence, in 
Language and Literature teacher training.

Keywords: Textual criticism. Brazilian literature. Iracema. Quincas Borba. Schoolbooks.



Introdução1

O material didático, como se sabe, é instrumento importante no processo 
de ensino-aprendizagem. Como também é sabido, o texto escrito é a forma 
mais recorrente nesse processo em sala de aula. Essa constatação, que é óbvia 
em relação ao estudo literário, já justifica uma pesquisa que tem como objeto 
de investigação livros didáticos, apostilas e textos paradidáticos que transmi-
tem excertos de obras literárias como pretextos para o estudo crítico-literário 
de uma determinada obra e seu respectivo autor.

Não são, todavia, preocupações inéditas. Desse tema já se ocuparam Men-
des (1986) e Bender (2006), entre outros. A distinção que se quer imprimir 
neste estudo diz respeito a dar conta dos três objetivos específicos listados 
no resumo, tendo como objeto de análise, neste momento, Quincas Borba, 
de Machado de Assis, que foi publicado pela primeira vez em livro no ano 
de 1891, e Iracema, de José de Alencar, cuja primeira edição é de 1865. São 
obras com grande número de edições e consideradas importantes e indispen-
sáveis para o estudo de Literatura brasileira. Decidiu-se, por isso, verificar a 
autenticidade dos trechos desses romances reproduzidos em material didático, 
considerando os problemas intrínsecos à transmissão de textos.

É evidente que o estabelecimento de textos literários nesse tipo de 
material, conjugando estudos de natureza linguístico-filológica à luz dos 
princípios teóricos e metodológicos da Crítica Textual, no meio acadêmico 
e editorial no Brasil ainda é uma prática pouco desenvolvida. Desse modo, 
reafirma-se que essa pesquisa dá contribuição para o desenvolvimento 
dessa linha de investigação e que também proporciona a discussão sobre 
a reprodução de obras literárias integrais ou de seus excertos em material 
destinado ao ensino de literatura.

Materiais e métodos2

Até o momento, o trabalho tem sido realizado em duas etapas. Na pri-
meira, são feitas a recensão (recensio) de excertos dos romances Quincas Borba 
e Iracema reproduzidos em material didático e a colação (collatio) desses ex-
certos com os testemunhos-base dos romances para o levantamento das va-
riantes. Na segunda, são realizadas a classificação e a tabulação das variantes 

1.  O trabalho “A Crítica Textual pula o muro da escola” foi apresentado por M. M. Santiago-Almeida, orien-
tador da pesquisa, no seminário O Manuscrito Grego da Biblioteca Nacional (2014).

2.  Para o desenvolvimento da pesquisa são usadas, como base teórico-metodológica, as propostas para Crítica 
Textual descritas em Spina (1977), Azevedo Filho (1987), Blecua (1983), Castro (1990), Cambraia (2005), 
Cambraia e Laranjeira (2010), Candido (2005), Spaggiari e Perugi (2004) e Santiago-Almeida (2009).
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surgidas no processo de transmissão da obra nesse material. Na terceira etapa, 
ainda em andamento, investiga-se a gênese das variantes na transmissão dos 
romances para encontrar o motivo do surgimento das alterações; e, por fim, 
discute-se sobre a influência dessas alterações numa análise crítico-literária das 
obras e dos seus respectivos autores.

Para a realização das duas primeiras etapas do trabalho adotam-se estes 
critérios:
a) A seleção dos trechos para a realização da colação é determinada pelos 

excertos dos romances Quincas Borba e Iracema transcritos no material 
didático.

b) A transcrição do trecho ou frase que contém o lugar crítico é feita em 
itálico.

c) A classificação das variantes segue a tipologia sugerida por Blecua: adição 
(adiectio), omissão (detractatio), alteração de ordem (transmutatio) e subs-
tituição (immutatio) (BLECUA, 1983, p. 20).3

d) As variantes em negrito representam as alterações de ordem e adições pre-
sentes nos materiais didáticos; já as variantes sublinhadas representam o 
texto original e/ou omitido no material didático quando comparado ao 
testemunho-base estabelecido como parâmetro de análise.

I. A transmissão de Quincas Borba4

Foram escolhidos como testemunhos-base, em princípio, duas edições de 
Quincas Borba: a terceira (1899), por ser a última forma da obra dada por Ma-
chado de Assis, e a edição crítica de 1977, por ter a autoridade de uma edição 
crítica estabelecida pela Comissão Machado de Assis.

Na recensão de material didático foram coletados excertos do romance 
reproduzidos nos livros, apostilas e textos paradidáticos de escolas públicas 
e particulares, totalizando vinte e cinco testemunhos levantados. Conforme 
mostra a tabela 1, o corpus é composto por material didático dos anos de 
1970 a 2009 de autores e coleções bastante utilizados no sistema de ensino 
brasileiro.

3.  Interessam nessa etapa apenas as variantes substantivas levantadas no processo de colação. As variantes 
substantivas são as alterações encontradas no texto que interferem no sentido e estilo da obra e seu autor. São 
importantes, portanto, as variantes sintáticas (incluindo a pontuação), lexicais e morfológicas que, segura-
mente, alteram a autenticidade do texto original.

4.  O estudo foi realizado por Lilian Barros de Abreu Silva.
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Tabela 1. Material didático utilizado na pesquisa
Título Autor Editora Ano

1 Coleção Objetivo Sistema de Métodos de 
Aprendizagem – Literatura I (livro 14)

Fernando Teixeira de 
Andrade

Não consta Sem 
data

2 Anglo Sistema de Ensino – Literatura, 
Português: ensino médio, 2ª série

Antonio Medina 
Rodrigues; Dácio 
Antônio de Castro

Não consta Sem 
data

3 Etapa 3 – Português Não consta Não consta Sem 
data

4 COC Pré-Vestibular. Linguagens e Códigos – 
Língua portuguesa, 4

Não consta COC Sem 
data

5 Telecurso 2000 – 2º grau – Língua portuguesa Não consta Globo Sem 
data

6 Português: ensino médio José de Nicola Scipione 2009
7 Antologia comentada de literatura brasileira: 

poesia e prosa
Zina C. Bellodi 
(Org.)

Vozes 2006

8 Português: literatura brasileira: em diálogo com 
outras literaturas e outras linguagens

Willian Roberto 
Cereja; Thereza 
Cochar Magalhães

Atual 2005

9 Literaturas brasileira e portuguesa: teoria e texto Samira Yousseff 
Campedelli; Jésus 
Barbosa Souza 

Saraiva 2004

10 Língua e literatura (vol. 2) Carlos Emílio Faraco; 
Francisco Marto 
Moura

Ática 2001

11 Língua e literatura Carlos Emílio Faraco; 
Francisco Marto 
Moura

Ática 2000

12 Textos, leituras e escritas: literatura, língua e redação Ulisses Infante Scipione 2000
13 Literatura brasileira Willian Roberto 

Cereja; Thereza 
Cochar Magalhães

Atual 2000

14 Português: linguagens: literatura, produção de 
texto e gramática

Willian Roberto 
Cereja; Thereza 
Cochar Magalhães

Atual 1999

15 Estudos de língua e literatura (vol. 2) Douglas Tufano Moderna 1998
16 Novas palavras: literatura, gramática, redação e 

leitura
Emília Amaral et al. FTD 1997

17 Português: linguagens: literatura, gramática e 
redação

Willian Roberto 
Cereja; Thereza 
Cochar Magalhães

Atual 1995

18 Estudos de literatura brasileira Douglas Tufano Moderna 1995
19 Estudos de língua e literatura brasileira (vol. 2) Douglas Tufano Moderna 1994
20 Língua e literatura: 2º grau (vol. 2) Carlos Emílio Faraco; 

Francisco Marto 
Moura

Ática 1993

21 Português: 2º grau G. Mattos; L. Megale FTD 1990
22 Estudos de língua e literatura Douglas Tufano Moderna 1990
23 As formas da literatura brasileira Afrânio Coutinho Bloch 1984
24 Coleção Literatura comentada (seleção de 

textos, notas, estudo biográfico, histórico e 
crítico) – Machado de Assis

Não consta Abril 1980

25 Antologia brasileira de literatura Não consta Distribuidora 
de Livros 
Escolares

1970
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Variantes encontradas5

Adição (vírgula | é):
Logo depois, a mesma alma, que se acusava, defendia-se. | Sim, é preciso resistir-
-lhe... (Faraco e Moura, 1993, p. 220-221)

Adição (o):
– Mas o que é isso, seu compadre? Como foi que chegou assim? (Língua portugue-
sa, COC, s/d, p. 70-71)

Omissão (trecho):
porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição 
não atinge o princípio universal e comum. (Nicola, 2009, p. 334-335)
Omissão (vírgula):
Uma turba de moleques acompanhava o Rubião, alguns tão próximos, que lhe 
ouviam as palavras. (Coutinho, 1970, p. 76)

Omissão (trecho):
– Mas então que foi?
– Não sei; adivinha.
– Não posso. Dize logo.
– Com uma condição, acudiu ela; não quero zangas nem barulhos...
Palha foi ficando mais sério. Zangas? barulhos? Que diabo podia ser? pensava ele. 
Já se não ria; tinha só um resto de sorriso forçado e resignado. Olhou bem para ela, 
e perguntou-lhe o que era.
– Você promete o que lhe disse?
– Vá lá. Que foi? (Campedelli e Souza, 2004, p. 258)

Alteração de ordem (pontuação):
e que a certeza da tua amizade ou, — — ou, vá logo tudo, — do amor que me 
tens é que me tranquiliza. (Machado de Assis, 1980, p. 48)
Substituição (há por faz) | (ponto e vírgula por vírgula):
Não há faz dez minutos, disse o Rubião. | Sofia acudiu que não, ao contrário; , 
mas precisava ir fazer sala às visitas... (Tufano, 1995, p. 173)

Substituição (da por de):
porque a supressão de uma é a condição da de sobrevivência da outra, e a destrui-
ção não atinge o princípio universal e comum. (Andrade, s/d, p. 117)

5.  Por questão de espaço, não estão transcritas neste texto todas as variantes encontradas nos 25 testemunhos 
do material didático.
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Frequência das variantes6

A tabela 2 mostra a consolidação dos dados obtidos. Nela pode-se verificar 
que há algum tipo de variante em todos os 25 testemunhos cotejados e que a 
variante mais frequente nos materiais didáticos é a de substituição (180), segui-
da de omissão (41), adição (32) e alteração de ordem (1), totalizando 254 casos.

Tabela 2. Frequência das variantes em cada material didático7

Material didático Adição Omissão Alteração de ordem Substituição Total
1 - - - 7 7
2 - - - 2 2
3 1 2 - 15 18
4 3 1 - 2 6
5 - 1 - 1 2
6 - 2 - 7 9
7 3 4 - 6 13
8 - - - 1 1
9 - 4 - 4 8

10 2 1 - 3 6
11 1 0 - 2 3
12 2 1 - 7 10
13 - - - 1 1
14 - - - 1 1
15 6 5 - 23 34
16 - - - 4 4
17 - - - 1 1
18 2 1 - 13 16
19 2 1 - 12 15
20 3 1 - 4 8
21 - 1 - 14 15
22 1 - - 13 14
23 - 4 - 5 9
24 6 7 1 27 41
25 - 5 - 5 10

Total 32 41 1 180 254

A frequência total das variantes em dados percentuais mostra, de forma 
geral, o tipo de variante mais recorrente, considerando todo material cote-
jado. Foram obtidos os seguintes dados percentuais aproximados: 71% são 
variantes de substituição, 16% variantes de omissão, 12,5% variantes de adi-
ção e 0,5% variante de alteração de ordem (cf. gráfico 1). Ainda que não se 

6.  Segue-se também o modelo de análise utilizado por Souza (2011).

7.  Os números de 1 a 25, apresentados na coluna “Material didático”, correspondem aos números dos teste-
munhos listados na Tabela 1. Portanto, servem para identificá-los na referida tabela. 
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tenha realizado uma análise qualitativa das variantes, os resultados quantita-
tivos desta pesquisa revelam que o material didático que reproduz o roman-
ce Quincas Borba tende a um distanciamento e redução do texto original, 
já que as variantes mais frequentes foram as de substituição e de omissão, 
respectivamente.

Gráfico 1. Porcentagem das variantes de todo material didático.

II. A transmissão de Iracema8

Na realização do trabalho com Iracema, além das duas etapas já menciona-
das em “Materiais e método” (recensão/colação e classificação/tabulação das 
variantes), coteja-se, quando há a indicação, o texto utilizado como fonte do 
material didático. O objetivo, com isso, é identificar em que etapa as altera-
ções foram feitas: se na edição que serviu como fonte ao material didático, ou 
se na edição do próprio material didático9.

Elegeu-se como testemunho-base a edição de 1965, organizada por M. Ca-
valcanti Proença em comemoração ao centenário de lançamento da obra. Tra-
ta-se da edição crítica que conta com a análise e comparação das três edições 
do texto publicadas com o autor ainda vivo: a primeira, de 1865, a segunda, 
de 1875, e a terceira, de 1878. Essa última edição em vida não foi usada como 
testemunho-base por dois motivos: primeiro, a dificuldade (pelo menos por 
enquanto) de se ter acesso à edição; segundo, porque se considera a edição 
crítica um material confiável, estabelecido a partir de um estudo criterioso 
das três edições revistas pelo autor. E também porque se espera que editores 

8.  O estudo foi realizado por Gabriela de Souza Morandini.

9.  Trata-se de um dos objetivos da terceira etapa do projeto, em que se investiga a gênese das variantes na 
transmissão dos romances para encontrar o motivo do surgimento das alterações.
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e autores de material didático que tratem de Iracema, no mínimo, recorram à 
edição crítica da obra como fonte.

Variantes encontradas

Tabela 3. Língua portuguesa: literatura II.  
Sistema COC de Ensino, s/d.

COC Tipo de variante
O cristão adormeceu ouvindo suspirar, (p. 32) Adição (“vírgula”)
e o sol traga, luz a teus olhos, (p. 31) Omissão (“vírgula”)
sobre a cúpula da floresta, guiou seu passo (p. 31) Omissão (“vírgula”)
mas se o sol tornando tornado não trouxer (p. 32) Substituição (“tornando” por “tornado”)
O pajé vibrou virou o maracá (p. 31) Substituição (“vibrou” por “virou”)

Adição = 1 / Omissão = 2 / Substituição = 2

A fonte utilizada no material do COC é uma edição de Iracema publicada 
pela Ática em 1973. O texto dessa edição de 1973 está igual ao testemunho-
-base (edição crítica de 1965). A edição de 1973 apresenta a seguinte nota: 
“cotejado com a 3ª edição de B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1878, última 
edição revista pelo autor”. Apenas uma diferença há na edição de 1973: nela 
também foi omitida a vírgula em “e o sol traga, luz”, como no material didá-
tico. Porém, como todas as outras variantes estão apenas no material didático, 
conclui-se que houve erro de cópia e/ou mudanças no texto no processo de 
edição do material do COC.

Tabela 4. Cereja e Magalhães. Literatura brasileira. Atual, 2000.

Atual Tipo de variante
Iracema quebrou a flecha homicida: ; (p. 214) Substituição (dois pontos por ponto e vírgula)

Substituição = 1

O material editado pela Atual Editora utiliza como fonte a 2ª edição da 
edição crítica de Iracema, de M. Cavalcanti Proença, publicada pela Edusp 
em 1979. Nessa edição há uma “Advertência” sobre as mudanças feitas em 
relação à primeira edição crítica (1965): foram apenas de diagramação (o 
livro está dividido em duas partes ao invés de três, como está na versão de 
1965; as ilustrações foram retiradas do corpo do texto e colocadas no final 
do livro). Portanto, tudo indica que a intenção foi a de preservar o texto da 
1ª edição crítica de Proença. Mesmo assim, a edição de 1979 apresenta essa 
mesma substituição de pontuação observada no material da Atual Editora. 
Logo se conclui que a variante é reprodução do que estava na versão que 
serviu de fonte ao material didático.
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Tabela 5. Souto e Souza. Língua portuguesa e literatura brasileira: 2ª 
série do Ensino Médio. Rede Pitágoras, 2006

Pitágoras Tipo de variante
bate as asas, e voa a aconchegar-se (p. 36) Omissão (vírgula)
Assim a virgem do sertão, aninhou-se (p. 36) Omissão (vírgula)
ainda achou Iracema ali debruçada, (p. 35) Omissão (vírgula)
os lábios da virgem de Tupã, (p. 36) Omissão (vírgula)
Ficou tímida e inquieta, como a ave (p. 36) Omissão (vírgula)

Omissão = 5

O material didático da Pitágoras tem como fonte uma edição de Iracema 
publicada pela livraria Francisco Alves, s/d. Na edição da fonte encontram-se 
as mesmas variantes do material didático, o que demonstra que foi no proces-
so de edição da Francisco Alves que as mudanças ocorreram e foram reprodu-
zidas no material da Pitágoras.

Tabela 6. Os livros da Fuvest e Unicamp II. Objetivo-CERED, s/d.

Objetivo Tipo de variante
e a borrasca enverga, como o condor; , (p. 45) Substituição (ponto e vírgula por vírgula)

Substituição = 1

O material do Objetivo não apresenta explicitamente a fonte dos tre-
chos reproduzidos, embora recomende a leitura da primeira edição crítica 
de Proença, de 1965. O fato de haver apenas uma variante (substituição de 
pontuação) nos trechos apresentados pelo material didático levanta a hipótese 
que a edição crítica de 1965 foi utilizada como fonte e houve um erro de cópia 
ou substituição proposital da pontuação nesse trecho.

Tabela 7. Literatura brasileira. Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR), 2010.

UTFPR Tipo de variante
a jandaia nas frondes da carnaúba; . (p. 102) Substituição (ponto e vírgula por ponto)
alvas praias ensombradas de coqueiros; . (p. 

102)
Substituição (ponto e vírgula por ponto)

Abre-se a imensidade dos mares; , (p. 103) Substituição (ponto e vírgula por vírgula)
e te poje nalguma enseada amiga. ! (p. 103) Substituição (ponto por exclamação)
vogas assim à discrição do vento, (p. 103) Omissão (assim)
Escondidos na folhagem, os pássaros (p. 103) Adição (vírgula)
chama a virgem pelo nome; outras, (p. 104) Adição (vírgula)
Iracema quebrou a flecha homicida: ; (p. 104) Substituição (dois pontos por ponto e vírgula)

Omissão = 1 / Substituição = 5 / Adição = 2
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O material didático da UTFPR não informa a fonte dos trechos 
reproduzidos.

Tabela 8. Carvalho et al. Para ler o mundo – Português. Scipione, s/d.
Scipione Tipo de variante
os cabelos mais negros que as asas da graúna, (p. 305) Omissão (vírgula)
Às vezes, sobe aos ramos da árvore (p. 305) Adição (vírgula)
a renda, e as tintas de que matiza o algodão. (p. 305) Omissão (vírgula)

Omissão = 2 / Adição = 1

Esse material do ensino médio da Scipione usou como fonte uma edição 
de Iracema, sem data, da editora Ciranda Cultural. As alterações presentes no 
material didático são as mesmas da edição usada como fonte.

Tabela 9. Nicola. Painel da literatura em língua  
portuguesa. Scipione, s/d.

Scipione Tipo de variante
folhagem, os pássaros ameigavam o canto. (p. 

281)
Adição (vírgula)

Iracema saiu do banho: ; (p. 281) Substituição (dois pontos por ponto e vírgula)
a flecha de seu arco, ; (p. 281) Substituição (vírgula por ponto e vírgula)
chama a virgem pelo nome; outras, (p. 281) Adição (vírgula)
os alvos fios do de crautá (p. 281) Substituição (do por de)
branco das areias que bordam o mar; , (p. 

282)
Substituição (ponto e vírgula por vírgula)

Iracema quebrou a flecha homicida: ; (p. 282) Substituição (dois pontos por ponto e vírgula)

Adição = 2 / Substituição = 5

Nesse outro material, a Scipione utilizou como fonte uma edição de Irace-
ma publicada em 2004 pela própria editora. As alterações, porém, aparecem 
apenas no livro didático. O texto da edição usada como fonte está idêntico ao 
testemunho-base, a edição crítica de 1965. Portanto, nesse caso, as variantes 
surgiram no processo de edição do material didático.

Tabela 10. Aburre e Pontara. Literatura brasileira:  
tempos, leitores e leituras. Moderna, s/d.

Moderna Tipo de variante
Quando suas estrelas eram muitas; , (p. 335) Substituição (ponto e vírgula por vírgula)
mas, antes que o dia morra, (p. 336) Adição de pontuação (vírgula)
Tupã quis que estes olhos vissem, (p. 336) Adição de pontuação (vírgula)

Adição = 2 / Substituição = 1

O material da editora Moderna utilizou uma edição de 2002, da L&PM, 
como fonte dos trechos que apresenta. Como essa edição ainda não foi 
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encontrada, a comparação com o texto do material didático para determinar 
a origem da alteração poderá ser realizada na próxima etapa do projeto.

Tabela 11. Total de variantes

Omissão Adição Substituição Total
2 0 0
1 0 0
9 8 12
- - 1

12 8 13 33

Sobre a origem das variantes, percebe-se que dos oito livros didáticos ana-
lisados (incluindo as apostilas), dois apresentam variantes que não estavam no 
texto utilizado como fonte e três apresentam variantes que foram transmitidas 
pelo texto-fonte. Não foi possível determinar a origem das variantes em três 
livros didáticos por falta da fonte utilizada.

Tabela 12. Origem das variantes (material didático ou texto-fonte)

Material didático (MD) Texto-fonte (TF) Origem da variante
COC Ática, 1973 MD
Atual Edusp, 1979 TF
Pitágoras Francisco Alves, s/d TF

Objetivo Edição crítica, 1965 (hipótese) MD
UTFPR Não consta A determinar
Scipione (Para Ler...) Ciranda Cultural, s/d TF
Scipione (Painel...) Scipione, 2004 MD
Moderna L&PM, 2002 A determinar

Analisando as tabelas apresentadas, observa-se que a maioria das alterações 
tem a ver com a pontuação, envolvendo todos os tipos de variantes (adição, 
omissão, substituição e, considerando Quincas Borba, alteração de ordem). 
Trata-se de correção normativa de uso da pontuação provavelmente originada 
na etapa de revisão do texto (seja a revisão do texto-fonte do material didático, 
seja a revisão do próprio material didático).

No entanto, a correção de um “erro” de norma gramatical pode gerar um 
“erro” de transmissão textual que, dependendo do grau da alteração, pode 
comprometer a interpretação fidedigna a respeito do estilo da obra e do autor. 
Nesse sentido, afirma Blecua (1983, p. 228), que “la figura del corrector de 
estilo puede perturbar ciertos rasgos estilísticos de un autor”.

Um exemplo de alteração no estilo da obra pode ser visto no material da 
UTFPR. O trecho reproduzido nesse material está editado no testemunho-
-base com ponto e vírgula no final dos dois primeiros parágrafos:
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Fig. 1. Fac-símile do início do capítulo I da edição crítica de 1965.

A separação desses dois parágrafos por ponto e vírgula remete à forma 
do gênero poético em que o romance, originalmente, foi escrito. Na Carta à 
primeira edição de Iracema, Alencar afirma que primeiro escreveu o texto em 
versos, mas que teve dificuldade em dar continuidade à história usando esse 
gênero, e, assim, sempre abandonava e voltava à escrita do texto, até que:

Em um desses volveres do espírito à obra começada, lembrou-me de fazer uma 
experiência em prosa. O verso pela sua dignidade e nobreza não comporta certa 
flexibilidade de expressão que entretanto não vai mal à prosa a mais elevada. A 
elasticidade da frase permitiria então que se empregassem com mais clareza as 
imagens indígenas, de modo a não passarem despercebidas. (apud PROENÇA, 
1965, p. 139).

Apesar de ter optado pela prosa, Alencar afirma na mesma carta que no 
livro “estão ainda e estarão cerca de dois mil versos heroicos” (apud PROEN-
ÇA, 1965, p. 142).

A substituição do ponto e vírgula pelo ponto final desfaz completamente 
o ritmo e a configuração poética do texto, causando prejuízo a uma possí-
vel discussão sobre o caráter de prosa poética da obra. Além disso, a manu-
tenção da pontuação original possibilita levantar a discussão sobre a licença 
poética que o escritor possui quando extrapola a norma gramatical usando-a 
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coerentemente em prol de seu gênio inventivo, criador e poético. Como afir-
ma o próprio Alencar, não é justo a soberania gramatical tachar de “erro” o 
que é apenas uma opinião. (apud PROENÇA, 1965, p. 222).

Considerações finais

Espera-se que esse projeto de pesquisa, ainda caminhando, suscite discus-
sões teórico-metodológicas na área de Crítica Textual e alcance também utili-
dade prática, influenciando o trabalho de reprodução de textos literários em 
material didático – seja em que suporte for.

Considerando a relevância do material didático na formação do público 
amplo que atinge, é meta deste projeto concluir todas as etapas previstas de 
investigação com os romances Quincas Borba e Iracema, e com Dom Casmurro 
e Memórias Póstumas de Brás Cubas – ambos de Machado de Assis – sob a res-
ponsabilidade de, respectivamente, Katherinne Alves da Silva e Bárbara Mota 
Araújo Manoel, e incluir outras obras de autores de relevância para o ensino 
de literatura de língua portuguesa. Com isso, esse projeto inaugura uma nova 
etapa na linha de investigação em Crítica Textual. A criação da linha e do 
grupo de pesquisa de Crítica Textual da Fundação Biblioteca Nacional é um 
passo importante nessa direção.
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Resumo

Este artigo de crítica textual moderna fala sobre problemas da história da transmissão 
de Recordações do escrivão Isaias Caminha, romance de Lima Barreto, e da importância 
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sidades brasileiras.
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This article on modern textual criticism addresses issues concerning the history of 
the transmission of Recordações do escrivão Isaías Caminha, a novel by Lima Barreto, 
and the importance of textual criticism for the study of literature. It also discusses 
the importance of including this discipline in the syllabus of language faculties and 
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[...] o mal das fontes, ainda que verazes de intenção, está na imprecisão dos da-
dos, na propagação alucinada das notícias, agora nos referíamos a uma espécie de 
faculdade interna de germinação contraditória que opera no interior dos factos 
ou da versão que deles se oferece, propõe ou vende, e, decorrente desta como que 
multiplicação de esporos, dá-se a proliferação das próprias fontes segundas e ter-
ceiras, as que copiaram, as que o fizeram mal, as que repetiram por ouvir dizer, as 
que alteraram de boa-fé, as que de má-fé alteraram, as que interpretaram, as que 
rectificaram, as que tanto lhes fazia, e também as que se proclamaram única, eterna 
e insubstituível verdade, suspeitas, estas, acima de todas as outras.

José Saramago, História do cerco de Lisboa, p. 109.

Aproveitando as palavras de Saramago, numa história em que a intromis-
são de um “não”, por um revisor de nome Raimundo Silva, poderia mudar o 
que chegou até nós acerca do que ficou conhecido como um fato histórico e, 
além disso, tal intromissão, apesar de descoberta e retirada do texto, dá mar-
gem à escrita literária, podemos dizer que a proliferação de fontes faz parte da 
história da transmissão de textos e que uma edição crítica não é uma “eterna e 
insubstituível verdade”.1 É, como dizia Contini, uma hipótese de trabalho. É 
produto da divulgação de informações sobre manuscritos, edições impressas 
e eletrônicas, assim como do desenvolvimento de metodologias e de teorias 
da crítica textual e do perfil da equipe ou do pesquisador que a prepara. Tal 
divulgação e tal desenvolvimento estão intimamente relacionados com o grau 
de institucionalização da crítica textual nas universidades e com a difusão de 
obras, de textos e de eventos que tenham como tema a crítica textual.

Sobre tal disciplina, sabemos que desde os anos 90 do recente século passa-
do, é comum a sua divisão em crítica textual antiga e crítica textual moderna. 
Essa divisão foi explicitada por Ivo Castro, na Conferência Plenária do IX 
Congresso da Associação de Linguística e Filologia da América Latina em 
1990. No texto intitulado “Enquanto os escritores escreverem (situação da 
crítica textual moderna)”, o coordenador da Equipa Pessoa diz que a crítica 
textual antiga:

[...] continua a ocupar-se, como faz há bastante tempo, de textos removidos de 
sua forma autoral por numerosas operações de cópia, cujas sucessivas actualiza-
ções procura identificar e neutralizar (CASTRO, 1990, p. 3).

Quanto à crítica textual moderna, segundo o renomado professor da Uni-
versidade de Lisboa, seria o

[...] estudo do original do autor e do seu dossier de antetextos, o que a insere no 
tempo cronológico das literaturas modernas, já que são os escritores dos séculos 

1. A primeira edição de História do cerco de Lisboa, de José Saramago, é de 1989 e saiu pela Editorial Caminho.
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XIX e XX (e muito raros os de épocas anteriores) que nos legam tais tipos de do-
cumentos (CASTRO, 1990, p. 3).

Contudo, seja na crítica textual antiga, seja na moderna, o trabalho reali-
zado por um crítico textual ou filólogo tem o seu percurso minuciosamente 
apresentado, passo a passo, àqueles (a quem chamamos leitores) que se propu-
serem a seguir por suas páginas, seus caminhos, suas veredas, veredas essas que 
recebem o nome técnico de aparatos. E esse trabalho também traz a público 
a história (ou parte da história) da transmissão da obra lá presente. Nesse 
sentido, a busca, o exame e a classificação das fontes terão um norte ou serão 
guiados não a partir de determinadas certezas e calmarias que muitas vezes são 
efeitos da ignorância em relação à história da transmissão textual, mas a partir 
da procura do conhecimento acerca de dificuldades inerentes à aproximação 
ao que nos é distante no tempo e no espaço e do que não nasceu pronto, mas 
foi construído a partir do trabalho de um escritor ou de uma escritora ou 
mesmo de uma coletividade, trabalho esse muitas vezes somado ao de edito-
res, revisores e mesmo à ação de fatalidades, processo que chamamos, no seu 
conjunto, de tradição.

A respeito da importância das edições críticas para a divulgação, valorização 
e preservação do que foi escrito sob a forma do que hoje comumente chamamos 
de literatura, são, para muitos ouvintes e leitores, assustadoras e mesmo curiosas 
as palavras que, em seguida, citaremos também de Ivo Castro, um dos maiores 
teóricos da crítica textual, no mundo lusófono, nos dias de hoje. São elas:

Não estamos longe, nas literaturas de língua portuguesa, da situação que desde 
há várias décadas é normal no mundo de língua inglesa ou em Itália: um escritor, 
antigo ou moderno, não é verdadeiramente respeitável enquanto não tiver a sua 
obra coada pelos filtros da edição crítica. (CASTRO apud SPAGGIARI; PERU-
GI, 2004, p. 176).

Por “não é verdadeiramente respeitável enquanto não tiver a sua obra coa-
da pelos filtros da edição crítica”, entendo que não devemos afirmar que le-
mos um escritor se não tivermos acesso à sua obra por meio de edições que 
possam ser chamadas de críticas, ou seja, as que no mínimo são compostas de 
uma introdução crítico-filológica, texto crítico e aparato crítico e que foram 
preparadas a partir de metodologia e de teoria da crítica textual. Tais edições 
partem, além de tudo, de pesquisas da história da transmissão dos textos que 
compõem a obra que estampam.

No Brasil, a difusão da informação de que os textos são modificados vo-
luntária ou involuntariamente por seu autor e/ou por terceiros ao longo do 
processo de sua transmissão é ainda tristemente restrita a pequenos círculos de 
pesquisadores e estudiosos de crítica textual.
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Fora dos muros das universidades, é como se vivêssemos em um mundo 
sem problemas de transmissão textual, em que escritores e escritoras, mes-
mo distantes de nós no tempo e no espaço, mesmo diante e sob a ação do 
tempo, dos seres humanos – e de suas ideologias, idiossincrasias e mudanças 
de mentalidades –, conseguissem manter intacto, de edição a edição, o que 
escreveram como texto final de uma obra ou de suas obras e, por um passe de 
mágica, tivessem a grafia desse texto atualizada ao longo do passar dos anos, 
dos séculos e séculos...

Nas universidades do nosso vasto país, a situação não é diferente.
Muitos trabalhos acadêmicos que carregam a marca e o selo da cientificida-

de, da competência, são realizados sem que seus autores verifiquem a autenti-
cidade dos textos por eles pesquisados.

Os cursos de letras, na maioria das universidades brasileiras, não têm 
a crítica textual como disciplina obrigatória e ensinam e pesquisam lite-
ratura e ensinam e pesquisam línguas como grego e latim, além de outras 
disciplinas, sem oferecerem a seus alunos, alguns deles futuros professo-
res/pesquisadores, noções básicas sobre transmissão e edição de textos. E 
apresentam a seus alunos, por exemplo, Camões sem ao menos mencio-
narem gravíssimos problemas de atribuição de autoria – algumas vezes 
duvidosa ou falsa – e de edição da obra deste que é até hoje considerado 
o maior poeta da nossa língua. E estudam a obra de Eça de Queirós sem 
que digam que esse escritor costumava modificar seus textos de edição a 
edição e que, após a sua morte, grande parte de seus textos foi publicada 
com grande número de alterações. E lecionam grego e latim sem que 
expliquem a seus alunos o que é uma edição crítica, o que são apógra-
fos... Para completar e aprofundar esse quadro lamentável, órgãos de 
fomento à pesquisa no Brasil, como a Capes e o CNPq, não promovem 
ações efetivas nem lançam editais específicos de apoio e de valorização à 
crítica textual, e os projetos de crítica textual encaminhados para esses 
órgãos raramente são examinados por um crítico textual. Além disso, 
suas políticas atuais contribuem para manter esse estado de coisas, pois 
dificultam a emergência de áreas ainda não consolidadas. Tais órgãos 
falam de apoio à inovação, mas como fomentar a inovação alimentando 
preferencialmente o já instituído?

Parece um pesadelo ou uma piada de mau gosto, mas é o que ocorre, ma-
joritariamente, em termos de crítica textual, em nosso país.

Quanto à mídia, ela se mantém cega, surda e muda em relação à crítica 
textual, mas não deixa de falar acerca da edição modernizada de O alienista, 
de Machado de Assis, nem do Ano Shakespeare e do Ano Cortázar. Contudo, 
não escreve uma linha sobre tal disciplina. Fala de originais sem especificar os 
sentidos dessa palavra para o universo da edição crítica de textos.
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Portanto, é de suma importância, para o aprofundamento das bases e do 
caráter científico das pesquisas que tenham textos como fontes e também para 
o conhecimento geral sobre o mundo das edições, este evento promovido pela 
Biblioteca Nacional.

Uma instituição que trabalha com livros, manuscritos, periódicos e, além 
disso, edita obras e revistas renomadas não pode deixar de contar, em suas 
fileiras, com filólogos, críticos textuais, ainda mais nesses tempos de interna-
cionalização, de globalização.

Vale ressaltar que a Biblioteca Nacional tem tradição nesse diálogo e guar-
da documentos relativos a tal diálogo, como trabalhos da Comissão Machado 
de Assis, por exemplo.

A Universidade Federal Fluminense – UFF também alimenta essa tradição 
e está entre as poucas universidades brasileiras que contam com a crítica tex-
tual como disciplina obrigatória na maior parte dos cursos de graduação em 
letras lá ministrados. E se a UFF tem a crítica textual como disciplina obri-
gatória deve isso muitíssimo ao professor emérito Maximiano de Carvalho e 
Silva, um dos grandes teóricos, em língua portuguesa, da disciplina.

O professor Maximiano preparou, entre outros trabalhos de grande qua-
lidade, uma edição crítica exemplar de Amor de perdição, romance de Camilo 
Castello Branco. Tal edição tem, entre outros méritos, o de apresentar o fac-
-símile do manuscrito autógrafo do referido romance. Além disso, parte do 
cotejo entre as edições que foram colacionadas para a preparação do aparato 
crítico de variantes foi realizada por alunos da UFF, o que de certa forma ante-
cipa o trabalho que estamos desenvolvendo, nos dias de hoje, no Laboratório 
de Ecdótica, o Labec-UFF.

No Laboratório de Ecdótica, o Labec-UFF, estamos, no momento, de-
senvolvendo, com alunos e com outros pesquisadores, projetos de edições 
críticas, entre eles uma edição crítica e comentada de Papéis avulsos, livro de 
contos de Machado de Assis.

Em 2013, concluímos o primeiro volume da edição crítica de viés genético 
do romance Recordações do escrivão Isaias Caminha, de Lima Barreto, cujo 
texto-base é a segunda e última edição do referido romance em vida do autor. 
Tal projeto foi desenvolvido a partir de um convite da professora Carmem 
Negreiros, da UERJ, que também participou da edição com um capítulo de 
crítica literária do Isaias Caminha. Também participaram da edição as pesqui-
sadoras Marina Mello, Patrícia Teixeira e Viviane Arena Figueiredo. Já o se-
gundo volume, ainda não começou a ser preparado; porém, ele terá como base 
o manuscrito do Isaias Caminha que se encontra na Divisão de Manuscritos 
da Biblioteca Nacional. Pelo primeiro exame que realizamos desse material – 
teremos de fazê-lo mais detida e demoradamente – é muito provável que se 
trate de várias campanhas de escrita autorais, inclusive com versões diferentes 
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e com anotações do autor sobre o desenvolvimento da narrativa, que também 
podemos chamar de planos de trabalho. Assim que conseguirmos levar a pú-
blico o primeiro volume da edição crítica com viés genético desse romance de 
Lima Barreto, daremos início à realização do segundo volume.

Nessas edições, trabalhamos sob a perspectiva da crítica textual moderna.
A respeito de Recordações do escrivão Isaias Caminha, a obra de Lima Bar-

reto, apesar de fazer parte, já há algum tempo, do cânone da literatura brasi-
leira, ainda é olhada por alguns críticos literários como obra de um escritor 
pouco cuidado e com problemas em relação ao uso da norma culta da língua 
portuguesa. Porém, se atentarmos para a transmissão da obra desse autor, 
veremos que determinados problemas editorias marcaram a publicação de 
muitos de seus textos.

A primeira edição impressa – porém, incompleta – do romance Recordações 
do escrivão Isaias Caminha, de Lima Barreto, foi publicada na Revista Floreal, 
cujo diretor era o próprio Lima Barreto. A Floreal foi fundada por esse escritor 
e por alguns de seus amigos, mas teve apenas quatro números. Em suas pági-
nas, o romance vai até determinada passagem do capítulo III, no que corres-
ponderia à primeira parte da página 40 da segunda e última edição do Isaias 
Caminha publicada em vida do autor. Contudo, ao término da publicação 
dessa passagem na Floreal, há a informação de que tal publicação continua, 
mas não houve continuação, pois a Revista não foi mais publicada. Tal revista 
teve de conviver com vários problemas, inclusive financeiros e de distribuição, 
e não conseguiu ter um número de assinaturas e de vendas necessárias para 
ser mantida. Sucumbiu no mesmo ano em que nasceu, mas, ao contrário de 
algumas das publicações da época que foram tragadas pelo tempo, é falada 
até hoje, pelo menos entre os que estudam a obra de Lima Barreto, conside-
rado publicamente, desde meados dos anos 50 do século XX, como um dos 
grandes escritores brasileiros. Antes disso, segundo informação do professor 
Maximiano de Carvalho e Silva, esse autor e sua obra já haviam conquistado 
a admiração de Sousa da Silveira (que chega a citar Lima Barreto na segunda  
edição de Textos seletos, saída em 1935) como também de Manuel Bandeira. 
Possivelmente, o texto de Lima Barreto conquistou o poeta pela grande mu-
sicalidade contida em suas páginas. Só para darmos um exemplo dessa mu-
sicalidade que se irmana a e ajuda a compor o conteúdo do Isaias Caminha, 
citamos aqui a frase que abre o capítulo I da segunda e última edição em vida 
do autor: “A tristeza, a compressão e a desigualdade de nível mental do meu 
meio familiar, agiram sobre mim de um modo curioso: deram-me anseios de 
inteligência.” (BARRETO, 1917, p. 15).

Além disso, o início do capítulo I do romance, no primeiro número da 
Floreal, é aberto com uma epígrafe retirada de Vers d’unphilosophe, de Guyau, 
poeta e filósofo francês nascido em 1854 e falecido em 1888. A epígrafe, 
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aqui traduzida livremente para o português, diz: “Meu coração profundo as-
semelha-se a essas abóbadas de igreja/Onde o menor ruído se transforma em 
uma imensa voz”.2 Tal epígrafe dialoga com a sensibilidade manifestada pela 
personagem Isaias Caminha. Além disso, ratifica e potencializa essa sensibi-
lidade. Na última edição do romance saída em vida do escritor, essa epígrafe 
abre o capítulo intitulado “Breve notícia”, que antecede o capítulo I. Em 
“Breve notícia”, falam Lima Barreto e Isaias Caminha, protagonista e autor 
do romance. A sensibilidade é um dos pontos de contato e de aproximação 
entre o escritor e a personagem-autor do romance. Vale lembrar ainda que, 
em “Breve notícia”, há uma pequena citação, realizada por Lima Barreto, 
de um trecho retirado de uma crítica de José Veríssimo, importante e pres-
tigioso crítico literário e historiador da literatura à época. Inclusive, esse 
crítico estava entre os amigos de Machado de Assis, considerado por muitos 
como o maior escritor brasileiro. Mas, apesar de essa crítica ser elogiosa ao 
romance de Lima Barreto que estava sendo publicado na Floreal, essa revista 
não teve uma vida longa e feneceu no mesmo ano em que nasceu. O seu 
último número saiu em 31 de dezembro de 1907 e os leitores de Recordações 
do escrivão Isaias Caminha tiveram que esperar em torno de dois anos para 
lerem a primeira  edição em livro do romance.

A primeira edição em livro do romance em questão saiu em 1909, no 
outro lado do Atlântico, mais precisamente em Lisboa, pela Livraria Clássica.

Um amigo de Lima Barreto foi a Lisboa e levou os manuscritos do roman-
ce com uma carta de um outro amigo do escritor, recomendando a publicação 
da obra aos editores da Livraria Clássica.

Sobre a história de publicação dessa edição, podemos ler algumas infor-
mações escritas pelo próprio Lima Barreto e publicadas na já citada “Breve 
notícia”, na edição de 1917 do Isaias Caminha. Por meio da leitura daque-
las páginas, ficamos sabendo que a parte do prefácio publicada na Floreal 
não aparece estampada na edição de 1909 por decisão de Lima Barreto que, 
segundo palavras presentes na edição de 1917 do referido romance, tinha o 
intuito de que o referido romance saísse “sem escoras ou para-balas”. Dessa 
leitura, ficamos sabendo também que o texto do romance, na edição de 
1909, passou por correções do escritor português Albino Forjaz de Sampaio. 
Contudo, nem todas essas correções receberam a aprovação de Lima Barreto. 
Sabemos a respeito disso a partir de informações colhidas e publicadas por 
Francisco de Assis Barbosa, em A vida de Lima Barreto, e a partir da leitura 
de uma carta do autor ao editor português. Essa carta, desde 1949, é parte do 
Arquivo Lima Barreto da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. E 

2. Na edição de 1917, página VII, não numerada, a epígrafe aparece assim: “Mon coeur profond ressem-
ble à ces voûtes d´église/ Oú le moindre bruit s´enfle en une immense voix”. A barra / indica mudança de 
linha ou um outro verso.
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tais correções fazem parte da edição de 1909. Nesse sentido, foram preserva-
das modificações materializadas pelo revisor e não o texto do escritor na sua 
integralidade. Junta-se a isso o fato de a edição ter sido preparada em Lisboa, 
longe das vistas do escritor. Além disso, Lima Barreto não recebeu pagamento 
em dinheiro por seu texto. Recebeu apenas alguns exemplares do Isaias Cami-
nha publicados – com modificações de Albino Forjaz de Sampaio.

Já a segunda edição em livro de Recordações do escrivão Isaias Caminha, 
última em vida do autor, foi publicada no Rio de Janeiro e teve duas tiragens. 
Uma, pela Typografia Revista dos Tribunaes, a mesma que publicou alguns 
números da Revista Floreal, e outra, por A. de Azevedo & Costa Editores, que 
traz uma fotografia de Lima Barreto na capa. Ambas trazem, na folha de ros-
to, a informação: “2ª edição, revista e augmentada”. Ambas também trazem 
uma errata que diz ter sido Lima Barreto e um amigo dele, Licio Barbosa, que 
fizeram a revisão daquela publicação.

Realmente, tal edição vem aumentada, pois é restituído o prefácio e a ele 
acrescentado todo o restante de informações que formam a “Breve notícia” 
presente naquele volume. Até o texto do romance, em relação à edição pu-
blicada em 1909, é aumentado, mas apresenta muitos erros tipográficos que 
vão contribuir para prejudicar a fortuna crítica da obra e do nome de Lima 
Barreto. Porém, muitos dos erros que podemos observar em seu texto po-
dem ser classificados como erros tipográficos, que, por diversos motivos, estão 
presentes naquela edição, apesar de o autor e um amigo dele terem feito a 
revisão daquela edição. Há inclusive uma passagem que apresenta um salto 
que prejudica – e muito – o entendimento do texto. Tal passagem se encontra 
às páginas 182 e 183, no capítulo XI, da edição de 1917 e é a seguinte: “Os 
magnatas: ministros, juízes, coronéis, ricaços, engrossadores com a senhora; 
mas a fidalga insinuara-se no grupo das filhas de Avila [...]”. Como podemos 
perceber, o verbo insinuar-se não se refere aos magnatas, e nós, a partir da 
leitura da edição de 1917, não sabemos o que acontece com eles nem a ou 
as ações por eles praticadas naquela circunstância. Na edição de 1909, não 
ocorre esse salto, mas não podemos reconstituir o texto do romance por sua 
lição, pois tal edição foi realizada longe das vistas do autor. Além disso, o lei-
tor da edição de 1917 dificilmente teria acesso à lição de 1909, pois, além de 
ela ter sido publicada em Lisboa, havia uma distância temporal de oito anos 
entre as duas. Também não sabemos quantos exemplares foram impressos da 
edição de 1909 nem como eles foram distribuídos no Brasil. Mas, voltamos 
à pergunta: como passaram tantos erros tipográficos para a edição de 1917 se 
o texto foi revisto pelo autor e por um amigo dele? Ora, pelo que pudemos 
averiguar, as tipografias que imprimiram as tiragens da edição de 1917 não 
estavam entre as mais prestigiosas na altura. Além disso, em 1917, Lima Bar-
reto já havia passado por internações por conta de perturbações decorrentes 
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do uso de bebidas alcoólicas e, apesar de ser funcionário público, sua situação 
financeira não era nada confortável. Somava-se a isso a doença do pai e a obri-
gação do sustento da casa e dos irmãos. Contudo, a edição de 1917 apresenta, 
como já dissemos, muitos acréscimos autorais e um refinamento estético de-
corrente do trabalho do autor em relação a seu texto e deve ser utilizada como 
texto-base para a realização de edições críticas de Recordações do escrivão Isaias 
Caminha, um romance que necessitava passar pelos filtros da crítica textual.

Segundo Alberto Blecua (1983, p. 12), no Manual de crítica textual, a crí-
tica textual e a história da transmissão [textual] são inseparáveis.

No caso da crítica textual, quando o crítico textual (o filólogo) se dedica a 
realizar uma edição crítica, fatalmente, ele irá fazer um levantamento da tra-
dição de publicação da obra que é o objeto daquele trabalho. Com esse movi-
mento, ele também fará um levantamento em relação à história da literatura, 
movimento esse que inquirirá o cânone: haverá casos em que algumas versões 
já esquecidas e encobertas da história da literatura voltarão a ser pesquisadas.

Lembramos que teorias e metodologias não estão imunes às oscilações por 
que passa a construção do conhecimento humano.

A crítica textual, trabalhando numa perspectiva diacrônica, contribui para 
que tenhamos um contato mais profundo com os bastidores da construção e 
da produção de obras, sem ignorar a transitoriedade da condição humana e 
de suas realizações, no caso da literatura, muitas vezes mediadas por editores, 
revisões etc.

Dizem que Saramago, quando era jovem, escrevia numa tentativa de ven-
cer a morte e que, depois, percebeu que escrevia para compreender os homens.

Nós, críticos textuais, realizamos edições críticas no intuito de preservar-
mos as obras da ação do tempo, preservando também a história de sua trans-
missão ou o que conseguimos alcançar dessa história. Sim, como Saramago, 
numa tentativa de vencermos a morte e de compreendermos os homens.
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Resumo

Este artigo pretende apontar, na transmissão da literatura latina, aspectos da censura 
bibliográfica, entendida minimamente como conjunto de procedimentos mecânicos e 
intelectuais na edição de livros, para orientação da leitura e controle social. Como corpus 
literário de nossas considerações, selecionamos a sátira IX, por ser um dos poemas de 
Juvenal mais censurados na tradição textual. Num primeiro momento, interpretaremos 
e analisaremos essa obra, identificando elementos estruturadores do gênero satírico e da 
estética juvenaliana. Posteriormente, observaremos questões relacionadas à transmissão 
do texto de Juvenal, dedicando-nos especificamente aos expurgos em algumas edições 
modernas das suas sátiras. Com relação à noção de controle social, baseamo-nos no pen-
samento de Émile Durkheim e de Michel Foucault, utilizando ainda abordagens mais re-
centes sobre o tema, sugeridas por Marcos César Alvarez em seu artigo “Controle social: 
notas em torno de uma noção polêmica” (2004, p. 168-176).

Palavras-chave: Literatura latina. Sátira. Juvenal. Censura bibliográfica. Controle social.

Abstract

This article intends to point out certain aspects of bibliographic censorship in the trans-
mission of Latin literature. Bibliographic censorship is here minimally understood as a 
set of mechanical and intellectual procedures used in the edition of books in order to 
provide reading orientation and promote social control. We have selected Juvenal’s Satire 
IX as our corpus, since it is one of Juvenal’s most frequently censored poems. First we 
shall analyze and interpret the poem, identifying certain elements which are central to 
the satirical genre and to Juvenalian aesthetics. We will then discuss the transmission of 
Juvenal’s text, especially the excision of passages in some modern editions of the Satires. 
Regarding the notion of social control, we base ourselves on Émile Durkheim and Mi-
chel Foucault. We also use a new approach to the subject, suggested by Marcos César 
Alvarez in his article “Controle social: notas em torno de uma noção polêmica” (2004, 
p. 168-176).

Keywords: Latin literature. Satire. Juvenal. Bibliographic censorship. Social control.



Exmº Rmº Senhor,
no correio passado, […] recebi uma carta de ofício de Vossa Excelência, na qual 
me ordenava de se fazer busca aos livreiros, […] fazendo juntamente apreensão nos 
livros clássicos de Virgílios, Horácios e Ovídios; […] fiz apreensão em vinte e cinco 
livros de Virgílios, Horácios e Ovídios aos estudantes […].

Telmo Verdelho. As origens da gramaticografia e da lexicografia latino-portuguesas. 
1995, p. 202.

Com essas palavras, José Pereira da Silva Manoel, juiz de fora de Moncor-
vo, Portugal, prestava contas a Tomaz de Almeida, diretor geral de estudos, 
em carta de 22 de outubro de 1765. Na verdade, José Pereira apenas colocava 
em prática prescrições do marquês de Pombal com relação à leitura dos clássi-
cos latinos na cartilha intitulada “Instruções para os professores de gramática 
latina, grega, hebraica e de retórica”, publicação com força de lei, datada de 
1759, cujo único exemplar de que temos notícia se encontra sob a guarda 
da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional (BN) do Rio de Janeiro. 
Nesse documento, o estadista português sugeria as famosas edições ad usum 
scholarum: “Todos os doutos recomendam a escolha de livros acomodados 
para o uso de principiantes; e com este fim trabalharam muitos, e se têm 
composto vários com muita propriedade e acerto” (MONIZ, 2009, p. 239). 
Estaria o marquês de Pombal preocupado somente com questões didáticas e 
pedagógicas? Um certo pavor quanto aos clássicos rondava a mente dos edu-
cadores da época. Paula Findlen (1999, p. 53) conta-nos que “os humanistas, 
como os rapazes do século XVIII diagnosticados como vítimas de onanismo, 
azedaram seu sêmen por causa da masturbação muito frequente estimulada 
pelos clássicos”.

Na transmissão da cultura clássica, as figuras de educador, tradutor e editor 
frequentemente mantêm estreito contato ou até se confundem. Aldo Manú-
zio, primeiro grande editor do Humanismo, que publicou aproximadamente 
150 obras clássicas, foi, inicialmente, professor e tornou-se editor a posterio-
ri, realizando editorialmente os objetivos da educação humanista definidos 
por Erasmo de Rotterdam. A edição de textos – conjunto de procedimentos 
mecânicos e intelectuais regulados pela crítica textual – reveste-se da função 
social de “vigiar a tradição litúrgica e também literária da comunidade” e “a 
tarefa básica dos filólogos consiste em salvar os textos da destruição material” 
(LAUSBERG, 1974, p. 21). Mas, sabemos, essa salvaguarda nunca foi impar-
cial em absoluto e desprovida de interesses para além das qualidades literárias 
e textuais das obras.

O trabalho do editor até o advento da moderna ciência filológica no sé-
culo XIX com Karl Lachmann era muito influenciado pelo subjetivismo. 
Lachmann, no prefácio de sua edição de Lucrécio, publicada em 1816, cen-
surava o “sistema, vigente em sua época, de editar um autor tomando por 
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base uma edição autorizada e introduzindo nela as modificações segundo o 
arbítrio pessoal” (SPINA, 1994, p. 72). O filólogo alemão desconfiava, in-
clusive, dos “manuscritos de época humanista, porque se trata usualmente 
de exemplares alterados, e aprontados num desejo de elegância e perfeição 
formal” (SPAGGIARI; PERUGI, 2004, p. 31).

Longe de adotarmos a postura condenatória de Lachmann ou de outros fi-
lólogos, preferimos compreender as decisões de editores e de tradutores como 
a concretização de algo para além de individualismos. Esses personagens con-
sistem, antes de mais nada, em agentes sociais, e, portanto, suas intervenções 
no texto dos autores clássicos remetem a causas bem mais complexas do que 
as adulterações, omissões ou traduções atenuadas que passagens apontariam 
em primeira análise – refletem fatos sociais que permeiam as decisões dos in-
divíduos e suas idiossincrasias.

Segundo Émile Durkheim (1973), os fatos sociais correspondem a formas 
de conduta, de pensamento ou, ainda, de sentimentos exteriores ao indiví-
duo, que exercem poder de coerção, independentemente de sua vontade ou 
concordância. Não se originam, nem dependem da consciência dos indiví-
duos, mas da sociedade integral ou parcialmente compreendida, no âmbito de 
ordens religiosas, escolas políticas, literárias, corporações profissionais, entre 
outras. Nesse sentido, Durkheim entende que a educação funciona como um 
mecanismo por meio do qual a sociedade impõe ao indivíduo maneiras de ver, 
de sentir e de agir, que não seriam apreendidas espontaneamente. As instruções 
de marquês de Pombal, em seus parágrafos XVIII-XIX, documentam como o 
ensino de latim permaneceu indissoluvelmente vinculado à religião, moral e 
bons costumes, ainda que durante o afastamento dos jesuítas do ensino oficial 
em todo o território de língua portuguesa. A educação objetiva criar o ser so-
cial, por meio da coação, que, em última instância, nada mais é do que a pres-
são da sociedade, exercida pela pessoa dos pais ou educadores sobre a crian-
ça, buscando moldá-la à sua imagem e semelhança. Na esteira do sociólogo 
alemão, aplicamos seu entendimento de educador aos editores, tradutores e 
organizadores de várias edições de clássicos, uma vez que, como afirmamos, a 
publicação de autores greco-latinos surge, no Humanismo, como extensão da 
proposta educacional erasmiana. Para Erasmo, importava a leitura dos gregos 
e dos latinos, sobretudo, por uma questão pedagógica, já que, no entender do 
humanista, todo o conhecimento contido nessas duas literaturas era vital para 
a humanidade. Ao longo da história, a edição/tradução dos clássicos seguiu 
influenciada por questões em torno da formação educacional.

No entanto, Aldo Manúzio, em nenhuma de suas edições, praticou o ex-
purgo. As primeiras edições modernas contendo textos censurados surgirão, 
coincidentemente ou não, no século XVII, “início de uma época de pressão 
própria das sociedades chamadas burguesas” (FOUCAULT, 2001, p. 21), a 
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exemplo da coleção Ad usum Delphini, publicada no século XVII, na França. 
Voltada à formação do delfim, futuro rei de França, a coleção logrou sucesso 
extramuros, de modo a volumes seus se encontrarem em bibliotecas de ou-
tros países, a exemplo da Real Biblioteca Portuguesa, que integra atualmente 
o acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Os mentores da coleção 
– o duque de Montausier, homem de grande rigor moral, e o literato Pierre 
Daniel Huet, ambos tutores do delfim – almejavam, além de melhorar a qua-
lidade das edições de autores latinos em uso, resgatar a literatura latina da de-
cadência causada pela crise no ensino de humanidades, sobretudo em função 
do fechamento sistemático dos colégios da Companhia de Jesus.

Publicados após 1670, alguns volumes da coleção Ad usum Delphini fo-
ram duramente criticados, entre os quais, a edição das sátiras completas 
de Juvenal e Pérsio, que veio a público em 1684, sob a responsabilidade 
de Louis Desprez, cujos expurgos no texto dos satíricos indignaram Pierre 
Bayle (1727, p. 144), professor universitário francês radicado na Holanda: 
“Quem nos deu o direito de mutilar os monumentos dos Antigos?” Pouco 
mais de um século depois, a “mutilação” do texto juvenalino por edito-
res voltaria a ser motivo também de reclamação para o tradutor português 
Francisco Antônio Martins Bastos, em sua tradução publicada em 1839, 
em Lisboa. Mas nem mesmo o próprio Francisco Bastos pôde se furtar às 
pressões da sociedade de sua época na árdua tarefa de trazer para seu idioma 
o texto do polêmico poeta latino Juvenal.

A organização interna da edição de Francisco Bastos apresenta um prefá-
cio/prólogo, o texto bilíngue das sátiras e notas, além de um soneto de autoria 
do tradutor sobre Juvenal, uma lista de assinantes e alguma recepção crítica. 
No prólogo, o tradutor apresenta, basicamente, as dificuldades que encontrou 
para traduzir Juvenal, entre as quais, traduzi-lo com decoro: “Sei que me hão 
de notar em muitos lugares de demasiada liberdade, mas desejava ver como 
esses senhores haviam de vencer as dificuldades de apresentar o quod convenit 
et quod decet por outro modo.” (JUVENAL, 1839, p. xx-xxii).

Se, no prólogo, Francisco Bastos alude à questão do decoro para traduzir a 
obra de Juvenal, no soneto que escreve em homenagem ao satírico, acrescenta 
que “à prudência é preciso unir coragem”. Um elemento que ajuda na com-
preensão dos bastidores do trabalho do tradutor é a relação de assinantes apre-
sentada ao final da edição. Essa lista documenta que o livro foi publicado pelo 
sistema de subscrições, isto é, pelo arrendamento prévio, e consiste, assim, na 
relação das pessoas que pagaram antecipadamente pelo livro. Dela, constam 
182 nomes, entre os quais oito padres e apenas duas mulheres. Longe de re-
velar com precisão o público-alvo da edição, a lista de assinantes evidencia o 
comprometimento direto entre o tradutor e as pessoas envolvidas no processo 
de publicação de sua tradução, isto é, representantes da elite da sociedade.
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Ao final da lista, há ainda um anúncio de aulas particulares: “O tradutor 
recebe no seu estabelecimento, rua das Canastras nº 9, os meninos que quei-
ram aprender Latim, Português, Francês, Alemão, Inglês, além da instrução 
religiosa e Moral”. Por outras fontes, sabemos que Francisco Bastos lecionou 
latim para d. Pedro V e outros aristocratas portugueses, além de ter recebido 
o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo, o que atesta que sua penetração 
social foi bem-sucedida. Após a propaganda, a recepção crítica reunida atesta 
a sanção, isto é, o juízo de autoridades intelectuais acerca da tradução de Fran-
cisco Bastos. Na verdade, as críticas compiladas não dizem respeito à tradução 
das sátiras juvenalinas, mas às de Pérsio, publicadas anteriormente: “Podemos 
asseverar que a versão é fiel; o sentido correto e exato; as delicadezas e graças 
da língua latina conservadas; o estilo bem manejado; as cores bem colocadas; 
a moral e a decência respeitadas [...]”.

Exposto à sanção pública, o editor/tradutor de obras clássicas submete-se 
a pressões da sociedade. A transmissão dos clássicos encontra-se, assim, em 
constante devir de (re)ajustamento aos códigos de conduta social vigentes 
quando da publicação/tradução da obra. Em seu prólogo, Francisco Bastos 
expressa a necessidade de atenuar a tradução de trechos das sátiras juvenalinas. 
Por outro lado, o texto latino não foi expurgado, motivo para que o tradutor 
se orgulhasse e se sentisse redimido, já que, não alterando a obra de Juvenal, 
seguiu “diverso caminho” (JUVENAL, 1839, p. xx-xxii) de tradutores/edi-
tores que o precederam. A intervenção de Bastos não incidiu diretamente no 
texto latino e, portanto, seria, em seu entender, muito mais branda do que 
“mutilar”, isto é, expurgar a obra de Juvenal, como fizeram Louis Desprez e 
os padres Tarteron e Juvêncio em suas respectivas edições. Mas o que haveria 
de constrangedor na poesia do satírico que motivasse interdição? A fim de 
concluirmos esta apresentação, vejamos o caso da sátira IX, uma das mais 
censuradas ao longo das edições modernas do texto juvenalino.

O poema em questão coloca em cena o personagem fictício Névolo, um 
cliens, falido e amargurado em função de seu patrono, Virrão, não lhe pagar 
à altura pelos serviços sexuais prestados. Apresentamos, a seguir, dois excertos 
da sátira para fins de cotejo. Exibiremos, primeiramente, a passagem em latim 
e, na sequência, nossa tradução literal, sem qualquer pretensão literária, segui-
da da tradução de Francisco Bastos:

Scire uelim quare totiens mihi, Naeuole, tristis
occurras fronte obducta ceu Marsya uictus.
Quid tibi cum uultu, qualem deprensus habebat
Rauola dum Rhodopes uda terit inguina barba?
(v. 1-4)
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Névolo, eu queria saber por que tão frequentemente tu, triste,
te apresentas a mim, coberta a fronte, como o vencido Mársias.

O que tens com o rosto, qual tinha Rávola, tendo sido surpreendido,
enquanto esfrega as virilhas de Ródope com a barba úmida? [Trad. literal]

Tão triste sempre ó Névolo te vejo!
Pálido o rosto, qual vencido Marsias

Por Apolo! ou qual tinha o desonesto
Rávola, que com Ródopes brincava! [Trad. Francisco Bastos]

An facile et pronum est agere intra uiscera penem
legitimum atque illic hesternae occurrere cenae?
Seruus erit minus ille miser qui foderit agrum
quam dominum. […]
(v. 43-46)

Acaso é fácil e suportável meter um excelente pênis
entre as entranhas e encontrar ali a ceia da véspera?

Será menos desgraçado o escravo que tiver cavado o campo
do que o que tiver cavado o senhor. [Trad. literal]

Horrendo e vil emprego! antes o arado,
Antes escravo ser mil vezes vale. [Trad. Francisco Bastos]

Se, por um lado, Francisco Bastos se viu forçado ao uso da tradução ate-
nuada, não obstante tenha buscado habilidosamente passar a mensagem prin-
cipal de trechos que constrangeriam os “bons costumes” de seu tempo, por 
outro, ousou apresentar o texto latino de Juvenal sem quaisquer cortes, um 
avanço em se tratando de edição de obras clássicas, após o advento das edições 
ad usum Delphini no século XVII. A seguir, reproduzimos, a partir da edição 
de 1684, organizada pelo já mencionado Louis Desprez e duramente criticada 
pelo próprio Francisco Bastos, os mesmos excertos há pouco exibidos, respec-
tivamente v. 1-4 e v. 43-46. Cabe dizermos que a Divisão de Obras Raras da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro possui exemplar dessa edição.

Felizmente, as obras dos clássicos sobreviveram às intervenções diretas ou 
indiretas de editores, tradutores e comentadores, como palimpsestos refra-
tários ao tempo. Uma arqueologia da transmissão dos textos clássicos revela 
questões importantes sobre nossa complexa maneira de lidar com o mundo 
antigo – misto de fascínio e estranhamento – e nos mostra que tradição e cen-
sura são fenômenos relacionados entre si, faces da mesma moeda. Não obs-
tante cerceamentos, as obras antigas resistem ao tempo, acumulando camadas 
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de significados, fruto das análises, leituras, traduções e, mesmo, expurgos de 
agentes sociais representativos das mais diversas épocas e culturas.
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Resumo

Este pequeno ensaio tem a pretensão de oferecer um exemplo de como o estudo de 
documentos papirológicos e materiais afins pode interagir com a pesquisa sobre história 
romana. O papiro grego de Fayyum 20 fornece a oportunidade de analisar diferentes 
fenômenos que ocorreram no período da crise romana do terceiro século d.C. Nos anos 
recentes, muitos historiadores têm questionado a pertinência do conceito de crise para 
os eventos que ocorreram no século III de nossa era, mas registros papirológicos têm se 
mostrado uma das mais importantes fontes para observar a dinâmica socioeconômica ao 
longo deste período e melhorar nosso entendimento sobre a economia romana.

Palavras-chave: Papirologia. Crise do terceiro século. Economia romana.

Abstract

This brief article intends to offer an example of how the study of papyrological docu-
ments and related materials may interact with the research on Roman history. The greek 
papyrus Fayyum 20 provides the opportunity of analyzing different phenomena occur-
ring at the time of the Roman crisis in the third century A.D. In recent years many his-
torians have been questioning the pertinence of the concept of crisis relating to the events 
of the third century of the Common Era, but papyrological records have shown to be one 
of the most important sources to observe the socio-economic dynamics over this period 
and to improve our understanding about the Roman economy.

Keywords: Papyrology. Third century crisis. Roman economy.



No início do século XX, a papirologia era, nas palavras de um dos maiores 
especialistas da área, ainda uma ciência jovem (SCHUBART, 1918, p. 

1). Dada a sua juventude, carecia de uma definição que abrangesse toda a sua 
complexidade de métodos e objetos.1 De lá para cá, ainda que a multiplica-
ção de estudos papirológicos tenha sido imensa, a disciplina até o momento 
padece da falta de delimitação conceitual mais clara. Para fins didáticos, po-
demos dizer que a papirologia tem como objetivo a produção, decifração e 
interpretação de documentos – papiros, pergaminhos e outros materiais afins 
– existentes majoritariamente no ambiente helenístico-romano, egípcio e bi-
zantino.2 No Brasil, apesar do número cada vez maior de sites internacionais 
contendo ampla e variada quantidade de documentos papirológicos, que, em 
tese, possibilitariam o estudo desse rico material, as iniciativas voltadas para a 
pesquisa com papiros e outros materiais similares, embora heroicas, ainda são 
bastante tímidas e isoladas.3

O pequeno papiro de que vamos tratar4,5 é possivelmente uma cópia de 
um edito imperial romano perdido, que fora proclamado em todo o imperium 
romanum entre os séculos III e IV d.C. (GRENFELL; HUNT; HOGARTH, 
1900, p. 116-123). Ele é parte de um conjunto de quatro outros fragmentos 
menores em escrita cursiva, sendo que apenas o primeiro, com duas colunas 
na versão dos primeiros editores, possui uma coluna quase completa (col. II, 
fragmento a), em suas bordas, e o restante está bastante mutilado e carcomi-
do. Como veremos, os fragmentos da coluna I contêm partes do cabeçalho in-
trodutório com os nomes e os títulos dos imperadores. A coluna II, bem mais 
legível, passou por várias análises de experientes papirólogos, que inicialmente 
dataram o papiro entre os anos de 270 e 350 d.C., mas, pelo fato de ser uma 
cópia, com quase toda segurança, advém do período anterior, compreendido 
entre o imperador Macrino (217-218 d.C.) e o imperador Diocleciano (284-
305 d.C.), pertencendo provavelmente ao período de Severo Alexandre (222-
235 d.C.). A suspeita, de início, recaía sobre o imperador Juliano (361-363 

1.  Para um balanço da área, cf. Rupprecht (1994, cap. 1).

2.  Breccia apud Montevecchi (2008, p. 3-4): “Chiamiamo Papirologia quella disciplina che si occupa di scoprire, 
svolgere, restaurare i documenti scritti su carta fabbricata com la polpa fibrosa del papiro. [...] nello stesso tempo, 
in senso più stretto, più aderente e più vero chiamasi Papirologiala disciplina che si occupa di studiare, pubblicare, 
commentare tali documenti”.

3.  Por exemplo, o minicurso Introdução à Papirologia, oferecido pelo professor doutor Alessandro Rolim de 
Moura, por ocasião da 25º Semana de Estudos Clássicos da Unesp, Araraquara, 2011. No endereço eletrônico 
da AIP (Association Internationale des Papyrologues) há uma das melhores listas com as principais páginas na 
internet dedicadas às pesquisas com papiros: http://www.ulb.ac.be/assoc/aip/liens.htm.

4.  Com 24,2 x 34 cm (fragmento a), o papiro de Fayyum 20, classificado como EA 2776, encontra-se no 
Museu da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, EUA.

5. Agradecimento: Aos organizadores do seminário intitulado O Manuscrito Grego da Biblioteca Nacional: 
Crítica Textual e Práticas de Edição de Textos, em especial à professora doutora Maria Olívia de Quadros 
Saraiva pela gentil acolhida e ao professor Alessandro Rolim de Moura pelas inúmeras correções em relação 
ao meu texto original.
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d.C.), mas a reconstrução do texto6 e passagens de historiadores romanos7 
modificaram essa impressão. O texto da coluna I permanece bastante frag-
mentado e foi trabalhado por Wicken em 1921 (p. 150-158) e também Bidez 
e Cumont (1922, p. 83-87, nr. 72). Outros filólogos e papirólogos procura-
ram completar as lacunas existentes.

Desde sua descoberta, o papiro de Fayyum, encontrado em uma pequena 
localidade conhecida atualmente como Kawm Umm al-Ath, antiga Bacchias, 
a sudoeste do Cairo, no Egito, vem recebendo várias traduções em língua in-
glesa (GRENFELL; HUNT; HOGARTH, 1900; HUNT;  EDGAR, 1956; 
OLIVER, 1978), alemã (SCHUBART, 1941) e francesa.8 Existem cinco 
fragmentos do que restou do papiro, sendo esses fragmentos, no conjunto, 
como dissemos, cópia de um documento anterior (GRENFELL; HUNT; 
HOGARTH, 1900, p. 117). O copista, na opinião dos papirologistas, não 
primava pela acuidade no que diz respeito à língua grega. Há várias passagens 
confusas, onde apenas prevalece a sugestão da forma correta em que o texto 
deveria ter sido editado e que sugere que se trata não de uma cópia oficial, 
mas privada, de um decreto, cujo original pode, sem dúvida, ter sido em 
latim. Também, desde que veio a lume, não foram poucos os que puseram 
em dúvida a data e o período para o papiro.9 Entretanto, já é um fato quase 
aceito que o papiro pertence verdadeiramente ao momento da ascensão de 
Alexandre Severo.10

Não há, ao longo do papiro, como vemos na transcrição, salvo o iota pro-
longado e o sigma lunado, o emprego de maiúsculas, mesmo em relação ao 
nome dos imperadores. A presença do trema sobre o iota que compõe o nome 
de Trajano (l. 31) aponta a nítida preocupação em assinalar diaeresis e im-
pedir a formação do ditongo com o fonema imediatamente antecedente e 
o subsequente. Isso também demonstra que o nome do imperador deve ser 
pronunciado de modo correto, o que indica, por sua vez, que o edito deveria 
ser lido em voz alta.

O teor do texto é a mitigação daquilo que é cobrado por ocasião da che-
gada do imperador ao poder, e que se apresenta para a exação do aurum co-
ronarium. Alexandre Severo renuncia ao pagamento do aurum coronarium 
referente apenas àquele momento de entrada no poder (ἀρχή), argumentando 

6.  Embora Bidez e Cumont (1922, p. 83-87, nr. 72) tenham inicialmente concordado com a opinião de Des-
sau, redimem-se, ainda que tardiamente, apoiando as conclusões de Wilcken. “Tardius quam ut eam adhibere 
potuerimus pervenit nobis commentatio qua Ulricus Wilcken (Zeitschr. der Savigny-Stiftung, XLII, 1921, p. 150 ss.) 
probare studet edictum de auro coronario revera Severi Alexandri esse. De quo alibi disputandu merit” (p. 20, nota).

7.  Hist. Aug. Sev. Alex., 32, 1-5.

8.  Préaux (1941, p. 123-131). Há ainda uma tradução latina do edito em Gradenwitz (1909, p. 268-270), 
que atribui o edito ao tempo do imperador Juliano.

9.  Veja a polêmica resumida em Oliver (1978).

10.  Em 26 de junho de 221, Severo Alexandre é elevado a Caesar.
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que o faz não porque o Estado é rico, mas por causa de sua grande alma, isto 
é, de sua generosidade/magnanimidade. No entanto, não dispensa a cobrança 
quando de sua nomeação como Caesar, em razão das dificuldades do Estado. 
As comunidades de todo o império não terão deste tributo, bem como de ou-
tros já existentes, qualquer tipo de isenção. Nesse caso, o imperador atribui à 
dificuldade do Estado (δημοσί<α>ςἀπορ(ε)ία) a não isenção, e completa que 
trocará pelas coroas a importância em forma de recursos.

Alguns autores modernos inclinam-se a sublinhar o caráter retórico do 
texto (MOREAU, 1961, p. 128-142; BLOIS, 2002, p. 208), pretendendo 
com isso diminuir o tom de gravidade do discurso no que diz respeito à “cri-
se”, ao menos “financeira”, no sentido de falta de recursos, do Estado romano 
no início do século III d.C., mas o fato é que, considerando a data do docu-
mento, o aurum coronarium é uma prova indelével do grau e da envergadura 
das dificuldades do Estado romano, ou melhor, da autoridade, em mobilizar 
recursos, humanos e materiais, uma vez que se trata de um edito cujo alcance 
pretende ser “universal”, ou seja, válido para todo o imperium.

A terminologia legal empregada pode afastar o caráter retórico-literário 
das interpretações, mas nos impõe dificuldades adicionais. Considerando a 
vigência de uma estrutura burocrática centralizada, era certamente um desafio 
para a autoridade romana central a transmissão, interpretação e implementa-
ção da linguagem normativa em um ambiente plurilinguístico e multicultural 
(PLISECKA, 2012, p. 1-10). Embora o latim fosse preferencialmente empre-
gado, as províncias orientais, em especial o Egito, a Síria e a Mesopotâmia, 
recorriam ao grego, em inscrições e papiros, como linguagem administrativa 
e legal (MILLAR, 2006, p. 223-242). Portanto, entender corretamente as 
requisições imperiais era matéria decisiva para a relação entre a administração 
provincial e a central.

Para a transcrição das duas colunas nos servimos da versão impressa no 
Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten, editado por Rupprecht e 
Hengstl (1983). Ela difere da transcrição feita em scriptio continua obtida na 
versão de Grenfell e Hunt, mas é importante preservar esta última11 por nos 
transmitir de modo mais fidedigno a coluna II do papiro,12 embora a transcri-
ção do Sammelbuch, como pode ser vista no Aparato Crítico, divirja muitas 
vezes da versão de Grenfell e Hunt. As correções e adições incorporadas ao 
texto seguem a norma internacional: colchetes [ ] indicam uma lacuna que 
foi preenchida pelos papirólogos e os parênteses ( ) apontam a resolução de 
uma abreviação ou símbolo. Braquias angulares horizontais < > nos avisam 
sobre a completa ausência, no texto original, das letras em seu interior e sua 

11.  Figura 1.

12.  Figura 2.
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possível restituição. Já as chaves { } significam que as letras aqui inclusas, em-
bora escritas, deveriam ser omitidas. Pontos no interior de colchetes [ . . ] 
denunciam que parte do texto encontra-se mutilado ou ilegível e pontos subs-
critos às letras, como em οἴκ̣ο̣υ̣, revelam que se trata de uma reconstrução, 
que, portanto, é considerada incerta. Por fim, o texto possui uma numeração 
à esquerda, de cinco em cinco linhas, e os asteriscos no interior dos parên-
teses que aparecem ao longo da transcrição remetem-nos ao vocabulário do 
Aparato Crítico como outra possibilidade de leitura, designada pela letra “l”. 
A preposição latina circa, “ca.”, que se encontra entre colchetes ao longo da 
transcrição, denota a impossibilidade de reconstrução do texto corrompido. 
Quando ela vem acompanhada de ponto de interrogação, não sabemos quan-
tas letras se perderam. O termo “vac.” é a abreviação da expressão latina vacat 
e significa um espaço vazio que, em geral, equivale a uma letra ou a um único 
sinal gráfico. A numeração das linhas em nossa transcrição levou em conta as 
duas colunas que compõem o texto em sua integridade. As imagens que se 
apresentam após a transcrição são da coluna II (vide infra) e possuem uma nu-
meração diferente de nossa transcrição. Por isso, foi necessário o uso da barra 
invertida \13 para marcar, consoante nossa numeração, a separação de linhas.

Papyrus Fayyum 20-210 SB 14-11648.

Transcrição

1 [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦΜεγάλουἈντωνίνουΕὐσεβοῦς υἱὸςθεοῦ] 
[Σεπτιμίου ΣεουήρουΕὐσεβοῦς υἱωνὸςΜάρκοςΑὐρήλιοςΣεουῆρο]ς
[Ἀλέξανδρος Εὐσε]βὴςΕὐτυχ[ὴ]ς Σεβαστὸς [ἀρχιερεὺςμέγιστος δ]
ημαρ-
[χικῆςἐξουσίας ὕ]π̣ατος [πα]τὴρ πατρίδο[ς λέγει· - ca.12 -]  ̣  ̣ι

5 [ -ca.?- ] ν [ -ca.?- ]β̣ασιλε̣ι̣ν̣
αιει  ̣[ -ca.?- ]αρχι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- -ca.?- ]  ̣α̣π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δ ει [ -ca.?- ]α̣νκα
[ -ca.?- ]πολεσαν

10 [ -ca.?- ]  ̣σ̣εσι̣τ̣α̣σ̣ι̣ν̣
[ -ca.?- ἐ]π̣ίτροπον
[ -ca.?- ]ωνχρη[ -ca.?- ]ονεποι
[ -ca.?- ]  ̣ι̣οιατ̣ε
[ -ca.?- ]γμενα

15 [ -ca.?- ]διπ̣παν

13.  A partir da linha 29 de nossa transcrição.
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[ -ca.?- ]αση οἴκ̣ο̣υ̣
[ -ca.?- ]του χρόν(ου) 
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ν ἀπ̣ὸ τῆς
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ο̣υ̣α̣π̣ο̣τ̣ω̣ν̣

20 [ -ca.?- ]  ̣  ̣πωσ̣μ̣α̣τ̣α
[ -ca.?- ] εινα [ -ca.?- ]π̣ρ̣οτέρας καὶ
[ -ca.?- ]  ̣κεκακωμένα
[ -ca.?- ]  ̣μεναται ἐστιν
[ -ca.?- ] φ ν [ -ca.?- ]ναφ  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣ς πόλις

25 [ -ca.?- ἐ]φειλοτείμεισα(*)
[ -ca.?- ]τοσούτω καὶ
[ -ca.?- ]αμα  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- δι]δ̣όναι αὐτῶν
[ -ca.?- ] 
ὅπ̣[ω]ς̣ μὴ διὰ τὸ τῆς χαρᾶς τῆ[ς] ἑαυ̣τ̣ῶν δηλως(*) ποιήσασθαι ἐθ̣[έ]
λ̣ιν(*), ἣν ἐπʼἐμοὶ παρελθόντι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν\

30 ἔ[χο]υ̣σ̣ιν, βιασθεῖεν μείζω ἢ δύνανται, ὅθεν μοι παρέστη τὸ βούλευμα 
τοῦτο οὐδὲἀποδέοντι παραδιγμάτων(*),\
ἐν οἷς Τραϊανόν τε καὶ Μάρκον, τοὺς ἐμαυτοῦ προγόνους αὐτοκρατορα(*) 
ε(*) μάλλι̣σ̣τα(*) δὴ θαυμάσαι ἀξίους\
γεγενημένους, μιμεισθ(*) ἔμελλον, ὧν καὶ πρὸς τ(*) ἄλλα ην(*) 
προαίρεσειν(*) ηο̣ῦ̣ν(*) ἐγὼ γνώμην ποιοῦμαι,\
ὡς εἴ γε μὴ τὸ τῆς π[α]ρὰ τ̣ο̣ὺς καιροὺς δημοσις(*) ἀπορείας(*) ἐνποδὼν 
ᾖ πολὺἂν φανερωτέραν τὴν ἐμαυτοῦ\
μεγαλουψυχίαν(*) ἐπιδικ[ν]ύμενος(*) οὐδʼἂν ἐμέλλησα, καὶ εἴ τι ἐκ 
τοῦ παρελθοντς(*) χρόνου ἐκ τῆς τοιουτοτρό-\

35 που{ς} συντελείας κατιὸν ὠφίλετο(*) καὶὁπώσα πρὸς τὴν Καίσαρος 
προσηγορείαν(*) ἐπὶ τὸ τῶν στεφάνων ὄνομα\
ἐψηφισμεα(*) πρότερον καὶἔ̣τι ὲ(*) ψηφισθησόμεν̣α κατὰ τὴν αὐτὴν 
αἰτίαν ὑπὸ τῶν̣ πόλεων εἴη, καὶ ταῦτα\
ἀνεῖναι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐκ οἴομαι, διʼἃ μεικρὸν(*) ἔνπροσθεν εἶπον, 
ταῦτα δὲ μόνα ἐπ̣α̣ν̣α̣φέρε̣ι̣ν τὰς πόλις(*),\
ὡς ἐκ τῶν παρόντων ὡρῶ(*), δυναμενα(*) οὐ παρεῖδον. διόπερ ἴστωσαν 
ἁπαντς(*) ἐνμ̣(*) ταῖς πόλεσιν ἁπάσαις\
ταῖς τε κατʼ Εἰταλείαν κα[ὶ] ταῖς ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν· καὶἐπὶ τῇ 
προφάσι(*) τῆς ἐμαυτοῦἀρχῆς αὐτοκράτορος,\

40 ἐφʼἣν καὶ βουλομένων καὶ εὐχομένων ἁπάντων παρῆλθον, ἀντʼἑτων(*) 
χρυσῶν στεφάνων χρή με̣ τὰἀπα[ι]τ̣η-\
θέντα ἀνεῖναι αὐταῖς, τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ δὲ ο̣ὐ̣ διὰ περιουσίαν πλούτου ποιοῦντα 
ἀλλὰ δι(*) τὴν ἐμαυτοῦ προαίρεσσιν(*), δε̣[ό-]\
μ̣[ενον, ἐ]π̣[ὶ](*) Κ̣α̣ῖ̣σα̣ρ̣ [ἶ]μ̣ε̣ι(*), καίπερ κεκμηκα(*), τὸ κλῖνον 
ἀναλήμψασθαι, οὐχ(*) όρων(*) ζητησησειν(*) ἀλλὰ σωφρο[σύνῃ]\
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μόνον, οὐ πρὸς τὸ [ἴ]διον γεινομένων ἀναλωμάτων, οὐδὲ γὰρ τοῦτό μοι 
σπουδεο(*) ται(*) [ἐ]ν ἐξ̣απ̣αι̣τ̣ή̣[σει τῶν] \
χ̣ρ̣η̣μ̣ά̣των πλὴν μᾶλλον φιλανθρωπίᾳ τε καὶ εὐεργεσσίαις(*) συναυξῆσαι 
τὴν ἀρχήν, ἵνα μου <ἡἀγωγὴ>\

45 καὶ τοῖς ἡγεμόσιν <τῶν ἐθνῶν τοῖς> ται(*) κα(*) ἐπιτροπια(*) 
παρʼἐμοῦἀπεσταλμένοις, οὓς ἐγὼ εἰς τὸἀκριβέστατον δοκιμσας(*)\ 
καὶπροελόμενος [ἀ]πέσστιλα(*), κἀκεἰνοις(*) συνβουλεύσ̣ασ̣αεἴηὡ̣(*) 
μετριωτάτουςπαρέχειναὑτούς· μᾶλλον\
γὰρὴ(*) καὶμᾶλλον [ο]ἱτῶνἐθνῶνἡγεμόνεςσι(*) καταμάθοιενἂνμεθʼὅσ
ηςαὐτοὺςπροθυμίαςφείδεσθαικαὶ\
[π]ροσορᾶσθαι(*) τῶνἐθν(*) οἷςἐπεσστήκασι(*) προσ̣κει(*) πότε(*) 
κ(*) ται(*) τὸναὐτοκράτοραὁρᾶνπᾶσ̣ειν̣(*) αὐτοῖς\
μετὰτοσαύτηςκοσμιότητοςκα̣ὶσωφροσύνηςκαὶἐγκρατίαςτὰτῆςβασιλεία
ςδιοικοῦντα. τούτουτοῦἐμα[υτοῦ]\

50 δόγματοςἀντίγραφατοῖςκατʼἑκάστηνπλιν(*) ἄρχουσινγενέσθωἐπιμελὲς
εἰςτὸδημοσιν(*) <ἐκθεῖναιὅπου>μάλισταἔστα̣[ι]\
σύνοπτατοῖςἀναγινωσκους(*). vac.? 
vac.? (ἔτους) α, Παῦνιλ. vac.? 

Aparato crítico

1.25. l. ἐ]φιλοτίμεισα; 1.29. l. δήλωσ<ιν>; 1.29. l. ἐθέλειν; 1.30. l. 
παραδειγμάτων; 1.31. l. αὐτοκράτορά<ς>; 1.31. l. <τ>ε; 1.31. l. μάλιστα; 
1.32. l. ὀμειμεῖσθ<αι>; 1.32. l. τ<ὰ>; 1.32. l. <τ>ὴν; 1.32. l. προαίρησιν; 
1.32. l. <ζ>η<λ>οῦν; 1.33. l. δημοσί<α>ς; 1.33. l. ἀπορίας; 1.34. l. 
μεγαλοψυχίαν; 1.34. l. ἐπιδεικνύμενος; 1.34. l. παρελθόντ<ο>ς; 1.35. l. 
ὠφείλετο; 1.35. l. προσηγορίαν; 1.36. l. ἐψηφισμέ<ν>α; 1.36. l. <ποτ>ὲ; 
1.37. l. μικρὸν; 1.37. l. πόλεις; 1.38. l. ὁρῶ; 1.38. l. δυναμένα<ς>; 1.38. l. 
ἅπαντ<ε>ς; 1.38. l. ἐν; 1.39. l. προφάσει; 1.40. l. ἑτ<έρ>ων; 1.41. l. δι<ὰ>; 
1.41. l. προαίρεσιν; 1.42. l. ἐ]π̣[εὶ; 1.42. l. [εἰμι; 1.42. l. κεκμηκ<ότ>α; 
1.42. l. οὐχ<ὶ>; 1.42. l. <φ>όρων; 1.42. l. ζητήσεσιν; 1.43. l. σπουδαῖο<ν>; 
1.43. l. <οὐδʼἄλλο τι ἔσ>ται; 1.44. l. εὐεργεσίαις; 1.45. l. καὶ; 1.45. l. 
κα<τʼ>; 1.45. l. ἐπιτροπία<ς>; 1.45. l. δοκιμ<ά>σας; 1.46. l. ἀπέστειλα; 
1.46. l. καὶἐκείνοις; 1.46. l. ὡς; 1.47. l. <δ>ὴ; 1.47. l. <οἱἐξία>σι; 1.48. l. 
προορᾶσθαι; 1.48. l. ἐθν<ῶν>; 1.48. l. ἐφεστήκασι; 1.48. l. προσ<ή>κει; 
1.48. l. <ὁ>πότε; 1.48. l. κ<αὶ>; 1.48. l. <ἐξέσ>ται; 1.48. l. πᾶσιν; 1.50. l. 
π<ό>λιν; 1.50. l. δημόσι<ο>ν; 1.51. l. ἀναγινώσκουσ<ιν> .
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Fig. 1. Coluna II do papiro de Fayyum como texto transcrito 
(GRENFELL; HUNT; HOGARTH, 1900, p. 119).
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Fig. 2. Coluna II do papiro de Fayyum (GRENFELL; 
HUNT; HOGARTH, 1900, prancha VI, p. 390).

Tradução

(col. I) 
Imperador César – filho do divinizado Magno Antonino Pio, neto do 

divinizado
Septímio Severo Pio – Marco Aurelio Severo
Alexandre Pio Félix Augusto, Pontífice Máximo, Supre-
mo da Autoridade Tribunícia, Pai da Pátria proclama 
[...] várias linhas ilegíveis [...]

(col. II)
[...] com o intuito de que não sejam compelidos a fazer uma demonstração 

de seu reconhecimento (júbilo) em minha ascensão ao poder (e) a contribuir 
mais do que são capazes (de pagar). Por isso, chega a mim esta resolução, não 
carecendo de exemplos, entre eles os de Trajano e também de Marco Aurélio, 
meus ancestrais imperadores, que se tornaram dignos da maior admiração, 
que eu desejava imitar, e cujos princípios, também em relação a todo o resto 
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desejo emular; de modo que, assim, não fosse por estes momentos de di-
ficuldade do Estado a me impedir, eu teria demonstrado, de maneira mais 
evidente, minha magnanimidade e de modo algum teria hesitado em recusar 
contribuições de tal tipo, se de tempos passados ainda fosse devida alguma, 
tanto quanto aquelas que, na ocasião de minha nomeação como César, que já 
tinham sido votadas a título de coroas, bem como aquelas que ainda podiam 
ser votadas pelas cidades conforme as mesmas causas. Porém, estas, por conta 
do que há pouco foi dito, penso que não posso recusar, mas não pude deixar 
de perceber que estas poleis, do ponto de vista que vejo as circunstâncias pre-
sentes podem contribuir apenas com isso.

Precisamente por isso, saibam todos, em todas as poleis, tanto na Itália 
quanto em todas as outras províncias, por conta de minha chegada ao poder 
como César, posição que alcancei conforme os desejos e as preces de todos, 
que em lugar das outras coroas de ouro remeto-lhes as quantias solicitadas 
(para vocês mesmos). Não tomo esta decisão por causa de um excesso de 
riqueza (do reino), mas por minha própria escolha, e por causo disso, desde 
o primeiro momento em que me tornei César tenho feito grandes esforços 
para conter o declínio, não pela cata de tributos, mas somente pela mode-
ração, sem dispêndio de recursos para fins próprios. Pois para mim se trata 
bem menos de tomar todo tipo de recursos, mas antes de melhorar, por meio 
da filantropia e das euergesias, este império, para que com isso minha instru-
ção sirva de guia para os governadores de províncias que foram enviados por 
mim, conforme suas competências/encargos, selecionando-os e testando-os 
por meio dos meios mais acurados, de modo que eles também procedam da 
maneira mais moderada possível. Pois, mais e mais, os governadores de pro-
víncias podem aprender mais detidamente com quão grande zelo eles devem 
poupar e cuidar das províncias para as quais eles foram designados, se possível 
para todos eles, fazê-los ver com que modéstia, moderação e continência o 
imperador faz a administração do reino.

Que cópias deste meu edito se façam para as autoridades, em cada cidade, 
e que cuidem para que as exponham ao público, visíveis ao máximo, para 
aqueles que as leem.

Ano um, 24 de junho.

Comentário

O aurum coronarium, literalmente “ouro em forma de coroa”, ou “coroa 
de ouro”, era um costume, possivelmente greco-helenístico oriental, de ho-
menagear generais vitoriosos ou príncipes poderosos com uma coroa de ouro 
em reconhecimento por conquistas obtidas ou feitos admiráveis (NEESEN, 
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1980, p. 143-148). Os custos e encargos dessas homenagens ficavam obvia-
mente a cargo das comunidades subjugadas e dos príncipes vencidos.14 Alguns 
autores, no entanto, localizam tais “presentes” em épocas bastante anteriores, 
alcançando até mesmo o Egito faraônico (KLAUSER, 1948, p. 129-153). 
Não obstante, apenas no período helenístico há relatos da entrega da coroa 
áurea, propriamente dita, como forma de homenagear o(s) conquistador(es). 
Não nos é possível saber quando e como esse costume chegou a Roma, fosse 
na forma de doação honorífica15 ou de pagamento compulsório16 ao(s) con-
quistador(es), mas foi certamente ainda no período republicano, quando da 
cerimônia do triunfo, sendo por isso chamada por alguns autores de corona 
e triumphales. Entretanto, o historiador romano Cássio Dio (séc. II-III d.C.) 
relata que César, por volta de 47 a.C., tornou-a uma obrigação, em princí-
pio como forma de compensação pelo dispêndio de seus bens para o Estado, 
criando, contudo, restrições legais para sua “entrega”, que deveria ocorrer ape-
nas quando o triunfo fosse decretado (leia-se reconhecido) pelo senado.17 Po-
rém foi a partir Augustus que o aurum coronarium passou a ganhar contornos 
mais claros a respeito de como, quanto e sobre quem recairia a exação, ainda 
que a sua recusa perante os municipia e as colonia e Italiae não tenha sido se-
guida por outros imperadores, ao menos no que tange ao seu discurso na Res 
Gestae.18 Ao período imperial, o aurum coronorium era entregue em ocasiões 
especiais, como quando da ascensão do imperador, em suas quinquennalia ou 
suas decennalia (PACK, 2012). Nesta época, o princeps determinava ao gover-
nador de província quanto lhe era devido.19

O documento certamente coloca em xeque, tomadas as devidas precau-
ções, a moderna literatura sobre a chamada “crise” do século III d.C. Desde 
pelo menos o século XVIII, o tema da “crise” do império romano tem ocu-
pado a atenção dos historiadores.20 Não foram poucos os motivos por que os 
estudiosos, até pelo menos o final do século XIX e início do XX, viram nos 
acontecimentos do século III d.C. o início do fim: pestes, invasões, insegu-
rança política, ascensão do cristianismo etc. indicavam o ocaso do mundo 
antigo e o fim da civilização romana. Em todos esses motivos, fica clara a ideia 
de ruptura, de descontinuidade que marca o século III d. C., cujas avaliações 
tomam por base a pretensa ideia de “entidade política homogênea e estática” 

14.  Liv. 38, 37; 39, 7.

15.  Liv. 39, 7.

16.  Cic. Leg. Agr. 2, 22; Aul. Gell. 5, 6, 5 sqq.

17.  Dio Cass. 48, 4, 6.

18.  Res Gestae d. Aug. 21, 3; cf. Hist. Aug. Hadr. 6, 5; Hist. Aug. Antonin. P. 4, 10; cf. os comentários de 
Klauser (1948, p. 139).

19.  Cod. Theod. 12, 13, 1-6.

20.  Hekster (2007) com vasta bibliografia sobre o tema. Confira também Rémondon (1967).
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do império romano (MENDES, 2007, p. 28). Segundo Gerhardt (2006, p. 
381-410), foi apenas no século XX, particularmente após a Primeira Guerra 
Mundial, que aspectos econômicos e sociais passaram a ser o foco do trata-
mento dispensado aos problemas do século III d.C. À “crise” política seguiam 
o problema social e a reforma econômica, e com eles, paulatinamente, o dis-
curso da descontinuidade e da ruptura deram lugar ao tema da transformação 
e ao da transição. A partir de 1977, mas especialmente desde a década de 90, o 
conceito de “crise” para o século III do império romano tem sido alvo de críti-
cas, não tanto pelos fatos ocorridos no século III, mas antes pela inadequação 
do uso da noção de “crise” como conceito operacional capaz de explicar as 
modificações ocorridas no período. No campo econômico, uma explicação 
que valha para todas as províncias do império tem sido evitada, quando não 
negada.

É possível, no entanto, tirar algumas lições de nosso documento: em pri-
meiro lugar, não se podem negar as dificuldades, do ponto de vista da captação 
de recursos, do poder central; em segundo lugar, o documento, uma determi-
nação oficial, não fala em números ou quantidades. O edito apenas garante, 
em termos gerais, a continuidade e a legitimidade de um modo de cobrança, 
ainda que de forma mais moderada, durante o governo de Alexandre Severo. 
Em outras palavras, trata-se menos de uma medida contábil-financeira e mais 
de uma exposição da capacidade do imperador em mobilizar recursos, mate-
riais e humanos para cumprir seu papel de imperador. Esse aspecto é decisivo 
para o que propomos aqui: a “crise”, do ponto de vista do poder central, é um 
fato. Se, daquele mesmo ponto de vista, a crise é conjuntural ou estrutural não 
o sabemos ainda, mas a abrangência e a intensidade das mudanças decorrentes 
da crise do século III d.C. nos autorizam a não mais recorrermos as aspas para 
tratarmos dela.
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Resumo

A origem da Biblioteca Nacional brasileira é a Real Biblioteca portuguesa, que veio para 
o Brasil com a família real em 1808. A biblioteca que chegou de terras lusitanas à baía de 
Guanabara nos trouxe grandes contribuições em volume e raridade. Com a Real Biblioteca 
chegaram documentos em diversos suportes e coleções de extremo valor, como a Coleção 
de Barbosa Machado e a Coleção do Conde da Barca, entre outras. Esses documentos e 
coleções traziam suas marcas de propriedade em forma de carimbos, ex-libris, super libris, ex 
donos, etc. O ex-libris é contemporâneo ao surgimento do livro tipográfico, técnica desen-
volvida por Gutemberg, e também da xilogravura, uma técnica mais antiga de gravura. Sur-
ge da necessidade de identificação dos livros impressos de uma biblioteca e é considerado 
uma obra de arte por especialistas e também por leigos. A vinda da família real e da corte 
portuguesa para o Brasil trouxe, além do acervo da Real Biblioteca, uma tradição do uso 
de ex-libris. O diretor da instituição no começo do século XX, Manuel Cícero Peregrino 
da Silva, encomendou a execução de um ex-libris da Biblioteca Nacional a Eliseu Visconti. 
Para ajudar nos esboços do artista foram adicionados elementos fornecidos por Manuel 
Cícero e pelo chefe da seção de Estampas, Aurélio Lopes de Souza. No acervo da Biblioteca 
Nacional, além do seu próprio ex-libris, podemos encontrar diversos outros que já vieram 
acompanhando suas coleções, bem como coleções que tiveram seus ex-libris atribuídos pela 
própria Biblioteca Nacional, a fim de personalizá-las devido a sua importância.

Palavras-chave: Real Biblioteca. Biblioteca Nacional. Marcas de propriedade. Ex-libris.

Abstract

The origin of the Brazilian National Library is the Royal Portuguese Library, which came 
to Brazil with the royal family in 1808. The library that came from Lusitanian lands to 
Guanabara Bay brought us great contributions in volume and rarity. With the Royal Li-
brary, documents in several supports and collections of extreme value, such as the Barbosa 
Machado Collection and the Earl of Barca Collection, among others, arrived. These docu-
ments and collections brought their property marks in the form of stamps, ex libris, super 
libris, ex-owners, etc. The ex libris is contemporary to the appearance of the typographic 
book, a technique developed by Gutenberg, and woodcut, the oldest technique of engra-
ving. It arises from the need to identify the printed books of a library and is considered a 
work of art by both specialists and lay people. The arrival of the royal family and the Por-
tuguese court to Brazil brought, besides the collection of the Royal Library, a tradition of 
using ex libris. The director of the institution at the beginning of the XX century, Manoel 
Cícero Peregrino da Silva, commissioned the making of an ex libris of the National Library 
to Eliseu Visconti. To assist in the artist’s sketches, elements provided by Manuel Cícero 
and the head of the Prints section, Aurélio Lopes de Souza, were added. In the collection 
of the National Library, in addition to its own ex libris, we can find several others that have 
already been accompanying their collections, as well as collections that had their ex libris 
assigned by the National Library itself, in order to customize them due to their importance.

Keywords: Royal Portuguese Library. Brazilian National Library. Property brands. Ex libris.



Este catálogo arrola parte das obras expostas em oficinas de pesquisa e na 
mostra Clássicos do acervo de Obras Raras da Biblioteca Nacional, realizadas 

entre agosto e dezembro de 2014, na Sala João Antônio Marques, da Divisão 
de Obras Raras. Na ocasião e para efeitos deste catálogo, foram considerados 
“clássicos” os autores e livros, gregos e latinos, respectivamente, ativos e pro-
duzidos na Antiguidade, hoje considerados como representativos da tradição 
e da cultura universal, difundidas com o advento da tipografia.

As oficinas consolidaram o Grupo de Pesquisa Crítica Textual da Biblio-
teca Nacional, coordenado pela doutora Maria Olívia de Quadros Saraiva 
(bolsista do Programa Nacional de Apoio a Pesquisadores Residentes – Pnap-
-R/2013-2014/FBN) e pelo doutor Alessandro Rolim de Moura (professor 
da Universidade Federal do Paraná). Na ocasião, foram definidas as linhas de 
pesquisa do grupo a partir do exame material e intelectual de 55 livros raros, 
em abordagens transdisciplinares, que envolvem literatura clássica (grega e 
latina), filosofia, história, linguística, literatura brasileira, musicologia, biblio-
teconomia e outras áreas relevantes para a identificação, catalogação e difusão 
de obras raras, pouco conhecidas ou consultadas, embora disponíveis no acer-
vo da Biblioteca Nacional.

A mostra foi concebida para compor a programação de visitas técnicas 
pelos participantes do evento O Manuscrito Grego da Biblioteca Nacional: 
Crítica Textual e Práticas de Edição de Texto, e foi, também, aberta ao públi-
co usuário da Biblioteca Nacional – leitores e visitantes. Foram expostos 23 
livros que atenderam aos fundamentos da bibliografia literária e da bibliografia 
material, testemunhando a qualidade do acervo de Obras Raras – cinco incu-
nábulos; sete livros do século XVI; quatro, do XVII; quatro, do XVIII; dois, 
do XIX; e um do século XX.

A escolha dos 78 livros para as oficinas e para a mostra considerou também 
a organização do conhecimento representada pelas nove musas canônicas, 
filhas de Zeus e Mnemosine (a deusa Memória), personagens mitológicas, 
idealizadas como alegorias femininas, capazes de inspirar as nove artes mani-
festas no Templo das Musas, o Mouseion, lugar de preservação da memória e 
princípio fundador da Biblioteca de Alexandria. 

Na busca seletiva de itens no acervo, as Musas foram invocadas por seus 
nomes, conforme a Theogonia de Hesíodo, relevando sua arte (virtude), de 
acordo com as múltiplas interpretações recuperadas na literatura: Calíope, 
“a primeira das Musas”, tem como atribuições mais expressivas a eloquência 
e a poesia heroica; Clio proclama e celebra a história; a adorável Érato des-
perta a poesia elegíaca; Euterpe patrocina a música e, especialmente, a arte de 
tocar flauta; Melpômene é a musa da tragédia; Polímnia rege a poesia lírica, 
propriamente dita, e os hinos sagrados; Tália interpreta a poesia bucólica; a 
bela Terpsícore anima a dança e o canto coral; e a celestial Urânia protege a 
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astronomia e a astrologia, sendo algumas vezes interpretada como a musa das 
ciências exatas. 

Assim, este catálogo apresenta 58 obras do acervo da Divisão de Obras 
Raras, do século XV ao início do XX, que acolhem, em conteúdo e forma, as 
virtudes das musas, e que foram selecionadas entre as 78 eleitas inicialmente 
de modo a evidenciar: 
• a importância da edição – como as edições aldinas, do precursor da publi-

cação de textos clássicos, Aldo Manuzio, “o Velho”, e de seus descenden-
tes, reconhecidos como uma das mais importantes e ilustres famílias de 
editores italianos dos séculos XV e XVI; as edições frobenianas, de Johann 
Froben e seus descendentes, ativos do século XV ao início do XVII, nota-
bilizadas pelas ilustrações de Hans Holbein, “o Jovem”, e pela prioridade 
na publicação das obras de Erasmo, de tal modo que Basileia tornou-se um 
centro referencial de comércio de livros; as edições oporinianas, de Johann 
Oporinus, humanista, tipógrafo e livreiro suíço, que trabalhou, inicial-
mente, na tipografia de Froben, corrigindo, transcrevendo e compilando 
textos clássicos, e que passou a ter problemas com autoridades religiosas 
após editar a primeira versão latina do Alcorão; as edições plantinianas, 
publicadas pelo humanista e impressor holandês Cristóvão Plantin e seus 
descendentes, do século XVI ao XVIII, que prosperaram em Flandres, ga-
nhando renome pela beleza e pela qualidade de seus trabalhos; e as edições 
servinas, do impressor e livreiro Manuel Antonio da Silva Serva, português 
de Vila Real de Trás-os-Montes, o primeiro a exercer o seu ofício, formal-
mente, no Brasil do início do século XIX;

• os incunábulos, obras publicadas no século XV (incluindo o ano de 1500); 
e os pós-incunábulos, obras publicadas entre 1501 e 1520, que apresen-
tam, ainda, as características materiais dos incunábulos;

• o iter do exemplar, isto é, seu itinerário, desde a sua distribuição, com ênfa-
se na sua proveniência (como itens do acervo básico-histórico da Biblioteca 
Nacional, da Real Bibliotheca de d. Maria I e da Real Bibliotheca-Casa do 
Infantado, de d. João, adquiridos pelo Governo Imperial brasileiro);

• a memória do autor e do título, como aqueles livros identificados como 
parte da “Coleção Inferno”, e que, por conta de sua história, conteúdo ou 
significado em diferentes circunstâncias, foram condenados ao expurgo do 
universo do conhecimento organizado, através da censura, no todo ou em 
parte, da recolha, da proibição de acesso, da destruição, mas que subsistem 
em, pelo menos, um exemplar na Divisão de Obras Raras;

• uma editio princeps (edição príncipe), considerada a primeira edição im-
pressa, desde a invenção da tipografia, a partir da melhor ou da mais per-
feita versão da obra de um autor clássico, grego ou latino;
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• as edições “reduzidas”, como as edições ad usum Delphini, célebre coleção 
de textos clássicos gregos e latinos, publicados sob a coordenação de Pierre 
Daniel Huet (1630-1721), alterados ou expurgados a mando de Luís XIV, 
para uso de seu primogênito, 

• as edições comentadas, traduzidas e ilustradas, publicadas em vida ou pós-
tumas, com interpretações pioneiras ou referenciais, desde o advento da 
tipografia;

• as obras de referência, incluindo léxicos, instruções ou outras de funda-
mentação técnica e científica para o estudo do texto clássico;

• as condições materiais do volume, sua completude, sua beleza tipográfica 
e seu apelo imagético.
Todos os itens, em arranjo cronológico, estão descritos conforme o padrão 

de referências da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os títulos, em 
geral, foram transcritos na íntegra com transliteração dos trechos em grego. 
Em cada verbete procurou-se incluir dados sobre autores, obras e exempla-
res, sobre raridade e importância; além da ocorrência de marginalia (notas 
manuscritas que testemunham a leitura crítica ou emocionada, em diferen-
tes tempos, inscritas às margens das páginas, entremeando o texto impresso, 
ou nas folhas preliminares e finais) e de marcas de colecionismo (ex dono,  
ex-libris, superlibris e carimbos).

Esses procedimentos, sobre conjunto de caráter tão erudito, permitiram 
alcançar e motivar o público leigo visitante da mostra, além de comprometer 
o grupo de pesquisa, desde as oficinas, com títulos extraordinários desvelados.

O objetivo, agora, é possibilitar olhares inéditos sobre autores e obras 
em edições e exemplares que carregam as cicatrizes de um tempo passado, 
capazes de encantar pesquisadores deste tempo e criar precedentes de pes-
quisa para um tempo futuro, revelando um precioso segmento do acervo 
da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional, doravante, identificado 
como “Coleção Clássicos”.
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Catálogo

Século XV

1
VIRGÍLIO. P. Maronis Virgilii Liber Eneidos feliciter Incipit. [In fine: Opera... 
in lingua vulgare reducta per lo literatissimo greco Athanagio per consolatione 
de Constantio figliuolo de Constantino Imperatore...]. Impressa ne la famosa 
cittade de Vicentia [Vicenza]: per Hermanno Leuilapide da Colonia grāde, 
adi Marti. XII. Marcio [12 mar.] 1476. [102] f. (OR-Z002,002,014/ MFN 
2742).
Omissão de capitulares.
Raridade/Importância: incunábulo. Editio princeps. A obra não é, propria-
mente, uma tradução, mas uma versão em prosa livre da Eneida. Consta do 
prólogo e do colofão que esta versão foi feita por um certo Greco, Athanagio, 
para Constâncio (317-361), filho do imperador Constantino. No entanto, 
a pesquisa documentária revela que o verdadeiro autor seria um irmão da 
Ordem dos Frades Menores, Nastagio, cujo nome foi omitido por censu-
ra. Em qualquer das circunstâncias, Athanagio ou Nastagio parecem ser no-
mes inventados e a composição do trabalho, aparentemente, é do século XIV 
(EBERT, 1821-1830 apud COPINGER, 1893-1894, v. 2, p. 215, verbete 
165; tradução nossa).

2
[BÍBLIA]. Incipit epistola sancti Hieronymi ad Paulinu[m] presbyteru[m] de 
omnib[us] divin[a]e historie libris. Basel: Johann Amerbach, 1481. [572] f. 
(OR Z001,002,002/ MFN 1290).
Inclui: marginalia (destaque para o Livro dos Reis, com inúmeras rasuras e 
notas).
Ex dono: Fray Iº de Colmenares; provavelmente, frei Juan de Colmenares, 
abade de Aguilar de Campoo e membro da Inquisição aragonesa (cf. PINTA 
LLORENTE, p. 98).
Raridade/Importância: incunábulo. “O embate entre latim vulgar e clássico 
deu-se justamente por ser a Vulgata escrita naquele, pelo que muitos estudio-
sos passaram a preferi-lo, trocando [...] os exemplos que citavam obras clássi-
cas por passagens ou referências bíblicas” (CORRÊA, 2010, p. 121).
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3
AGOSTINHO, Santo, bispo de Hipona. Augustinus De Ciuitate Dei: cum 
commento [Thome Valois, Nicolai Triveth]. Basilea: Joannis Amerbacensis, 
[13 fev. 1490]. [268] f. (OR Z001,002,003/ MFN 0829).
Inclui: marginalia.
Raridade/Importância: incunábulo. O impressor Johann Amerbach (c. 1440-
1513) empenhou-se para publicar toda a obra de Santo Agostinho, con-
cluindo seu objetivo em 1506. Amerbach foi o primeiro a publicar o corpus 
agostiniano inteiro, e seus impressos se tornaram a base de todas as edições 
subsequentes das Obras Completas (VILLANOVA UNIVERSITY, 2006, 
tradução nossa).
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4
SUETÔNIO. Caii Suetonii Tranquilli de Vita Duodecima Caesarum Svetonius 
cvm commentario Philippi Beroaldi. Impressum Bononiae [Bolonha]: Impres-
sit Benedictus Hectoris Bononiensis, [5 abr.] 1493. [6], i-xvii, 18-326, [2] f. 
(OR Z002,001,001/ MFN 2797).
Inclui: marginalia (com ênfase para marcas sublineares, manchetes e comen-
tários manuscritos às páginas finais).
Raridade/Importância: incunábulo.
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Século XVI

5
HERÓDOTO. Hērodotou logoi ennea, hoiper epikalountai Mousai: Mousōn 
onomata. Kleiō. Euterpē. Thaleia. Melpomenē. Terpsichorē. Eratō. Polym-
nia. Ourania. Kalliopē = Herodoti libri nouem, quibus Musarum indita sunt 
nomina: Musarum nomina. Clio. Euterpe. Thalia. Melpomene. Terpsichore. 
Erato. Polymnia. Vrania. Calliope. Venetiis: in domo Aldi, mense Septembri 
1502. [140] f. (OR/C,002BIS,024/ MFN 1282).
Edição aldina.
Ex-libris: William Horatio Crawford; bibliófilo irlandês (1815-1888) e um 
dos herdeiros da maior cervejaria de seu país, a Beamish and Crawford, além 
de destacado patrocinador das artes. Sua coleção foi vendida em Londres, pela 
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Sotheby, Wilkinson & Hodge, em 1891 (cf. WILLIAM Horatio Crawford 
[ex-libris], 2016).
Raridade/Importância: pós-incunábulo. Editio princeps de Heródoto, consi-
derada uma das melhores, dentre as obras em grego publicadas por Aldo Ma-
nuzio, com texto impresso e papel de extrema beleza (BRUNET, 1842-1844, 
t. 2, col. 549, tradução nossa). 

6
ARQUIMEDES. Tetragonismus id est Circuli quadratura per Cãpanũ, Archi-
medẽ Syracusanũ atq[ue] boetium mathematicae perspicacissimos adinuenta. 
[Editado por Lucas Gauricus]. Impressum Venetiis: per Ioan Bapti. Sessa, Die 
28. Aug. 1503. 32 f. (OR057E,002,016/ MFN 2134).
Inclui: marginalia.
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: pós-incunábulo. Em 1503 o expatriado napolitano 
Luca Gaurico (1475-1558) publicou em Veneza sua edição de Tetragonis-
mus, que compreende os primeiros textos de Arquimedes impressos em latim 
(ROSE, 1975, p. 50; tradução nossa).
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7
HOMERO. Odysseia. Batracomyomachia. Hymnoi 32. = Ulyssea. Batrachomy-
omachia Hymni XXXII. [Herodotou Alikarnaseos Exegesis peri tes tou home-
rou. genesios kai – biotes... Cum vita Homeri ex Herodoto, Dione et Plutar-
cho]. Venetiis: in aedibus Aldus, 1504. 2 v. (OR/C,001,024-025/ MFN1281).
Edição aldina.
Raridade/Importância: pós-incunábulo. Primeira edição aldina, difícil de ser 
encontrada em bom estado (BRUNET, 1842-1844, t. 2, col. 610, tradução 
nossa). “Há que se creditar a [Aldo] Manuzio o privilégio histórico de [ter...] 
dado impulso definitivo [à edição de clássicos greco-latinos], sistematizando 
as publicações então incipientes e divulgando-as” (SATUÉ, 2004. p. 69). 
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8
PTOLOMEU. In hoc opere haec continentvr Geographiae Cl. Ptolemaei a plu-
rimis uiris utriusq[ue] linguae doctiss. Eme[n]data, & cu[m] archetypo graeco 
ab ipsis collata Schemata cu[m] demonstrationibus suis correcta a Marco Be-
neuentano Monacho caelestino, & Ioanne Cotta Veronensi uiris Mathematicis 
consultissimis. Figura de proiectione sphaerae in plano quae in libro octauo... 
Planisphaerium Cl. Ptolem[a]ei... Noua Orbis descriptio ac noua Oceani na-
vigatio qua Lisbona ad Indicu[m] peruenitur pelagus Marco Beneventano... 
aedita. Noua & uniuersalior Orbis cogniti tabula Ioa[n] Ruysch Germano ela-
borata. Sex tabulae nouiter confectae uidelicet Liuoniae: Hyspaniae: Galliae: 
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Germaniae: Italiae: & Iudeae. Romae: impressum per Bernardinu[m] Venetu]
m] de Vitalibus: expe[n]sis Eua[n]gelista tosino Brixiano Bibliopola, 1508. 
141 f., [34] f. de estampas (OR 020,004,012/ MFN 3088).
Carimbo: “Bibliothèque Geographique Hachette [et] Cie”.
Raridade/Importância: pós-incunábulo. Primeira edição de Ptolomeu a apre-
sentar uma descrição do mundo; e o mapa “Universalior cogniti orbis tabula ex 
recentinus confecta observationi”, de Johannes Ruysch, que durante quase 400 
anos foi considerado o primeiro mapa a mostrar o Novo Mundo (OCLC, 
2001-2016, tradução nossa).

9
BÍBLIA Complutense, ou BÍBLIA de Ximenes de Cisneros, ou BÍBLIA de 
Alcalá. Vetus testamentus multiplici lingua nu[n]c primo impressum. Et im-
primis pentateuchus Hebraico Greco atq[ue] Chaldaico idiomate. Adiu[n]cta 
unicuiq[ue] sua latina interpretatione. Impressa... Co[m]plute[n]si Universi-
tate [Alcalá de Henares]: industria & solertia Arnaldi Guilielmi de Brocario, 
1514-1517. 6 v. (OR001B,001,002-007/ MFN 2389).
Carimbo: “Da Real Bibliotheca” (proveniência: ex dono da Livraria do Co-
légio da Companhia de Jesus de Coimbra, com a marca do padre Francisco 
Soares).
Raridade/Importância: pós-incunábulo. “Esta polyglotta [em hebreu, caldeu, 
latim e grego], executada por ordem e à custa do cardeal Ximenes, de quem 
conservou o nome [Francisco Jimenez de Cisneros, 1436?-1517] é a primeira 
que tenha sido publicada; [embora] muito menos completa que as demais 
polyglottas” (BRUNET apud MELO, 1885, 95). Sua produção levou “cerca 
de quinze annos ininterrompidos [...]. A raridade d’esta obra [...] provém em 
parte do medíocre numero de [600] exemplares que della se tiraram” (CLE-
MENT apud MELO, 1885, 95). Esta edição, de grande significado para a 
história da Filologia Bíblica, não teve precedentes; foi a primeira vez que se 
imprimiu todo o Novo Testamento em grego, dois anos antes do que fez Eras-
mo [1516] (FERNÁNDEZ MARCOS, 2009, tradução nossa).
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10
CELSO, Aulo Cornelio. Aurelij cornelij celsi medicine libri octo nouiter eme[n]
dati et impressi. Cum tabula repertoria cuiuslibet libri et capituli. Lugduni 
[Lyon]: Impressor Simon Bevelaqua, 1516. CVI, [5] f. (OR122,004,007/ 
MFN 4597).
Inclui: marginalia.
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: pós-incunábulo. “Aulo Cornelio Celso (c. 25 a.C.
-c.40) não era médico mas conhecia bem a medicina greco-romana sobre a 
qual escreveu um tratado intitulado De medicina mcto libri, dividido segundo 
um critério terapêutico, dietético, farmacêutico e cirúrgico, que permaneceu 
desconhecido até ser descoberto pelo papa Nicolau V no século XV e foi o 
primeiro livro médico a ser impresso (Florença, 1478).” (DIAS, 2005, p. 17).

11
PRISCIANO. Prisciani Caesariensis Institutiones grammaticae: Adiectis nuper 
praetermissis libello de XII. Carminibus. De Accentibus. De Ponderibus & 
Mensuris. De praeexercitamentis rhetorices. De versibus comicis. De metris 
Terentianis. De declinationibus. De situ orbis. Cum indice literario aucto & 
recognito. [Parrhisiis]: vaenundantur ab Iodoco Badio Ascensio, 1516. [6], 
cxlix f. (OR206,002,007/ MFN 50958).
Inclui: marginalia.
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Raridade/Importância: pós-incunábulo. A gramática de Prisciano “[...] se 
manteve, por alguns séculos, como a obra de ensino mais aceita e estudada 
por aqueles que necessitavam conhecer o latim” (FORTES, 2009, p. 75). “[...] 
a organização e detalhamento [... da obra de Prisciano] o tornaram o manual 
preferido nos bancos escolares por oito séculos (até o início da produção ori-
ginal renascentista), tendo alcançado mais de mil cópias manuscritas” (COR-
RÊA, 2010, p. 120). Esta edição é mais completa que a de 1515, do mesmo 
impressor, devido ao acréscimo de diversos tratados.

12
CATULO, Caio Valerio. Catullus. Tibullus. Propertitus, his accesservnt, 
corn. Galli fragmenta. Lugduni [Lyon]: apud Seb. Gryphium, 1534. 342 p. 
(OR229,001,007/ MFN 4583).
Inclui: marginalia.
Ex libris: Bibliotheca Fluminense (proveniência: ex dono de Antonio Lomel-
lino de Vasconcellos); instituição de caracter particular, sediada no Rio de Ja-
neiro e extinta após 67 anos de atividade. Seu acervo foi doado e incorporado 
à Biblioteca Nacional em 1916. 
Raridade/Importância: “Catulo foi o primeiro grande poeta de amor latino 
[...] sua linguagem varia, dependendo do tema, desde a vulgar e grosseira até 
a elevada. [...] As elegias amorosas de Tibulo são marcadas pela ausência da 
amada e pelo tom melancólico. [... Já Propércio] é, na verdade, um poeta apai-
xonado [...]. Catulo, Tibulo e Propércio inspiraram-se em sua vida pessoal, 
em seus próprios amores” (SILVA, 2009, p. 10-12).
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13
VEGÉCIO. Fl. Vegetii Renati viri illustris de re militari libri quatuor. Exti Julii 
Frontini viri consvlaris de Strategematis libri totidem. Aeliani de instruendis 
aciebus liber unus. Modesti de vocabulis rei Militaris liber unus. Item picturae 
bellicae CXX passim Vegetio adiectae. Collata sunt omnia ad antiquos codi-
ces, maxime Budaei, quod testabitur Aelianus. Parisiis: Sub scuto Basiliensi ex 
officina Christiani Wecheli, 1535. [8], 279, [1] p. (OR 118,003,007/ MFN 
4541). 
Inclui: marginalia (entre as p. 93-101).
Carimbo: “Da Real Bibliotheca” (proveniência: ex dono de Francisco de Pon-
nat, barão de Gresse, Alemanha, ativo entre 1628, quando se tornou conse-
lheiro do Parlamento de Grenoble, e 1669 quando assumiu a função de deão, 
do mesmo parlamento (cf. PONNAT, 2015)
Raridade/Importância: “o mais conhecido tratado militar e o que exerceu 
maior influência na Europa medieval. [No início do Renascimento...], Vegé-
cio continuou a ser lido por guerreiros, políticos, filósofos, teólogos e poetas 
[...]; muitos dos seus preceitos em matéria de estratégia e de política de defesa 
permanecem actuais” (HENRIQUES, 2012, p. 43, 137-138). A obra é total-
mente ilustrada com xilogravuras de página inteira representando máquinas 
(catapultas, canhões, carros “blindados”) e engenhos (botas para caminhar no 
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fundo do mar, roupas de mergulho, clepsidras, escadas), além de diagramas 
sobre manobras militares.

14
ARISTÓTELES. Decem libri ethicorvm Aristotelis ad Nicomachum. Ex tradu-
cione Ioannis Argyropili Byzantij: communi ramiliariq[ue] Iacobi Fabri Sta-
pulensis commentario elucidati [et] singulorum capitum argumentis praeno-
tati... Parisiis: Apud Ambrosium Girault, 1539. 312, 11 f. (OR004,003,003/ 
MFN 2658).
Exemplar censurado: “Non prohibetur” (na página de rosto), abreviação ma-
nuscrita do aforismo jurídico “Permittitur quod non prohibetur” (“É permitido 
o que não está proibido”), isto é, a leitura é permitida, apenas, com rasura das 
partes censuradas.
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Inclui: Leonardi Aretini Dialogus de Moribus, ad Galeotum amicum: dialogo pa-
ruorum maraliu[m] Aristotelis ad Eudemium amicum suu[m] respondens paucis 
ex posterioribus à Leonardo adiectis.
Coleção: Inferno
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.

15
TEÓCRITO. Theocriti syracusani poetae clarissimi Idyllia trigintasex. Recens è 
Graeco in Latinum, ad uerbum translata Andrea Diuo Iustinopolitano inter-
prete; eiusdem Epigrammata, Bipennis, Ala et Ara latinitati donada eode[m] 
Andrea Diuo interprete. Venetiis: apud haeredes D. Iacob a Burgofrancho 
Papiensis, mense frebruario, 1539. 75, [1] f. (OR004,003,020/ MFN 2912).
Inclui: marginalia.
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
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Raridade/Importância: “[...] são atribuídos a Teócrito trinta poemas, denomi-
nados Idílios [...]. Esses idílios apresentam temas vários, mas foram justamen-
te os de temática bucólica que conferiram notoriedade ao poeta e por meio 
dos quais se tornou mais conhecido” (ONELLEY, 2006, p. 101).

16
TITO LÍVIO. T. Livii Patavini latinae historiae principis decades tres cũ dimi-
dia, longe tamen quàm nuper emaculatiores, quod nunc demum ad uetera contu-
lerimus exemplaria, ubi quantum sit deprehensum mendorum, facile indicabunt 
doctissimae in hunc authorem Beati Rhenani & Sigismundi Gelenij adiunctae 
annotationes. Addita est Chronologia Henrici Glareani, ab ipso recognita & 
aucta, cum Indice copiosissimo. Venetiis: apud haeredes Lvcaeantonii Ivntae, 
1541. 38, 312, [46] f. (OR229,003,010/ MFN 3700).
Inclui: marginalia.
Ex-libris: Bibliotheca Fluminense.

17
ISÓCRATES. Isocratis orationes omnes, quae quidem ad nostram aetatem per-
venervnt, vna et viginti nvmero, vna cvm novem eiusdem Epistolis, è Graeco 
in Latinum conuersae, per Hieronymum VVolfivm Oetingensem. Quid in hac 
editione praeterea sit expectandum, uersa pagina reperies. Basileae: per Ioa-
nem Oporinum, 1548. [12], 251, [12] p., 226 col., p. 227-282, [19] p. 
(OR206,004,010/ MFN 3589).
Edição oporiniana.
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: “[...] Isócrates teve papel de relevo na história da edu-
cação: desenvolveu a parte literária do currículo dos sofistas. Pretendia ensinar 
a falar bem e considerava a retórica a arte suprema” (FERREIRA, 2010, p. 
40).

18
MEGA etymologikon = MAGNVM etymologicvm Graecae linguae, nunc 
recens summa adhibita diligentia excusum, & innumerabilibus penè dictio-
nibus locupletatum. Qvas vt facilivs cognoscere lector possit, singulis manus 
index est apposita. Adeo vt ferè nihil in hoc Libro desiderari iam possit ab 
ijs, qui Graecis literis nauant operam. Venetis: Apvd Federicvm Tvrrisanvm, 
1549. 175, [1] f. (OR020,003,011/ MFN 1423).
Edição aldina (impressa por Paulus Manutius e editada por Federico Torresani).
Carimbo: “Da Real Bibliotheca” (proveniência: ex dono da Livraria do Colé-
gio da Companhia de Jesus de Paris).
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Raridade/Importância: “Este vol. é raro e mais amplo do que a preciosa edição 
de Calliergi, 1499 [...]. As palavras manus index est apposita, que se lêem no 
título, significam que todos os accrescimos são designados por ũa mão (signal 
de impressão), precaução utilíssima e sem motivo despresada na edição de 
Veneza, 1710 [...]” (RÉNOUARD apud MELO, 1885, p. 89).

19
PLATÃO. Omnia divini Platonis opera. Tralatione Marslii Ficini, emendatio-
ne et ad Graecvm codicem collatione Simonis Grynaei. Summa diligentia re-
purgata, quibus subiectus est Index quàm copiosissimus. Basileae: Apud Hier. 
Frobenium et Nic. Episcopium, 1551. [12], 952, [47] p. (OR206,004,003/ 
MFN 4349).
Edição frobeniana.
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: Reimpressão da primeira edição de Frobenius, de 
1532. Inclui 37 obras de Platão. A tradução latina das obras de Platão, pelo 
filósofo Marsílio Ficino (1433-1499), é considerada a mais importante de 
todos os tempos (GRAESSE, 1859-1897, t. 5, col. 320; tradução nossa).

20
TEOFRASTO. Theophrasti... De historia plantarvm libri IX. Cum decimi 
principio et De Causis, siue earum generatione libri VI. Theodoro Gaza in-
terprete. Lugduni [Lyon]: apud Theobaldum Paganum, 1552. [56], 399, [15] 
p. (OR229,001.003/ MFN 3662).
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: “A primeira obra botânica a ser alvo da atenção dos 
humanistas foi a de Teofrasto, aluno de Aristóteles praticamente desconhe-
cido no Ocidente cristão. Os manuscritos das suas Historia plantarum e De 
causis plantarum foram obtidos a partir de um lote de manuscritos gregos 
trazidos de Constantinopla no início do século XV e traduzidos por volta de 
1450 por Theodorus Gaza para o Papa Nicolau V” (DIAS, 2005, p. 37-38).

21
JOSEFO, Flávio. Flavii Iosephi Antiquitatvm ivudaicarvm libri XX. Adjecta in 
fine appendicis loco Vita Iosephi per ipsum conscripta, a Sigismundo Gelenio 
conuersi. De Bello Ivdaico libri VII. ex collatione Graecorum codicum per 
Sig. Gelenium castigati. Contra Apionem libri II. pro corruptissimis antea, 
iam ex Graeco itidem non solùm emendati, sed detiam suppleti, opera eius-
dem Gelenij. De Imperio Rationis, sive De Machabaeis liber unus à Des. Eras-
mo Roterodamo recognitus. Cum Indice accuratissimo. Basileae: per Hier. 
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Frobenivm et Nic. Episcopivm, 1554. [8], 886, [34] p. (OR120,003,008/ 
MFN 3890)
Edição frobeniana.
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.

22
APOLODORO, de Atenas. Apollodori Atheniensis Bibliotheces, siue, De Deo-
rum origine, tam Graecè, quam Latinè, luculentis pariter, ac doctis annotationibus 
illustrati, et nunc primum in lucem editi libri tres. Benedicto Aegio Spoletino 
interprete. Accessit etiam libris hisce nominum, rerumq[ue] opulentissimus 
index. Quibus demum additus est Scipionis Tetti viri apprimedocti de Apol-
lodoris ad Othonem Trvcsivm Cardinalem amplissimum commentarius. Ro-
mae: in aedibus Antoni Bladi, 1555. [16], 138, [62] f. (OR206,001,018/ 
MFN 3976).
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: Editio princeps. Embora a edição aparente cuidado na 
seleção dos manuscritos em que se baseou, o editor foi censurado por corrup-
ção do texto. Eventualmente, alguns exemplares apresentam rasura das partes 
censuradas (cf. DIBDIN, 1808, v. 1, p. 156). No catálogo da OCLC (2001-
2016), esta edição é atribuída a “Pseudo-Apolodoro”, neste catálogo, optou-se 
por manter a indicação de autoria que consta da página de rosto.

23
CAMERARIUS, Joachim. Commentatio explicationvm omnivm tragoe-
diarvm Sophoclis. Cum exemplo dvplicis conuersionis, Ioachimi Cambra-
rij Pabepergensis. Basileae: per Ioannem Oporinum, 1556. 515, [37] p. 
(OR206,001,013/ MFN3993).
Edição oporiniana.
Exemplar censurado: Auctoris damnati opus hoc permissum (página de rosto); 
nota manuscrita, indicando que o autor foi condenado e que a leitura é per-
mitida, apenas, com rasura das partes censuradas.
Coleção: Inferno
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: Editio princeps muito rara de comentários sobre as tra-
gédias de Sófocles que subsistiram.
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24
MATTIOLI, Pietro Andrea, 1501-1577. Commentarii secvndo avcti, in libros 
sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medica materia. Adiectis quamplurim 
plantarum, animalium imaginibus, quae in priore editione non habentur, eo-
dem auctore. His accessit ejvsdem Apologia Adversus Amathum Lusitanum: 
qui & censura in eiusdem enarrationes... Venetiis: In Officina Valgrisiana, 
1559-1560. 2 pt. em 1 v. (OR 122,005,006/ MFN 4632).
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: “o mais destacado tradutor e comentador de Dios-
córides foi o médico Pier Andrea Mattioli (1501-1577). Neste movimento 
também participou o médico português Amato Lusitano. [...]. As correcções 
feitas por Amato a algumas traduções feitas por Mattioli levaram a uma vio-
lenta reacção deste, acompanhada da denúncia das origens judaicas de Amato, 
que obrigaram o português a exilar-se [...]” (DIAS, 2005, p. 38)

25
HESÍODO. Hesiodi Ascrei Opera quae quidem extant, omnia Graecè, cum in-
terpretatione Latina eregionè, ut conferri à Graecae linguae studiosis citra nego-
cium possint. Adiectis iisdem Latino carmine elegantiss. uersis, et Genealogiae 
deorum à Pylade Brixiano descriptae, libris V. Accessit nunc demùm Herculis 
Scutum, doctiss. Carmine à Joanne Ramo conversum. Rerum et verborum in 
iisdem memorabilium index. Basileae: per Ioannen Oporinum, 1564. [16], 
500 [i.e. 398, 32] p. (OR120,002,004/ MFN 4287).
Edição oporiniana.
Exemplar censurado: o nome do impressor e humanista Johann Oporinus 
(1507-1568) está rasurado na página de rosto.
Coleção: Inferno
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.

26
TUCÍDIDES. Historia de Thucydides: que trata de las guerras entre los Pelo-
poneses y Atheniẽses. La qual allẽde las grandes y notables hazañas por mar y 
por tierra, delos vnos y delos otros, y de sus aliados y cõfederados, esta llena de 
Oraciones y razonamiẽtos prudentes y auisados a proposito de paz y de guerra. 
Traduzida de lengua Griega en Castellana... por el secretario Diego Gracian. 
En Salamanca: En casa de Iuan de Canoua, 1564. [8], ccx, [11] f. (ORW002,-
004BIS,017/ MFN 1126).
Ex-libris: Coll. J. A. Marques (proveniência: ex dono de Francisco Pinheiro 
da Fonseca e de “Castro”) – coleção doada pelo próprio bibliófilo, em vida 
e em testamento, e incorporada à Biblioteca Nacional entre 1889 e 1890. A 
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importância da coleção motivou a nomeação do espaço onde se acomodam os 
livros raros da Biblioteca Nacional como Sala João Antônio Marques.
Raridade/Importância: Entre 1448 e 1452, Lorenzo Valla traduziu a História 
da Guerra do Peloponeso, “por encomenda do papa Nicolau V. Da [tradução] 
latina de Valla originou-se a francesa de Claude de Seyssel, [nas] primeiras dé-
cadas do século XVI [...]. Da versão francesa de Seyssel, por sua vez, surgiram 
duas outras, uma para o inglês por Thomas Nicholl em 1550, [...] e a outra, 
[...] em 1564, [traduzida] para o espanhol por Diego Gracián de Alderete, 
secretário real [da corte de Carlos V], porque se conta que o próprio rei levava 
Tucídides consigo em suas campanhas” (PIRES, 2007, p. 16).

27
APOLÔNIO, de Rodes. Apolloniou tou Rodiou Argonautikon biblia 4. = 
Apollonii Rhodii Argonauticon libri IIII: Scholia vetusta in eosdem libros, quae 
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palmam inter alia omnia in alios poetas scripta, obtinere existimantur. Cum an-
notationibus Henrici Stephani, ex quibus, quantam in hanc editionem contu-
lerit diligentiam, cognosci poterit. [Geneva]: excudebat Henricus Stephanus, 
1574. [8], 240 [i.e. 248] p. (OR119,001,009/ MFN 4524).
Raridade/Importância: “A complexidade da criação literária das Argonáuticas 
de Apolônio de Rodes, para além de uma narrativa condensadíssima em sua 
brevidade, é formada por uma vasta trama de intertextualidades, que vão da 
mera alusão literária ao diálogo cerrado com outras obras” (FLORES, 2010, 
p. 111). O autor foi Bibliotecário em Alexandria.

28
CALLIMACHUS. Callimachi Cyrenaei Hymmi, Epigrammata et fragmenta 
quae exstant: et separatim Moschi Syracvsii, et Bionis Smyrnaei Idyllia. Bonaven-
tura Vvlcanio brvgensi interprete. Antuerpiae: Apud Christophorum Planti-
num, 1584. [16], 272, [15], 95, [1] p. (OR053,001,003 n.001/ MFN 1567).
Edição plantiniana.
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: “Calímaco [foi] um dos mais notáveis bibliotecários de 
Alexandria, poeta [...] e autor de mais de oitocentos livros [...] Por ironia, [...] 
tudo o que resta da obra do próprio Calímaco são seis hinos, 64 epigramas, um 
fragmento de um poema épico e, mais importante que tudo, o método que 
concebeu para catalogar suas volumosas leituras” (MANGUEL, 2006, p. 50).

29
GALENO. Galeni librorum: prima[-septima] classis naturam corporis huma-
ni, hoc est, Elementa, temperaturas, humores, structurae habitudinisq́; modos, 
partium anatomas, usus, facultates, & actiones, seminis deniq; foetuumq́; trac-
tationes, complectens. Septima hac nostra editione... Locis Hippocratis quos 
subinde citat Galenus in margine indicatis... Venetijs: Apud Juntas, 1597. 7 v. 
(OR214,006,004-007/ MFN3590).
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: “O renascimento da anatomia iniciou-se com a publi-
cação da edição latina da primeira parte dos Procedimentos anatómicos [...]. 
Este tratado revelou um Galeno com um método mais racional e com uma 
técnica descritiva superior à dos autores medievais, o que aumentou a confian-
ça e a perícia dos anatomistas [...]” (DIAS, 2005, p. 36).
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30
PINDARUS. Pindarou Olympia. Pythia. Nemea. Isthmia: Meta exegeseos palaias 
pany ophelimou kai skolion omoion = Pindari. Olympia. Pythia. Nemea. Isth-
mia. Adiuncta est interpretatio Latina ad verbum. Cum indicibus necessariis. 
[Genevae]: Oliva Pavli Stephani, 1599. [16], 487, [4] p. (OR124,001,019/ 
MFN 32898).
Raridade/Importância: Provavelmente, este é o primeiro livro impresso por 
Paul Estienne, depois que assumiu a tipografia do pai. Trata-se da primeira 
e única edição de Píndaro em formato quarto (todas as edições anteriores e 
posteriores foram edição de bolso) e a única a incluir o scholia grego. O texto 
grego foi editado por Paul Estienne com a ajuda de seu irmão adotivo Isaac 
Casaubon (SCHREIBER, 1982 apud LIBER ANTIQUUS, [201-?]; tradu-
ção nossa).
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31
PHILOXENE. Thesavrvs vtrivsqve lingvae, hoc est, Philoxeni. Aliorumq[ue] 
veterum authorum glossaria Latino-Graeca & Graeco-Latina. Isidori glossae 
Latinae. Veteres grammatici Latini & Graeci, qui de proprietate & differentiis 
vocabulorum utriusque línguae scripserunt. Editio omnia atque recognita stu-
dio et opera Bonaventurae Vulcanii... Lugduni Batavorum [Leiden]: excu-
debat Ioannes Patius, 1600. [8] p., 826 col., [18] p., 168, 118 col., [5] p. 
(OR161,004,002/ MFN 44512).
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
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Século XVII

32
ARISTÓTELES. [Peri Hermeneias]. Tepi epmhneiae Apieto [...]. [S. l.: s.n., 
16--?]. [10] f. (OR025B,004,015/ MFN 24361).
Inclui: marginalia. 
Raridade/Importância: O livro de Aristóteles Peri Hermeneias [...] pode ser 
considerado como “o mais influente texto na história da Semântica” (KRETZ-
MANN, 1974 apud MAIENBORN; VON HEUSINGER; PORTNER, 
2011, p. 148; tradução nossa). Perihermenias é uma das mais antigas obras de 
Lógica, de Aristóteles. O título, em grego, significa “Interpretação”, e desse 
modo a obra foi chamada pela maioria dos escritores medievais (utilizando 
diferentes grafias como “Pery Hermeneias” etc.), mas tem sido conhecida pela 
forma latina “De Interpretatione” desde a Renascença (KNEALE, 1971 apud 
BOETHIU’S translation..., 2013; tradução nossa).
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33
STOBAEUS. Keras amaltheias Ioannou tou Stobaiou Eklogai apophthegmaton 
kai hypothekon = Ioannis Stobaei sententiae, ex thesavris Graecorvm delectae: 
Cyri Theodori dialogvs, de Amicitiae exilio. Opvscvlvm Platoni adscriptum, de 
Ivsto: Alivd eivsdem, an virtus doceri possit. Huic editioni accesserunt eius-
dem Ioannis Stobaei Eclogarvm physicarvm et ethicarvm libri duo: Item loci 
commvnes sententiarvm, collecti per Antonium Maximum Monachos, at-
que ad Stobaei locos relati. Subiunctis Capitum, Auctorum, Verborum [et] 
Rerum locupletissimis Indicibvs. Aureliae Allobrogvm [Genebra]: Pro Fran-
cisco Fabro, Bibliopola Lugdunensi, 1609. 3 v. em 1 (OR004A,005,004/ 
MFN 21380).
Ex libris: da Ordem da Jarreteira – a mais antiga ordem militar britânica, 
instituída em 1348.
Carimbo: “Companhia de Jesus de Paris” (selo na página de guarda).
Superlibris de Luís XIII, rei da França, de 1610 a 1643 (proveniência: dedica-
tória de Ludovicus Collotius [Louis Collot] ao rei Luís XIII, datada de 1634).
Raridade/Importância: Única edição completa das obras do autor (GRAES-
SE, 1859-1867, t. 6, p. 499-500, tradução nossa).

Página de rosto (detalhe). Superlibris de Luís XIII.
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Dedicatória.

34
APULEIO. L. Apulei Madaurensis philosphi platonici Opera, quae extant, om-
nia. Cum Philippi Beroaldi in Asinum aurem eruditissimis commentariis: 
recénsque Godescalci Stevvechi Heusdani in L. Apuleij opera omnia quoes-
tionibus & coniecturis... Postrema huic editioni accesserunt I. Casauboni in 
Apologiam doctissima castigationes. Icannis Pyrrhi in libros quatuor Flori-
dum Scholia. F. Roaldi variae lectiones. Iani Grvteri suspiciones, & Gaspa-
ris Schopij suspecte lectiones. Noua editio emendatior, & variis lectionibus 
1ocupletior... Lugduni: apud vidvam Anthonii de Harsy, 1614. [16] 1103, 
[15] p. (OR003,003,008-008A/ MFN 7556).
Encadernado em dois volumes.
Ex dono: Johannis [...].
Raridade/Importância: Edição valiosa. Contém as excelentes observações de Is. 
Casaubon (“In Apologiam”), cujas observações sobre a editio princeps de Apu-
leio são, talvez, pouco conhecidas; as várias interpretações de leituras de J. Pyr-
rhus. e as anotações de Beroaldus e Gruter (cf. DIBDIN, 1808, v. 1, p. 169).

35
SCAPULA, Joannes. Lexicon graecolatinvm, sev, Epitome thesavri graecae lin-
gvae ab Henrico Stephano constructi, quae hactenus sub nomine Ioh. Scap-
vlae prodiit: Lexicon sanè vltra praecedentes editiones, innumeris dictionibus, 
è probatis autoribus petitis, locupletatum... Ebrodvni [Yverdon]: ex Typis 
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Societatis Helv.-Caldorianae, 1623. 1 v., não paginado (OR097,002BIS,001/ 
MFN 20098).
Inclui, em anexo, duas páginas com texto manuscrito, provavelmente, do sé-
culo XVIII.

Reto.

Verso.
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36
PETRONIUS, Arbiter. T. Petroni Abitri E. R. Satiricon. Extrema editio ex 
Musae D. Iosephi Antoni Gonsali de Salas. Francofvrti: cura Wolfgangi Ho-
fmannj, 1629. [8], 36, 96, 462, [224] p. (OR 094A,001,004/ MFN 32853).
Raridade/Importância: O “privilégio [de ser o primeiro romance da literatura 
mundial] cabe legitimamente ao Satyricon, porquanto, no romance de Petró-
nio, figuram já todas as características que Lukács e Goldimann consideram 
fundamentais na definição daquele gênero literário: o tema da procura, o tema 
da marginalidade, o tema da ambiguidade e o tema da ausência do divino” 
(MEDEIROS, 2012, v. 2, p. 23). As notas do editor têm alguma importância, 
embora ocorram acréscimos desnecessários, baseados em conjecturas. Inclui 
“G. Scioppii... Symbolae criticae”. Geralmente, só se encontram exemplares 
incompletos desta obra (EBERT, 1837, verbete 16498; tradução nossa).

37
XENOFONTE. Cyrvpaedia: The institvtion and life of Cyrvs, the first of 
that name, King of Persians: Eight books. Treating of noble education, of 
princely exercises, military discipline, warlike stratagems, preparations and 
expeditions: as appeareth by the contents before the beginning of the first 
booke. Written in Greeke by the sage Xenophon. Translated out of Greeke 
into English, and conferred with the Latine and French translations, by Phi-
lemon Holland of City of Conventry Doctor in Physick. London: printed by 
J. L. [John Legat] for Robert Allot [and Henry Holland], 1632. [22] 213 [i.e. 
215] p. (OR149,008,001 n.001/ MFN32702).
Inclui: retrato conjectural de Xenofonte.
Encadernado com: Navmachia, or, A poeticall description of the crvell and 
blovdy sea-fight or battaile of Lepanto… by Abrahan Holland. London: printed 
for Henry Holland, 1632 – edição póstuma.
Raridade/Importância: Primeira edição desta tradução de Philemon Holland 
(1552-1637).
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38
POETAE Minores Graeci: Hesiodus, Theocritus, Moschus, Bion Smyrn, 
Simmias Rhod., Musaeus, Theognis, Phocylides, Pythagoras, Sólon, Tyr-
taeus, Simonides, Rhiânus, Naumachius, Panyasis, Orpheus, Minnermus, Li-
nus, Callimachus, Evenus Par., Eratosthenes, Menecrates, Posidippus, Metro-
dôrus. Fragmenta quaedam: Philemonis alexidis, Amphidis, Anaxándridae, 
Antiphanis, Appolodori, Diphili, Menandri, Diodóri..., Eubuli, Hipparchi, 
Nicóstrati, Pherécratis, Philippi, Philipidae, Sótadae, Cratêtis, Eriphi, Posidi-
ppi, Timoclis, Clearchi, et aliorum incertoum Autorum. Quibus subjungitur, 
eorum potissimum quae ad Philosophiam Moralem pertinent, index utilis. 
Accedunt observationes Radulphi Wintertoni in Hesiodum. Cantabrigiae 
[Cambridge]: Apud Joann. Field..., 1661. 6, 533, 88 p. (OR217,004,009/ 
MFN:3719).
Ex-libris: De la Bibliotheque du Commandeur d´Araujo [Conde da Barca]. 
A biblioteca do conde da Barca (Antônio de Araújo, 1754-1814) veio para o 
Brasil com a Corte, e as negociações para sua aquisição começaram em 1817, 
sendo adquirida em leilão pelo governo do príncipe regente d. Pedro e incor-
porada à Biblioteca Nacional em 1822. 
Raridade/Importância: O volume inclui obras de autores identificados como 
“poetas gregos menores”, tais como: Hesíodo, Teócrito, Símias de Rodes, 
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Pitágoras, Sólon, Calímaco, Eratóstenes, e outros, destacando-se “os versos 
figurados [que] remontam à era pré-cristã [...]. Possivelmente o primeiro au-
tor de caligramas conhecido, Simmias de Rodes [século IV a.C.] também 
teria procurado harmonizar o ritmo dos poemas às figuras que se propusera 
ilustrar” (GARCIA, 2008, p. 32-33).

39
TÁCITO. C. Cornelii Taciti. Opera qvae exstant, a Ivsto Lipsio postremvm re-
censita, eivsque avctis emendatis qve commentariis illvstrata: item C. Velleivs 
Patercvlus cvm eivsdem Ivsti Lipsi avctoribvs notis. Antverpiae: ex officina 
Plantiniana Balthasaris Moreti, 1668. [16], 547, [30], 36, 84, [13] p. (OR 
215,005,002 ex.1/ MFN 44519).
Edição plantiniana.
Carimbo: “Da Real Bibliotheca” (proveniência: ex libris de Didacus Barboza 
Machado). A coleção do bibliógrafo português Diogo Barbosa Machado foi a 
quarta livraria recebida por d. José I, rei de Portugal, entre 1770 e 1773, após 
o terremoto que destruiu Lisboa e a biblioteca real.

40
FLORO. L. Annaei Flori Rerum romanarvm epitome. Interpretatione et notis 
illustravit Anna Tanaquilli Fabri filia. Jussu Christianissimi Regis, in usum Se-
renissimi Delphini. Parisiis: apud Fredericum Leonard, Typographum Regis, 
1674. [2] f.. [18]-205, [159] p. (232,005,003/ MFN 23791).
Edição: ad usum Delphini.
Raridade/Importância: A obra foi editada sob a responsabilidade científica 
de Anne Le Fèvre Dacier (1647ou 1651-1720), conhecida como Madame 
Dacier, intelectual francesa que floresceu durante o reinado de Luís XIV, 
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alcançando notoriedade por suas traduções de clássicos gregos e latinos para 
o francês.

41
OVÍDIO. Metamorphoses d’Ovide en Rondeaux [par Isaac Benserade]. Impri-
mez et enrichis de figures par orde de As Majesté et dediez à Monseigneur Le 
Dauphin. A Amsterdam: chez Abraham Wolfgang, 1679. [12], 462, [6] p. 
(OR057E,002,009/ MFN 17067).
Edição: ad usum Delphini.
Inclui: 223 gravuras de meia página, delineadas por Van Hugen, a partir das 
gravuras de Sébastien Leclerc, F. Chauveau e J. Le Pautre, para a edição ori-
ginal francesa.
Ex libris: Col. Visconde de Taunay; doada à Biblioteca Nacional, entre 1910 
e 1912, pelo conselheiro e delegado do Tesouro Brasileiro em Londres, José 
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Antônio de Azevedo Castro e por seus herdeiros. O conselheiro nomeou a 
própria coleção como “Visconde de Taunay”, em homenagem ao escritor.
Raridade/Importância: Esta é a segunda edição de Wolfgang e a primeira ilus-
trada, impressa a partir da edição de Paris, de 1676, publicada por Isaac Ben-
serade, pela Imprimerie Royale (BRUNET, 1842-1844, t. 4, col. 288).

42
AULO GÉLIO. Auli Gelli Noctes Atticae. Interpretatione et notis illustra-
vit Jacobus Proust e Soc. Jesu. Jussu christianissimi regis, ad usum serenis-
simi Delphini. Parisiis: apud Simomem Bernard, 1681. [18], 563, [213] p. 
(OR213,005,001/ MFN 20768).
Edição: ad usum Delphini.
Anotação manuscrita: “Dobrado Classico” (página de rosto). No último quar-
tel do século XVIII, após inventário e marcação dos exemplares do acervo 
da Real Bibliotheca (ainda sediada em Portugal), muitos “livros dobrados” 
[duplicatas] foram doados à Biblioteca do Colégio dos Nobres, à Real Mesa 
Censória e à Universidade de Coimbra, outros, dependendo das condições 
materiais, foram cedidos à fábrica de papelão (PROCESSOS..., 1882, p. 60-
63). Essa prática se repetiu no Brasil, no século XIX, conforme previsão nos 
Estatutos da Real Bibliotheca, ordenados a mando de d. João VI (ESTATU-
TOS..., 1812, § XV). 
Raridade/Importância: “[...] Áulio Gélio, gramático do séc. II d.C., passou a 
designar de classicus o autor que se mostrasse mais digno de apreço literário. 
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Esse mérito, é claro, passava pelo seu crivo meticuloso, que privilegiava, entre 
outros fatores, o rigor da métrica, a exatidão da palavra e a pertinência das 
referências” (CAIRUS, 2006, p. 1).

43
VITRÚVIO. Les dix livres d’architecture de Vitruve. Corrigez et tradvits nou-
vellement en François, avec des notes et des figures. Seconde edition reveue, 
corrigée, augmentée par M. Perault... A Paris: chez Jean Baptiste Coignard, 
Imprimeur ordinaire du Roy, 1684. [10] f., 354 p., [8] f. (OR005,006,011/ 
MFN 32541).
Raridade/Importância: Boa edição e muito procurada. Esta segunda edição 
com a tradução e os comentários de Perrault é mais completa que a primeira, 
de 1673 (BRUNET, 1842-1844, t. 4, p. 672; tradução nossa). A obra, pela 
beleza tipográfica e pela antecipação científica na abordagem do tema, docu-
menta no presente a arquitetura da Antiguidade.

44
EURÍPIDES. Euripidou sozomena hapanta... scholia ton panu domikon 
= Euripidis quae extant omnia: tragoediae nempe XX., praeter ultimam omnes 
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complaetae: item, fragmenta aliarum plusquam LX. tragoediarum; et epistolae 
V. nunc primùm et ipsae hùc adjectae: Scholia demum doctorum virorum in sep-
tem priores tragoedias, ex diversis antiquis exemplaribus undiquaque collecta et 
concinnata ab Arsenio, Monembasiae Archiepiscopo. Praemittitur Eurupidis vita 
ex variis authoribus accuratius descripta: etiam, tractatus de tragoedia veterum 
Gra.C.orum... Opera et studio Josuae Barnes... Cantabrigiae [Cambridge]: Ex 
Officina Johan Hayes: impensis Richardi Green, 1694. 2 v. (OR020,002,018-
019/ MFN 23490).
Inclui: retrato conjectural de Eurípides.
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: Os méritos de todas as edições anteriores foram eclip-
sados por esta celebrada edição de Joshua Barnes. Fabricius [Bibliotheca La-
tina, 1721] observa que “o texto é precisamente revisto e impresso, as regras 
métricas de Canter estão diligentemente corrigidas, e toda a Scholia antiga, 
nas primeiras sete peças estão enriquecidas por um Excerpa de um manus-
crito do Corpus Christi College, de Cambridge. Notas de vários estudiosos, 
além das de Barnes, acompanham o Scholia” (DIBDIN, 1808, v. 1, p. 332; 
tradução nossa).
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Século XVIII

45
LONGUS. Longi pastoralium, de Daphnide et Chloë, libri quatuor. Graece et 
Latine. Editio nova uma cum emendationibus uncis inclusis: Distincta viginti 
novem figuris aeri incisis a B.Audran, Juxta delineationes Celsis, Ducis Aure-
lian. Philippi; et Tabula ab A. Coypel delineata. Accendunt alia ornamenta, 
partim ab A.Cochin, partim a C. Eisen adornata, a Simone Fokke in aes 
eleganter incisa. Lutetiae Parisiorum [Paris]: In Gratiam Curiosorum, 1754. 
175, [1] p. (OR058,002,020/ MFN15621).
Edição limitada: 125 exemplares.
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
Raridade/Importância: Daphnis e Chloe, um dos mais antigos e conhecidos 
romances pastorais, atraiu diversos ilustradores no século XVIII, principal-
mente artistas franceses que enfatizaram a sexualidade através de imagens. 
Embora a obra nunca tenha saído de catálogos de impressores artesanais e 
editores comerciais, foi raramente valorizada, chegando a ser identificada na 
História do Livro como “o best seller desconhecido” (WHITEMAN, 2009; 
tradução nossa).

46
PORTUGAL. Instrucçoens para os professores de Gramatica latina, grega, he-
braica e de Rhetorica, ordenadas e mandadas publicar por El Rey Nosso Senhor, 
para uso das Escolas novamente fundadas nestes Reinos e seus Dominios. Lisboa: 
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Off. de Miguel Rodrigues, 1759. [1] f. 17 p. (OR 088,004,016 n. 28/ MFN 
30778).
Raridade/Importância: “As Instrucções para os professores de Grammatica latina 
foram publicadas no seguimento e com a mesma data, do alvará régio de 28 
de Junho de 1759, em que se extinguem todas as escolas reguladas pelo mé-
todo dos Jesuítas [...]. O estilo jussivo ou imperativo, que seria normal num 
texto dessa natureza, um texto paralegal, encontra-se aqui sabiamente moda-
lizado” (VERDELHO, 1982).

47
CÍCERO, Marcus Tullius. Os tres livros de Cicero sobre as obrigações civis. Tra-
duzidos em lingua portugueza [por Miguel Antonio Cieira] para uso do Real 
Collegio de Nobres. Lisboa: na Offic. de Miguel Manescal da Costa, 1766. 
[24], 155, 94, 124 p. (OR057F,002,017/ MFN 9625).
Dedicatória: de João Ribeiro a Coelho Neto. A coleção do escritor Henrique 
Coelho Neto (1864-1934) foi comprada pelo Governo aos seus herdeiros, e 
incorporada à Biblioteca Nacional em cerca de 1936.
Raridade/Importância: Miguel Manescal foi impressor do Santo Ofício e im-
primiu esta obra “por ordem de S. Magestade” (cf. página de rosto).

48
EUCLIDES. Elementos de Euclides: dos seis primeiros livros, do undecimo, 
e duodecimo da versão latina de Federico Commandino. Addicionados, e 
illustrados por Roberto Simson, Professor de Mathematica na Academia 
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de Glasgow e traduzidos em Portuguez para uso do Real Collegio de No-
bres. Lisboa: na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1768. [8] f., 437 p. 
(OR004A,001,006/ MFN15687).
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”. “Casa do Infantado”.
Raridade/Importância: “A versão portuguesa [... foi] publicada, pela primeira 
vez em Portugal, em 1768, por ordem régia e para uso dos alunos do Colé-
gio dos Nobres, em Lisboa, em tradução de Giovanni Angelo Brunelli [...]. 
Sublinhamos ter sido essa a primeira vez que tal obra se publicou em língua 
portuguesa, pois, reconhecida em toda a Europa a indispensabilidade da sua 
adoção nas escolas, já desde o século XVI se efectuavam traduções dos Ele-
mentos de Euclides, nas diversas línguas nacionais [...]” (CARVALHO, 1991 
apud VALENTE, 2007, p. 124-125, nota de rodapé 53).

49
LONGINO. Dionysii Longini quae supersunt Graece et Latine. Recensuit no-
tasque suas atque animadversiones adjecit Joannes Toupius. Accedunt emen-
dationes Davidis Ruhnkenii [Dissertatio philologica de vita et scriptis Longi-
ni, auctore P.J. Schardam]. Oxonii [Oxford]: E Typographeo Clarendoniano, 
1778. 4 f., 26, 254 p., 3 f. (OR004A,003,002/ MFN 13591).
Versão latina: Zachary Pearce, bispo de Rochester (1690-1774).
Raridade/Importância: Edição crítica da única obra atribuída a Longino que 
alcançou esta geração com o título Sobre o sublime [Perì Hýpsous] e sobre a 
qual o erudito Jonathan Toup trabalhou por cerca de 35 anos. É seu trabalho 
mais famoso, um marco de erudição clássica (DIONYSII..., 1996-2015; tra-
dução nossa).
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50
ANACREON et al. Anacreon, Sapho, Bion et Moschu. Traduction nouvelle 
en prose, suivie de la Veullée des fêtes de Venus et d’un choix de pièces de 
différens auters par M.M***C** [J. J. Moutonnet-Clarfons]. A Paphos; et se 
trouve à Paris: J. Fr. Bastien, 1780. [2] f., iv, 280 p. (OR058,005,017 n.001 
MFN 7601).
Ex libris: Coll. J. A. Marques.
Coleção: Inferno
Raridade/Importância: Edição reconhecida na história da ilustração do livro 
francês, embora, pouco da obra de Anacreonte, Safo, Bion e Moschus tenha 
alcançado esta geração. Da obra de Safo, por exemplo, composta de cerca 
de nove livros, só restam pequenos trechos. “Respeitada no século V a. C., 
Safo foi ridicularizada no século seguinte e, desde então, por muito tempo. 
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[...] Seus poemas falavam de emoções particulares, saudades, sexo, casamento, 
partida, desejo” (DENBY, 1998, p. 63-65).

Século XIX

51
ESOPO. Les fables d’Ésope. Avec cent vingt-trois figures d’après Barlow. Col-
lection de gravures piquantes et d’apologues ingénieux pour l’amusement et 
l’instruction de la jeunesse. A Paris: chez Henri Tardieu, An X [1802]. 2 v. em 
1 (OR004B,001,015A/ MFN 6978).
Raridade/Importância: Edição totalmente ilustrada das Fábulas de Esopo, 
com gravuras em metal, pelo artista inglês Francis Barlow. O formato oblongo 
e a riqueza de imagens, além de informação na página de rosto, caracterizam 
a edição para uso didático. A obra de Esopo, de tradição oral, foi reunida 
por Demétrio de Falero (325 a.C.) e influenciou escritores renomados como 
Fedro e La Fontaine.
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52
OLIVEIRA, Custódio José de. Selecta optimorum graecae linguae scriptorvm 
in pvblicvm [...] ivventis commodvm et scholarvm vsvm ex praescripto fidelissimi 
Regis Iosephi I. [...]: Pars prima. Olisipone [Lisboa]: Ex Typographia Regia, 
1806. [16] f., 385, [1] p. (OR-C,003,016 ex. 1/ MFN 17416).
Inclui: marginalia (do imperador Pedro II).
Carimbo: “Bibliotheca Particular de S. M. I.” [d. Pedro II] (ex. 1).
Raridade/Importância: “[...] a obra didáctica que o tornou [o autor] benemé-
rito da Reforma [pombalina] foi a Selecta optimorum Graecae Linguae Scripto-
rum, ad usum Scholarum, a parte I, de Prosa (Lisboa, 1773 e 1776) e de Poesia 
(ibid. 1806)” (ANDRADE, 1981, v. 2, p. 340-341).
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53
PHAEDRUS. Phaedri, Aug., Liberti Fabularum Aesopiarum: libri V. Ex recen-
sione Petri Burmanni Cum notis Selectioribus. Bahiae: Ex Typ. Emmanuel. 
Antonii Silva Serva, 1812. xxvi, 135 p. (OR004B,002,014/ MFN19058).
Edição servina.

54
MELÉAGRO. A primavera: idyllio. Traduzido do grego em portuguez por 
J. B. A. S. [José Bonifácio de Andrada e Silva]. Lisboa: Na Impressão Regia, 
1816. 7 p. (OR-CII,002,029/ MFN 52974).
Etiqueta: “Livraria Ferin Cia.” (página de guarda).
Ex dono: “É de José Bonifacio de Andrada e Silva. Rarissimo” (página de 
guarda).
Raridade/Importância: “Nesta minha tradução procurei quanto em mim foi 
possível, ser fiel e chegado ao texto [...] sem contudo ser duro e ininteligível, 
como não raramente tem acontecido a algumas modernas versões Portuguesas 
de antigos clássicos” (transcrito da Introdução).
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55
HORÁCIO. Arte poetica de Q. Horacio Flacco, Epistola aos pisões. Traduzida 
em verso portuguez por Antonio José de Lima Leitão. Bahia: Na Typog. de 
Manoel Antonio da Silva Serva, 1818. [5], 58 p. (OR039,001,010 ex. 1/ 
MFN12139)
Edição servina.
Texto em latim e português em páginas opostas.
Ex libris: Coleção Benedicto Ottoni (proveniência: coleção José Carlos Ro-
drigues. A coleção do bibliófilo José Carlos Rodrigues foi adquirida em leilão 
por Julio Benedicto Ottoni e, sob seu nome de família, foi doada à Biblioteca 
Nacional, em 1911).

56
SÊNECA, Lucius Annaeus. Hippolyto: tragedia em cinco actos. Traducção 
publicada de ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Rio de Janei-
ro: Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve e C., 1845. 15 p. (OR 041,011,021 
n.003 ex. 2/ MFN 20950)
Carimbo: “Bibliotheca Particular de S. M. I.” [d. Pedro II] (ex. 2).

57
ARISTÓFANES. Lysistrata. Traduction nouvelle avec une introduction et 
des notes par Ch. Zévort. Édition ornée de plus de 100 gravures par No-
tor reproduites en couleur... Paris: Librairie Charpentier et Fasquelle [Impr. 
Drager], 1898. [1] f., 179 p., [1] f. (OR058,001,011/ MFN16372).
Raridade/Importância: “Lisístrata de Aristófanes é a primeira grande obra pa-
cifista da história da qual se tem notícia, na qual encontramos a discussão 
de temas sérios como a paz, as mulheres, a Democracia, o amor à pátria e os 
problemas da guerra” (GONÇALVES; MATA, 2009, p. 21).

Século XX

58
AESCHYLUS. Prometheu acorrentado. Original de Eschylo, vertido litteral-
mente para o portugues por Dom Pedro II, imperador do Brasil. Trasladação 
poética do texto pelo Barão de Paranapiacaba. Rio de Janeiro: Imprensa Na-
cional, 1907. [1] f., xvi, [17], 233 p. (OR041,000,036/ MFN 7022).
Raridade/Importância: “O Barão de Paranapiacaba produziu duas versões do 
Prometeu de Ésquilo sob encomenda de Dom Pedro II. [...] Paranapiacaba 
não possuía, aparentemente, grandes conhecimentos da língua grega. O im-
perador erudito forneceu-lhe, portanto, de sua própria lavra, uma tradução 
literal e em prosa, a partir do grego original, que lhe serviu de base para os seus 
traslados poéticos” (CORRÊA, 1999, p. 174).
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Resumo

O presente artigo tem como objeto o códice 2437 do Novo Testamento, manuscrito 
grego pertencente ao acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Inicialmente, o 
propósito é inseri-lo no quadro dos manuscritos dessa espécie, tratando de sua descoberta 
e do recenseamento internacional imposto aos manuscritos do Novo Testamento, por 
meio do qual chegaremos à numeração 2437 do códice. Num segundo momento, quan-
to aos aspectos materiais, realizaremos a descrição codicológica da obra.
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Abstract

This article focuses on the codex 2437 of the New Testament, Greek manuscript belong-
ing to the collection of the National Library of Rio de Janeiro. Initially, the purpose is 
to place it in the context of the manuscripts of the kind, dealing with its discovery and 
the international recension imposed to the New Testament manuscripts, through which 
we will reach the number 2437 of the codex. Secondly, as for the material aspect, we will 
provide the codicological description of this work.
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Introdução1∗

A presente investigação é relativa ao manuscrito grego dos Evangelhos, 
pertencente ao acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,2,3 recenseado 
em 1953, por Kurt Aland, sob o número 2437. Trata-se de um códice em 
pergaminho, que contém os quatro Evangelhos do Novo Testamento (NT) 
grego. Foi produzido provavelmente na segunda metade do século XII ou no 

1. ∗ Agradecimentos: Ao Daniel Uirapuru, que infinita falta faz à filóloga-mãe – dona Ângela Vaz Leão, a 
quem estendo minha homenagem. Tua falta faz, e fará, os meus olhos buscarem sempre o seu lugar (não 
apenas), ao meu lado, na mesa de estudos das letras e dos livros.

2. O manuscrito grego da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é um códice que contém os Evangelhos. O 
professor Jacyntho Lins Brandão coordenou um projeto de pesquisa sobre esse manuscrito do qual, além de 
mim, também participaram Loide Mello de Araújo Silva, no mestrado em Estudos Linguísticos da Faculdade de 
Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, e Paulo José Benício, no doutorado em Literatura Comparada 
da mesma universidade. Fizemos uma edição dos evangelhos de Mateus, João e Marcos, respectivamente, cujas 
referências estão na bibliografia. Finalmente, na minha tese de doutorado, fiz a edição paleográfica do Evangelho 
de Lucas, acompanhada da descrição material do códice e da hipótese de datação. O coordenador do projeto pu-
blicou vários trabalhos, esclarecendo muito acerca do manuscrito e trabalhando vários aspectos gerais do códice. 
Realizou também estudos específicos, em particular, do Evangelho de Lucas, falando sobre a genealogia de Jesus e 
o Pai-Nosso. Tais trabalhos também constam da bibliografia e, naturalmente, foram usados como fontes de mui-
tas informações, sobretudo as oriundas do projeto original do coordenador apresentado à Biblioteca em 1997.

3. Além da chance de poder ampliar minha tese de doutorado de 2001 e de rever o que se mostrou incerto 
(sempre haverá algo a ser revisto, até pela natureza minuciosa do trabalho), o presente texto tem a finalidade, 
como fruto do estágio do Pnap-R (2013/2014), de compor a parte inicial de um livro a ser publicado pela 
FBN. O objetivo central da pesquisa é preparar a edição paleográfica do texto completo (a saber, 233 fólios, 
466 páginas) referente aos quatro evangelhos.
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início do século XIII, tendo em vista o tipo de letra, definida como arcaizante, 
de imitação ou mimética (SARAIVA, 2011).

Com o propósito de inseri-lo no quadro dos manuscritos dessa espécie, a 
pretensão inicial é apresentar os aspectos materiais do códice 2437 de maneira 
formal e objetiva: recenseamento e descrição codicológica. Partindo da sua 
descoberta até o recenseamento internacional imposto aos manuscritos do 
Novo Testamento, chegaremos à numeração 2437 do códice. Na sequência, 
quanto aos aspectos materiais, apresento a sua apreciação codicológica, que fiz 
seguindo os moldes dos catálogos internacionais.

Ao longo da composição deste artigo, no entanto, senti a necessidade de 
reunir o que foi “nó” e os “nós (já) desfeitos” e discorrer brevemente sobre o 
estado atual da questão, observando o conjunto dos estudos e a produção bi-
bliográfica feita até hoje,4 sobretudo a partir da (re)leitura de Metzger (1952) 
e de Brandão, no seu brilhante artigo de 2002 – em que o autor absorve 
muitos dos dados do trabalho acurado de Pinheiro (2002) e, em resumo, se 
ocupa dos aspectos codicológicos e da organização do volume, detalhando e 
corrigindo as descrições anteriormente publicadas por Bruce Metzger (1952) 
e Kurt Aland (1953).

O evangelho grego da Biblioteca Nacional

Em 24 de maio de 1912, foi cadastrada uma doação na Biblioteca Nacional 
com a entrada “Evangelho em grego sobre pergaminho”, anotada sob o lança-
mento de número 93, guia 559, no Livro de registro da secção de manuscritos. 
Hoje designado Evangelǐa graece (latim para evangelhos em grego), o manuscri-
to se encontra no acervo sob a localização 50-3-25. O lançamento mencio-
na: “evangelho em grego sobre pergaminho. Faltam as 16 primeiras páginas”. 
Trata-se de um códice contendo os quatro evangelhos canônicos, porém lhe 
falta uma pequena parte do início, que comprove, em parte, o evangelho de 
Mateus (o primeiro), começando o texto em 9:17. Todavia, Brandão (2002, 
p. 43-45) presume que a perda é de dois fascículos e não apenas um, como se 
pensava (4 bifólios, 8 fólios), e, portanto, 32 e não apenas 16 páginas.5

4. As referências da produção bibliográfica (sobre o manuscrito), acompanhadas de resumo, estão organizadas 
em Barbosa e Saraiva (2012).

5. Brandão presume que falta um fólio, ainda, no fim do volume. Sobre a precisão dessa hipótese e a fascicu-
lação do 2437, detenho-me na seção da descrição codicológica.
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Ainda do lançamento, sabe-se que foi uma doação avulsa de um descen-
dente de nobre família grega, Pandiá Calógeras:6 “1 vol. enc.; no de peças: 1 
(doação); procedência: dr. João Pandiá Calógeras”:

Político da Primeira República, assumiu vários cargos, revelando admirável vo-
cação para a vida pública. Com incomum erudição, o engenheiro da Escola de 
Minas de Ouro Preto foi geólogo, político e historiador, e publicou até a data de 
sua morte, aos 64 anos, cerca de 80 trabalhos sobre economia, administração e 
política. Ainda não se conhece muito sobre o espólio de livros da família Caló-
geras. Com mais dados, talvez pudéssemos chegar a uma boa hipótese sobre a 
proveniência do manuscrito. (SARAIVA, 2015)

Em algum momento foi designado “evangeliário”. E hoje, mesmo sendo 
evidenciado que não se trata de um evangeliário, isto é, um livro que contém 
fragmentos dos Evangelhos para a missa – um lecionário dos evangelhos7 –, 
a designação segue como apelido que, de certa forma, confere (por parte do 
falante, que se acostumou com o “batizo”) apreço, intimidade, carinho pelo 
livro. Já em 1997, Brandão menciona em seu artigo, citando Paulo Herke-
nhoff,8 autor que se refere ao códice em seu livro sobre a coleção da Biblioteca 
Nacional, reproduzindo inclusive uma de suas páginas a título de ilustração:

6. Para maiores informações sobre o doador, uso as seguintes referências: 1) Brandão (1997, p. 45): “João Pandiá 
Calógeras nasceu no Rio de Janeiro, em 1870, e faleceu em Petrópolis, em 1934. Era filho de Michel Calógeras e 
Júlia Ralli Calógeras. Foi geólogo, político e historiador. Ocupou vários cargos públicos: deputado federal por Mi-
nas Gerais (1897-1899); delegado do Brasil junto à III e à IV Conferência Pan-Americana (Rio de Janeiro, 1906, 
e Buenos Aires, 1910, respectivamente); ministro da agricultura (1914-1915); ministro da fazenda (1915-1917); 
representante do Brasil no Congresso Financeiro Pan-Americano (Buenos Aires, 1916); chefe da delegação brasi-
leira na Conferência de Paz de Versalhes (1919); ministro da guerra (1919-1922); deputado da Assembleia Cons-
tituinte (1934). De 1891 a 1934 publicou cerca de 80 trabalhos sobre economia, administração e política, dentre 
os quais: As minas do Brasil e sua legislação, Novos rumos econômicos, O problema econômico do Brasil, Conceito cristão 
do trabalho, Ascensões d’alma. (cf. Norma Góis Monteiro [coordenadora]. Dicionário biográfico de Minas Gerais. 
Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 1994, s.v.). Bruce M. Metzger (Um manuscrito 
grego dos quatro Evangelhos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Revista Teológica do Seminário Presbiteriano 
do Sul, n. II, nova fase, p. 5-9, 1952) supõe que, sendo filho de gregos, Pandiá Calógeras teria recebido o manuscrito 
dos Evangelhos de seu pai, que o teria, por sua vez, trazido ao Brasil. Entretanto, confunde-se ao considerar que 
Pandía Calógeras era filho de João Batista Calógeras, nascido em Corfu, em 1810 e residente no Brasil desde 1841, 
onde desenvolveu vários trabalhos relevantes na área da educação e do jornalismo, tendo-se naturalizado brasileiro 
em 1854. Seja como for, a hipótese de uma procedência familiar para o manuscrito não deixa de ser válida.”; e  2) 
Brandão (2002, p. 40): “João Pandiá Calógeras era, na verdade, filho de Michel Calógeras e Júlia Ralli Calógeras 
(cf. PINHEIRO, 2002, 2), informação que se baseia em Elmano Cardim (Calógeras, Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, v. 291, 104-121, 1972), de acordo com o qual, Michel Calógeras é que era filho do referido 
João Batista Calógeras, sendo, portanto, avô (e não pai) de João Pandiá Calógeras.”

7. Paroschi, em comunicação pessoal em junho de 2015, pondera que: “essa questão dos nomes parece real-
mente um pouco confusa. Em sua obra A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament, Scrivener 
declara que lecionários dos Evangelhos eram conhecidos como evangeliaria,‘também chamados Euangelia – 
uma designação popular, mas evidentemente equivocada’ (v. 1, 74, n. 2).”

8. HERKENHOFF, Paulo. Biblioteca Nacional: a história de uma coleção. Rio de Janeiro: Salamandra, 
1996. p. 24.



An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

201

em primeiro lugar, não se trata de um evangeliário mas sim de um evangelho 
(evangeliários são propriamente livros litúrgicos contendo os trechos dos evan-
gelhos lidos em cada missa; no presente caso, trata-se de volume com os quatro 
evangelhos, apresentados na ordem tradicional, que não se destina a uso litúrgico).

O manuscrito não está datado, e, portanto, sua datação é hipotética. Ini-
cialmente teria recebido datação dos séculos XI ou XII, mas hoje existe uma 
tese que o coloca um século mais jovem. Já mencionada anteriormente, a 
hipótese é de que tenha sido produzido entre os séculos XII e XIII, tendo 
em vista o tipo de letra, definida como arcaizante, de imitação ou mimética 
(SARAIVA, 2011). Seja como for, esse códice, que deu nome ao seminário 
inaugural do grupo de pesquisa Crítica Textual, vinculando a Biblioteca Na-
cional ao Diretório de Grupos de Pesquisas do Conselho Nacional de Pesquisa 
(DGP/CNPq), não é apenas um dos mais curiosos livros da FBN, é ainda o 
mais antigo documento do acervo. E não apenas é o mais antigo existente 
na América Latina: suspeitamos, ainda, ser o único manuscrito grego dessa 
espécie no hemisfério sul.

Metzger

Em 1952, o professor do Seminário Teológico de Princeton (Estados Uni-
dos), Bruce Metzger, quando soube que viria ao Brasil para lecionar, duran-
te parte daquele ano, no Seminário Presbiteriano do Sul (em Campinas), se 
sentiu no dever de se certificar previamente se havia manuscritos do Novo 
Testamento por aqui. Interessava-lhe, como ele disse, colecionar a maior soma 
possível de evidências novas para o Projeto Internacional do Novo Testamen-
to,9 com sede em Münster (Alemanha), cuja Comissão Americana de Versões 
era presidida por ele. Foi então que escreveu a quinze bibliotecas brasileiras 
indagando sobre manuscritos dessa natureza, quaisquer que fossem: gregos, 
latinos, cópticos, armênios, etiópicos, desde que trouxessem o texto do Novo 
Testamento. Recebeu resposta de cinco, mas somente um bibliotecário, o sr. 
José Honório Rodrigues, da Biblioteca Nacional, então diretor da Divisão de 
Obras Raras e Publicações, afirmou ter uma tal obra em seu acervo (METZ-
GER, 1952, p. 9).

9. O Projeto Internacional do Novo Testamento Grego é um projeto europeu/norte-americano, cujo comitê, 
atualmente em colaboração com o Institut für Neutestamentliche Textforschung (Münster, Alemanha), há 
alguns anos, está compondo excelente edição crítica dos evangelhos, seguindo a tradição desse núcleo de 
pesquisadores.
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A partir de Metzger (1952)10

No mesmo ano de 1952, Metzger, em notícia no periódico do Seminário 
de Campinas, indicou sua análise do códice, visando à determinação do tipo 
de texto que ele continha, em fundamental descrição feita a partir de micro-
filme que lhe foi cedido pela Biblioteca Nacional.

Em carta de Metzger, do ano de 1953, as informações foram enviadas a 
Kurt Aland, que, a partir do que leu, atribuiu ao códice o número 2437 (1953, 
p. 484),11 de acordo com os padrões internacionais; e, em 1954 (p. 195), 
registrou-o novamente na quinta listagem de manuscritos gregos do Novo 
Testamento. Em 1958, Marcel Richard (p. 196) incluiu-o no repertório das 
bibliotecas e catálogos de manuscritos gregos,12 se remetendo às informações 
dos dois trabalhos de Aland. Em 1989, Kurt e Barbara Aland (p. 140-142) 
incluíram-no na segunda edição de seu tratado sobre o texto do Novo Testa-
mento grego. Em decorrência da carta de Metzger (ALAND, 1953, col. 484, 
apud BRANDÃO, 2002, p. 45),13 Kurt e Barbara Aland (1989) incluíram-no 
no conjunto dos “manuscritos em minúsculas com o texto bizantino;14 como 
também tomaram a sugerida datação dos séculos XI-XII (ALAND; ALAND, 
1989, p. 234-235). No texto de 1952, Metzger (p. 9) menciona: “Por bonda-
de do sr. Rodrigues fizemos um acordo para o Projeto adquirir uma fotografia 
em microfilme de todo o manuscrito grego”. Na verdade, não se sabe se foi 
feito o microfilme completo e se de fato foi enviado ao Projeto, como ressalta 
Brandão (2002, p. 45).

Como participante do mencionado Projeto Internacional do Novo Testa-
mento, o objetivo de Metzger não era estudar especificamente o manuscrito 
2437, mas identificá-lo, descrevê-lo, datá-lo e classificá-lo, para que fosse re-
pertoriado, de forma que “o seu valor [...] como testemunho a favor do texto 
dos evangelhos será então conhecido” (1952, p. 9). Uma tarefa de importân-
cia básica: antes disso, sua existência era praticamente desconhecida e nun-
ca havia sido publicada nenhuma notícia sobre ele (SARAIVA; BARBOSA, 
2012, p. 71). Metzger foi um “arqueólogo”, descobrindo-o.

10. METZGER (1952, P. 8), exatamente 40 anos depois, se engana por um mês, quando diz que a data de 
registro do manuscrito na BN foi 24 de junho de 1912 (com base na informação do chefe da divisão), en-
quanto o registro nos mostra 24 de maio de 1912 (em arábicos). Seja como for, importante é a observação de 
Pinheiro de que se trata da data de registro e não necessariamente da de doação. Curiosamente, exatos 84 anos 
mais tarde, o manuscrito 2437 entra para o restauro, também em 24 de maio de 1996.

11. O recenseamento dos manuscritos do Novo Testamento será nosso assunto mais adiante.

12. Quanto ao registro dos manuscritos gregos em geral, não apenas os do Novo Testamento, há um rol inter-
nacional chamado “Repertoire des bibliothèques et des catalogues des manuscrits Grecs”, em 1958 dirigido 
por Marcel Richard, que permanece hoje em continuidade sob a liderança de Jean-Marie Olivier.

13. Refere-se a “Mitteilung von B. M. Metzger, Brief vom 8.1.53”.

14. O manuscrito é arrolado entre os Minuskeln mit byzantinischen Text (ALAND; ALAND, 1989, apud 
BRANDÃO, 1997, p. 47).
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No primeiro artigo sobre o códice 2437, em 1952, Bruce Metzger já mos-
tra o essencial no estudo de manuscritos antigos, em poucas palavras, na sua 
apreciação:

O manuscrito dos Quatro Evangelhos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 
[...] [e]stá escrito em boa caligrafia minúscula, em pergaminho de qualidade mé-
dia (algumas folhas são muito finas, enquanto outras são mais grossas). […]

Julgando-se pelo estilo da caligrafia o manuscrito teria sido escrito no sécu-
lo XI ou XII (METZGER, 1952, p. 6-7).15

Em resumo, podemos saber de qual texto16 e língua se trata, em qual supor-
te, que tipo de letra e uma (provável) data – cada uma destas informações nos 
dá um bom “pano para manga”.17

Quanto à datação, em poucas linhas, Metzger (1952, p. 7) classificou o 
códice no conjunto dos manuscritos gregos do Novo Testamento e propôs, in-
clusive, a provável datação: “Julgando-se pelo estilo da caligrafia o manuscrito 
teria sido escrito no século XI ou XII”. O pesquisador acena com uma data-
ção baseado na sua extraordinária experiência e no convívio com centenas de 
manuscritos do Novo Testamento, dos quais analisou muitos pessoalmente. 
Destes, muitos eram datados (vêm com data certa) e não datáveis (passíveis de 
certa data).18 Mas Metzger não fez um estudo específico do 2437, e a datação 
no século XII foi consagrada nos repertórios de Aland, como já se disse, a 
partir das informações de Metzger.19

15. Como Metzger não menciona o nome em latim, não podemos afirmar se o manuscrito já era, ou não, 
assim chamado. O manuscrito foi restaurado pela Biblioteca Nacional em 1996. O dado mais antigo com essa 
designação, que eu consegui localizar, foi o do registro de entrada e saída do laboratório de restauro.

16. Não restam dúvidas de que seja o tipo de texto bizantino do NT grego, sobretudo da perspectiva de Metz-
ger, referência no assunto. Na minha pesquisa, abordo o assunto na seção “Crítica Textual” (tipos de texto); foi 
previsto, na projeção para a edição paleográfica dos quatro evangelhos, um volume destinado à crítica textual.

17. Indico ainda um quinto elemento, igualmente importante: o “formato”. Está implícito que o pergaminho 
com os evangelhos, nessa época, tenha o formato de “códice”.

18. Datáveis são manuscritos que não são datados; são aqueles sujeitos a datação hipotética, como é o caso 
do nosso.

19. Sobre o tipo de letra, abordei a paleografia pelo estudo dos hábitos gráficos do copista do texto principal, 
apresentando a teoria da letra arcaizante e propondo a datação do manuscrito entre os séculos XII e XIII (cf. 
SARAIVA, 2011); recentemente falei disso, de forma resumida, em dois artigos (SARAIVA, 2013 e 2015).



204

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

2437

Apontadas as características principais a serem resolvidas, vamos come-
çar pelo “título” e chegar à numeração 2437. O que justifica a classificação 
do manuscrito sob o número 2437, de acordo com os padrões estabelecidos 
internacionalmente?

No que concerne ao recenseamento internacional imposto aos manuscri-
tos do Novo Testamento, é necessário discernir os grupos de testemunhos do 
texto grego para alcançar a lógica do cadastro.20

Grupos de testemunhos (suporte, formato e letra)21

Os mais antigos manuscritos do Novo Testamento que conhecemos foram 
escritos com letra maiúscula e, em geral, até o século IV, são em papiro, moti-
vo pelo qual recebem essa denominação (cf. ALAND; ALAND, 1989, p. 74; 
cf. PAROSCHI, 1993, p. 44).22 Estão recenseados 127 papiros,23 sendo que a 
maioria contém apenas fragmentos. O mais antigo deles é o papiro 52 (papiro 
Rylands 457, pequeno fragmento com parte de João), com data aproximada 
em torno de 125 d.C.

20. Enfoquei os três grupos de testemunhos diretos do texto neotestamentário. Contando com o grupo dos le-
cionários (livros que contêm fragmentos da Bíblia para a missa), que, como se sabe, são testemunhos indiretos, 
chegamos a 5 mil manuscritos do NT.

21. A seção “Grupos de testemunhos” foi adaptada do texto da Revista do Livro (SARAIVA, 2015), por sua 
vez, oriundo da tese de 2011. Quanto aos principais (ou mais famosos) testemunhos, não é adequado men-
cioná-los aqui. Na projeção da edição dos Evangelhos em volumes, é pretensão condensá-los no volume de 
crítica textual.

22. Até o momento, conhecem-se apenas 43 papiros do NT posteriores ao quarto século.

23. Segundo o Institut für Neutestamentliche Textforschung (set. 2009, doravante apenas INTF), com o 
número atualizado de manuscritos.
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Fig. 1. Papiro 52 (ALAND; ALAND, 1987, p. 93)

Os manuscritos em pergaminho24 passam a concorrer com o papiro no 
início do século IV, sendo classificados como maiúsculos ou minúsculos, de 
acordo com o tipo de letra usado.

Os primeiros pergaminhos são tradicionalmente conhecidos como unciais, 
pois são escritos usando-se esse tipo de letra. Todavia, em anos recentes, a 
maioria dos especialistas tem preferido o termo maiúsculos em vez de unciais, 
para evitar confusão entre os termos da paleografia grega e latina.25 Conhe-
cem-se 32026 maiúsculos do Novo Testamento, em geral com datação entre 
os séculos IV e XI, sendo o mais antigo em pergaminho o manuscrito 0189, 
dos séculos II-III.

24. Comumente narrada nos manuais de crítica textual e assuntos afins, uma interessante história nos chegou 
para justificar essa designação. Segundo Plínio, o Velho, em sua História natural, que, por sua vez, toma a 
informação de Varrão, outro escritor latino da antiguidade, “diz a lenda que”: a denominação “pergaminho” 
vem de Pérgamo, cidade da Ásia Menor, cujo rei Eumenes II, no século II a.C., possuidor de uma extraordi-
nária biblioteca, que fazia inveja à de Ptolomeu do Egito, foi proibido de importar o papiro do Egito. Assim, 
se desenvolveu, em Pérgamo, o uso de couro de animal, que se tornou o material mais usado nos manuscritos, 
a partir do final do século III da nossa era.

25. Advertência do professor Bianconi, em comunicação pessoal, em novembro de 2008, em relação aos ma-
nuscritos gregos em geral e não apenas aos bíblicos.

26. Segundo INTF (set. 2009).
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É a partir do século IX que se começa a usar a letra minúscula para a produ-
ção de manuscritos literários, o que estabelece um divisor de águas seguro para 
a datação de inúmeros documentos. Nesse século e no seguinte, se localiza o 
período da chamada “transliteração”, quando os antigos textos em maiúsculas 
foram copiados em caracteres minúsculos e, muitas vezes, editados (DAIN, 
1964; DEVREESSE, 1954). É dessa época que procede a maior parte dos 
textos antigos que conhecemos e, também no caso do Novo Testamento gre-
go, dos que recebemos, estendendo-se sua produção do século IX ao XVI. A 
grande maioria encontra-se escrita em pergaminho. O mais antigo de que se 
conhece a data é o códice 461 dos Evangelhos, do ano 835. Estão recenseados 
2.903 minúsculos do Novo Testamento grego e, dentre eles, o nosso 2437.

Em resumo, os dados atuais (cf. INSTITUT...) são:27

1. papiros (em letra maiúscula e, em geral, até o século IV): 127;
2. maiúsculos ou unciais (em pergaminho, com datação entre os séculos 

IV e XI): 320;
3. minúsculos (séculos IX a XVI, a maioria em pergaminho): 2.903.

Recenseamento

Na sua edição de 1751-52, Johann Jakob Wettstein (1693-1754) descreveu 
mais de 200 manuscritos, no que é considerado um marco do desenvolvimen-
to desses estudos nos tempos modernos (ALAND; ALAND, 2013, p. 77-78), 
criando um sistema que deu suporte a outros no futuro, embora tenha sido 
falho, por exemplo, nos critérios para formar os grupos. Usou o critério do 
tipo de letra, separando os manuscritos em maiúsculos (designados por letras 
maiúsculas, A, B, C, etc.) e minúsculos (designados em algarismos arábicos, 
1, 7, 15, etc.), e, associada a essas duas categorias, vem (sem relação alguma) 
a categoria dos “lecionários” (também em algarismos arábicos, 1, 7, 15, etc.). 
O mais complicado é estabelecer a relação entre essas três categorias e aquelas 
utilizadas para criar uma outra classificação, de acordo com o texto que cada 
manuscrito traz, conforme as 4 partes do Novo Testamento: Evangelhos; Car-
tas Paulinas; Apóstolos (atos dos apóstolos e epístolas católicas); Apocalipse. 
Isto é, cada parte do NT tem uma sequência de manuscritos classificados de 
forma independente (digamos, o manuscrito A do Apocalipse pode não ser 
necessariamente o A dos Evangelhos) – pressupondo que a maioria dos ma-
nuscritos traga apenas uma dessas partes.

Isso faz com que ocorra o uso da mesma letra/número para diferentes 
manuscritos. Por exemplo, o maiúsculo B, famoso Codex vaticanus, traz três 

27. Quanto aos lecionários, o número atualizado, segundo INTF (set. 2009), é de 2.445.
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partes, mas não o Apocalipse. Então qual é o manuscrito B do Apocalipse? 
Um manuscrito desconhecido, do décimo século, hoje conhecido como 046 
(ALAND; ALAND, 2013, p. 77).

Depois de muitas tentativas de achar um sistema eficaz para classificação 
e recenseamento de manuscritos – como a fracassada tentativa de Von Soden 
(1852-1914),28 ambiciosa tentativa de produzir uma edição final do texto 
do NT, ou mesmo a fácil resolução/solução de Tischendorf,29 distinguindo 
sua grande descoberta de todos os outros manuscritos, ao designar o Codex 
sinaiticus como א  (aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico) –, veio quem, 
como mencionam Aland e Aland (2013, p. 78), “trouxe ordem ao caos, or-
dem esta que prevalece ainda hoje”: Caspar René Gregory (1846-1917), com 
uma nova lista de manuscritos, elaborada em 1908 (Die griechischen Handsch-
riftendes Neuen Testaments).

Sendo norte-americano, Gregory estudou no Princeton Theological Semi-
nary (1867-73). Mais tarde, se tornou professor em Leipzig, onde recebeu o 
título de honra em 1891. Ali se propôs a administrar o legado científico de 
Tischendorf. O pesquisador superou em muito a expectativa de “administrar 
legados científicos”: criou um novo (e o mais eficiente) sistema de organização 
para o recenseamento de manuscritos. Com brilhante senso prático e habili-
dade de organização, o observador minucioso será citado muitas vezes, pois 
foi também quem primeiro observou os lados dos fólios (pelo/carne), uns em 
relação aos outros, e é quem vai dizer, sobre o iota subscrito, que não ocorre (de 
forma sistemática) antes do século XII; finalmente, também estudará a ordem 
canônica dos evangelhos e as variações encontradas. É louvado, sobretudo, 
pelo trabalho incansável na busca de manuscritos do NT, chegando a desco-
bertas que resultaram numa expansão numérica sem precedentes.

Em resumo: desde o tempo de Gregory, os papiros do Novo Testamento 
grego são identificados por um “p” ou Ì seguido de um número em algarismos 
arábicos; dentre os unciais, de forma singular, o Sinaítico é identificado pelo 
 uma parte deles, por letras maiúsculas gregas ;(aleph, do alfabeto hebraico) א
e latinas (herança do antigo sistema), e os demais por números em algarismos 
arábicos iniciados com 0; finalmente, os minúsculos são identificados por nú-
meros em algarismos arábicos, como acontece com o da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro.30

A tradição da lista de Gregory é então retomada em 1953, justamente quan-
do Kurt Aland (1953, p. 484) atribuiu o número 2437 ao nosso manuscrito, 

28. Hermann, Freiherr von Sonden (1852-1914), americano de nascimento, foi pastor em Berlim; entre 1902 
e 1913, publicou uma edição crítica do NT grego, em quatro volumes (PAROSCHI, 1993, p. 130).

29. Constantin von Tischendorf (1815-1874), professor em Leipzig, o famoso descobridor do Códice Sinaíti-
co, dedicou sua vida ao estudo do Novo Testamento e compôs uma edição crítica maior.

30. Os lecionários são identificados por algarismos arábicos precedidos de um l (l1, l2, etc.).
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compondo uma lista conforme a organização daquele. Daí a grande impor-
tância do projeto a que Metzger e Kurt estavam vinculados, que resulta em 
outra grande expansão do número de manuscritos do NT. Como observam 
Aland e Aland (2013, p. 80), dos cerca de 5 mil manuscritos testemunhos do 
texto do NT grego, muito provavelmente não haverá aumento significativo 
do que foi feito, antes por Gregory e depois pelo Projeto, mas nada impede 
que algo possa ser alterado com acontecidos como o de uma “sala até pouco 
tempo inacessível no mosteiro de Santa Catarina, na península do Sinai”, 
(com certeza) se referindo ao Códice Sinaítico e sua fortuita descoberta.

As indicações dos manuscritos seguem critérios correntes nas edições críti-
cas; as convenções estão bem estabelecidas:

1) p (ou Ì) seguido de um número refere-se a um papiro;
;indica o Sinaítico א (2
3) maiúsculas latinas e gregas referem-se a uma parte dos unciais;
4) numerais arábicos iniciados com 0 registram o restante dos unciais (por 

exemplo: 0130);
5) numerais arábicos especificam os minúsculos (33, 900, 2437).
Uma vez inserido no grupo e justificado o recenseamento, passo à descrição 

codicológica. A seguir, exponho alguns dos pontos desenvolvidos em Saraiva 
(2011), aqui revistos e ampliados, e apresento novos aspectos e descobertas. 
Foram abordados os seguintes itens, para desenvolver a descrição codicológi-
ca: fasciculação; regramento; foliação; copistas; ornamentação; encadernação.

Em relação à nomenclatura técnica em português, sobretudo os termos de 
codicologia, utilizei a terminologia presente em Nascimento e Diogo (1984, 
p. 95-101), na medida do possível.

Descrição codicológica

O manuscrito 2437 é um códice membranáceo (pergamináceo) e, toman-
do como base o fólio 9 recto (Fig. 22), as medidas são 216 x 160 mm, com 
variações.

Conforme Metzger (1952, p. 6), o pergaminho é “de qualidade média (al-
gumas folhas são muito finas, enquanto outras são mais grossas)”. Conforme 
a afirmação de Pinheiro, que não contradiz a de Metzger, o pergaminho é de 
baixa qualidade.31 Como podemos verificar, há buracos no couro, e, em al-
guns fólios, o copista os salta, e continua o texto para não desperdiçar o perga-
minho. Alguns fólios são bem finos e alvos. Quanto à tinta do texto principal, 

31. Pinheiro (2002, p. 16) descreve com detalhes.
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“é de cor parda e um pouco desbotada em algumas das folhas; todavia todas as 
folhas podem ser lidas sem dificuldades” (METZGER, 1952, p. 7).

Como mencionado, Metzger (1952, p. 7) define estar escrito em boa ca-
ligrafia minúscula, em pergaminho, e propõe uma datação nos séculos XI ou 
XII. Porém, a datação entre os séculos XII e XIII é reforçada pela hipótese 
apresentada em Saraiva (2011).

Trata-se de um tetravangelho grego: quatro evangelhos canônicos, come-
çando o texto no capítulo 9, versículo 17, de Mateus (ei*deVmhvger&hvgnun-
taioi&a*skoiVkaiVo&oi^nose*kcei~tai). Segue-se a descrição do conteúdo dos fó-
lios 1r-223v, 225r, 229r-v, com os evangelhos a partir de Mt, 9:17.32

ff. 1r-51v – Evangelho de Mateus
 ei*deVmhvger&hvgnuntaioi&a*skoiVkaiVo&oi^nose*kcei~tai (Fig. 2 e 3)
f. 52r-v – índice de Marcos (Fig. 3 e 4)
ff. 53r-96r – Evangelho de Marcos
 a*rchVtou~eu*aggevlioui*(hso)u~c(risto)u~tou~q(eo)u~ (Fig. 4 e 5)
f. 96r-v, f. 97r-v – índice de Lucas (Fig. 5, 6 e 7)
ff. 98r-171v – Evangelho de Lucas
 e*peidhvperpolloiVe*peceivrhsana*natavxasqaidihvghsin (Fig. 7 
e 8) 
f. 172r – índice de João (Fig. 9)
f. 172v – em branco (Fig. 10)
ff. 173r-223v; 225r; 229r-v (deslocadas) – Evangelho de João
 e*na*rch~e*no&lovgos:kaiVo&lovgosh^nproVs (Fig. 10 e 11)
225r o fim de João (Fig. 11)
f. 224r-v; ff. 225v-228r, canonários (em vermelho) (Fig. 12)

ff. 230r-233v PAPEL

32.Sobre Metzger e a diferença (em detalhes) na contagem dos fólios, conferir Brandão (2002).
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Fig. 2. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 1 recto (Mateus, 9:17-25)
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Fig. 3. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 51 verso (fim de 
Mateus); fól. 52 recto (índice de Marcos)

Fig. 4. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 52 verso (índice de 
Marcos); fól. 53 recto (início de Marcos)
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Fig. 5. Cód. 2437 da BN, fól. 95 verso; fól. 96 recto (fim de Marcos, índice de Lucas)

Fig. 6. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 96 verso (índice 
de Lucas); fól. 97 recto (índice de Lucas)
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Fig. 7. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 97 verso (índice 
de Lucas); fól. 98 recto (início de Lucas)

Fig. 8. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 97 verso (detalhe do índice de Lucas)
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Fig. 9. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 171 verso (fim de 
Lucas); fól. 172 recto (índice de João)

Fig. 10. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 172 verso (em 
branco); fól. 173 recto (início de João)
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Fig. 11. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 224 verso 
(canonários); fól. 225 recto (fim de João)

Fig. 12. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 225 verso e 226 recto (canonários)



216

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

Fasciculação

O códice é composto por 30 fascículos (+ 1 papel), conforme o esquema 
padrão33 abaixo: 

8 x VIII (ff. 1-64); 1 x X-2(ff. 65-72); 2 x VIII (ff. 73-88); 1 x X-2(ff. 89-
96); 4 x VIII (ff. 97-128); 1 x X-2 (ff. 129-136); 6 x VIII (ff. 137-184); 1 x X-2 
(ff. 185-192); 3 x VIII (ff. 193-216); 1 x VI (ff. 217-222); 1 xVI-2 (ff. 223-
226); 1 xIV-1 (ff. 227-229);

1 xVI-2 (ff. 230-233) PAPEL
Os fascículos respeitam a lei de Gregory,34com exceção de ff. 121-128, 

ff. 185-192, ff. 223-226, ff. 227-229, e são furados segundo o sistema Jones 
1.35 Para uma melhor visualização da regra, tomemos um fascículo padrão do 
2437, constituído por 1 caderno = 4 bifólios (= 8 fólios):

Fig. 13. Desenho ilustrativo do fascículo 13 do manuscrito 2437

Tomou-se o fascículo 13, acima, já que deste se pode exibir a imagem 
do bifólio central (ff. 100v-101r), onde é possível perceber a costura do fas-
cículo, bem como uma textura mais macia e uma tonalidade mais clara do 

33. O número em arábicos marca a quantidade de fascículos, os em romanos contam a dos fólios. Quando são 
recortados, não compondo um bifólio (apresentando um fólio simples, faltando solidária), usa-se o sobrescrito 
com a subtração do número do que falta (isso pode ser visualizado no quadro dos fascículos que apresentam 
irregularidades).

34. A lei de Gregory é a regra segundo a qual, em um fascículo de pergaminho, as páginas que se tocam apre-
sentam entre si, com uma alternância regular, o lado carne ou o lado pelo do pergaminho (cf. MANIACI, 
1996, p. 135). Essa norma foi atribuída a Caspar René Gregory, que, em 1885, primeiro relatou o fenômeno 
(ver AGATI, 2009, p. 154-157; e MANIACI, 2002, p. 73-74).

35. Atribuído a Leslie Webber Jones, sistema que diz respeito à perfuração, que (cf. MANIACI, 1996, p. 
147) consiste na operação de fazer uma série de pequenos furos na superfície do fólio, do bifólio ou do papel, 
destinados a guiar o traçado do regramento. É, portanto, intimamente relacionado ao do regramento, exposto 
mais adiante, ambos destinados à preparação da página para receber a escrita (cf. MANIACI, 2002, p. 84). As 
análises de Jones se relacionam aos instrumentos utilizados para a perfuração, à posição dos furos dentro da 
página e ao sistema de perfuração, ou seja, o processo pelo qual os furos foram construídos (em bifólios únicos 
ou em vários bifólios sobrepostos, um fascículo aberto ou dobrado). Ver também Agati (2009, p. 180-185).
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pergaminho, características do lado carne (Fig. 14). Seguem outras imagens 
de fólios do mesmo fascículo (Fig. 15, 16, 17 e 18).

Fig. 14. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 100 verso; fól. 101 recto; carne, carne

Fig. 15. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 101 verso; fól. 102 recto; pelo, pelo
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Fig. 16. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 102 verso; fól. 103 recto; carne, carne

Fig. 17. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 99 verso; fól. 100 recto; pelo, pelo
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Fig. 18. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 98 verso; fól. 99 recto; carne, carne

Como já mencionado, em Brandão (2002, p. 44), pela numeração em 
grego – anterior à perda de Mateus –, podemos chegar à conclusão de que 
tenham sido dois os fascículos perdidos, compostos por quatro bifólios, oito 
fólios, sendo então 32, e não 16, o número de páginas. Pelos cálculos de que o 
texto do evangelho ocuparia, na totalidade, as 16 páginas (um fascículo intei-
ro), a suposição é de que tenha havido um primeiro fascículo inicial, sem nu-
meração, com os cânones e o índice de Mateus (como nos outros evangelhos), 
seguido do outro, este já com a numeração em grego, com o início de Mateus 
até 9:17. Brandão relata outro bifólio perdido, o primeiro do 28º fascículo, 
me´ (45) e nb´(52), relativos a João 17:13-18:3 e 20:11-20:25. E observa que, 
no entanto, Metzger percebe a falta de apenas um fólio: “Aparentemente a 
outra folha contendo a passagem de João desde 20:11 a 20:25 está perdida” 
(METZGER, 1952, p. 8, apud BRANDÃO, 2002, p. 45).36

A seguir, os fascículos que apresentam alguma irregularidade:

36. Este dado é repetido por Aland (1953, col. 484), que declara basear-se nas informações que lhe foram 
transmitidas, em carta, pelo próprio Metzger.



220

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

Fascículos Observações

4 1 x X-2(ff. 25-32)

9 1 x X-2(ff. 65-72)

12 1 x X-2(ff. 89-96)

16 1 x VIII (ff. 121-128) não respeita 
a Lei de 
Gregory
bifólios 
deslocados: 
ff. 122 e 127 
ff. 121 e 128

17 1 x X-2 (ff. 129-136)

24 1 x X-2 (ff. 185-192) não respeita 
a Lei de 
Gregory
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28 1 x VI (ff. 217-222)

29 1 xVI-2 (ff. 223-226) não respeita 
a Lei de 
Gregory

30 1 xIV-1 (ff. 227-229) não respeita 
a Lei de 
Gregory

papel 1 xVI-2 (ff. 230-233)

Quadro 1 - Fascículos que apresentam alguma irregularidade em 2437

Observa-se que não há numeração dos fascículos.
Conforme Brandão (2002, p. 54), os quatro fólios finais em papel contêm 

colunas organizadas na forma de quadros de lecionários para os sábados e 
domingos e anotações em escrita grega mais recente.37 A seguir vemos o fólio 
230r (par – solidário – do f. 232), que “contém um quadro de leituras para 
sábados e domingos, de Lucas: pivnaxtou~lou~kan”.

37. Para unidade de composição de códices, ver Pinheiro (2002, p. 18).
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Fig. 19. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 230 recto (papel)
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Regramento: 32C1 Leroy38 (Fig. 21)

É feito a ponta seca, com incisão sobre o lado da carne (do bifólio central, 
podendo ser refeita), seguindo o sistema 4 Leroy (Fig. 20).

Fig. 20. Sistema 4 Leroy (SAUTEL; LEROY, 1995, p. 32)

A medida mancha do texto:
144 x 94 mm

B  C  mm  144
b  c   mm  94

f. 9r (FIG. 22): mm 216 x 160

Fig. 21. Regramento do manuscrito 2437

38. Em linhas gerais, regramento são as linhas traçadas na página para distinguir o espaço destinado a perma-
necer em branco, daquele destinado à escrita (cf. MANIACI, 1996, p. 149). Quanto ao tipo 32C1 Leroy, 
no caso de 2437, é o resultado da análise do desenho formado por essas linhas, estabelecido por convenção, 
conforme Sautel e Leroy (1995). Ver detalhes em Maniaci (2002, p. 117-120). Pinheiro (2002, p. 18) adota 
a designação “raiado” para se referir a regramento.
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a 13 mm A 18 mm

b 18 mm B 28 mm

c 112 mm C 172 mm

d 118 mm D 187 mm

e 133 mm
Quadro 2 – Medidas das linhas traçadas na página de 2437 

As linhas de escritura, compreendidas entre B e C, são 24, com variações 
(f. 98r, 18 linhas), com entrelinhas de 6 mm.

Fig. 22. Cód. 2437 da BN/RJ, fól. 8 verso; fól. 9 recto (Mateus, 12:39-44)
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Foliação

Há dois tipos de numeração no manuscrito 2437: a) no alto e apenas no 
recto de cada fólio, uma numeração em algarismos gregos, referente a cada 
evangelho separadamente (Fig. 18); b) no pé da página, também apenas no 
recto do fólio, uma numeração em algarismos arábicos, referente ao conjunto 
do códice.

A numeração em algarismos arábicos assinala o atual primeiro fólio com 
o numeral 1, estendendo-se até o fim. A numeração em algarismos gregos, 
feita em tinta vermelha,39 na margem superior direita, é anterior à perda dos 
fólios iniciais, pois o primeiro recebe o número i[z]’, isto é: 1[7], e assim 
por diante, até xz’ (67). Em Mateus, há ainda, também na margem superior 
direita, uma terceira numeração em algarismos arábicos e cor parda; falta 
na primeira folha, mas é nítida a partir da segunda, anotando os números 
correspondentes aos numerais gregos, até 67. Nas folhas 1 e 2, a numeração 
grega foi riscada e os numerais 18 e 19 (em arábicos) foram acrescentados 
ao lado (BRANDÃO, 2002).

Copistas

O texto principal foi escrito por uma só mão, não oferecendo dificuldades 
de leitura.

Ornamentação

Cada evangelho se abre com inicial ornada:

39. Por muitas vezes foi repetido, de maneira errônea, que a tinta da numeração em grego seria preta (BRAN-
DÃO, 2002; SARAIVA, 2011), etc. Observo que pelo microfilme (ou a xerox dele, com o que trabalhei por 
quase todo o tempo de minhas pesquisas) não é possível se saber a cor. Quanto ao quesito tinta, Pinheiro não 
entra no detalhe da cor da numeração, observa, quanto à tinta vermelha (a que Metzger designa “vermelhão”), 
que está em processo de deterioração (PINHEIRO, 2002, p. 16-17), em outros lugares no códice, no entan-
to, não vale para a tinta dos quadros finais e fólios de papel, mais recente; acrescento que não vale também 
para os números em grego: o processo de deterioração deverá se referir aos títulos indicativos dos trechos dos 
evangelhos e aos sumários (Fig. 8 e 10, Fig. 12). O fato nos deixa supor se recebeu a numeração algum tempo 
depois que foi produzido, com outras tintas e mãos (antes, contudo, da perda de Mateus).
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Fig. 23. Cód. 2437 da BN/RJ (iniciais ornadas dos evangelhos 
de Marcos, Lucas e João, respectivamente)

Há um friso retangular no início de cada evangelho:
f. 53r, TOEUAGGELIONKATAMARKONTODEUTERON
(O Evangelho segundo Marcos, o segundo)

Fig. 24. Cód. 2437 da BN/RJ (friso do Evangelho de Marcos)

f. 98r, TOEUAGGELIONKATALOUKANTOTRITON
(O Evangelho segundo Lucas, o terceiro)
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Fig. 25. Cód. 2437 da BN/RJ (friso do Evangelho de Lucas)

f. 173r,TOEUAGGELIONKATAIWANNHNOPRWTOS40

(O Evangelho segundo João, o primeiro)

Fig. 26. Cód. 2437 da BN/RJ (friso do Evangelho de João)

Segundo Lucà,41 da Università Tor Vergata di Roma, a partir das imagens 
que lhe enviei:

Ho visto le immagini con i fregi. Trattasi di fasce rettangolari al cui interno si 
susseguono dei cerchi, legati fra di loro da diagonali, con motivi floreali (foglie 
d’acanto), eseguite con la cosiddetta tecnica della riserva, o Blutenblattstyl, o stile 
“fiorito”. Questo tipo di ornamentazione, adoperato a CP sin dalla seconda metà 
del sec. X, conobbe la sua massima diffusione nel corso del sec. XI e XII, dif-
fondendosi in tutto l’Impero bizantino. Esso, poi, venne ripreso nei manoscritti 
vergati in scritture “arcaizzanti” tanto della capitale quanto delle province, nel 
corso del sec. XIII e XIV. Da quanto posso giudicare, credo che la datazione al sec. 
XIII sia la più sicura. Quanto all’origine, è difficile pronunciarsi. A prima vista, 

40. Brandão (2002, p. 49) corrige Metzger (1952) ao ler “O Evangelho segundo João: o apóstolo”, em vez de: 
toVeu*aggevlionkataVi*wavnnhno&prwvto”, “O Evangelho segundo João: o primeiro”. O lapso de Metzger pode 
ser justificado pelo simples fato de que, pela ordem canônica, João seja o último. Sobre a ordem (canônica) 
dos Evangelhos em Gregory, ver Brandão (2002, p. 49-51).

41. Lucà, em e-mail de 1 jul. 2010.
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il codice sembra di origine “provinciale”, ma nulla esclude il centro dell’Impero 
bizantino.42

No códice o texto apresenta-se ornamentado em formas geométricas, na pá-
gina final de cada evangelho, como pode ser visto nas Fig. 3, 5, 9 e 11, evan-
gelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, respectivamente. De acordo com a 
literatura consultada (MARIN MARTÍNEZ, 1991; CHEVALIER; GHEER-
BRANT, 1988; CARR-GOMM, 2004), encontrar representações como de 
uma cruz ou de tríade como ornamentos de um evangelho é bastante natural.

A cruz é um dos símbolos mais antigos e mais amplamente difundidos. A 
partir do cristianismo, passou a ser usada como representação do sofrimento 
de Cristo, mas também de seu triunfo. Inicialmente foi usada de maneira 
hesitante, mas logo amplamente utilizada. Pode ser representada de incontá-
veis maneiras, com as hastes ou com pontos (simplesmente) nas extremidades 
(como é o caso das duas últimas formas da Fig. 3, fim de Mateus).

42. “Vi as imagens com os frisos. Trata-se de faixas retangulares dentro das quais há uma sequência de círculos, 
ligados entre si por diagonais, com motivos florais (folhas de acanto), executadas com a conhecida técnica 
da reserva, ou Blutenblattstyl, ou estilo “florido”. Esse tipo de ornamentação, empregado em Constantinopla 
desde a segunda metade do século X, teve seu auge no curso dos séculos XI e XII, difundindo-se em todo o 
Império Bizantino, sendo posteriormente retomada nos manuscritos redigidos em escritas “arcaizantes”, tanto 
da capital, quanto das províncias, no curso dos séculos XIII e XIV. Pelo que posso julgar, creio que a datação 
do século XIII seja a mais segura. Quanto à origem, é difícil pronunciar-se. À primeira vista, o códice parece 
ser de origem “provincial”, mas nada exclui o centro do Império Bizantino”.
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Fig. 27. Detalhe do texto ornamentado em formas geométricas 
(página final de Mateus, ver Fig. 3, fól. 51 verso).

Também ocorre o símbolo da Trindade (Tríade) cristã, que pode ser (e é) 
representado de diversas formas (de três pontas). Um triângulo equilátero é 
das mais frequentes delas: vejam-se as formas das Fig. 5, 9 e 11, fim de Mar-
cos, Lucas e João.
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Fig. 28. Detalhe do texto ornamentado em formas geométricas 
(página final de Marcos, ver Fig. 5, fól. 96 recto).

Fig. 29. Detalhe do texto ornamentado em formas geométricas 
(página final de Lucas, ver Fig. 9, fól. 171 verso).

Fig. 30. Detalhe do texto ornamentado em formas geométricas 
(página final de João, ver Fig. 11, fól. 225 recto).
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 Encadernação

Quanto à encadernação, o manuscrito possui encadernação recente, con-
forme Metzger (1952, p. 7): “está encadernado por meio de tabuinhas de 
madeira cobertas por couro de bezerro de tempo recente”. Brandão (2002, 
p. 41) cita os autores que se ativeram à encadernação e lembra que Metzger 
a descreveu antes da restauração feita pela Biblioteca Nacional. Em Pinheiro 
(2002, p. 2, apud BRANDÃO, 2012, p. 41), está descrito (após o restauro de 
1996) que a ficha técnica registrou “que o códice apresentava encadernação 
em couro marrom sobre capas de papelão, com lombada gravada em dourado, 
nervos em cânhamo, cortes naturais e guardas em papel marmorizado. [...] 
As características da encadernação denunciavam que não era original, tendo 
sido imposta, provavelmente, entre o final do século XIX e o início do XX”, 
evidenciando “um processo anterior de restauração”.
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Resumo

Esta pesquisa analisa a produção intelectual de Luiz Gonzaga Pinto da Gama no universo da 
política liberal e da propriedade escrava, centrando-se em suas posturas diferenciadas frente 
ao processo abolicionista e republicano tendo como elemento mediador a imprensa paulista. 
Luiz Gama nasceu na cidade de Salvador, filho de mãe negra com pai branco, foi escravi-
zado durante a infância e alfabetizado somente aos 17 anos de idade. Depois de um longo 
périplo em função da sua condição de escravizado chegou à cidade de São Paulo na década 
50 do século XIX, quando obteve as “provas inconcussas” de sua liberdade. Foi jornalista, 
maçom, poeta, orador, político e advogado. Com Trovas burlescas de Getulino, seu primeiro 
e único livro, reintroduz a sátira no pensamento romântico brasileiro. Produziu artigos para 
vários veículos da imprensa paulistana. Como “o defensor dos escravos”, construiu alianças 
com diversos setores da sociedade: proprietários e famílias importantes, juízes e advogados, 
jornalistas e políticos, estudantes e literatos. Tomamos como ponto de partida a consciência 
histórica e crítica de Luiz Gama, seu pertencimento étnico-racial e sua consciência forjada na 
experiência e na memória da diáspora e na escravidão. Por meio de um esforço minucioso 
de decodificação e contextualização de documentos, deseja-se descobrir a dimensão social do 
pensamento de Luiz Gama para o movimento intelectual e de ideias do século XIX.

Palavras-chave: Intelectualidade. Afrodescendência. Política liberal. Escravidão.

Abstract

This research analyzes the intellectual production of Luiz Gonzaga Pinto da Gama in the 
universe of the liberal politics and the slave property, focusing on his differentiated postures 
in relation to the abolitionist and republican process, having as mediating element the Sao 
Paulo press. Luiz Gama was born in the city of Salvador; the son of a black mother and a 
white father, he was enslaved during childhood and only learnt how to read at the age of 
17. After a long journey due to his status of a slave, he arrived to the city of São Paulo in 
the 1850s, when he obtained the “conclusive proof” of his freedom. He was a journalist, a 
freemason, a poet, a speaker, a politician and a lawyer. With Trovas burlescas de Getulino, his 
first and only book, he reintroduces satire into Brazilian romantic thinking. He has written 
articles for several vehicles of the Sao Paulo press. As “the defender of slaves”, he built alli-
ances with various sectors of society: important owners and families, judges and lawyers, 
journalists and politicians, students and literary men. We take as a starting point Luiz 
Gama’s historical and critical consciousness, his ethnic-racial belonging and his conscious-
ness forged in the experience and memory of diaspora and slavery. Through a meticulous 
effort to decode and contextualize documents, we intend to discover the social dimension 
of Luiz Gama’s thinking to the ideas and intellectual movement of the nineteenth century.

Keywords: Intellectuality. Afrodescendence. Liberal politics. Slavery.



Este trabalho analisa a produção intelectual do afro-brasileiro Luiz Gonza-
ga Pinto da Gama, ou simplesmente Luiz Gama, no universo da política 

liberal e da propriedade escrava, centrando-se em suas posturas diferenciadas 
frente ao processo abolicionista e republicano e tendo como elemento media-
dor a imprensa paulista.

Luiz Gama nasceu na cidade de Salvador, filho de mãe negra1 e pai bran-
co. Foi escravizado durante a infância e alfabetizado somente aos 17 anos de 
idade. Depois de um longo périplo, em função da sua condição de escraviza-
do, chegou à cidade de São Paulo na década de 50 do século XIX, quando, 
de acordo com carta a Lúcio de Mendonça, datada de 25 de julho de 1880, 
obteve as “provas inconcussas” de sua liberdade. Foi jornalista, maçom, poeta, 
orador, político e advogado. Com Primeiras trovas burlescas de Getulino, seu 
primeiro e único livro, reintroduziu a sátira no pensamento romântico brasi-
leiro. Produziu artigos para vários veículos da imprensa paulistana, tais como 
Correio Paulistano, Radical Paulistano, A Província de São Paulo, O Polichinelo, 
bem como para a Gazeta da Tarde do Rio de Janeiro. Escreveu principalmente 
para veículos cuja fundação contou com sua contribuição, como Diabo-Coxo 
e o Cabrião.

Mas como era ser um intelectual num país estruturado sócio-historicamente 
sob o signo da discriminação racial? Que tensões e paradoxos estavam em jogo 
no campo das relações étnico-raciais em meio a projetos de construção da iden-
tidade nacional? As condições para ser um intelectual eram bastante limitadas e 
consistiam, basicamente, em ter uma educação superior (CARVALHO, 2003). 
Os dados demonstram que o domínio dos bacharéis em direito era esmagador. 
Segundo o censo de 1872, havia no país 968 juízes e 1.647 advogados, num 
total de 2.290 bacharéis (CARVALHO, 2003, p. 87).

Para fazer-se intelectual, era necessário habitar a cidade. O mundo das 
letras na província paulistana imperial constituía-se num espaço diferenciado 
dentro do próprio município, de forma que podemos chamá-lo metaforica-
mente de cidade letrada (RAMA, 1984). A cidade foi o lugar por excelência 
para a formação da experiência intelectual de Luiz Gama, tanto do ponto de 
vista social quanto intelectual.

As instituições que promoviam a formação da cultura intelectual na cidade 
letrada, inicialmente, eram a Academia de Direito, fundada em 1828, que 
lançou as bases ideológicas para o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, e o Museu do Ipiranga. A imprensa também exercia um papel dinâ-
mico nesse processo. A verdade é que, durante grande parte do século XIX, o 

1. Foi vendido como escravo pelo próprio pai em 1840 para um contrabandista carioca, a quem reservou uma 
forte injúria. Sua mãe, Luiza Mahin, informa a carta destinada a Lúcio de Mendonça em 1880, trabalhava 
intensamente no comércio e se envolvera em insurreições escravas na Bahia.
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jornalismo e a vida intelectual e letrada paulistana permaneceram centrados 
na Academia de Direito (CRUZ, 2004, p. 47-55).

De cabelo carapinha e barba ao estilo da época, Luiz Gama, era o “homem 
mais popular de São Paulo”, conforme artigo publicado em 1881 no jornal 
Gazeta da Tarde, um homem distinto que “usa um simpático chapéu branco 
tão popular como ele”.

Em seu estilo linguístico, estavam presentes a jocosidade, a sátira, a objeti-
vidade, a ironia e a comicidade, este último recurso foi bastante explorado nos 
jornais Diabo Coxo, Cabrião e Polichinelo. Versátil e multifacetado, o humor, 
a ironia e a objetividade por vezes achavam-se entrelaçados. Em alguns textos, 
Luiz Gama critica e debocha das relações de poder, pois sua intenção era a 
subversão dos valores sociais e políticos através do riso. Podem-se observar tais 
traços de sua prosa, por exemplo, em Cabrião, em 1866:

Riamo-nos; o riso é como o sol, expele a tristeza da fronte humana. Diante de 
uma parvoíce, em frente de um disparate, gargalhada tem sua graça. Seriedade 
hoje, seriedade amanhã, seriedade sempre – aborrece. A monotonia mata. Cerveja 
que goteja não ajunta espuma.

A respeito da instrução primária, em uma investigação minuciosa nos jor-
nais da época, constata-se, no Correio Paulistano, em 1870, que Luiz Gama 
também foi professor. Algumas escolas populares consistiam em espaços ex-
traoficiais de ensino coordenado pela loja maçônica América. O ensino era 
gratuito e fornecia o material necessário para a aprendizagem. Segundo o 
anúncio publicado em abril de 1870 no jornal Correio Paulistano, a loja ma-
triculou 252 alunos, dos quais 217 eram livres e 35 escravos, sendo 222 bra-
sileiros, 18 portugueses, cinco africanos, três alemães, um suíço, um espanhol 
e um italiano. Quanto aos escravos, só poderiam ser admitidos caso apresen-
tassem autorização por escrito dos seus senhores.

Para Luiz Gama, a maçonaria não era apenas um espaço de espiritualidade, 
mas também ampliava suas possibilidades políticas de transformação social. 
Ele mesmo se encarregava de promover a divulgação das escolas populares, 
como é possível observar em artigo no Correio Paulistano de 1871:

Em relação ao ensino popular, ela [loja América] fundou e sustenta nesta capital 
uma escola noturna de primeiras letras, onde se acham matriculados 214 alunos, 
sendo efetivamente frequentes 100. [...] Além dos esforços do professor, para o 
preenchimento de seus deveres, há o concurso dos auxílios de um dos membros 
da loja, o qual, durante a semana que lhe é designada, tem de assistir todas as 
noites à escola.
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O empenho de Luiz Gama e da maçonaria em promover a instrução para 
negros, escravizados e demais populares repercutiu positivamente. Em artigo, 
cujo autor usa o pseudônimo de “O Cocheiro”, enviado à redação do jornal 
Correio Paulistano e publicado em 10 de março de 1871, o referido autor reco-
nhece que a educação poderia tirar a cidade “da burrice em que andávamos” e 
levar ao caminho em direção aos ideais “civilizatórios”. Sobre o papel de Luiz 
Gama nesse processo, afirma:

E por tratar no sr. Luiz Gama; enquanto os homens que nos governam andam 
por cima cuidando dos seus negócios, ele e outros do povo criam escolas para nos 
ensinarem, de graça, a ler, coisa de que ninguém até hoje se tem lembrado, nem 
mesmo os senhores frades do seminário, que, além de santos, são os homens mais 
sábios e caridosos que conheço.

Uma vez que acreditava na justiça e em suas operacionalizações nos pro-
cessos de libertação escrava, mas reconhecendo a necessidade da “resistência” 
nas situações em que o poder jurídico era corrompido, só restava a Luiz Gama 
o espaço do bacharelismo como campo de luta. A maioria da elite intelectua-
lizada tinha formação superior, como bem sustenta José Murilo de Carvalho, 
um “elemento poderoso de unificação ideológica”, ou daí provia todo o arca-
bouço teórico para os futuros bacharéis. E foi justamente a partir do espaço 
acadêmico que se deu a profissionalização da política ou foi de onde surgiu 
a maior parte da intelligentsia profissional liberal (ADORNO, 1988, p. 78). 

O processo de formação intelectual de Luiz Gama deu-se por meio de 
interações e amizades. Aprendeu a ler e a escrever aos 17 anos, “graças” ao 
encontro, amizade e favor do seu amigo Antonio Rodrigues do Prado Júnior, 
que, na vida adulta, tornou-se magistrado. Encontra-se também, no interior 
de São Paulo, com Antonio Rodrigues, jovem estudante que pretendia ser 
bacharel. Na carta que escreve a Lucio de Mendonça, em 1880, Gama declara 
ter travado com Rodrigues “amizade íntima, de irmãos diletos”. É possível 
deduzir que o seu interesse pela magistratura tenha uma orientação desse seu 
amigo que se tornou bacharel em direito de “elevado mérito”, de acordo com 
o Correio Paulista de 1871.

Desde então, Gama “passava os dias lendo”, como afirma na carta a Lucio 
de Mendonça, de 1880. Foi copista e escreveu para o escritório do escrivão 
major Benedito Antonio Coelho Neto, de quem se tornou amigo. Como 
amanuense, se aproximou do conselheiro Francisco Maria de Souza Furta-
do de Mendonça, catedrático da Faculdade de Direito, de quem afirma ter 
conquistado estima e proteção, além de boas lições de letras e de civismo. Até 
1856, foi escrivão em diversas autoridades policiais. Foi nomeado amanuen-
se, entre os anos de 1856 e 1868, da Secretaria de Polícia. “Fiz-me rábula e 
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atirei-me à tribuna criminal. Tal é hoje a minha profissão2”. Foi por meio de 
amizades e proximidades com o universo jurídico extra-acadêmico que Luiz 
Gama adentrou no “bacharelismo” e na vida política profissional.

A primeira produção de Luiz Gama data de 1858, quando publica Pri-
meiras trovas burlescas de Getulino. Mas seus primeiros artigos jornalísticos só 
passam a ser publicados a partir de 1869, impulsionados pelo contexto políti-
co, conforme sua própria descrição, constante na carta que direcionou ao seu 
amigo Lúcio de Mendonça em 1880: 

A turbulência consistia em fazer eu parte do Partido Liberal; e, pela imprensa e 
pelas urnas, pugnar pela vitória de minhas e suas ideias; e promover processos 
em favor de pessoas livres criminosamente escravizadas; e auxiliar licitamente, na 
medida de meus esforços, alforrias de escravos, porque detesto o cativeiro e todos 
os senhores, principalmente os reis.

Para além da famigerada retórica liberal por igualdade, não devemos per-
der de vista as pressões provocadas por Luiz Gama para que a agenda liberal 
não se desvencilhasse da perspectiva de emancipação escrava.

Liberdade de imprensa, liberdade escrava e liberdade de consciência for-
mavam o seu tripé de luta e combate aos abusos do poder imperial e do 
domínio senhorial. Luiz Gama refutava prontamente quando o imperador 
ameaçava a liberdade de imprensa, pois entendia, como afirma no Correio 
Paulistano em 1873, que esta tinha “um alto e nobre princípio”. A maior parte 
da sua vida foi dedicada à imprensa jornalística não apenas por ser o principal 
veículo de comunicação da província, mas dado à sua força e ao papel ativo 
como mediadora dos debates políticos. Os jornais apresentavam-se como um 
grande potencial de transformação da realidade. Gama colaborou com artigos 
durante vários anos para um diário considerado conservador, o Correio Pau-
listano, ou considerado pelo Cabrião como o jornal “oficial” do império, mas 
sem perder o seu estilo crítico.

Nota-se que Luiz Gama tinha um papel de destaque entre os partidários 
das ideias liberais. Gama fazia parte da comissão de redação do Clube Ra-
dical3. A retórica dos liberais radicais era de caráter revolucionário, como se 
pode constatar na seguinte frase publicada no Radical Paulistano em 1869: 
“Quando a estação chegar, rebentarão delas a emancipação e a liberdade.” O 
artigo era mais panfletário que estritamente ideológico, apresentava um re-

2.  José Carlos Rodrigues formou-se em direito e transferiu-se para os Estados Unidos. Esta carta encontra-se 
na Biblioteca Nacional. Luiz Gama, carta a José Carlos Rodrigues. In: FERREIRA, Lígia Fonseca. Com a 
palavra Luiz Gama: poemas, artigos, cartas, máximas. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2011, p.194.

3.  A comissão de redação também era composta pelos seguintes jornalistas: Américo Brasiliense, Américo de 
Campos, Ferreira Braga, Santos e Silva e Olímpio da Paixão (CORREIO PAULISTANO, 1869).
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trospecto do Partido Liberal, desde a independência até o momento do debate 
a respeito da extinção do poder moderador, procurando demonstrar no que se 
constituía o Partido Liberal através de suas práticas. O artigo do jornal Radical 
Paulistano concluía que os radicais distinguiam-se dos liberais por não se ren-
derem aos interesses convencionais, ao individualismo e à falta de princípios, 
mas sim por acreditarem que as esperanças da pátria residiam na utopia (até 
então) dos liberais radicais:

Que magnífica surpresa não foi para nós o encontrar admitidas e defendidas ca-
lorosamente pelo exímio estadista em seu panfleto todos os grandes artigos do 
nosso programa: a abolição do poder moderador, a temporalidade do senado, a 
emancipação do elemento servil, a eletividade dos presidentes!

A partir de 1870, o movimento republicano se propagou, e um dos fortes 
fatores que propiciou a sua eclosão foi o movimento abolicionista. O Partido 
Republicano Paulista (PRP), fundado em 1872, foi uma poderosa força anti-
monárquica. Além dos profissionais liberais, também faziam composição, nas 
fileiras do partido, os fazendeiros de café. No primeiro congresso do Partido 
Republicano Paulista foi apresentado o Manifesto republicano, documento 
que consistia em debater os regimentos do mais novo partido, assim como 
apresentar sua posição em relação ao elemento servil.

Ao ter conhecimento do manifesto (Luiz Gama não esteve presente no dia 
do lançamento) e ver que a questão da abolição seria gradual e de acordo com 
as peculiaridades de cada região, Gama percebeu que as relações de forças 
eram mais fortes do que imaginara. Desde o início de sua atuação pública na 
luta pela emancipação do elemento servil até o lançamento do programa do 
Partido Republicano, foram 14 anos de esforço intelectual e político sistemá-
tico pela abolição radical da escravatura. Um desalento para quem sempre 
atuara com posições consideradas extremas, radicais, de forma que ingressava 
sempre na ala radical das organizações políticas. Foi membro do Partido Libe-
ral “radical” e do Clube Radical Republicano, e constantemente era acusado 
de insuflar escravizados contra seus senhores. 

Esses republicanos queriam fazer política com a abolição (SKIDMORE, 
2012, p. 31): o abolicionismo como meio para alcançar a tão esperada pro-
clamação da república e o federalismo que proporcionaria maior autonomia 
econômica às regiões (as futuras unidades federativas). Luiz Gama, ao contrá-
rio, separava a natureza de ambos e compreendia a abolição como um fim em 
si mesmo, como podemos constatar no seguinte trecho retirado da Gazeta da 
Tarde de 1880:

Protestou contra as ideias do manifesto, contra as concessões que nele faziam à 
opressão e ao crime. Propugnava, ousadamente, pela abolição completa, imediata 
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e incondicional do elemento servil. Crescia na tribuna o vulto do orador. O gesto, 
a princípio frouxo, alargava-se, acentua-se, enérgico e inspirado. Estava quebrada 
a calma serenidade da sessão.
Os representantes, quase todos de pé, mas dominados e mudos, ouviam a palavra 
fogosa, vingadora e formidável do tribuno negro. Não era já um homem, era um 
princípio, era uma paixão absoluta, era a paixão da igualdade que rugia. [...] A 
sua opinião caiu vencida e única. Mas houve, também ali, um coração que não se 
alvoroçasse de entusiasmo pelo defensor dos escravos.

Este célebre relato de Lucio de Mendonça, amigo pessoal de Luiz Gama, 
publicado oito anos depois do lançamento oficial do Partido Republicano, 
é bastante condizente com a personalidade política desse intelectual negro, 
ainda que estivesse carregado de significados no momento em que foi narrado 
em 1881, quando Gama já era um dos ícones do abolicionismo.

No dia 23 do corrente instalou-se na cidade de São Paulo uma sociedade de pro-
paganda abolicionista, intitulada Centro Abolicionista de São Paulo. Efetuou-se a 
sessão de instalação em casa do ilustre cidadão Luiz Gama.
Foi aclamado presidente honorário da sociedade o cidadão Luiz Gama. (GAZE-
TA DA TARDE, 1882).

Queremos demonstrar, neste trabalho, o quanto os consensos “liberais”, 
através das alianças sociais de classe nas sociedades modernas, sobredetermi-
naram as questões de raça e diferença cultural. Gama fazia prevalecer em suas 
posições a importância da outridade, da alteridade, nos debates que tratavam 
dos rumos da nação, na luta pela implantação de um regime republicano e 
democrático. O lugar para um intelectual negro era o dissenso, frente às forças 
políticas desiguais de representação cultural.

Luiz Gama faleceu em 24 de agosto de 1882 aos 52 anos de idade. Para o 
seu grande amigo, até então jornalista e futuro literato Raul Pompéia, a mor-
te o surpreendeu no meio da ação, pois “o herói...”, assim o descreve, “fazia 
tudo: libertava, consolava, dava conselhos, demandava, sacrificava-se, lutava, 
exauria-se no próprio ardor”.

A trajetória da vida pública de Luiz Gama é tentadora para a criação de 
uma memória de vítima e/ou herói mistificado, desprezando-se o processo 
histórico concreto. Ele foi um intelectual, acima de tudo, que elaborou críti-
cas aos valores e às instituições de seu tempo.
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Resumo

O artigo tem por objetivo analisar as múltiplas experiências dos africanos livres no Ceará 
entre os anos de 1835 e 1864. Esses africanos, num total de 167, foram transportados da 
África para o Brasil durante o período ilegal do tráfico de escravos, mas foram apreendi-
dos pelas autoridades cearenses e libertados em seguida, sem, no entanto, poderem gozar 
de plena liberdade. Os africanos livres possuíam uma situação jurídica “peculiar”, pois 
“não eram nem escravos e nem livres”.

Palavras-chave: Africanos livres. Tráfico de escravos. Escravidão. Ceará.

Abstract

The article aims to analyze the multiple experiences of free Africans in Ceará between 
the years 1835 and 1864. These Africans, totaling 167, were transported from Africa to 
Brazil during the period of the illegal slave trade, but were seized by Ceará authorities 
and then released without, however, being able to enjoy full freedom. Free Africans were 
in a “peculiar” legal situation because they “were neither slaves nor free man”.

Keywords: Free Africans. Slave trade. Slavery. Ceará.



Em 11 de setembro de 1835, duas embarcações com um carregamento de 
167 africanos transportados da África para o Brasil foram apreendidas 

na barra do rio Ceará, no litoral de Fortaleza, capital da província do Ceará. 
Transportados durante o período da ilegalidade do tráfico de escravos para 
o Brasil, os homens e mulheres ali encontrados foram libertados, conforme 
a legislação vigente. Apesar de serem considerados livres, as histórias desses 
africanos resgatados do tráfico revelam um cotidiano marcado pela força da 
escravidão e a busca pela liberdade de fato.

Nas primeiras décadas do século XIX, Inglaterra e Portugal assinaram di-
versos tratados que visavam acabar com o trato negreiro no Atlântico: o Tra-
tado de 1815 (BRASIL, 1815); a Convenção de 1817 (BRASIL, 1817); e o 
Alvará de 1818 (BRASIL, 1818). Em 1826, já independente, o Brasil assinou 
um acordo com a Inglaterra, a Convenção de 1826 (BRASIL, 1826). Apesar 
da pressão inglesa, poucas foram as apreensões de navios pelas autoridades 
brasileiras, que fizeram “vistas grossas” às ações dos traficantes durante os anos 
seguintes (BETHELL, 1976).

As transformações políticas e sociais ocorridas no Brasil, no final da década 
de 1820 e início de 1830, criou o ambiente necessário para a Inglaterra pres-
sionar ainda mais as autoridades brasileiras a cumprir os acordos firmados, 
que, sem saída, aprovaram uma lei antitráfico, a Lei de 7 de novembro de 1831 
(BRASIL, 1831).

Ao informar o governo central sobre a apreensão das embarcações envolvi-
das no comércio de escravos, o presidente da província do Ceará no período, 
José Martiniano de Alencar, deixou claro que as providências tomadas se-
guiam a legislação, o Alvará de 1818 e a Lei de 1831: a apreensão das embar-
cações e respectivas cargas e a libertação dos africanos escravizados.

Qual o destino dado aos africanos libertados? O Alvará de 1818, em seu 5º 
artigo, previa que os africanos deveriam servir como libertos pelo tempo de 14 
anos, um “período de aprendizagem”, ligados ao serviço público ou a particula-
res, para enfim, serem emancipados definitivamente (MAMIGONIAN, 2002).

Sob a tutela do Estado, os africanos livres, como foram chamados no Brasil 
os resgatados do tráfico após 1831, não eram escravos, mas também não eram 
livres (CONRAD, 1985). Com uma situação jurídica “peculiar”, adquiriram 
um status diferenciado diante dos cativos. Apesar disso, muitos passaram por 
experiências de trabalho próximas à escravidão.

No caso do Ceará, o governo da província, em ofício de 1º de outubro 
de 1835, ao Ministério da Justiça, argumentou que cuidar de todos os afri-
canos causava sérios prejuízos à Fazenda Pública e que os mesmos estavam 
a ponto de morrer “apinhados”. Diante dessa situação, decidiu os “habo-
litar em cazas particulares”, contando com a “filantropia e caridade” dos 
cidadãos de Fortaleza, mas antes escolheu “trinta dos mais robustos para 



250

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

se occuparem nas Obras Publicas” (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO 
DO CEARÁ, n. 30, fl. 21).

Todos os africanos livres sob os cuidados do governo tiveram seus serviços 
utilizados nas obras públicas, que eram serviços pesados e em sua maior parte 
executados em locais insalubres, por isso, preteridos pelos homens livres. O 
relatório do presidente da província do Ceará, Francisco de Sousa Martins, de 
1º de agosto de 1840, explicita bem isso:

Redusido o numero dos Africanos livres empregados nas obras publicas, elles tem 
sido occupados na quelles [sic] serviços, que mais urgentes parecerão. No princi-
pio do anno estiverão elles trabalhando nos reparos da Fortaleza de N. Senhora 
d’Assumpção, [...] Forão depois empregados no concerto da Cacimba do povo, 
que foi esgotada, limpa, e concertada a bomba antiga, collocando-se mais outra 
nova, para auxiliar o serviço da primeira. [...] Depois forão empregados no con-
certo do atterro da Lagoa de Mecejana, e antes de completo este serviço, forçozo 
foi acudir ao atterro do Cocó, que estava arruinado, e já causando bastante detri-
mento ao publico. Passarão immediatamente a serem empregados na estrada que 
sahe de Mecejana, para o Aquiraz, a qual já estava embaraçando o transito dos 
carros, e devem continuar em outros serviços, que mais necessários forem, como 
sejão, o encanamento do riacho do Alagadiço do Timbú, o atterro da ponte do 
Tupaiú, o levantamento do atterro do Guagerú, e depois o do Cocó, e finalmente 
outros muitos reparos e concertos dos atterros e pontes existentes, a medida que 
se forem deteriorando. (RELATÓRIOS..., 1836-1884, p. 15).

A exaustiva carga de trabalho fez com que os africanos livres logo come-
çassem a empreender formas de resistência, a principal delas foi a fuga. No 
dia 10 de janeiro de 1836, José Martiniano de Alencar enviou um ofício ao 
juiz de paz da vila de Aquiraz informando que dois africanos da companhia 
de trabalhadores foram até a casa de José Pereira, no Arapassú (hoje Iguape), 
e recomendava a captura (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEA-
RÁ, n. 29, fl. 175). No dia 19, enviou outro ofício, agora para o juiz de paz 
de Cascavel, informando que um havia sido preso e pedindo que as buscas 
continuassem para a captura daquele que ainda estava foragido, para “obstar 
que outros tentem evadir-se com prejuízo dos publicos serviços” (ARQUIVO 
PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, n. 29, fl. 181.v).

As fugas se multiplicavam e tornavam-se mais frequentes. No dia 26 de 
fevereiro de 1836, Alencar ao enviar mais um ofício ao juiz de paz de Aquiraz, 
reforçava a recomendação de que o africano fujão deveria ser capturado e que 
podia “metter no tronco, assim como os recrutas, quando de outra forma 
os não puder guardar seguros” (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO 
CEARÁ, n. 29, fl. 215). É interessante que tanto os africanos livres como os 
recrutas estavam sujeitos a castigos físicos, punição muito utilizada em traba-
lhadores cativos. Afinal, se os africanos eram livres, por que fugiam?
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Se um pequeno grupo ficou a cargo do Estado, a maior parte teve seu 
período de “aprendizagem” nas mãos de particulares. As arrematações eram 
feitas a partir de contratos perante o juiz, onde os arrematantes se comprome-
tiam com o sustento, o vestuário, o tratamento de doenças e o pagamento de 
um “módico salário” em troca dos serviços dos africanos.

Em 1865, a pedido do Ministério da Justiça, o governo do Ceará elaborou 
um mapa demonstrativo das pessoas que arremataram os serviços dos africanos 
na província do Ceará (RELATÓRIOS..., 1836-1884), desde a primeira arre-
matação, realizada em 13 de setembro de 1835, até 24 de setembro de 1864, 
data do Decreto 3310, que emancipava todos os africanos livres do Império 
brasileiro (BRASIL, 1864). No mapa é possível verificar: os nomes dos arre-
matantes e a cidade em que residiam; o nome dos africanos e suas idades; o 
salário a ser pago anualmente; além de observações, que indicavam se tinham 
filhos, se mudou de arrematante, a que tipo de serviço foi destinado, se faleceu 
ou se apresentava alguma enfermidade.

A partir do mapa foi possível perceber que os arrematantes estavam espa-
lhados entre dez municípios da província. Fortaleza teve o maior número de 
africanos, 95 de um total de 114 distribuídos, correspondendo a 83,33%. 
Em segundo lugar, com quatro africanos cada, ficaram empatados Baturité e 
Messejana (3,50%). Em terceiro, Imperatriz, com três (2,63%). No quarto, 
Cascavel e Crato, ambos com dois (1,75%). Por último, Aracati, Aquiraz, 
Cahuype e Maranguape, todos com um (0,87%).

Ainda segundo o mapa de 1865: Joanna, de 24 anos, teve seus serviços 
arrematados por Francisca de Castro e Silva, de Fortaleza, a 12$000 anuais, 
além disso, constava que tinha um filho de cinco meses que corria perigo de 
vida; Domingos foi empregado no serviço de casa e sítio de Ângelo Bevila-
qua, na cidade (Fortaleza), recebendo 20$000 anuais, enquanto que Mariana, 
também foi para o serviço de casa, mas de Caetano José Dutra, em Fortaleza, 
recebendo 24$000 anuais. Por ter um filho, Firmino, de 10 meses, registrado 
em 18 de setembro de 1841, passou a receber 16$000. Em 22 de setembro de 
1847, o arrematante de Mariana apresentava ao curador dos africanos livres 
a filha desta, de três para quatro anos, enquanto que “diz que morreu o pri-
meiro filho, mas não justificou”. Outra Mariana, de 16 anos, foi arrematada 
por Antonio Nunes de Melo Junior, residente na capital, apesar de ser “aleija-
da”, talvez por isso não tenha sido registrado o “módico salário” (RELATÓ-
RIOS..., 1836-1884).

Apesar dos contratos firmados perante o juiz, foram localizados diversos 
registros de reclamações e cobranças dos curadores e dos juízes municipais, a 
respeito da falta de pagamento dos salários por parte dos arrematantes (PE-
DRO II, 27 jul. 1850, p. 2). A par da sua condição de pessoas livres, os afri-
canos ousaram intervir nas relações de serviços prestados aos arrematantes.



252

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

Fugirão do abaixo assignado dous africanos livres um de nome Lourenço, idade 
25 annos, baixo, cheio do corpo, cara redonda, nariz chato, beiços grossos, pés 
e mãos grandes, leva consigo tres camizas, e tres ceroulas; outra de nome Anna 
de idade 30 annos pouco mais ou menos cara redonda, nariz pequeno, beiços 
regulares, pés e mãos pequenas; roga-se a quem os capturar q’ os leve ao Sr. Juiz 
de Orfãos visto já estar ciente da fuga, ou do abaixo assignado, que recompensará 
generosamente a quem os aprenhender. (O CEARENSE, 12 jul. 1847, p. 4).

Os anúncios de fugas colocam em evidência um ponto crucial: a resistên-
cia dos africanos livres. É importante frisar que esses sujeitos não assistiram a 
tudo calados e passivos. Nas relações cotidianas entre eles e os arrematantes de 
seus serviços, muitos não aceitaram as péssimas condições impostas, e como 
livres, se sentiram no pleno direito de dizer não e abandonar seus locatários.

Nesse sentido, uma nota publicada em 19 de agosto de 1853, no jornal O 
Cearense, é fundamental para compreender a experiência dos africanos livres 
no Ceará no século XIX. Segundo ela, existia na cidade de Fortaleza e nos 
seus subúrbios, “um foco de immoralidade de todo genero”. A nota referia-se 
a uma colônia africana de “samangolés”.

Forão estes africanos aprehendidos em 1835, e aqui distribuidos por engajamento 
a diversos particulares, os quaes ou por que completarão seo tempo, ou por que 
se desgostarão delles o forão largando, e aqui se achão quase todos ou no centro 
desta cidade ou em casebres nos seos suburbios fasendo toda casta de furtos. (O 
CEARENSE, 12 jul. 1847, p. 1).

A resistência dos africanos livres às condições semelhantes dadas aos es-
cravos foi vista por muitos, de maneira negativa, denominando suas formas 
de tentar “viver sobre si”, como “ociosa” ou até mesmo como “criminosa”. 
Ainda segundo a nota, que não foi assinada, a solução seria: “que o governo os 
mandasse para o Rio, ou para d’ahi serem reexportados a Costa d’Africa” (O 
CEARENSE, 12 jul. 1847, p. 1).

Na contramão do que expôs a nota, a visão de que os africanos eram va-
dios e criminosos, a investigação revelou que foram raros os registros deles 
na polícia. Dessa forma, a fuga e o abandono da casa dos locatários em vez 
de ser entendida como fuga ao trabalho e vadiagem, na verdade, representou 
a grande forma de resistir desses sujeitos no Ceará, mas não foram as únicas 
encontradas. Foi possível identificar ainda: o andar fora de horas pelas ruas, 
a embriaguez e a constituição de família. Por que, para os “samangolés”, 
tudo isso representava formas de lutar por sua liberdade. Liberdade, ainda 
que precária.
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Resumo

A pesquisa busca investigar a formação da literatura e da mídia impressa árabe no Brasil 
através do acervo da Biblioteca Nacional e assim identificar as linhas a partir das quais 
essas mediações socioculturais se estruturam, na primeira metade do século XX. Trata-se 
de um estudo crítico e analítico da produção intelectual dos imigrantes sírios e libaneses, 
em confluência com o Renascimento Árabe, o chamado Al Nahda, considerado um dos 
movimentos culturais mais significativos no mundo, integrado por poetas, ensaístas e 
jornalistas, representantes da literatura Mahjar.
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Abstract

The research investigates the formation of the Arabic literature and printed media in 
Brazil through the collection of the National Library and so identifies the lines from whi-
ch these socio-cultural mediations are structured in the first half of the twentieth century. 
This is a critical and analytical study of the intellectual production of Syrian and Leba-
nese immigrants in confluence with the Arab Renaissance, called Al Nahda, considered 
one of the most significant cultural movements in the world, made up of poets, essayists 
and journalists, representatives of the Mahjar literature.
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Introdução

Ao atentarmos para a trajetória da literatura árabe contemporânea e o Re-
nascimento Árabe moderno, o chamado Nahda,1 observamos com surpresa 
e fascínio que um de seus momentos mais decisivos desdobra-se na América 
Latina, mais precisamente no Brasil na primeira metade do século XX, como 
consequência direta do expressivo número de imigrantes vindos da Síria e 
do Líbano que aqui chegaram ao final do século XIX, na chamada primeira 
grande leva migratória,2 quando navios atracaram nos portos brasileiros com 
indivíduos que buscavam não somente refazer suas vidas longe do Império 
Turco-Otomano mas também continuar uma produção intelectual latente 
que já estava acontecendo no Oriente Médio.

Para além de pensar a imigração sírio-libanesa somente de forma funcional 
e prática (mão de obra, fuga das guerras e até mesmo como aptidão para o co-
mércio, com os conhecidos caixeiros-viajantes), faz-se necessário compreender 
que boa parte dos imigrantes que aqui aportavam traziam consigo uma ânsia 
por mudanças políticas e sociais. Muitos eram instruídos e cultos, pertencentes 
até mesmo a uma certa elite política e intelectual do mundo árabe,3 com grande 
capacidade para transformar em formas discursivas essas vontades. 

No mapa geopolítico, percebe-se que os sírios e libaneses encontravam-se 
dominados pelos turcos no plano local e pela crescente influência ocidental 
no plano externo, que se desenvolvia a cada dia, pois os conflitos no Oriente 
estavam diretamente relacionados às políticas imperialistas e coloniais ociden-
tais europeias.4 Eis que, nesse contexto, o Brasil passa a ser visto como uma 
terra ideal para a libertação e para uma nova forma de vida. A imigração assim 
é observada enquanto arquétipo da cultura árabe, condição necessária e até 
mesmo imprescindível para a sobrevivência do Nahda, algo que será discutido 
ao longo do texto.

Vale salientar que existiam três correntes intelectuais políticas bem defini-
das no mundo árabe que, com a emigração para terreno teoricamente neutro, 
acabavam mesclando-se, lançando bases para a reconstrução da identidade 

1. Palavra árabe que significa despertamento ou renascimento.

2. Em 1861 houve uma grande perseguição a libaneses cristãos na região do Levante (Grande Síria, onde hoje 
estão localizados ambos os países), fazendo com que muitos desses indivíduos migrassem. Outro momento 
importante acontece por volta de 1880, quatro anos após a visita de d. Pedro II ao Líbano, que estimulou 
a vinda de imigrantes para o Brasil, composta principalmente por cristãos que buscavam mais liberdade do 
império regido por leis mulçumanas e que enfrentava difícil situação econômica, política e religiosa.

3. Todos os sírios e libaneses que migraram para o Brasil estão inseridos no que chamamos na cultura árabe de 
diáspora. Algo que vai muito além dos limites políticos e geográficos traçados para delimitar o que o Ocidente 
denomina de Oriente Médio.

4. A partir de 1916, com a queda do império turco, França e Inglaterra dividiram entre si o Oriente. Coube 
aos franceses o Líbano e a Síria, enquanto os ingleses ficaram com o Egito, a Palestina, a Jordânia e o Iraque. 
Essa divisão ficou conhecida sob o nome de “acordos Skyes-Picot”.
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árabe, diretamente ligada às expressões midiáticas e literárias em questão. Ha-
via a corrente islâmica que se dividia em duas tendências: uma integrista, an-
tiocidental, anticristã, que preconizava o retorno total ao Islã das origens e que 
persiste até os dias de hoje. Já a outra vertente não rejeitava a nação árabe, era 
bastante ligada ao Islã, mas tinha um cunho positivista, pois acreditava que a 
solução para os problemas encontrava-se no domínio da ciência e da tecno-
logia. Na outra ponta, a segunda corrente, havia o integralismo cristão ma-
ronita, com influências dos ideais franceses, aberto às práticas ocidentais. No 
entanto, esse movimento era bem mais fraco do que o de corrente islâmica.

Além desses dois movimentos, cristão e mulçumano, havia a corrente pan-
-arabista,5 laica, uma espécie de terceira via, que reunia pessoas de todos os 
horizontes e que possuía uma concepção simultaneamente histórica e sincré-
tica do arabismo (ZEGHIDOUR, 1982). Essa linha ideológica foi a que mais 
se desenvolveu no Brasil.

Através da mídia impressa e da literatura, os imigrantes encontraram um 
meio de continuar produzindo intelectualmente, como um prolongamen-
to do Renascimento árabe que tinha como objetivo não somente discutir as 
questões políticas, sociais e culturais dos países de origem, mas também pro-
mover um novo projeto de civilização.

Tal capacidade pode ser constatada no grande número de jornais e revistas 
impressos no Brasil por imigrantes árabes na primeira metade do século XX. De 
acordo com Sáfady (1972) e Khatlab (2002), cerca de 400 títulos de jornais, 
livros, revistas, suplementos comemorativos e boletins de notícias foram criados 
somente nesse período. São Paulo, reconhecido pelo alto número de migrantes, 
assistiu à fundação de quase 100 publicações árabe-brasileiras. No Rio de Janei-
ro foram contabilizadas 60, incluindo também o surgimento da Associação da 
Imprensa Libanesa, em 1937 (KHATLAB, 2002, p. 74). Estima-se que mais de 
300 jornalistas tenham trabalhado na construção desses veículos.

Os periódicos da presente pesquisa foram encontrados somente no acervo 
da Biblioteca Nacional. Dentre estes, está o primeiro jornal árabe no Brasil, 
que durou apenas alguns meses, publicado em 1895, na cidade de Campinas, 
São Paulo, com o título de Al-Faihá (“A Espaçosa”). Um ano após, em 1896 
nas cidades de Santos e Rio de Janeiro surgem mais publicações. Em 1901 já 
se contavam cinco jornais. Mais de uma década se passa e em 1915 contabi-
lizam-se dezoito periódicos. Muitos desses veículos utilizavam a titulação Al 
Brasil (O Brasil).

A partir das análises realizadas, foi constatado que esses periódicos foram 
criados por uma classe de trabalhadores liberais ligados às atividades jornalís-
ticas, políticas e literárias antes da imigração. Sanches (2009) nos auxilia nessa 

5. Grifo do autor.
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reflexão ao observar que tais profissionais eram jovens intelectuais árabes oriun-
dos de renomados centros de estudo, como a Universidade Americana de Beiru-
te, e pertenciam a uma classe cultural “distinta da maior parte dos demais imi-
grantes que chegaram ao país, e tendendo menos à mascateação e mais a criar 
jornais e fundar grupos associativos, movimentos literários” (SANCHES, 2009, 
p. 69). Tal fato nos remete ao que Gramsci chamaria de “intelectuais orgânicos”, 
pois esses indivíduos podem ser considerados verdadeiros organizadores de uma 
cultura diaspórica que buscava estabelecer seu lugar ao sol dentro de uma nova 
cultura hegemônica (mesmo que em construção) da qual agora era parte. Nas 
palavras de Gramsci, os intelectuais orgânicos têm como característica principal 
“a utilização de revistas e jornais como meios para organizar e difundir determi-
nados tipos de cultura” (2005, p. 212).

Ao pesquisarmos os acervos da Biblioteca Nacional nos deparamos tam-
bém com um dos primeiros periódicos bilíngues (árabe e português) pu-
blicados em território nacional, sob o título de Al-Assmahy. Na primeira 
edição, datada de 1899, há um artigo em português, sem título, na terceira 
página do jornal, no qual podemos observar a explícita vontade dos recém-
-chegados de serem aceitos, incluídos e acima de tudo percebidos como uma 
nova comunidade.

Al-Ashmahy, primeira edição, 1899. Acervo da Biblioteca Nacional (Brasil).
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Percebe-se assim a clara tentativa discursiva de quebra de estereótipos que 
caracteriza o imigrante não como alguém que irá causar danos, problemas e 
somente trabalhar, mas sim como um indivíduo social capaz de produzir inte-
lectualmente, de exercer funções para muito além de forças braçais. Conside-
ra-se também que, além da tentativa de aproximação com o Brasil, assume-se a 
diferença de alguém que pertence a dois lugares distintos. Não há, em momento 
algum, a negação da terra natal muito menos críticas ao local de chegada, mas 
sim a valorização de ambos. Nostalgia e promessa de um futuro melhor.

Credita-se assim ao jornal impresso a função integradora. Crê-se que atra-
vés da circulação dos periódicos bilíngues haveria uma maior aceitação e a 
consequente interação entre as culturas síria, libanesa e brasileira. Um ma-
nifesto de aproximação de culturas aparentemente distintas, uma espécie de 
“olhem para nós”, existimos, temos a nossa tradição e desejamos construir um 
novo país. Vale salientar também que os sírios e libaneses não era os únicos 
que estavam migrando para o Brasil no final do século XX. Como sabemos, 
outras comunidades migrantes (italiana, alemã, japonesa, etc.) também cria-
ram jornais.6 Tal fato reforça a ideia de que esses periódicos serviram como 
forma de legitimação de cada comunidade migrante. Plural e diversa.

O Al Mahjar também é aqui

Esse vasto cenário de produção intelectual diaspórico no Brasil está tam-
bém relacionado ao fato de que a presença da cultura árabe em todo o con-
tinente americano antecede, em vários aspectos, a grande leva migratória do 
final do século XIX. Sugere-se pensar que desde a chegada dos portugueses e 
espanhóis a cultura árabe já estaria presente. Khatlab afirma até que os fení-
cios, primeiros habitantes do Líbano e Síria, teriam navegado na costa ameri-
cana antes mesmo de Cristóvão Colombo. “São vários os vestígios de que os 
fenícios estiveram nas Américas. No Brasil os mais comentados são: inscrições 
na Pedra da Gávea, Rio de Janeiro, e inscrições na Paraíba e outras na região 
norte do país.” (KHATLAB, 2002, P.13).

E nas próprias caravelas de Pedro Álvares Cabral há registros de “árabes-
-cristãos” a bordo, o que resulta até os dias de hoje nas manifestações na língua 
portuguesa (muitas palavras no idioma derivam do árabe), na culinária, na 
arquitetura, nas técnicas agrícolas, na medicina, na música, etc.

Vale ressaltar também que os árabes dominaram por quase oito séculos a 
Península Ibérica e a região da Andaluzia (do árabe Al Andaluz), onde atual-
mente está boa parte do território português e espanhol. Esse período foi 

6. Para tal, ver o trabalho publicado por Camila Escudeiro sobre os jornais de imigrantes guardados na Biblio-
teca Nacional, de 2014.
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marcado por uma grande prosperidade política, social e artística. Durante sé-
culos, diferentes culturas conviviam praticamente sem guerras o que fez com 
que a língua e a poesia árabe sofressem influências e uma forte mutação e 
florescimento. O califado Andaluz tem fim quando Granada, último reduto 
árabe em solo europeu, é conquistada pelos cristãos em 1492, mesmo ano em 
que Cristóvão Colombo desembarcava na América.

Dando um salto para os tempos modernos, considerando que estavam ago-
ra em um ambiente semelhante, os imigrantes intelectuais árabes acreditavam 
que essa experiência deveria ser renovada através da literatura, com um pé no 
modernismo e outro nas próprias raízes. Como veremos, esse é um ponto de 
extrema relevância para compreendermos a constituição do que chamamos de 
reinvenção de identidades do imigrante árabe no Brasil, expressa através da 
literatura e das mídias impressas.

Todo esse processo histórico proporcionou ao Brasil tornar-se um dos prin-
cipais berços do Renascimento da arte árabe, o Nahda, que estabeleceu novos 
paradigmas não somente no campo das artes, mas também na esfera política 
pan-arabista. Fruto dessa efervescência, surgia assim a literatura Mahjar (que 
em árabe significa emigração), integrada por poetas, ensaístas e jornalistas, 
conhecidos como escritores mahjaris, simultaneamente lidos no continente 
americano e em países do Oriente Médio. Os dois principais coletivos eram 
A Liga da Caneta (al-Rabita al-Qalamiyah), sediada em Nova York nas duas 
primeiras décadas do século XX, liderada pelo famoso escritor Khalil Gibran, 
e, no Brasil, A Liga Andaluza (al-Usbh al-Andalusiyah), baseada em São Pau-
lo, que reunia nomes menos conhecidos mas igualmente atuantes como Fawzi 
Maluf, Rashid Salim al-Khuri, Ilyas Farhat, que motivou a criação, na mesma 
cidade, da revista Liga Andaluza de Letras Árabes, em janeiro de 1933, com 
um vasto acervo disponível na Divisão de Periódicos da Biblioteca Nacional e 
que futuramente serão digitalizados.

Nas edições da revista Liga Andaluza, que durou cerca de 15 anos, eram 
também traduzidas para a língua árabe obras de importantes autores da li-
teratura brasileira, “de maneira que estes se tornaram populares, conhecidos 
e apreciados pelos leitores árabes como o são no Brasil”. (DUON, 1944, p. 
258). Na edição de dezembro de 1939 (também parte do acervo de periódicos 
da Biblioteca Nacional) a revista passa a publicar texto em português, tornan-
do-se, a partir de então, bilíngue.

Em maio de 1940, um emblemático texto é publicado sob o título “Como 
e porque morrem as civilizações”, assinado por Habib Massoud, editor-chefe 
da revista:

As civilizações, como os homens, nascem, envelhecem e morrem. Todas as áreas 
conheceram a lei inexorável da criação e implacavelmente caminharam para o seu 
destino fatal. Na hora presente em que prematuramente envelhecida pela sua vida 
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intensa de cinco séculos, a preponderância da Europa Ocidental parece tocar o 
seu fim, afogada no mar das contradições que ela própria criou para seu recordar 
como evoluíram e se precipitaram para o extermínio as brilhantes civilizações do 
passado. (MASSOUD, 1940, p. 3).

Nesse artigo, fica explícita a empreitada intelectual que os imigrantes esta-
vam propondo. Os principais pontos eram: a retomada do florescimento da 
cultura árabe; a valorização de um modo civilizatório que não somente ociden-
tal; e o resgate ao que havia sido produzido na Andaluzia mas que agora poderia 
existir em território brasileiro. Um local imaginário, atemporal, que habitava os 
sonhos ideológicos da comunidade sírio-libanesa que aqui chegava.

Constatou-se que os primeiros intelectuais escreveram na própria língua, 
outros, como Mussam Kuraiem, mesclaram o árabe com o português. O sen-
tido de liberdade e inovação foi levado tão ao pé da letra que foram criadas 
obras que mesclavam termos indígenas e africanos além do próprio árabe 
como no livro As aventuras de Finianos, de Chuckri Al Khouri. O Al-Mahjar 
também poderia ser aqui.

Caminhos a seguir

Todo este processo perdurou na comunidade sírio-libanesa no Brasil até a 
contemporaneidade. Ao realizarmos esta pesquisa, observamos que outros in-
telectuais descendentes de árabes e que fixaram residência no país deram con-
tinuidade ao movimento Mahjar, como é o caso de escritor Mansour Chalitta, 
falecido recentemente, em 2013, no Rio de Janeiro, onde viveu por mais de 
40 anos. Algumas de suas obras também estão disponíveis no acervo de Obras 
Gerais da Biblioteca Nacional.

Nascido na Colômbia, o autor passou boa parte da infância e juventude 
no Líbano, onde estudou Filosofia e Letras. Cursou a faculdade de Direito 
na França e Jornalismo na América do Norte, onde ficou mais próximo das 
obras de Khalil Gibran, tornando-se o maior tradutor do best seller O profeta 
após mudar-se para o Brasil no começo dos anos 1950. Em 1973, Chalitta 
escreve um livro que pode resumir todo esse legado literário sob o título Do 
Oriente Médio: mosaicos. Na época, alguns escritores brasileiros já percebiam a 
relevância dessa obra, tanto que a primeira edição tem o prefácio assinado por 
Jorge Amado, amante confesso da cultura árabe. O livro, que originalmente 
foi escrito em francês sob o título de Cocktail, é divido em cinco capítulos 
nos quais o autor mistura os mais variados temas, desde poesia, contos e fá-
bulas bem ao estilo da literatura Mahjar, com vastas referências à terra natal, 
passando por quase toda a história da literatura árabe até questões políticas e 
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posicionamentos pan-arabistas, principalmente sobre as guerras que eclodiam 
entre árabes e israelenses a partir da criação do Estado de Israel em 1948.

Assim, concluímos brevemente que uma das principais caraterísticas da 
literatura Mahjar, colocadas em prática no Brasil, é perceber a tradição como 
algo em eterno movimento, não estático, mas atemporal e em constante diá-
logo com as culturas que a permeiam. O imigrante assim contrapõe-se às 
condições e aos rótulos previamente atribuídos a ele, recriando histórias e 
escrevendo as próprias linhas em um novo mundo. Para além de um exercí-
cio científico, compreender dialeticamente como o imigrante árabe fez uso 
da mídia escrita é um exercício de alteridade para recontar a história do que 
chamamos de nação.
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Resumo

Na história brasileira do século XX, o nome de Barbosa Lima Sobrinho é inscrito como 
sinônimo de dignidade e credibilidade. Em sua vasta obra intelectual, destacam-se os 
artigos semanais de opinião publicados no Jornal do Brasil desde 1927 até o ano de sua 
morte, 2000. Esta pesquisa se propõe a estudar a produção jornalística de Sobrinho du-
rante a ditadura militar, em diálogo com as cartas a ele dirigidas por pessoas e organiza-
ções de diferentes segmentos da sociedade brasileira. São analisados os artigos de Barbosa 
Lima Sobrinho no Jornal do Brasil entre 1964 e 1985 (coleção do acervo da Biblioteca 
Nacional), bem como sua correspondência pessoal no mesmo período (arquivo sob a 
guarda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Palavras-chave: Barbosa Lima Sobrinho. Jornal do Brasil. Ditadura militar brasileira.

Abstract

In the Brazilian history of the twentieth century, the name of Barbosa Lima Sobrinho is 
registered as synonymous with dignity and credibility. In his vast intellectual work, we 
highlight the weekly opinion articles published in Jornal do Brasil since 1927 until the 
year of his death, 2000. This research aims to study Sobrinho’s journalistic production 
during the military dictatorship, in dialogue with the letters addressed to him by people 
and organizations from different sectors of the Brazilian society. We analyze Barbosa 
Lima Sobrinho’s articles in Jornal do Brasil between 1964 and 1985 (in National Library 
collection), as well as his personal correspondence in the same period (archive under the 
custody of the State University of Rio de Janeiro).

Keywords: Barbosa Lima Sobrinho. Jornal do Brasil. Brazilian military dictatorship.



Na sociedade brasileira do século XXI, têm sido frequentes os debates 
relacionados ao golpe civil-militar de 1964 e seus desdobramentos na 

vida política contemporânea. Em busca de conhecimento e de interpretações 
sobre esse passado recente, tão sensível e ainda nebuloso, lança-se o olhar pelo 
retrovisor para identificar personagens e atores sociais que possam contribuir 
para as reflexões acerca da história do país e da construção de sua própria 
identidade ao longo dos últimos 50 anos.

Entre eles, a imprensa merece destaque por se constituir, simultaneamente, 
como esfera mediadora do debate público e importante fonte de informação 
e produção de versões sobre a realidade. Ao atuar como um dos jogadores do 
tabuleiro político, a imprensa consolida-se como cenário para um novo tipo 
de visibilidade da vida pública (SENNET, 1998), um complexo agente his-
tórico, valorizado pela renovação historiográfica que desde a década de 1980 
redimensionou sua relevância.

A imprensa passa então a ser abordada a partir de uma compreensão am-
pliada de sua participação nos acontecimentos, à luz de uma visão proces-
sual da história. “Na perspectiva de um testemunho, à medida que enuncia 
expressões de protagonistas. E, também, como protagonista ela mesma [...], 
que intervém nos embates e episódios, não mero ‘reflexo’ de uma realidade já 
definida.” (MOREL, 2010).

Ao lado de outros grupos sociais, a imprensa participa de uma arena onde 
se disputa a produção do senso comum ou, nas palavras de Bourdieu, o mo-
nopólio da nomeação legítima, da visão legítima do mundo social. Trata-se 
de uma luta para influenciar as percepções coletivas acerca da realidade, do 
contexto político e histórico (BOURDIEU, 1989).

É nesse cenário competitivo que se situam os protagonistas da presente 
pesquisa: o jornalista Barbosa Lima Sobrinho, responsável durante mais de 
sete décadas por assinar uma coluna política no Jornal do Brasil (JB), e um 
conjunto de pessoas e instituições que a ele se dirigem por meio de cartas, nas 
quais expressam demandas, preocupações e questões variadas, durante os anos 
do regime militar.

Um bom exemplo é a mensagem datada de 7 de setembro de 1972, co-
municando a Sobrinho o surgimento de uma organização clandestina de luta 
armada: 

A luta pela independência nacional prossegue. Hoje lutamos contra o imperialis-
mo norte-americano que também explora o nosso povo e saqueia nossas riquezas. 
E contra o exército particular dos Médici que tortura, mata e mutila revolucio-
nários. Interpretando o sentimento de revolta do povo brasileiro, constituímos a 
Resistência Armada Nacional. (Acervo Barbosa Lima Sobrinho).
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Durante os 21 anos do regime militar, intelectuais, parentes de pessoas 
desaparecidas, presos políticos e seus familiares escreveram ao jornalista. Re-
pórteres encaminharam denúncias de censura contra órgãos de imprensa, mo-
vimentos sociais enviaram solicitações, assim como associações de militares – 
estas, igualmente formadas tanto por indivíduos cassados pela ditadura como 
por apoiadores do regime.

O “doutor Barbosa”

Político, jornalista, historiador, acadêmico e advogado, Alexandre José 
Barbosa Lima Sobrinho destaca-se entre os intelectuais cuja atuação foi mar-
cante em múltiplas esferas da cena pública brasileira. Ao longo de 103 anos de 
vida, testemunhou com grande interesse os acontecimentos mais importantes 
da história do país no século XX, não apenas opinando sobre eles durante 
a carreira como homem de imprensa e autor de extensa bibliografia, mas, 
sobretudo, engajando-se nas questões de seu tempo, no sentido descrito por 
Sirinelli (2003). 

Além de participar do debate nacional, Barbosa Lima Sobrinho construiu 
uma trajetória de homem público. Nascido em 22 de janeiro de 1897, em Re-
cife, foi duas vezes deputado federal por Pernambuco e membro das Assem-
bleias Nacionais Constituintes de 1945 e 1987; presidiu o Instituto do Açúcar 
e do Álcool de 1938 a 1945; governou o estado de Pernambuco entre 1948 e 
1951; foi membro da Academia Brasileira de Letras, do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e exerceu três mandatos como presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI).

Desde os primeiros dias do regime militar instaurado no país em 1964, 
Barbosa Lima Sobrinho envolveu-se na luta política contra o arbítrio, a censu-
ra e as medidas de exceção, tanto na imprensa quanto como membro atuante 
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (órgão colegiado cria-
do naquele mesmo ano). 

Identificado pela sociedade brasileira como uma espécie de reserva moral 
do país, o “doutor Barbosa” era visto como uma autoridade a ser consultada 
para as questões mais importantes; o articulista das páginas dominicais de opi-
nião no Jornal do Brasil; alguém, em suma, a quem recorrer – e escrever – em 
momentos cruciais.

Em 1973, o jornalista percorreu o país como candidato a vice-presidente 
pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), compondo a chamada “an-
ticandidatura” de Ulysses Guimarães à presidência da república, na eleição 
indireta que tinha o general Ernesto Geisel como candidato da Aliança Reno-
vadora Nacional (Arena). 
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À frente da ABI ininterruptamente desde 1978, Sobrinho consolidou-se 
como referência em um conjunto de forças e movimentos sociais que, a partir 
da segunda metade da década de 1970, ingressou no crescente campo de luta 
pela anistia e a redemocratização no Brasil (ARAÚJO, 2006).

A defesa da liberdade de expressão, das causas nacionalistas, dos direitos 
civis e dos valores democráticos foi uma das marcas de sua vida pública. Entre 
1983 e 1984, já octogenário, subiu em palanques como orador nos comícios 
realizados por ocasião da campanha das Diretas Já. Aos 95 anos de idade, foi 
de Barbosa Lima Sobrinho a primeira assinatura firmada no pedido de impea-
chment de Fernando Collor de Mello, entregue à Câmara dos Deputados em 
1º de setembro de 1992.

A atividade jornalística acompanhou-o até o fim de seus dias. O último 
artigo assinado por Barbosa Lima Sobrinho foi publicado na edição dominical 
do Jornal do Brasil de 16 de julho de 2000, horas antes da morte do autor – o 
ponto final em uma produção de quase quatro mil artigos, veiculados sema-
nalmente no periódico carioca desde 1927. Entretanto, são os textos redigidos 
entre 1964 e 1985 que constituem o escopo deste estudo.

A escrita jornalística e a memória da ditadura

Esta pesquisa tem como propósito principal estudar as dimensões e os di-
versos aspectos da produção intelectual de Barbosa Lima Sobrinho durante 
a vigência do regime militar, particularmente por meio de sua expressão nos 
artigos publicados no Jornal do Brasil em diálogo com sua correspondência 
pessoal do mesmo período: cartas e mensagens enviadas por uma diversificada 
gama de atores sociais, empenhados em angariar o apoio de um porta-voz do 
quilate de Sobrinho.

A meta é produzir uma pesquisa inédita, capaz de oferecer novas aborda-
gens e novos olhares sobre um período fundamental da história contemporâ-
nea brasileira que, ainda hoje, passados 30 anos do restabelecimento democrá-
tico no país, guarda zonas de sombra e aspectos não plenamente desvelados. 

Objetiva-se construir uma leitura, entre as várias possíveis, dos artigos vei-
culados no Jornal do Brasil em sua articulação com a correspondência pessoal 
de Sobrinho, visando a compreender tais relatos como inseridos em uma rede 
de relações históricas. Os artigos e as cartas têm sido analisados quanto ao 
conteúdo e condições de materialidade, possibilitando sua tipificação para a 
posterior elaboração de um banco de dados. 

Esse conjunto de documentos configura um ambiente de disputa política e 
embates simbólicos, ilustrativo da complexidade das relações de força atuan-
tes na sociedade brasileira naquele momento. Um cenário de polarização de 
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opiniões, bem como de difusão de representações veiculadas por meio da pro-
dução discursiva de diferentes agentes históricos, em torno da qual se organi-
zaram sentidos e interpretações. 

A escrita jornalística de Barbosa Lima Sobrinho constitui um panorama re-
velador da dinâmica, das relações e dos debates presentes nos campos intelec-
tual, político e social do país à época. Para estudá-lo, é promovido o diálogo 
entre dois acervos: a correspondência pessoal de Sobrinho, digitalizada pelo 
Arquivo Nacional e sob a guarda da Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro (Uerj); e a coleção do Jornal do Brasil pertencente à Biblioteca Nacional, 
disponível na Hemeroteca Digital.

Desde cedo, as trajetórias do jornalista pernambucano e do periódico ca-
rioca foram entrelaçadas. Contemporâneos, ambos nascidos na última década 
do século XIX, o Jornal do Brasil é apenas seis anos mais velho, tendo surgido 
em 1891. Logo após chegar ao Rio de Janeiro, em 1921, Sobrinho inicia uma 
colaboração esporádica com o diário até que, em 1927, assume a tarefa de re-
digir um texto semanal de opinião – compromisso honrado durante o regime 
militar e sem interrupções ao longo de 73 anos.

Vale ressaltar que o posicionamento do Jornal do Brasil flutuou ao sabor 
do momento político. Variou desde as críticas discretas e o repúdio às arbi-
trariedades após o AI-5, até o apoio à política econômica do governo Médici. 
Mais tarde, o Jornal do Brasil foi favorável à reabertura política e acabou por 
enfrentar boicote econômico no governo Geisel. Em 1981, recebeu o Prêmio 
Esso de Jornalismo graças à publicação de reportagens sobre o atentado do 
Riocentro, ocorrido em 30 de março daquele ano.

A cada artigo dedicado aos temas em voga no ambiente político da época 
da ditadura, o jornalista e seus interlocutores vão escrevendo, a várias mãos, 
capítulos da memória sobre tempos vividos em meio ao estado de exceção e 
à violência. Um bom exemplo é o texto intitulado “Uso e abuso da prisão 
preventiva”, publicado na edição do dia 16 de agosto de 1964, poucos meses 
após o golpe: 

A declaração dos direitos do homem foi subscrita pelo Brasil, quando os ven-
cedores acharam que o melhor meio de evitar o renascimento do fascismo seria 
garantir o reconhecimento universal dos direitos [...]. O direito de não ser arbi-
trariamente detido, preso, desterrado ou molestado por causa de suas opiniões. E 
o abuso da prisão preventiva, sem processo, sem defesa, sem julgamento público, 
compromete menos os detentos que o sofrem do que o país que o admite.

Na elaboração desse diálogo mediado pelas páginas do jornal, os artigos se 
sucedem assim como as cartas, bilhetes e cartões na correspondência pessoal 
do jornalista. Barbosa Lima Sobrinho e seus missivistas se estabelecem como 
coautores de um complexo processo de construção de narrativas históricas, 
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ao mesmo tempo em que dão testemunho da luta política travada no país 
durante mais de duas décadas.

Uma luta que não se deu apenas nas ruas, nos tribunais e plenários par-
lamentares. Foi igualmente intensa nas colunas de opinião de importantes 
veículos como o Jornal do Brasil; e capaz de mobilizar indivíduos “comuns”, 
pessoas de prestígio e organizações da sociedade brasileira que, diante da im-
possibilidade de se manifestarem democrática e livremente, buscaram outros 
canais de expressão para suas demandas, angústias e reflexões.

A produção jornalística e diferentes modalidades da escrita de si e do coti-
diano, tais como correspondências, diários, biografias e cadernos de anotações, 
constituem, portanto, ricas fontes de conhecimento histórico. Como lugares 
de memória (NORA, 1993),1 apresentam inéditos desafios à compreensão 
dos acontecimentos, mas, por outro lado, oferecem diferentes perspectivas 
sobre os eventos.

Além disso, despertam novas perguntas e interpretações: quais as estraté-
gias empregadas pela sociedade civil para se fazer ouvir durante a ditadura? O 
que expressam os artigos de Barbosa Lima Sobrinho, sujeitos a inflexões ao 
longo do tempo? Sobre o que ele escreve – e silencia a respeito de quê?

A atenção e a produção jornalística de Barbosa Lima Sobrinho estiveram 
no centro de uma acirrada disputa travada pelos autores dessas mensagens, 
empenhados em uma luta simbólica por um porta-voz capaz de garantir visi-
bilidade às suas causas. Um cenário de intensa mobilização política, ecoando 
diferentes vozes da sociedade brasileira.

Por isso, a pesquisa não se propõe a buscar “revelações” sobre os aconteci-
mentos passados. Deseja, isto sim, estudar as percepções acerca dos tempos 
vividos, sentindo o pulso da sociedade brasileira naquele momento, lançando 
o olhar sobre indivíduos em suas relações com outros, bem como acerca dos 
rumos da reconstrução da ordem democrática.

Trata-se menos de buscar reconstituir “a verdade dos fatos”, “aquilo que 
realmente ocorreu”, do que de conhecer as formas pelas quais o jornalista e 
seus interlocutores perceberam, vivenciaram e registraram os acontecimentos 
dos quais foram contemporâneos. E que permearam, em dado momento, a 
história política e social recente do país, com repercussões até os dias de hoje.

1. A noção de lugar de memória compreende a construção histórica de um espaço impregnado do caráter 
revelador de relações, atores e processos sociais, sentimentos e interesses. Um lugar de memória expressa sua 
tripla dimensão: material, funcional e simbólica.
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Resumo

Esta pesquisa pretende discutir a dinâmica do reconhecimento do direito de greve no 
Brasil na primeira metade do século XX, mediante a análise do processo de ressigni-
ficação do conceito nos dicionários de língua portuguesa e nos autores de direito que 
integram o acervo da Biblioteca Nacional. Desse modo, pela percepção das alterações 
do conceito em pauta, analisa-se como a palavra greve foi associada a diferentes signifi-
cados, abordagem que se apresenta como alternativa às orientações positivistas, as quais 
frequentemente advêm das análises meramente legalistas e juridicistas.

Palavras-chave: Greve. Conceitos. Biblioteca Nacional (Brasil).

Abstract

This research discusses the dynamics of recognition of the right to strike in Brazil in the 
first half of the twentieth century, by analyzing the reframing process of the concept in 
the Portuguese language dictionaries and in the authors of Law included in the National 
Library collection. Thus, through the perception of changes in the concept at hand, we 
analyze how the word strike was associated with different meanings, approach that is 
an alternative to the Positivist guidelines, which often stem from purely legalistic and 
jurisdicist analysis.

Keywords: Strike. Concept. Brazilian National Library.



Introdução

Não existe direito mais complexo na história recente brasileira do que o di-
reito de greve. Ainda hoje, esse tema é capaz de suscitar debates apaixonados, 
iras, questionamentos e indignações. A greve sempre foi um tema polêmico 
na história do Brasil. Sendo assim, conhecer um pouco das experiências pas-
sadas pode trazer novos horizontes ou argumentos para projetos e discussões 
presentes e futuros. De uma forma ou de outra, as experiências de greve estão 
intimamente relacionadas aos diversos contextos políticos do Brasil.

O objetivo da pesquisa é verificar como o conceito de greve foi sendo 
alterado durante a primeira metade do século XX e verificar, por meio da aná-
lise das fontes históricas produzidas por alguns atores sociais da época – tais 
como juristas, autores e imprensa –, a relação entre o conceito e a legislação. 
A pergunta é: sendo a greve direito, sendo a greve crime, como respondiam 
os outros segmentos da sociedade? Os juristas e demais autores da época sim-
plesmente cumpriam a lei ou conseguiam problematizar o texto legal? Como 
a greve era considerada um direito de 1890 até 1935 e um crime até 1946, 
sendo apontada como direito novamente após esse período, a pesquisa procu-
ra entender as reações e as tensões entre o direito e o Estado brasileiro.

Todas as referências consultadas pertencem ao acervo da Biblioteca Nacio-
nal que representa depositária de fundamental importância para a pesquisa 
histórica no Brasil.

O artigo foi dividido em três partes que apresentam suas fontes e signifi-
cados de acordo com os períodos: a primeira problematiza o direito de greve 
na Primeira República, a segunda inicia com a criminalização do direito de 
greve pela “Lei Monstro”, em 1935, e prossegue até o fim do Estado Novo. 
A terceira e última parte discute a primeira constitucionalização do direito de 
greve no Brasil.

A Primeira República

Nos dicionários que circulavam no Brasil no início do século XX, a greve 
era descrita como um “conluio legal” (FIGUEIREDO, [s.d.]; ALMEIDA, 
1891; GRAVE; COELHO NETTO, [s.d.]). Uma ação para prejudicar pes-
soas – conluio, maquinação, conjuração – que a lei, no entanto, permitia. 
A descrição dos dicionários explica muito da realidade daquele período: o 
Código Penal de 1890 criminalizou a greve pacífica e a greve violenta (aquela 
que usa violência contra pessoas ou objetos). Com a explosão de uma sé-
rie de greves que questionavam a criminalização da greve pacífica, o governo 
republicano alterou o código, no mesmo ano de 1890, mantendo apenas a 
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criminalização da greve violenta. Ou seja, pelo sistema legal da Primeira Re-
pública, a greve pacífica não constituía crime. Logo, não existindo proibição, 
a greve era um direito do trabalhador. Tal reconhecimento formal foi feito 
pelos tribunais, pelos juristas da época e até mesmo por diversas manifestações 
do Poder Executivo, da política e de algumas empresas.

O fato de ser um direito e não um crime não impediu que a greve fos-
se brutalmente combatida nesse período. Bastava que ela fosse contrária aos 
interesses econômicos dos donos de fábricas, empresas ou estabelecimentos 
comerciais, para que a força policial usualmente fosse utilizada para obrigar 
os trabalhadores a voltarem ao trabalho. O discurso era oposto à realidade. 
O argumento utilizado para o combate à greve de 1906 (SIQUEIRA, 2015), 
por exemplo, pôde ser visto em outros momentos também: as empresas alega-
vam não questionar o direito de greve do trabalhador, assim como a polícia, 
e justificavam a convocação desta apenas para combater os grevistas violen-
tos, “criminosos”, e para proteger o patrimônio público ou privado em jogo. 
Tal justificativa servia para que a força policial fosse empregada contra todos. 
Além das prisões, há relatos de trabalhadores que foram mortos, expulsos do 
país, expulsos das suas casas e até de trabalhadores colocados em navios em 
direção ao Norte do país para forçosamente serem mão de obra na crescente 
extração da borracha.

Fazer greve era um direito que podia ser severamente punido e é impres-
sionante como o conceito empregado nos dicionários reflete exatamente esse 
quadro. Fazer greve, mesmo sendo legalmente aceito, era um conluio, um ato 
que prejudicaria o interesse de alguns ramos da sociedade. Nesse momento, o 
Estado agia em conjunto com a polícia e os proprietários de empresas, “viti-
mas das greves”, de forma ilegal, para combater as greves.

A ampla demanda por direitos e garantias trabalhistas é lugar comum no 
final da Primeira República e no início do Governo Vargas. As greves conti-
nuam acontecendo no país e a discussão sobre o seu reconhecimento como di-
reito volta à tona nos debates da Constituinte de 1933-34 (ANNAES, 1937).

Foi debatido, na Assembleia Nacional Constituinte, se o direito de greve 
deveria ser um direito existente na constituição. Os defensores da inclusão ale-
gavam que a greve era um direito que não se podia negar a quem trabalha, já 
reconhecido, que sua inserção no texto da constituição faria com que a polícia 
o respeitasse e, como justificativa, usavam o exemplo dos países europeus nos 
quais a greve era regulada.

Os partidários da não inclusão alegavam que a Justiça do Trabalho, que 
estava sendo criada por aquela constituição, seria o lugar para dirimir os con-
flitos entre patrões e empregados e que não seria possível legitimar um di-
reito de resistência que anularia tal justiça. Vale lembrar que não se discutia 
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a existência do direito de greve. A discussão era apenas se este deveria ser 
constitucionalizado.

Por 99 votos contra 82, o direito de greve não foi incluído no texto da 
Constituição de 1934, mesmo com as ressalvas de alguns deputados que acre-
ditavam que a Justiça do Trabalho seria igual ao sistema judiciário existente, 
ou seja, serviria apenas ao interesse de alguns.

A “Lei Monstro” e o Estado Novo

Mal sabiam os trabalhadores que sombrios tempos estavam por vir. Em 
abril de 1935, a Lei 38, também conhecida como “Lei Monstro”, pelo excesso 
de crimes e punições que trazia, criminaliza a greve de uma forma inédita. 
Passa a ser crime a instigação e a paralisação de serviços públicos e de abaste-
cimento da população por motivos não ligados às condições de trabalho. As 
greves por motivos políticos, ideológicos ou por solidariedade a outros grupos 
de trabalhadores passavam a ser crime, mesmo sendo pacíficas. Apenas as gre-
ves pacíficas, motivadas pelas condições de trabalho, eram legais.

De fato, pouco importava se a greve era legal ou não. O método do uso da 
força policial contra todo o movimento grevista continuava. Ao menor sinal 
de greve, o aparato policial era acionado.

Com o golpe do Estado Novo, a Constituição de 1934 é rasgada e uma 
nova é outorgada por Vargas. A Constituição de 10 de novembro de 1937 
considerava a greve um recurso antissocial, nocivo ao trabalho, ao capital e aos 
interesses da produção nacional. É assim que a greve entra pela primeira vez 
em um texto constitucional no Brasil.

A forte repressão da ditadura do Estado Novo e o processo de cooptação 
dos sindicatos causam uma grande diminuição do número de greves no Bra-
sil, mas não a inexistência de greves no Estado Novo. Por mais que parte da 
historiografia brasileira sustente a tese da inexistência de movimentos grevistas 
ao longo do Estado Novo (MATTOS, 2003; GOMES, 2005; GIANOT-
TI, 2007), algumas pesquisas recentes questionam tal hipótese (SIQUEIRA, 
2015). De outra forma, ao passo que várias novas leis são criadas para crimi-
nalizar as greves de várias formas, nos dicionários é possível perceber que a 
greve passa a ser descrita apenas como conluio, não mais como um ato legal. 
Os dicionários surpreendentemente acompanham as mudanças legislativas, 
não há questionamento ou referência aos conceitos passados quando da atua-
lização dos vocábulos das obras (TORRINHA, 1937).

Da mesma forma pensam os juristas do período (ALMEIDA, 1938; BA-
RATA, 1938; CASTRO, 1938; LINS, 1938; LOPES, 1938; MIRANDA, 
1938). Dezenas foram consultados e suas obras simplesmente refletem apenas 
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a assertiva legal. Não há questionamento sobre a criminalização de um direi-
to, há apenas a reprodução e a aceitação passiva do texto da constituição.

Apenas os jornais operários questionam a criminalização e convocam os 
trabalhadores para resistir ao projeto do Estado Novo, o fascismo à brasileira.1

A constitucionalização de um direito

Com o fim do Estado Novo, uma nova constituição era necessária ao país. 
Durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1946, uma série de greves 
acontece no país. Tais greves passam a ser discutidas e relatadas nas reuniões. 
Antes mesmo do debate sobre a inclusão da greve ou não no texto constitucio-
nal, por dezenas de vezes, o direito de fazer greve ou não, a violência policial e 
a atuação dos governos estaduais e federal são discutidas pelos parlamentares.

Era natural que, em um país recentemente saído de uma ditadura, todos os 
ambientes fossem possíveis para discussões políticas.

Quanto ao direito de greve, parecia existir um discurso unívoco de que ele 
deveria estar na constituição. A questão a ser resolvida era de que forma isso 
deveria acontecer. Os partidos de esquerda, capitaneados pelo Partido Co-
munista do Brasil (PCB), defendiam que o texto deveria apenas reconhecer o 
direito de greve e não impor limitações. O outro grupo, liderado pela União 
Democrática Nacional (UDN), defendia a garantia do direito com “as limi-
tações impostas” por lei posterior. A UDN propunha que o direito de greve 
deveria ser regulado em lei e que a constituição não conferisse maior liberdade 
jurídica para a realização de greves. Por mais que o enquadramento de uma 
greve como legal ou não pouco fizesse diferença para o combate por conta do 
Estado, o argumento era de extrema importância. A legalidade da greve era 
sempre um forte argumento.

Venceu a segunda proposta e, pela primeira vez em uma constituição bra-
sileira, a greve foi reconhecida como direito. Interessa perceber que o verbo 
utilizado pelo artigo constitucional foi justamente “reconhecer”. Ou seja, a 
constituição reconheceu um direito que há tempos era palco de luta dos tra-
balhadores brasileiros. No mesmo texto, também foi aprovada a anistia aos 
grevistas que sofreram penas disciplinares nos anos anteriores.

O reconhecimento constitucional não impediu que violenta repressão, no-
vamente ilegal, fosse empregada às greves que aconteceram posteriormente. A 
curta, mas complexa, história da greve na primeira metade do século XX nos 
lembra da dificuldade de uma sociedade em aceitar determinados direitos e, 
também, que esses direitos são sempre forjados em um processo de luta, seja 

1. A maior oposição vem do jornal do Partido Comunista, A Classe Operária, em especial as publicações entre 
dezembro de 1937 e dezembro de 1939.
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pelo reconhecimento como direito na lei, seja pelo cumprimento da lei. Fora 
e dentro dos textos jurídicos, o direito de greve sempre precisou de luta para 
ser respeitado.

O fato é que a greve é um direito incômodo, mas essencial para a defesa 
dos direitos dos trabalhadores. É um direito que ajuda a proteger outros direi-
tos. Negar a greve é negar os princípios de um Estado de direito e da repúbli-
ca. Não é por acaso que, em junho de 1964, poucos dias após o Golpe Militar, 
o governo promulgava uma lei trazendo novas limitações ao direito de greve.

Conclusões preliminares

O longo caminho percorrido pelo direito de greve até sua constitucionali-
zação em 1946 releva parte das tensões entre sociedade e trabalho na primeira 
metade do século XX. O reconhecimento como direito, sem proteção legal, 
na Primeira República, passando pela criminalização no governo Vargas, pos-
sibilita ao pesquisador a análise de uma série de fontes que se alteram em um 
breve espaço de tempo. Possibilita debater com autores que mudam de opi-
nião sobre os temas simplesmente por conta da determinação legal.

Inicialmente, a pesquisa já pôde perceber como os autores de direito, e 
também os autores dos dicionários, apenas reproduziam o texto legal. A lei 
determinava, para todos eles, o que era direito ou não. As várias significações 
da greve nesse período determinam as análises delas. As fontes por eles con-
sultadas eram restritas às leis.

Mas a pesquisa também começa a revelar alguns focos de resistência. Usual-
mente os jornais operários, os mais atingidos pela criminalização ou pelo não 
respeito ao direito de greve, questionavam simplória interpretação legal e, no 
fundo, traziam ao debate uma pergunta que eles próprios respondiam: pode a 
lei criminalizar um direito?

Respondiam eles que não.
A continuidade da pesquisa também poderá entender o que constituía um 

direito, para esses e para os demais autores consultados, e problematizar se eles 
agiam como agentes do Estado – especialmente quando da criminalização – 
ou se eles entendiam o direito apenas como prática sustentada por lei. Poderá 
dizer se o direito é uma construção histórica e social ou, como eles parecem 
entender, um instrumento da força.
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Resumo

A proximidade histórica entre os intelectuais brasileiros e a imprensa evidencia, a um só 
tempo, a intenção de promover a produção cultural e as fragilidades das estruturas de 
produção e circulação literária, com um mercado editorial incipiente e a dependência da 
esfera cultural do apoio de grupos políticos e econômicos, que se revela sob a forma de 
cooptação. Durante as décadas de 1930 a 1940, tal quadro agrava-se com a ingerência do 
governo Vargas sobre a sociedade, tornando a situação dos intelectuais ainda mais frágil 
pela repressão e censura. Todavia, observa-se um esforço da classe intelectual em defen-
der-se dos jogos políticos ao lutar por profissionalização e autonomia, enquanto debatem 
a necessidade de maior liberdade para a sociedade civil.

Palavras-chave: Intelectualidade brasileira. Imprensa. Cooptação. Estado Novo.

Abstract

The historical proximity between Brazilian intellectuals and the press shows, at the same 
time, the intention to promote the cultural production and the fragility of the structures 
of literary production and circulation, with a fledgling publishing industry and the de-
pendence of the cultural sphere of the support of political and economic groups, which 
is revealed in the form of co-optation. During the 1930s and 1940s, such a picture is 
worsened by the Vargas government interference in society, making the situation of intel-
lectuals even more fragile by repression and censorship. However, there is an effort of the 
intellectual class to defend itself from political games by striving for professionalism and 
autonomy, while debating the need for greater freedom for civil society.

Keywords: Brazilian intellectuality. Press. Co-optation. Estado Novo.



O trabalho intelectual na imprensa é uma constante na história da inte-
ligência brasileira, ressaltado como índice da fragilidade da esfera de 

produção e circulação da literatura no país, que não permitia aos escritores 
viverem apenas da publicação em livros. Machado de Assis, por exemplo, que 
exerceu durante muito tempo atividade literária nas páginas dos jornais ca-
riocas, em uma de suas crônicas, “O jornal e o livro”, mostrou-se entusiasma-
do com a versatilidade desse veículo, capaz de fomentar o debate, mobilizar 
mudanças na realidade social e divulgar a cultura nacional: “A discussão pela 
imprensa-jornal anima-se e toma fogo pela presteza e reprodução diária desta 
locomoção intelectual” (ASSIS, 1994, p. 943).

No início do século XX, a relação entre imprensa e intelectuais tornou-se 
ainda mais estreita, quando, de acordo com Martins e De Luca (2006, p. 
39), “a base indispensável à sustentação da grande empresa editorial se er-
guia”, favorecida por investimentos técnicos e estruturais e pelas demandas 
das elites urbanas, que possibilitaram “a adoção sistemática da propaganda e 
publicidade, a aplicação de capitais, a atração de público consumidor”. Nesse 
contexto, a imprensa se afirmou como a principal ferramenta na disseminação 
discursiva dos planos de modernização urbana e cultural que se realizavam na 
capital da República, atraindo uma grande leva de escritores para suas páginas 
por oferecer reais possibilidades de profissionalização e, por consequência, de 
visibilidade social, necessárias à consagração.

A reflexão sobre o impacto da imprensa na esfera de produção literária 
é uma das questões centrais abordadas pelo inquérito realizado por João do 
Rio, na Gazeta de Notícias, em 1905. Na série de entrevistas denominada 
“Momento Literário”, são apresentadas as considerações de vários escritores, 
poetas, romancistas, acadêmicos, jornalistas, como Sílvio Romero, Inglês de 
Souza, Coelho Netto, Olavo Bilac, Júlia Lopes de Almeida, entre outros, a 
respeito do momento vivido pela literatura no Brasil naqueles anos iniciais 
da República, em que foram ressaltados especialmente a problematização em 
torno das tendências estéticas dominantes na época e o pessimismo com rela-
ção à cena literária pouco desenvolvida no país, ainda muito dependente da 
estrutura erguida na cidade do Rio de Janeiro.

Diante de tal cenário, marcado pela ausência de livrarias, de editoras, de 
instrução e de público, os artistas consideravam o jornal um espaço favorável 
à circulação das letras e à sua própria subsistência, conforme defendeu Sílvio 
Romero (1905, p. 3): “É no jornal que têm todos estreado os seus talentos; 
nele é que têm todos polido a linguagem, aprendido a arte da palavra escrita; 
dele é que muitos têm vivido ou vivem ainda; por ele, o que mais vale, é que 
todos se têm feito conhecer.” Contudo, embora a possibilidade de circula-
ção e de rendimentos financeiros fosse considerada benéfica à classe artística, 
essa proximidade da esfera literária com um veículo movido por interesses 
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comerciais e políticos não ficava de fora da reflexão dos autores, como se 
observa na opinião de Coelho Netto sobre os interesses que influenciavam a 
construção dos produtos dados ao público:

O jornalismo foi sempre, no Brasil, político. Cansado o público, a mania politi-
queira foi atenuada pelos processos industriais. O jornal deixou de ser a urna para 
ser...
— Para ser?
— ...uma oficina. Tem sido para a nossa literatura um grande bem relativamente. 
Como nunca teve audácia para educar, aceita um trabalho, não pelo gênio do 
autor, mas sempre de acordo com o agrado do público. Às vezes é perverso. [...] 
Veio o anúncio, o balcão dominou, começaram os incentivos para o trololó. Hoje 
o público está acostumado e não quer outra coisa.
Quanto à literatura que publicamos nos jornais, lembra os livros impressos no 
tempo do Santo-Ofício. Não tem o visto da Inquisição, mas tem o visto do reda-
tor-chefe. (COELHO NETTO, 1905, p. 2).

A produção literária sitiada entre os interesses políticos e as demandas co-
merciais privadas, ou entre a urna e o balcão, não seria uma particularidade 
da época de Coelho Netto. Na verdade, reflete modos recorrentes da vida 
intelectual brasileira, na qual os escritores veem-se em constante dependência, 
de um lado, do suporte encontrado na esfera privada, sobretudo no espaço do 
jornal, mas que está sujeito às necessidades do mercado e do poder das elites 
econômicas, e, por outro, do apoio institucional do Estado, interessado em 
atrair a classe intelectual para embasar e legitimar simbolicamente seus proje-
tos políticos, dispondo, para isso, de meios tais como patrocínio, premiações, 
instituições culturais e cargos burocráticos, estabelecendo, assim, a dinâmica 
tradicional de cooptação dos intelectuais, conforme definiram Sérgio Miceli 
(2001) e Dênis de Moraes (2004).

Reencontramos esses elementos nos anos de 1930 a 1945, intensificados 
na tensão que emerge entre a ampliação dos meios de produção e circulação 
cultural, na esteira do processo de modernização social, e o recrudescimento 
da ação do Estado sobre os demais elementos da sociedade. Vemos, assim, 
a intensa mobilização dos intelectuais, pela imprensa, em torno de debates 
sobre conflitos ideológicos de sua época, ao mesmo tempo em que afirmam 
a necessidade de maior autonomia do campo artístico como forma de defe-
sa da sociedade civil, que, segundo Carlos Nelson Coutinho (2011, p. 16), 
“apresenta-se como um conjunto de organismos ou de objetivações sociais, 
diferentes tanto das objetivações da esfera econômica quanto das objetivações 
do Estado strictu sensu”.

Entre as décadas de 1930 e 1940, a imprensa continuou desempenhando 
a função de veículo privilegiado dos debates intelectuais e ideológicos, apesar 
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de não exercer mais o monopólio da difusão cultural, desde que o rádio pas-
sou a fazer parte do cotidiano das cidades. Além disso, nesses anos, houve o 
aumento considerável do número de livrarias e editoras e a modernização da 
estrutura de produção e circulação de livros, possibilitando uma variedade de 
opções de leituras oferecidas ao público, que abarcava títulos estrangeiros, em 
traduções ou não, e literatura nacional, tanto os nomes consagrados quanto 
a geração surgida a partir do modernismo, além de gêneros que se tornaram 
populares na época, como os livros de aventura, os romances policiais e os 
direcionados às moças.

Entretanto, para os escritores, dedicar-se apenas à publicação de suas obras 
continuava não sendo uma opção viável, salvo raras exceções. As editoras pa-
gavam pouco e não existia uma lei protetora dos direitos autorais. Por isso, 
muitos continuavam recorrendo à colaboração em periódicos, atuando, mui-
tas vezes, em mais de um veículo, escrevendo, por encomenda, artigos, en-
saios, contos, submetendo-se a um ofício cansativo ditado pelas leis do mer-
cado editorial.

Nesse período, a cidade do Rio de Janeiro voltou a ser o palco principal 
da agitação cultural do país, após ter sido eclipsada pelos movimentos moder-
nistas de São Paulo, na década anterior. A capital federal concentrou a maior 
parte dos empreendimentos editorais, dos órgãos de imprensa, além das ins-
tituições culturais que surgiram no governo Vargas, atraindo artistas de todas 
as regiões em busca de possibilidades de realização da atividade intelectual e 
de consagração.

São desse momento os encartes Revista Acadêmica, Boletim de Ariel, Lanter-
na Verde, Vamos Ler, Dom Casmurro e Diretrizes, especializados na nova pro-
dução literária surgida com a geração de 1930, em que se destacou o gênero 
romance, social e introspectivo, revelando aos leitores um Brasil de contradi-
ções, de tensões sociais e emocionais vividas pelos habitantes do campo e da 
cidade. Nas páginas desses veículos, os leitores podiam informar-se a respeito 
das novidades do mundo das letras, dos lançamentos das principais editoras, 
dos concursos literários que ofereciam prêmios em dinheiro e a chance de 
publicação da obra vencedora por uma grande editora.

É importante ressaltar ainda que a participação dos intelectuais na im-
prensa não se limitava ao mundo das artes. A discussão dos assuntos políticos 
e ideológicos era cada vez mais presente, e as decisões desse campo atingiam 
direta ou indiretamente o trabalho artístico. O mundo inteiro vivia sob a ten-
são de graves acontecimentos: conflitos entre nações, expansão dos governos 
totalitários nazifascistas e comunistas, cerceamento das liberdades individuais. 
No Brasil, os conflitos ideológicos não tardaram a se inflamar. Assim, a po-
larização dos intelectuais entre direitistas e esquerdistas foi se tornando mais 
intensa, alguns periódicos tomaram feitio mais sectário, e os debates literários 
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se identificaram cada vez mais com as questões políticas, a exemplo do que 
mostram os textos e enquetes, frequentes nas páginas de jornais como Diretri-
zes e Dom Casmurro, em que se discutia o papel social da arte, da literatura e 
do intelectual diante dos acontecimentos contemporâneos.

A situação agravou-se quando o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), 
cada vez mais autoritário, passou a combater de forma violenta seus oposito-
res, apoiado por segmentos da sociedade civil: setores das forças armadas, da 
Igreja, da imprensa e da Ação Integralista Brasileira (AIB). A partir de 1935, 
várias medidas repressivas, a exemplo da Lei de Segurança Nacional (LSN), 
foram implementadas no sentido de coibir a movimentação de grupos e de 
partidos que se opunham ao governo, especialmente o comunismo.

A atividade intelectual também foi atingida pela força do Estado. Jornalistas 
e intelectuais foram presos, sendo vítimas da violência do regime, como acon-
teceu a Nise da Silveira, Eugênia Álvaro Moreyra, Eneida de Morais, Barão de 
Itararé, Abguar Bastos e Graciliano Ramos, que, em Memórias do cárcere (1953), 
revela o momento crítico vivido no país, as perseguições aos “subversivos” basea-
das em delações de integralistas, as suspeitas que rondavam a atividade intelec-
tual e as incertezas sobre o futuro, como no trecho que segue:

Ali estava o resultado: ladroagens, uma onda de burrice a inundar tudo, confusão, 
mal-entendidos, charlatanismo, energúmenos microcéfalos vestidos de verde a es-
goelar-se em discursos imbecis, a semear delações. O levante do 3º Regimento e a 
revolução de Natal haviam desencadeado uma perseguição feroz. [...] Uma beatice 
exagerada queimava incenso defumando letras e artes corrompidas, a crítica poli-
cial farejava quadros e poemas, entrava nas escolas, denunciava extremismos. Um 
professor era chamado à delegacia: – “Esse negócio de africanismo é conversa. O 
senhor quer inimizar os pretos com a autoridade constituída”. O congresso apavo-
rava-se, largava bambo as leis de arrocho – e vivíamos de fato numa ditadura sem 
freio. Esmorecida a resistência, dissolvidos os últimos comícios, mortos ou tor-
turados operários e pequeno-burgueses comprometidos, escritores e jornalistas a 
desdizer-se, a gaguejar, todas as poltronices a inclinar-se para a direita, quase nada 
poderíamos fazer perdidos na multidão de carneiros. (RAMOS, 1976, p. 50).

Os meios de comunicação e o mercado editorial também sentiram o golpe, 
pois já não podiam veicular conteúdos sem fiscalização prévia. Questionar 
livremente as decisões do governo não era mais possível. Iniciavam-se tempos 
obscuros para a liberdade de pensamento, pois a censura se tornaria ainda 
mais forte com a implantação do Estado Novo, em 1937. Todo o conteúdo 
divulgado pelos meios de comunicação de massa e impressos passou a ser 
controlado pelos órgãos governamentais. Em 1939, é criado o Departamento 
de Imprensa e Propaganda (DIP), que, sob a direção de Lourival Fontes, foi 
responsável por regular os setores de difusão e produção cultural, além dos 
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esportes e do turismo. Não era possível a sobrevivência de jornais e livrarias 
sem o diálogo, mesmo que mínimo, com os representantes do poder. Com 
as concessões e investimentos de verbas públicas para as empresas que rea-
lizassem a propaganda das ações do governo, muitos periódicos passaram a 
servir aos propósitos do Estado, sendo coniventes com suas arbitrariedades, 
colaborando com a divulgação das doutrinas oficiais ou apenas assumindo 
uma postura omissa. Outro procedimento comumente adotado à época foi o 
silêncio, camuflado sob a postura de imparcialidade ou em um posicionamen-
to “apolítico”, como lembrou Nelson Werneck Sodré:

Os escritores soltos, na maioria, alardeavam, e com ênfase, posição “imparcial”. 
Alguns ousavam a tolice de se afirmar criaturas “do centro”. Reinava a covardia 
mais reles, quando não a prudência. Comecei a compreender o verdadeiro va-
lor e o verdadeiro sentido da liberdade naquela época. Foi então que conheci de 
perto o escritor “apolítico”, sem posição, sem opinião, amorfo, aceitando tudo, 
compactuando com tudo. Essa posição era rendosa, como ainda hoje acontece; 
dava condições de acesso à cátedra universitária, ingresso nas funções públicas, 
recebimento de prêmios. (SODRÉ, 1970, p. 107).

Essa postura é sintomática da condição do intelectual brasileiro cooptado, 
que, atrelado às esferas jornalística e governamental, viu-se em um contexto 
no qual o governo, exercendo o controle efetivo da esfera cultural, embar-
reirava modos de atuação mais independentes, vistos como potencialmente 
perigosos à sua hegemonia.

Todavia, se não houve um enfrentamento mais direto de alguns veículos e 
de grande parte dos intelectuais em relação ao autoritarismo do Estado Novo, 
entendemos que a recorrência de certos temas de discussão, como as avalia-
ções acerca do contexto internacional e as demandas pela organização da clas-
se intelectual, sua profissionalização e autonomia, evidenciam a necessidade 
de distanciar-se da tutela estatal e dos jogos políticos que dela decorrem, e, em 
última análise, de defender a liberdade da sociedade civil.

Nos periódicos Dom Casmurro e Diretrizes verificamos com frequência o 
tema da proteção ao trabalho intelectual, sobretudo o de sua autonomia ar-
tística. Tais demandas perpassavam pela cobrança de mais investimentos em 
estruturas que permitissem a disseminação da leitura na sociedade, como a 
diminuição do preço e melhora da qualidade do papel nacional, de que eram 
dependentes as editoras, e o consequente barateamento do livro, inacessível 
a amplos grupos sociais, o que prejudicava o fortalecimento da produção na-
cional, como analisa Jorge Amado em textos como “O eterno problema do 
papel”, publicado em 21 de outubro de 1939 por Dom Casmurro, e no in-
quérito “Os intelectuais e os problemas da cultura no Brasil”, realizado por 
Diretrizes, entre 1939 a 1940, em que afirmou: “o preço absurdo do papel 
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nacional impossibilita o crescimento do público pagante porque obriga o en-
carecimento do livro” (AMADO, 1939, p. 114). Atrelado a isso, os escritores 
mobilizavam-se cada vez mais pela efetivação de uma política de direitos au-
torais e criticavam ausência de liberdade artística nos países que viviam sob 
regimes autoritários, como era o caso da Espanha, Alemanha e Itália. Essa crí-
tica, apesar de ser voltada para a situação na Europa, indiretamente reforçava 
a necessidade de mais liberdade dentro do Brasil.

No sentido de buscar meios legais para proteção da classe intelectual e 
como esforço na luta pela formalização da atividade, em 1942, é criada a 
Associação Brasileira de Escritores (ABDE), organização formada por roman-
cistas, críticos literários, sociólogos e jornalistas. Essa associação assumiu uma 
postura política contra o Estado Novo, ao defender a ampliação dos direitos 
e das liberdades individuais e artísticas dentro do país e um governo mais de-
mocrático. Essa foi a pauta principal de discussão do I Congresso Brasileiro de 
Escritores, ocorrido em janeiro de 1945, como lembra Guilherme Figueiredo 
em matéria publicada pelo jornal O Observador Econômico e Financeiro (n. 
121, p. 66):

Os trezentos escritores então reunidos tinham a opinião unânime de que só es-
tariam materialmente protegidos, sem sacrífico de sua liberdade de criação, se 
ferissem fundo o regime que os oprimia. Se dessem o primeiro passo na destruição 
do estado sem liberdade pública. [...] Por isso, o que trouxeram do conclave não 
foi a organização técnica de cobranças: foi uma Declaração de Princípios Políticos 
a que a ditadura não pôde se impor.
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Resumo

Este trabalho tem por objetivo analisar como o Diário do Povo – jornal criado pelo bar-
beiro José de Matos na cidade de Niterói nos anos 1940 – se configurou como um im-
portante interlocutor entre a classe trabalhadora fluminense e as lideranças políticas que 
atuavam no antigo estado do Rio de Janeiro – especificamente na cidade de Niterói, entre 
os anos de 1949 e 1960. Esse momento, marcado por forte atividade sindical e disputas 
eleitorais acirradas, corresponde também ao período dos números remanescentes desse 
periódico mantidos sob a guarda da Biblioteca Nacional.

Palavras-chave: Diário do Povo. Política. Trabalhadores. Populismo.

Abstract

This study aims to analyze how Diário do Povo – newspaper created by the barber José de 
Matos in the city of Niterói in the 1940s – configured itself as an important interlocutor 
between Rio’s working class and the political leaders who worked in the old state of Rio 
de Janeiro – specifically in the city of Niterói, between 1949 and 1960. This time, mar-
ked by strong trade union activity and bitter electoral dispute, also corresponds to the 
period of the remaining numbers of this newspaper kept in the custody of the National 
Library.

Keywords: Diário do Povo. Politics. Workers, Populism.



Salve União do Humaitá
Descemos alegres e contentes
para desfilar
Boa noite, Diário do Povo viemos dar
salve a esta grande redação
Eu leio o Diário do Povo com satisfação!
Lainho, Salve União do Humaitá 

(Diário do Povo, 1 jan. 1952).

Carnaval de 1952. Na cidade de Niterói, então capital fluminense do es-
tado do Rio de Janeiro, os blocos ganhavam as ruas da cidade. Calor e 

chuva se misturavam às multidões fantasiadas que buscavam entoar mais alto 
o samba da sua escola favorita. Era a “alma sonora dos morros”, segundo o 
jornal Diário do Povo. Naquele ano, em que comemorava as novas instalações 
da sua redação na rua da Conceição, o jornal foi homenageado pelo clube 
Humaitá, agremiação localizada no mesmo bairro em que o jornal nascera 
algumas décadas antes, o bairro operário do Barreto.

Ao lado das notícias sobre o carnaval de rua da cidade, figuravam muitas 
outras matérias sobre a alta do preço da carne, o abandono de bairros pe-
riféricos, a falta d’água nos morros, a majoração das passagens, notícias de 
greves, dissídios coletivos, atividades dos centros pró-melhoramentos, política 
partidária do estado, crimes passionais, tabelas do futebol amador fluminen-
se, entre outras. Aquele ano de 1952, marcado pela carestia, por disputas 
partidárias e pela crescente mobilização dos trabalhadores em todo o país, era 
também um ano importante para o jornal que se viu estimulado a adquirir 
novas máquinas para a sua redação diante da crescente demanda dos leitores 
pelo diário.

O periódico nasceu na antiga barbearia de José de Matos, situada no bairro 
operário do Barreto, em Niterói. Ponto de encontro de operários, jogadores 
de futebol e políticos locais, a barbearia logo se converteu em local de debate 
público quando Matos começou a anexar notícias referentes a esportes, greves 
operárias, comícios, atividades políticas, etc. nos espelhos e vitrines de seu 
estabelecimento. Com auxílio de Raul Careca e Higino Lopes (banqueiros 
do jogo do bicho) e Célio Costa (dono do Banco Hipotecário do Barreto),1 
José de Matos fundou o seu jornal, que inicialmente se denominava O Quinto 
Distrito e era restrito ao bairro do Barreto. Em 1936, o jornal se estabeleceu 
no centro da cidade e passou a se denominar Diário da Manhã. Somente em 
1947, com auxílio de Macedo Soares, Miguel Couto e particularmente de 
“dona Santinha” – esposa de Eurico Gaspar Dutra, que lhe conferia grande 

1. Além de pertencerem a uma espécie de “elite” do bairro do Barreto, Higino, Raul e Célio vão se notabilizar 
como importantes “cabos eleitorais” do PSD e particularmente de Amaral Peixoto junto aos trabalhadores 
do bairro.



294

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

apreço –, José de Matos conseguiu reabrir o seu jornal com a denominação 
de Diário do Povo (SOARES, 1993, p. 76-79; TINOCO, 1990, p. 174-175).

O percurso traçado por Matos até aquele momento, no entanto, não havia 
sido dos mais fáceis. Detido por diversas vezes pelo Departamento de Ordem 
Política e Social (Dops) por infringir a Lei de Imprensa,2 o jornalista chegou a 
amargar duas prisões durante a ditadura varguista – uma em 1938 e outra em 
1941. Esta última extraiu-lhe 11 meses e sete dias de gozo pleno de sua liber-
dade. O período de quase um ano em uma “[...] cela escura, úmida e estreita” 
(DIÁRIO DO POVO, 29 jan. 1949, p. 1) somado à dor pela morte do seu 
pai, enquanto se encontrava no cárcere, e às complicações de saúde, por conta 
de uma dilatação na aorta, tenham talvez feito o jornalista repensar a possibi-
lidade de reabrir o seu periódico, destruído e fechado pela polícia política por 
ocasião da sua prisão (APERJ, 3 dez. 1945).

Crítico tenaz de Amaral Peixoto e aliado político de Macedo Soares, José 
de Matos, às vezes, fazia do seu periódico um “palanque político” para os seus 
apoiadores e, não raro, um lugar de críticas para os seus opositores. Porém, 
ainda que identifiquemos semelhanças entre o Diário do Povo e outros jornais 
que eram reconhecidamente “porta-vozes” de determinada causa política e/
ou liderança partidária, tais como O Dia, Luta Democrática e Última Hora 
(SIQUEIRA, 2006, p. 414-424), seria insuficiente concebê-lo apenas como 
defensor único e exclusivo de determinada corrente política. Afinal de contas, 
apesar do apoio decisivo dos pessedistas – dutristas, macedistas e também 
amaralistas – para a criação e sobrevivência do jornal, o Diário do Povo con-
tava com inúmeros colaboradores, entre eles um delegado da polícia política, 
políticos de diferentes partidos e uma equipe de reportagem que era frequen-
temente alvo de investigações do Dops por manter ligações com o Partido 
Comunista do Brasil (PCB).3

Por mais que a heterogeneidade de opiniões presentes em um jornal não 
deva escapar à análise do pesquisador que pretende fazer da imprensa o seu 
objeto e/ou fonte de investigação, a multiplicidade discursiva existente nas co-
lunas e artigos do Diário do Povo configura-se, sem dúvida, em um elemento 
essencial para a análise desse periódico. Seja por sobrevivência, ocasião, opor-
tunidade ou convicção, o jornal abria espaço para diferentes opiniões, ainda 
que não fosse propriamente essa a sua intenção original (RAMOS, 1996, p. 
64-77). As suas oito páginas de colunas infrequentes, diagramação irregular e 

2. Em 14 de julho de 1934, Vargas baixou o decreto nº 24.776, que revogava todas as disposições vigentes 
contrariando os princípios da liberdade de expressão.

3. Em relatório apresentado ao então interventor Amaral Peixoto, o delegado da polícia política Ramos de 
Freitas procurou defender-se das acusações de que estaria “beneficiando” José de Matos ao fazer “vista grossa” 
às recorrentes acusações de “subversão” feitas contra o jornalista. Em sua defesa, Ramos de Freitas afirmou 
realizar sistematicamente “[...] prisões seguidas de seus redatores e empregados”. (CPDOC/ FGV, 1939). Em 
1949, o mesmo Ramos de Freitas aparece como um dos colaboradores do Diário do Povo.
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organização, digamos, particular “facilitavam” a pulverização de ideias sobre 
assuntos que lhe eram caros. As diferentes vozes que encontravam lugar nas 
páginas do Diário do Povo, por seu turno, não lhe extraíam a identidade. Po-
lítica, trabalhadores e demandas do “povo” ditavam-lhe o conteúdo. Os edi-
toriais, por sua vez, buscavam esclarecer os leitores logo na primeira página: 
ali era a casa do povo.

Essa categoria polissêmica e ao mesmo tempo estranhamente verossímil 
– “povo” – está frequentemente sujeita a inúmeras interpretações. Em nos-
so recorte cronológico, o “povo” ganhou protagonismo no discurso de lide-
ranças políticas, animadas pelas possibilidades eleitorais durante o chamado 
“intervalo democrático” (1945-1964), mas não apenas por isso. Gestado no 
vocabulário político por algumas décadas, o “povo” – comumente associado 
à categoria de “trabalhador” desde pelo menos o advento da Primeira Repú-
blica (GOMES, 2005, p. 35-43) – ganhava cada vez mais centralidade na 
cena política brasileira. Dignificado pelo trabalho que desempenhava em prol 
do desenvolvimento econômico do país, injustiçado por sua eterna condição 
social marginal e, ainda, suscetível à influência de “ideologias estranhas”, o 
trabalhador brasileiro ganhou papel principal no teatro de representações sim-
bólicas emitidas a partir da categoria “povo”. A imprensa, por sua vez, figurou 
como um ator político importante nesse debate. O Diário do Povo, que, como 
já mencionado, se tornou um dos principais periódicos fluminenses entre os 
anos 1940 e 1960, interveio significativamente nessa discussão, influencian-
do, sobretudo, os debates políticos do antigo estado do Rio de Janeiro.

Em colunas como “Queixas do povo” e o “Povo grita”, o jornalista arvo-
rava-se em favor das “gerações e gerações de creaturas humanas” que traba-
lhavam “do nascer ao morrer do sol” e denunciava os “tubarões que assaltam 
a bolsa do povo”. Escandalizava-se com os “atropelamentos a granel”, com as 
“filhas de Eva” e as “fazedoras de anjos”. Em colunas como “Resenha sindi-
cal” e “Plantão sindical”, o jornal trazia um registro diário das atividades do 
“proletariado da capital do estado quiçá de toda terra fluminense”. Durante 
o carnaval, uma página inteira era dedicada ao “prélio foliônico” e a “orgia de 
Momo”. Todos os dias, na última página do jornal, a coluna “Diário do Povo 
nos esportes” tinha um lugar cativo. Outras colunas tais como: “Comentários 
e sugestões”, “Mundo político”, “Ineditoriais”, “Comentário internacional”, 
“Ribalta”, “Cultura e arte” iam e vinham sem qualquer regularidade.

Situado em um momento em que a sociedade brasileira e, em especial, a 
classe trabalhadora procurava os canais de comunicação disponíveis para a 
divulgação de suas demandas, o Diário do Povo – que se autointitulava “a voz 
das camadas populares” – serviu de espaço para os anseios dos trabalhado-
res, procurando, através da sua retórica elaborada por vezes a partir de forte 
tom populista, mostrar-se “não só uma voz”, mas um “instrumento efetivo de 
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conquistas sociais” (SIQUEIRA, 206, p. 415). Nesse sentido, mais do que 
servir de simples “instrumento” para a “manipulação” de um determinado 
líder sobre “as classes populares” – tal qual poderia ser tomado o termo popu-
lismo dentro de um quadro de referências mais tradicional –, acreditamos que 
este se tratava de um “idioma político” resultante do contexto de redemocra-
tização pós-Estado Novo e, sobretudo, “da incorporação política das classes 
populares” (GOLDENSTEIN, 1987, p. 36) no debate público.

Por vezes, as relações de reciprocidade que ligavam o jornalista aos seus “be-
neméritos” ou simplesmente às suas convicções políticas acabavam impondo 
certos limites à participação do povo na luta pelo exercício da sua cidadania. 
Por outro lado, a visível permeabilidade das pressões dos trabalhadores no 
jornal, somada às diferentes opiniões dos seus colaboradores sobre os mais 
variados temas da pauta política, fizeram do Diário do Povo uma importante 
arena para assuntos que norteavam a cena política fluminense, ao mesmo 
tempo em que lhe conferiam forte peculiaridade frente aos principais periódi-
cos niteroienses daquele período.

Ao situarmos a imprensa dentro dos processos sociais (WILLIAMS, 1979), 
podemos afirmar que, ao mesmo tempo em que o jornal faz o seu leitor, ele é 
“feito” por ele (CHARLE, 2004, p. 17). A construção da notícia é produto de 
uma relação dialética entre o espaço produtor, o público leitor e aqueles que 
tornam possível a circulação dessa informação, ou seja, os seus patrocinadores 
e o próprio Estado. A notícia é o resultado de uma correlação de forças que se 
encontram em permanente negociação e em diferentes graus de disputa, que 
pode vir à tona com mais ou menos intensidade, de acordo com as condições 
e necessidades do momento.

Angariando a fama de ter sido uma verdadeira escola de jornalismo (MAT-
TOS, 2002, p. 41), o Diário do Povo representa hoje um dos poucos veículos 
da imprensa fluminense que nos permite ter acesso à vida cotidiana do estado 
e, em especial, da cidade de Niterói nos anos 1940 e 1950. Apesar da sua 
importância, não existia até então nenhum estudo sobre o Diário do Povo. 
Através da Biblioteca Nacional (BN) e do Programa Nacional de Apoio à 
Pesquisa (PNAP), no entanto, estamos realizando a pesquisa nesse rico acervo 
que conta com 40 volumes referentes aos anos de 1949 a 1960, disponíveis 
para consulta na Divisão de Periódicos da BN.
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Resumo

O “jornal de referência” Correio da Manhã circulou no Rio de Janeiro entre 1901 e mea-
dos de 1974, procurando manter sempre, em meio a inevitáveis oscilações, vincada pos-
tura liberal e economicista. Neste artigo nos propomos a examinar a posição desse diário 
frente aos desdobramentos imediatos da Revolução dos Cravos, deflagrada em 25 de 
abril de 1974, derrubando o salazarismo em Portugal, uma das mais longevas ditaduras 
conhecidas pelo Ocidente, e determinando reflexos decisivos no futuro de suas seculares 
colônias no continente africano.

Palavras-chave: Correio da Manhã (RJ). Revolução dos Cravos em Portugal. Relações diplo-
máticas Brasil-Portugal. Colônias portuguesas na África.

Abstract

The “reference newspaper” Correio da Manhã circulated in Rio de Janeiro between 1901 
and mid-1974, seeking to keep always, in the midst of inevitable fluctuations, creased 
liberal and economicist posture. In this article we propose to examine the position of this 
daily in face of the immediate developments of the Carnation Revolution, triggered on 
April 25, 1974, bringing down Salazar’s regime in Portugal, one of the most enduring 
dictatorships known by the West, and determining critical reflections on the future of 
their secular colonies in the African continent.

Keywords: Correio da Manhã (RJ). Carnation Revolution in Portugal. Brazil-Portugal dip-
lomatic relations. Portuguese colonies in the African continent.



Jornal é controvérsia.

(Paulo Bittencourt, apud Correio da Manhã: compromisso com a verdade, 2001, 
p. 7).

O diário Correio da Manhã circulou pela primeira vez, no Rio de Janei-
ro, em 15 de junho de 1901, com um editorial do seu fundador, o 

jornalista e advogado Edmundo Bittencourt (1866-1943), gaúcho simpáti-
co à causa federalista. Intitulado “Compromisso com a verdade/Um jornal 
de opinião”, colocou-se ferrenhamente contra a vida política do país e fez 
profissão de fé afirmando que o novo matutino “não tem nem terá jamais 
ligação alguma com partidos políticos”, daí acreditar que para “defender a 
causa do povo, do comércio e da lavoura, entre nós, não pode ser um jornal 
neutro. Há de forçosamente ser um jornal de opinião, e, nesse sentido, uma 
folha política” – antecipando, assim, no início do século passado, o que 
quase no seu final passamos a chamar de “imprensa de referência”.

A um quarto do final do século XX, o salazarismo foi derrubado em Por-
tugal, pouco antes desse matutino circular pela última vez, motivo pelo qual 
não noticiou os desdobramentos do golpe militar iniciado na madrugada de 
25 de abril de 1974. Contudo, o parco mês e meio de cobertura mostra-se 
mais do que interessante, fundamentalmente, pelo caráter liberal e econo-
micista do Correio.

Portugal: salazarismo e revolução

Portugal conviveu com uma das mais longevas ditaduras em um século 
que, por assim dizer, descobriu, após a Segunda Guerra, a democracia como 
um regime político fenomenal – convenhamos, para os que acreditam nela, 
que foi demasiado tardiamente.

Antônio de Oliveira Salazar (1889-1970), professor da área econômica 
em Coimbra, efetivou-se no poder em 1932, quando se tornou presidente 
do Ministério – algo como um primeiro-ministro –, o que permitiu que 
ele, um visionário, projetasse e edificasse uma estrutura de poder singular, 
culminando no “Estado Novo”, instaurado com a Constituição de abril de 
1933, pela qual só se permitia uma agremiação política, pois partidos par-
tem a nação; adotava-se ainda o corporativismo, com um sotaque lusitano, 
bem entendido, medidas ambas que pareciam mostrar-se útil – este é o 
termo – para amparar um futuro sócio-político-econômico que, de fato, 
tornou-se, pouco a pouco, duvidoso.

No início dos anos 1960, em 1961, intensificaram-se as guerras na África, 
uma vez que as ações dos movimentos de libertação, e suas consequências, 
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já não permitiam mais que Salazar tratasse os conflitos nos agora chamados 
“territórios ultramarinos” de forma olímpica. O custo dessa disposição de 
um colonizador tradicional extemporâneo foi altíssimo, uma vez que não 
só provocou o êxodo de milhares de jovens rapazes como atingiu o âmago 
de outros milhares de famílias que perderam entes no continente africano.

Em 25 de abril de 1974, oficiais de patente intermediária, exatamente 
os que conheciam bem a situação no front africano, derrubaram o governo 
de Marcello Caetano (1906-1980), sucessor de Salazar, desde setembro de 
1968, de quem, de algum modo, se esperava uma postura política suficiente 
para que a “questão colonial” fosse tratada a partir de fatos mais do que 
consumados, portanto, politicamente.

Como todas as revoluções acontecem e se desdobram sem cálculo preci-
so, os efetivos mentores e operadores da Revolução dos Cravos permitiram, 
por razões até hoje não muito claras, que o general António de Spínola assu-
misse o proscênio, propiciando, com isso, que o efetivo motivo do golpe de 
Estado viesse a se tornar um não menos efetivo problema para o seu futuro 
imediato – em síntese, a África, que era a efetiva questão, seria tratada a par-
tir do ponto de vista de Spínola, que havia publicado, em fevereiro de 1974, 
Portugal e o futuro, um arremedo de proposta institucional federativa para 
integração do continente com suas “províncias de ultramar”.

Sem dúvida, o continente africano tornou-se a questão mais delicada a 
ser tratada após o golpe, interferindo no próprio rumo político imediato do 
país, e, por isso, ensejando dificuldades de diversas ordens e dimensões, uma 
vez que um dos principais propósitos do golpe havia sido subvertido.

A cobertura da Revolução dos Cravos pelo Correio da Manhã

O carismático e bem relacionado Paulo Bittencourt (1895-1963), ca-
rioca, filho de Edmundo Bittencourt e amigo dileto de Pixinguinha, que, 
após frequentar cursos na Inglaterra, graduou-se na Faculdade de Ciências 
Jurídicas e Sociais, no Rio de Janeiro, assumiu o Correio em março de 1929, 
mantendo rigorosamente o espírito da frase em epígrafe. O jornal serpen-
teou politicamente entre apoios e rompimentos com políticos, candidatos e 
golpes de Estado, como em 1930 e 1964, assumindo sempre postura liberal, 
consubstanciada no que se tornou a famosa “ortografia da casa”, vincada-
mente anticomunista que, desde dezembro de 1951, já denunciava, em uma 
série de artigos, a infiltração comunista nas Forças Armadas, em particular 
no Exército, e que era possível constatar no editorial “Infiltração comunis-
ta”, de 21 de abril de 1959.
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Com a morte de Paulo Bittencourt, assumiu o jornal Niomar Muniz 
Sodré Bittencourt, sua segunda esposa, idealizadora e empreendedora do 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que travou, junto com uma in-
vulgar equipe de redação – sob o lema “A liberdade é um dogma” –, batalhas 
contra o furor censório da ditadura, que se seguiu ao AI-5, sendo inclusive 
presa, assim como também ocorreu com seu filho. Não obstante, o Correio 
manteve a singular tradição de acolher jornalistas e articulistas de várias ten-
dências – se, em seu início, abrigava, por exemplo, Afonso Celso, Evaristo 
de Morais e Artur Azevedo, a partir do final dos anos 1930, contava com 
Antônio Callado, Graciliano Ramos e Barbosa Lima Sobrinho, em 1959, 
com Clarice Lispector, e nos anos 1960, Carlos Drummond de Andrade, 
Carlos Heitor Cony e tantos outros.

Desde setembro de 1969, no entanto, o Correio da Manhã estava em 
mãos de um grupo empresarial com pouca tradição no ramo, embora con-
tasse ainda com alguns ótimos e experientes jornalistas, como Pedro do 
Coutto. Assim, em meados de 1974, dentre importantes notícias nacionais 
– além dos fatos de um cotidiano permeado por nossa vida política nada 
liberal, porém matizada pela perspectiva do desenvolvimento econômico, 
questões como a fusão do estado da Guanabara com o antigo estado do Rio 
de Janeiro ganhavam, naturalmente, significativo espaço – e internacionais 
– particularmente, a grande cota de instabilidade política propiciada por 
ditaduras espalhadas pelo planeta e seus respectivos movimentos de resistên-
cia, incluindo ações terroristas, e o aumento da tensão no Oriente Médio, 
além, evidentemente, do caso Watergate –, dispensou acurada atenção noti-
ciosa à derrubada do salazarismo, apesar de pouco ter-se manifestado sobre 
a situação política em si. Por isso, os dois editoriais dedicados ao aconteci-
mento e a seus possíveis desdobramentos imediatos são peças importantes 
no arrastado e desiludido final de sua existência – embora o Correio tenha 
deixado de circular sem aviso prévio, vale aqui lembrar Otto Lara Resende: 
“Um grande jornal morre devagarinho, como se não lhe ficasse bem sair de 
cena ex-abrupto, atropeladamente: cumpre-lhe sair na ponta dos pés. Não 
há nada de mais lento do que a agonia de um jornal” (apud NOSSO SÉ-
CULO, 1980, p. 264).

O primeiro desses editoriais, publicado logo em 27 de abril, com o su-
gestivo título “Interesses comuns”, após demarcar que não houve surpresa 
na queda do salazarismo, devido, particularmente, a “treze anos de ingló-
ria guerra colonial”, denotava o caráter democrático do golpe empreendido 
pelas Forças Armadas, com respaldo da sociedade, e, ainda, em discurso 
recorrente, considerava que sempre havíamos mantido “laços profundos de 
identidade afetiva” com Portugal. A partir do entendimento, no mínimo 
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capcioso, de que tínhamos “condições especiais para inclusive ajudar Por-
tugal a proceder como nação civilizada na África”, observava que, além das 
razões étnicas que “constituíram uma das células de nossa nacionalidade”, 
o Brasil possuía “motivos de ordem econômica que inspiram uma ação de 
concórdia e de prosperidade a ser desempenhada, em consonância com 
nossos sentimentos e interesses”. Fechando, instava Brasília a reconhecer o 
novo governo português, pois “esse reconhecimento será o primeiro passo 
no sentido da boa solução dos casos constituídos pelos anseios de vida digna 
dos povos de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau”. De fato, a manchete 
do Correio do dia seguinte estampava: “Brasil, primeiro país do mundo a 
reconhecer governo português”.

O último editorial, publicado apenas na penúltima edição do Correio, 
em 6 de junho, intitulava-se “Mediação” e se posicionava favoravelmente 
à solicitação, formulada pela Organização da Unidade Africana (OUA), 
para que o Brasil exercesse “sua influência, inspirada em razões de frater-
nidade histórica”, sobre o novo governo português no que dizia respeito 
à “concessão da independência de Moçambique e de Angola, e do reco-
nhecimento da República de Guiné-Bissau”. Considerava que “as ligações 
afetivas que nos prendem a Portugal, e os interesses econômicos que nos 
integram na comunidade luso-afro-brasileira, justificam a mediação diplo-
mática que agora nos é endereçada”, nos colocando em melhor situação do 
que, por exemplo, a França e a Inglaterra, desejosas de tal intermediação. 
Enfatizava que o “regime ditatorial” havia travado “a evolução política, 
social e econômica de Portugal, impedindo o seu ajustamento ao espírito 
do nosso tempo”, por isso, o país carecia de resolver inúmeros problemas, 
contudo, “nenhum tem o alto alcance de que se reveste a questão afri-
cana”, sobretudo, porque os anseios democráticos assumidos pelo novo 
governo, que libertou o país de “um poder despótico e obscurantista”, 
não deveriam permitir que ele exercesse “violência colonialista sobre ou-
tros povos”. Reafirmando que os novos governantes haviam herdado “uma 
crise institucionalizada”, do “atraso econômico” à “opressão política”, de-
marcava, de forma pungente, que àquele quadro somava-se “a tragédia na-
cional da guerra ultramarina, mantida em nome de um colonialismo que 
nossa época declara perempto”, reconhecimento, claramente, carregado 
de dubiedade. O fecho, pela quadra que atravessávamos, é significativo: 
“A mediação do Brasil será, nesse caso, de fundamental importância para 
o destino de Portugal e da comunidade luso-africana. Solicitada, não recu-
samos atendê-la. Esse atendimento se insere nas nossas melhores tradições 
diplomáticas.” Em síntese, desconsiderando nossa situação política, a ação 
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mediadora da diplomacia brasileira mostrava-se para o jornal como decisi-
va para o futuro democrático português, e não só.

Em que pese o teor de ambos os editoriais – ressaltando-se o realce nos 
interesses econômicos –, tanto na visita do então presidente da República, 
general Craveiro Lopes, em junho de 1957, quando amplíssima simpática 
cobertura foi dispensada, quanto ao considerado início da guerra colonial, 
em março de 1961, o Correio da Manhã, que estava, digamos, em seus me-
lhores tempos, se posicionou efetivamente a favor de Portugal, não conside-
rando nem a questão democrática nem a colonial que, contundentemente 
para a sociedade, tensionavam e transpassavam o país.

De qualquer modo, além da delicada e dramática situação na África, da 
qual o Correio se ocupava com o viés que lhe parecia perspicaz, o noticiário 
sobre Portugal revolucionário era pautado, nomeadamente, em três frentes: 
i) a política interna, naturalmente, cujo noticiário foi-se alterando na medi-
da em que propósitos basilares do golpe foram sendo ameaçados – o recru-
descimento das greves e da beligerância entre facções políticas são um bom 
termômetro dessa situação; ii) a política externa, pois o país, por assim dizer, 
precisava ingressar no mundo contemporâneo, incluindo nesse propósito 
sua inserção efetiva nos organismos internacionais; e iii) a crise econômi-
cofinanceira, inevitável em grandes comoções políticas, e umbilicalmente 
ligada tanto aos dois itens anteriores como – e neste caso de forma bastante 
acentuada – aos sempre decantados valores democrático-capitalistas ociden-
tais, em particular naqueles tempos de Guerra Fria.

Acrescente-se a esse quadro que os desconfortáveis asilos concedidos ao 
presidente deposto, almirante Américo Tomaz (1894-1987), e a Marcello 
Caetano, quase no final de maio, foram tratados com destaque, até porque o 
Brasil passou, singularmente, a abrigar asilados portugueses de antagônicas 
matrizes ideológicas. Por outro lado, deve-se observar que o Correio da Ma-
nhã, folha com reconhecido olhar para a cultura, talvez pela grave situação 
em que se encontrava, dispensou pouquíssima atenção às manifestações da 
sociedade portuguesa tanto neste campo como no âmbito do comporta-
mento, ressalvando-se, apenas, certo interesse pelas demandas feministas, 
que, de resto, já pontuavam pelo mundo afora.

Assim foi que, em sua última edição, a de número 24.881, o Correio 
da Manhã de 7 de junho de 1974, uma sexta-feira, trazia em sua primeira 
página, sob manchete menor – “Spínola diz que não teme ameaças” – e ao 
lado de expressiva foto, na qual Samora Machel, líder da Frente de Liber-
tação de Moçambique (Frelimo), abraça, sob o olhar do ministro Mário 
Soares, o major Otelo Saraiva de Carvalho, um dos principais líderes da 
Revolução, texto informando que as conversações entre as duas partes, em 
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Lusaka, foram suspensas, e que seriam retomadas em julho; o jornal dava 
conta ainda de uma advertência de Spínola de que não temia “ameaças fei-
tas por elementos extremistas, afirmando que ‘seria uma glória morrer pela 
liberdade do povo português’”.

Na página cinco, ressaltava-se a dificuldade de entendimento, o que 
comprometia o estabelecimento de um armistício, pois este “dependia de 
um acordo global prévio, em relação aos princípios políticos fundamentais”, 
questão que obrigava consulta do ministro a Lisboa. Por outro lado, fontes 
ligadas ao governo anunciaram que Spínola visitaria Angola e Moçambique 
na semana seguinte. Na sequência, acrescentava-se que ele teria recebido 
“inúmeras ameaças anônimas feitas por ‘movimentos extremistas’ desde que 
assumiu o poder”, daí a afirmação, um tanto heroica, estampada na primei-
ra página, embora não tenham sido identificadas as origens das ameaças.

Essa edição, que já registrava o difícil futuro da Revolução, é o último 
número do Correio da Manhã existente no acervo de periódicos da Biblio-
teca Nacional, embora haja indícios de números do jornal publicados em 8 
de junho de 1974, de acordo com registro feito por Pedro do Coutto, que 
ainda trabalhava no jornal quando do seu fechamento (cf. RIO DE JANEI-
RO, 2001, p. 95); e também em 8 de julho do mesmo ano (cf. LEAL, 2001, 
p. 1625). Observe-se que o principal trabalho sobre o Correio da Manhã – o 
livro de Jeferson de Andrade, Um jornal assassinado: a última batalha do 
Correio da Manhã – confirma a data de 7 de junho de 1974 (cf. ANDRA-
DE, 1991, p. 39).

Pois, como bem pontificou Paulo Bittencourt, “jornal é controvérsia”...
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Resumo

Este estudo procura analisar a cobertura da Revolução Portuguesa de 1974 – a Revolução 
dos Cravos – pela imprensa escrita brasileira. A pesquisa tem como objetivo evidenciar o 
ethos discursivo dos editoriais do Correio da Manhã e do Jornal do Brasil, com ênfase na 
Análise do Discurso de linha francesa. O estudo sobre ethos está pautado principalmente 
em Maingueneau (2002) e, para as questões históricas sobre a Revolução Portuguesa, nos 
baseamos em Augusto (2011).

Palavras-chave: Revolução dos Cravos. Ethos discursivo. Jornal do Brasil. Correio da Manhã.

Abstract

This study seeks to analyze the coverage of the Portuguese Revolution of 1974 – the Car-
nation Revolution – by the Brazilian press. The research aims to show the discursive ethos 
of the editorials of Correio da Manhã and Jornal do Brazil, with emphasis on French Dis-
course Analysis. The study of the ethos is guided mainly by Maingueneau (2002), and for 
the historical questions about the Portuguese Revolution we relied on Augusto (2011).

Keywords: Carnation Revolution. Discursive ethos. Jornal do Brasil. Correio da Manhã.



Introdução

Não há como contestar que as mídias possuem um grande poder de per-
suasão e manipulação da sociedade. De acordo com Setton (2011), a mídia é 
uma matriz de cultura que, além de propagar notícias, também tem função de 
propor e impor significados. Segundo a autora, isso significa que ela veicula 
sentidos e símbolos morais e sociais, ou seja, tem a finalidade de manter a 
informação, mas principalmente de servir como instrumento de dominação. 
Nas palavras da própria autora, a mídia “pode ser um instrumento ideológico, 
ou, em outras palavras, um instrumento de poder” (2011, p. 26), pois a lin-
guagem entre as mídias não é neutra, não é apenas para entretenimento: ela 
impõe um comportamento a ser seguido.

É preciso colocar em evidência que o discurso a ser analisado não é um 
objeto verbal isolado, mas está envolto e permeado de diversos fatores como 
a interação situada, dita como uma prática social ou ainda como um tipo 
de comunicação numa determinada situação social, cultural, política, etc. 
Para Charaudeau, a veracidade do fazer jornalístico de uma informação é “da 
ordem do imaginário, isto é, baseada nas representações de um grupo social 
quanto ao que pode garantir o que é dito” (2012, p. 55). Isso significa que 
cada veículo midiático de transmissão de notícia, por exemplo, tem a sua 
verdade, pois cada um forma seu enunciado, que consequentemente carrega 
um discurso e um enfoque diferente sobre o mesmo fato.

O discurso jornalístico presente na mídia impressa e televisiva é o maior 
meio de basear-se para formar opiniões sobre os diversos acontecimentos do 
mundo, além disso, é compartilhado em grande escala por milhões de pessoas. 
Nesse aspecto, o potencial de poder da mídia é enorme e uma análise minu-
ciosa é crucial para “compreendermos o exercício do poder político, econô-
mico, social e cultural, além da comunicação e da aquisição de ideologias que 
lhe dão apoio”. (DIJK, 2010, p. 77).

Assim, a pesquisa está pautada a partir dos editoriais do Correio da Ma-
nhã e Jornal do Brasil, exclusivamente aqueles que tratam da Revolução dos 
Cravos. O ponto de partida que orienta a análise são as condições de pro-
dução do discurso, pelas quais se configuram as relações extralinguísticas 
e que envolvem os interlocutores, a situação, o contexto histórico-social e 
ideológico, tal como se apresentam no momento da produção do discurso. 
(PECHEUX, 1969).

Por meio dos editoriais procuramos evidenciar posturas ideológicas de-
fendidas pelo Correio da Manhã e pelo Jornal do Brasil, assim como verificar 
possíveis relações e laços históricos que mantemos com Portugal, e, também, 
nosso momento político daquela época.
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A Revolução dos Cravos

Em 1974, como já se sabe, aconteceu a Revolução Portuguesa, quando 
parte das Forças Armadas iniciou um processo de democratização. Para en-
tender essa Revolução é necessário, portanto, analisar a política de Salazar, que 
construiu em Portugal, no final dos anos de 1920, uma das ditaduras mais 
duradouras, mantendo-se no governo por quatro décadas.

A política colonial portuguesa, imposta por um Estado autoritário – gestado em 
um ambiente decorrente de um golpe militar na frágil política republicana –, 
imprimiu um nível de repressão política equiparável às experiências fascistas e 
totalitárias e foi construído, metódica e detalhadamente, como uma obsessão. 
(AUGUSTO, 2011, p. 31)

Augusto (2011, p. 32) destaca o domínio que Portugal possuía sobre suas 
colônias na África (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São 
Tomé e Príncipe) e como tal domínio desgastou a imagem do país no cenário 
internacional e nacional, principalmente entre os militares.

Depois da saída de Salazar do poder, por problemas de saúde, em 1968, 
assume o posto Marcello José das Neves Alves Caetano, que, segundo o autor, 
não teve competência política para assumir reformas efetivas para a situação 
política interna do Império:

Os rápidos desdobramentos do combate no continente africano, acrescidos de 
pressões políticas internas e externas que se intensificavam cada vez mais, e as não 
menos rápidas complicações de ordem econômico-financeira do império como 
um todo levaram o país a um impasse. (AUGUSTO, 2011, p. 32)

Assim, em abril de 1974, esse movimento militar “libertaria o país da ca-
rapaça política imperial” (SECCO, 2004, p. 115).

Dessa forma, tendo em vista nossas relações com Portugal, verificamos 
qual a dimensão e a imagem levantadas sobre a Revolução de 1974 pelos 
jornais Correio da Manhã e Jornal do Brasil, assim como o ethos que eles cons-
troem de si através de uma análise detalhada de seus editoriais.

A análise esclarece como as escolhas lexicais e os elementos anafóricos pre-
sentes nos editoriais, por exemplo, evidenciam o ethos discursivo dos jornais.
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O ethos

Em relação ao ethos, Maingueneau (2002) afirma que todo texto, oral ou 
escrito, acontece por meio de um enunciador. Esse texto é sustentado por uma 
voz, “a voz de um sujeito situado para além do texto” (2002, p. 95). O evento 
comunicativo entre esse enunciador e seu enunciatário pode ser chamado de 
enunciação, através da qual a personalidade do enunciador pode ser revelada. 

Para construir a imagem do enunciador, podemos levar em consideração, 
por exemplo, seu estilo, suas competências linguísticas e enciclopédicas, suas 
crenças e todo o contexto social e econômico. Mesmo que sejam implícitas, 
essas “pistas” são dadas pelo momento da enunciação e são suficientes para 
construir uma imagem por meio do discurso e da própria linguagem. 

O termo discurso pode se referir à atividade verbal geral ou a cada evento 
de fala. Vale reforçar, ainda, que o ethos, construído através dos discursos, não 
diz respeito somente aos enunciados orais, mas também aos escritos. Um tex-
to pode se manifestar em uma multiplicidade de “tons”, ou seja, pode adquirir 
diversos sentidos, os quais serão construídos pelo fiador a partir das caracte-
rísticas da enunciação, contribuindo para que construa uma imagem avaliada 
positiva ou negativamente do discurso.

Para chegarmos a esse ethos construído pelos jornais, levamos em conta 
aspectos textuais e linguísticos, por exemplo, certas escolhas lexicais para a 
construção do editorial.

Os editoriais 

Realizamos um levantamento dos editoriais do Correio da Manhã e do 
Jornal do Brasil de março a julho de 1974, quando o Correio da Manhã parou 
de circular.

Nesse período de quatro meses, o Jornal do Brasil publicou 11 editoriais 
sobre a Revolução Portuguesa, enquanto o Correio da Manhã publicou apenas 
três editoriais sobre o tema. Assim, a partir desse primeiro levantamento já 
podemos constatar, a princípio, que o Jornal do Brasil deu mais visibilidade 
em seus editoriais à Revolução Portuguesa em comparação com o Correio da 
Manhã, que no período de quatro meses publicou apenas dois editoriais rela-
cionados ao acontecimento.

Através de uma primeira análise dos editoriais publicados no dia 26 de 
abril de 1974 no Jornal do Brasil e dia 27 de abril de 1974 no Correio da 
Manhã, especificamente sobre o movimento de 25 de abril de 1974, constata-
mos, por exemplo, que ambos os jornais iniciam seus editoriais alegando que 
tal fato era previsível e nada surpreendente:
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O previsível movimento militar e político que encerrou, em Portugal, o Governo 
do Primeiro Ministro Marcelo Caetano. (JORNAL DO BRASIL, ano LXXXIV, 
n. 48).
NÃO SURPREENDEU a ninguém a queda do salazarismo em Portugal. (COR-
REIO DA MANHÃ, ano LXXIII, n. 24.847).

Ambos os editoriais pressupõem que o leitor já esteja ciente da situação 
de Portugal. Ao dizer “não surpreendeu a ninguém a queda do salazarismo”, 
pressupõe-se que essa Revolução já era esperada e que o leitor ative seu co-
nhecimento de mundo para acionar o que sabe sobre o momento político que 
Portugal passava já havia quarenta anos.

Não surpreendeu a ninguém a queda do salazarismo em Portugal. Durante mais 
de quarenta anos, na sua quase totalidade empalmados pelo criador do sistema, 
esse regime tudo fez para assegurar uma estabilidade que os fatos mostraram ser 
apenas aparente. (CORREIO DA MANHÃ, ano LXXIII, n. 24.847)

Nota-se que “esse regime” retoma o referente “salazarismo”, indicando um 
regime político, uma forma de governo com regras impostas à sociedade.

Quando o enunciador faz menção ao “criador do Sistema”, pressupõe-se 
que o leitor ative sua memória discursiva, seu conhecimento de mundo para 
associar esse “criador do Sistema” com Antonio de Oliveira Salazar, caso o 
leitor não tenha esse conhecimento, esse enunciado pode não fazer sentido.

O salazarismo estava destinado a tornar-se perempto. (CORREIO DA MA-
NHÃ, ano LXXIII, n. 24.847).

Quando nos deparamos com “tornar-se perempto”, fazemos referência 
com salazarismo, revelando um sistema que de um jeito ou de outro deixaria 
de existir. Nesse momento o leitor também precisa ativar sua memória discur-
siva e acionar alguns conhecimentos: os vários anos de guerras mantidas com 
os povos africanos, a insatisfação da população, principalmente depois que 
Marcelo Caetano substituiu Salazar, enfim, certos conhecimentos necessários 
para que o texto faça sentido ao leitor.

A democracia se não é a mais perfeita é, pelo menos, a melhor e mais fecunda 
forma de convívio humano e social. (CORREIO DA MANHÃ, ano LXXIII, n. 
24.847)

A citação anterior nos chama a atenção porque o enunciador se posiciona 
claramente em relação à democracia, “se não é a mais perfeita, é, pelo menos, 
a melhor e mais fecunda forma de convívio humano e social”. Vale destacar 
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que estávamos no período da ditadura no Brasil e o enunciador defende a 
democracia como a melhor forma de convívio humano e social. São nessas 
pistas dos textos que o enunciador revela seu ethos, a imagem de si no discurso.

O Brasil tem hoje motivos de ordem econômica e de prosperidade a ser desem-
penhada, em consonância com nossos sentimentos e interesses. (CORREIO DA 
MANHÃ, ano LXXIII, n. 24.847).

Depois de relevar alguns tons valorativos da nova situação instaurada em 
Portugal, o enunciador revela que tem motivos e interesses de ordem econô-
mica para desempenhar tanto com Portugal, quanto com os povos africanos, 
agora estados livres. E todo esse enunciado acaba retomando o próprio título 
do editorial, “Interesses comuns”.

Veremos adiante alguns trechos do editorial do Jornal do Brasil.

Tudo indica que, com a queda do obstáculo principal, que era a inútil tentativa 
de congelar a História, os lideres lusos e africanos saberão encontrar as fórmulas 
da cooperação. (JORNAL DO BRASIL, ano LXXXIV, n. 48)

Ao enunciar “a queda do obstáculo principal”, o enunciador está se refe-
rindo ao término do governo de Marcelo Caetano, ou, em outras palavras, 
como diz o Correio da Manhã, a queda do salazarismo. Ao optar pelo termo 
“obstáculo”, o enunciador sugere um tom negativo desse regime político, uma 
situação que impedia a cooperação entre os lideres lusos e africanos.

Uma vez estabelecida em Lisboa a nova Administração, é imperativo não pro-
telar esse encontro dos três mundos de cultura portuguesa – o lusitano, o 
africano, o brasileiro. [...] A posição do Brasil deve ser, em primeiro lugar, a de 
reconhecer o novo Governo que surge em Portugal. (JORNAL DO BRASIL, 
ano LXXXIV, n. 48).

O Jornal do Brasil intensifica a importância dessa união dos três mundos, 
e novamente todo esse discurso também já nos remete ao título do próprio 
editorial: “Brasil – Portugal”.

Ambos os editoriais evidenciam o interesse econômico que o Brasil visava 
com essa revolução e o novo cenário que se instaurava. Revelaram alguns tons 
negativos quanto ao regime salazarista e pontos positivos com a queda desse 
regime. Vale destacar que o editorial do Jornal do Brasil foi publicado dia 26 
de abril de 1974 e o do Correio da Manhã dia 27 de abril de 1974; os dois têm 
uma construção similar e algumas escolhas lexicais parecidas.



316

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

Considerações finais

A partir dessa análise é possível corroborar o que levantamos inicialmen-
te, ou seja, o uso de determinado léxico, de certas referências utilizadas no 
texto, a escolha de determinada expressão, significam que o enunciador jor-
nalista faz uso de estratégias discursivas e, no caso do editorial, apresenta-se 
a voz oficial da empresa jornalística. Como não há assinatura assumida, 
segundo Seixas, “o enunciador e locutor são a mesma instituição jornalísti-
ca, não importa o sujeito comunicante, por que, na verdade, este encarna a 
instituição.” (2009, p. 331).

Levamos em consideração que o jornal procura passar credibilidade, uma 
vez que representa grupos sociais de onde se situa e de onde fala, por isso, os 
jornais são heterogêneos e apresentam suas particularidades.

Por fim, na análise dos dois editoriais apresentados, ambos constroem um 
ethos discursivo positivo em relação à Revolução Portuguesa e um ethos nega-
tivo ao regime salazarista que durou décadas.
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Resumo

A primeira fase da coleção Brazil’s Popular Groups (1966-1986), organizada pelo escritó-
rio da Biblioteca do Congresso norte-americano do Rio de Janeiro, tem muito a revelar 
sobre esse período da história brasileira e também sobre iniciativas pouco conhecidas da 
própria Biblioteca do Congresso. Objeto da presente pesquisa, essa etapa da coleção nos 
permite identificar e analisar interessantes aspectos da relação do Brasil com os Estados 
Unidos ao longo de 21 anos de regime ditatorial no Brasil.
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Abstract

The first stage of the Brazil’s Popular Groups collection (1966-1986), organized by the 
office in Rio de Janeiro of the Library of Congress, has much to reveal about this period 
of the Brazilian history and also about little-known initiatives of this library. Object of 
this research, this stage of the collection allows us to identify and analyze interesting 
aspects of the relationship between Brazil and the United States over 21 years of dictator-
ship in Brazil.

Keywords: Brazil’s Popular Groups collection. Brazil-United States relationship. Brazilian 
popular movements. Civil-military dictatorship.



O escritório de representação da Biblioteca do Congresso norte-americano 
(Library of Congress) na América Latina foi fundado no Rio de Janeiro 

em outubro de 1966, dentro do Consulado Geral dos Estados Unidos. Desde 
então, essa representação da Biblioteca do Congresso tem se empenhado em 
colecionar uma variedade de materiais produzidos ou relacionados a movi-
mentos sociais brasileiros e latino-americanos. A partir dessa atividade pro-
movida pela Biblioteca do Congresso no Brasil, tornou-se viável a criação da 
coleção intitulada Brazil’s Popular Groups: a Collection of Materials Issued by 
Socio-political, Religious, Labor and a Minority Grass-roots Organizations, 
composta por documentos relacionados ou produzidos por organizações so-
ciais brasileiras, distribuídos em grande parte fora do circuito comercial e 
adquiridos pela Biblioteca do Congresso norte-americano.

A coleção é composta por documentos selecionados e organizados na re-
presentação no Brasil da Biblioteca do Congresso, que os remete para sua sede 
em Washington, capital dos Estados Unidos da América. A partir de 1988, 
todo o material passou a ser microfilmado em Washington, o que permitiu 
que cópias da coleção se espalhassem por várias instituições de ensino e pes-
quisa por meio de compra ou doação.

Em 1990, a Biblioteca do Congresso norte-americano enviou para a Bi-
blioteca Nacional do Brasil os 31 rolos de microfilmes que integram a primeira 
etapa da coleção (1966-1986). Junto ao material foi remetida correspondên-
cia explicando a importância do conteúdo daquela doação. Esse documento, 
que se encontra no arquivo institucional da Biblioteca Nacional, apresenta 
um interessante panorama da coleção, conforme se pode evidenciar no se-
guinte trecho:

A coleção abrange 803 panfletos, 200 títulos seriados (1.336 peças) e 143 pôste-
res, que, tomados em conjunto, fornecem um panorama único dos últimos vinte 
anos da história brasileira, do ponto de vista das novas organizações e segmentos 
políticos das camadas pobres rurais e urbanas.
[...] no que diz respeito à forma, público e conteúdo direcionados, as publicações 
da coleção refletem objetos comuns às organizações: alcançar as massas, educá-las 
de forma a perceber seus próprios direitos e organizá-las internamente, formando 
grupos de pressão política. O material tem por forma textos-livros e materiais 
educativos, proclamações e chamadas para ação, plataformas políticas, planos de 
organização, guias de reuniões para realização de orações, textos de liturgia, his-
tórias bíblicas recontadas à luz da Teologia da Libertação, histórias, song books, 
resoluções de congressos, boletins internos e newsletters, jornais, notícias de pu-
blicações independentes, cartas pastorais popularizadas, ou seja, versões simpli-
ficadas dos documentos da Igreja, “como fazer” e guias de autoajuda, panfletos 
e folhetos, propaganda eleitoral, pôsteres e demonstrações de solidariedade com 
outros povos latino-americanos. Todos se encontram nessa coleção. (LIBRARY 
OF CONGRESS OFFICE BRAZIL, 1990, p. 5, tradução nossa).
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Essa doação foi feita sob a justificativa de que o material apresentado “iria 
enriquecer o acervo da Biblioteca Nacional, servindo de excelente subsídio 
para pesquisa e estudo de um importante período da história brasileira” (LI-
BRARY OF CONGRESS OFFICE BRAZIL, 1990, p. 1, tradução nossa).

Até hoje, apesar de serem em menor quantidade, os documentos que a 
coleção vem absorvendo continuam a passar pelo mesmo processo de organi-
zação e reprodução, sendo, por fim, os microfilmes gerados enviados periodi-
camente à Biblioteca Nacional do Brasil.

Vem sendo atribuída à coleção considerável importância entre pesquisado-
res latino-americanistas e brasilianistas. Esse destaque se reflete na quantidade 
de instituições ao redor do mundo que, até então, agregaram esses documen-
tos a seus respectivos acervos.

Nos Estados Unidos, além da Biblioteca do Congresso norte-americano, 
em Washington, podemos encontrar a coleção em mais de vinte bibliotecas 
universitárias. Na Europa, a coleção está disponível na Biblioteca de Docu-
mentação Internacional Contemporânea, pertencente ao Museu de História 
Contemporânea de Paris, na França, e no Instituto Ibero-americano, em Ber-
lim, na Alemanha (HOWARD-REGUINDIN, 2005). Já no Brasil, até há 
pouco tempo, a coleção poderia ser encontrada apenas na Biblioteca Nacio-
nal, no Rio de Janeiro. Porém, em 2012, foi comprada pela Biblioteca Octá-
vio Ianni, pertencente ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Questões e hipóteses de trabalho

Esta pesquisa sobre a coleção Brazil’s Popular Groups abrange o período de 
1966 a 1986 e faz as seguintes indagações centrais:
1) Como ocorria a coleta de documentos e quais os critérios que orientaram 

a sua seleção durante a organização da primeira etapa da coleção Brazil’s 
Popular Groups (1966-1986)?

2) De que forma a coleção reflete as alterações da política de parceria dos 
EUA com o Brasil, ocorridas à medida que a ditadura vai perdendo força e 
legitimidade, e como a doação da coleção à Biblioteca Nacional do Brasil, 
em 1990, está inserida nesse quadro?
Com relação ao primeiro grupo de indagações, a hipótese aqui levantada é 

de que, inicialmente, havia algum tipo de colaboração entre o Sistema Nacio-
nal de Informações (SNI) brasileiro e a embaixada norte-americana do Brasil, 
que viabilizava a remessa de documentos relativos a organizações sociais reco-
lhidos pelo SNI para o escritório da Biblioteca do Congresso no Rio de Janei-
ro. Essa seria uma das formas de acesso a tais documentos que se fundamenta 
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no fato de a coleção abarcar ampla documentação produzida em regiões bem 
distantes e distribuída a público restrito. Afinal, durante a primeira década 
de ditadura, as organizações que produziam ou estavam de alguma forma 
relacionadas aos documentos eram percebidas pelo regime ditatorial como 
subversivas da ordem estabelecida.

Além disso, sabe-se que, ao longo da ditadura civil-militar no Brasil, o 
sistema de informações brasileiro foi se especializando, se ampliando e se tor-
nando mais eficiente e centralizado, o que lhe permitia ter tentáculos que 
atingissem as mais diversas localidades do país. O Sistema Nacional de In-
formações (Sisni) tinha acesso a grande parte do conteúdo apreendido pelos 
órgãos de segurança e informações internas espalhados por todo Brasil. Por 
ser uma espécie de núcleo central de inteligência, o principal órgão do Sisni, 
o Serviço Nacional de Informações (SNI), recebia material de informações de 
todos os organismos de inteligência e repressão. (BETTAMIO, 2012).

Com relação à segunda questão, a análise vem considerando que, a partir 
de meados da década de 1970, a coleção foi abrindo mão de sua face de 
“vigilante” política para dar espaço a de “guardiã” da memória das lutas 
populares em prol da redemocratização do Brasil.

Ao longo do período abrangido pela primeira etapa da coleção (1966-
1986), a posição colaborativa dos Estados Unidos com a ditadura civil-militar 
brasileira foi perdendo força. Logo, ao doar a coleção Brazil’s Popular Groups 
para a Biblioteca Nacional em 1990, momento posterior ao término da di-
tadura, o escritório da Biblioteca do Congresso estaria se movimentando no 
sentido de desconstruir a memória que vinculava os EUA ao golpe de 1964 e 
ao regime ditatorial. Tornar-se apoiador da redemocratização do Brasil con-
tribuiria para consolidar a posição dos Estados Unidos enquanto nação que 
defende os princípios da democracia em todo o mundo, entre eles a ideia de 
direitos humanos e de direito à memória.

Os documentos contidos na coleção registram estratégias e ações de mo-
vimentos sociais de oposição à política brasileira da época ditatorial. É im-
portante lembrar que, perseguidos e censurados pelo regime de então, tive-
ram suas histórias muito fragmentadas. Logo, o depósito da primeira etapa 
da coleção na Biblioteca Nacional, que é uma das principais instituições de 
preservação da memória nacional do Brasil, feito em seguida ao início da re-
democratização, pode ser interpretado como uma tentativa da Biblioteca do 
Congresso norte-americano de sobrepor a sua face de “guardiã” da memória 
sobre esses grupos a de “vigilante” política, que fora outrora. Há um claro 
esforço no sentido de se desvincular do motivo fundador da coleção, ainda na 
década de 1960, de modo a que a coleção ficasse associada a nobres objetivos 
históricos, afastando-a de sua relação inicial com a defesa norte-americana e 
com o alinhamento à ditadura civil-militar brasileira.
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Lanço mão então de algumas análises já produzidas sobre as relações Brasil 
e Estados Unidos durante a ditadura que servem como panorama para a aná-
lise da coleção.

Inicialmente, a coleção Brazil’s Popular Groups pode ser compreendida 
como uma evidência da importância atribuída pelo “gigante capitalista” aos 
movimentos populares brasileiros. Quando a coleção foi concebida, o cená-
rio mundial era o da Guerra Fria. Daí, colecionar documentos relacionados 
a tais organizações sociais brasileiras seria uma maneira de conhecer e até 
mesmo monitorar os que se opunham e, de alguma maneira, “ameaçavam” a 
estratégia político-econômica adotada pelo regime ditatorial brasileiro, então 
alinhada a dos Estados Unidos.

As relações entre Estados Unidos e Brasil durante a ditadura civil-militar 
brasileira já foi tema de algumas pesquisas acadêmicas. Porém, devido às di-
ficuldades em encontrar documentos acerca do tema no Brasil, os principais 
pesquisadores do assunto se debruçaram principalmente sobre a documenta-
ção encontrada em arquivos e bibliotecas dos Estados Unidos.

Destacarei brevemente alguns aspectos essenciais trazidos por pesquisadores:
A primeira pesquisadora a ter acesso aos documentos nos arquivos ameri-

canos sobre a relação Brasil-Estados Unidos durante a ditadura foi a norte-a-
mericana Phyllis Parker, em 1976.1 Sua pesquisa comprova a participação dos 
Estados Unidos na campanha de desestabilização do governo de João Goulart 
e no golpe civil-militar de 1964 (PARKER, 1977).

Em seguida, a partir de consultas no Arquivo Nacional norte-americano, o 
historiador brasileiro Moniz Bandeira revelou que, no final da década de 1950 
e início da década de 60:

o que mais afetava os interesses de segurança dos EUA no continente americano 
não era exatamente a luta armada pró-comunista. O principal aspecto era o de-
senvolvimento da própria democracia nos países da América Latina, particular-
mente o Brasil, onde o recrudescimento das tensões econômicas e dos conflitos 
sociais aguçava a consciência nacionalista, e os sentimentos anti-norte-americanos 
[...] (BANDEIRA, 2001, p. 202).

A partir dessa percepção, a pesquisadora norte-americana Ruth Leacock 
(1990) trouxe à tona que, após a Revolução Cubana, em 1959, o governo 
norte-americano concluiu que, se resolvesse investir na América Latina, esti-
mularia o desenvolvimento econômico dos seus países e, ao mesmo tempo, os 
distanciaria da deflagração de uma “nova Cuba” no continente. A estratégia 
seria utilizar a força do exemplo histórico de desenvolvimento democrático e 
liberal dos Estados Unidos para evitar revoluções socialistas na região vizinha. 

1. Após recorrer à Lei de Liberdade de Informação, que vigora desde 1967 nos Estados Unidos.
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Essa era a ideia que estaria por trás do surgimento da Aliança para o Progresso, 
oficialmente apresentada ao corpo diplomático no Uruguai em 1961.

Ainda sobre a Aliança para o Progresso (1961), o historiador brasileiro 
Vicente Gil da Silva (2008) afirma que esta construiu sua base a partir da 
montagem de um determinado “projeto de desenvolvimento para a América 
Latina”, cujas recomendações visavam:

[...] intervir em conflitos sociais latino-americanos reais a partir de uma série de 
ideias e práticas sociais que procuravam legitimar os interesses dos Estados Unidos 
e, ao mesmo tempo, enfraquecer o comunismo. Este programa tinha o objetivo 
de tentar convencer pessoas, grupos políticos e governos latino-americanos de que 
existia uma única via possível de transformação das condições socioeconômicas da 
região (SILVA, 2008, p. 29).

Já o historiador brasileiro Carlos Fico ressalta a inflexão nas relações entre 
Estados Unidos e Brasil na passagem do governo Lyndon Johnson (1963-69) 
para Richard Nixon (1969-74) e que se aprofundou devido à política das 
relações exteriores do presidente americano que sucedeu Jimmy Carter (1977-
1981), pautada prioritariamente pela defesa dos direitos humanos.

Fico sustenta que, a partir de meados da década de 1970, a importância 
política de ter o Brasil como aliado foi se enfraquecendo para os Estados Uni-
dos, tanto porque as tentativas da esquerda armada brasileira haviam sido 
contidas, e a Guerra Fria passava para uma fase mais pacífica, quanto pelo fato 
de as acusações contra os militares brasileiros sobre a prática de tortura virem 
manchando a imagem internacional do Brasil, de forma que não era inviável 
para o Estado norte-americano desconsiderar o impacto que estas causavam 
no Congresso e na opinião pública dos Estados Unidos e do mundo.

Sobre o distanciamento entre Estados Unidos e Brasil em meados da déca-
da de 1970, o historiador americano brasilianista James Green discute como 
as diferenças de posição existentes entre setores da sociedade norte-americana 
e a política aplicada pelo governo norte-americano na América Latina acaba-
ram influenciando uma mudança paulatina na postura política deste último 
com relação aos regimes ditatoriais latino-americanos a partir dos anos 70.

Afinal, as progressivas limitações às liberdades individuais no Brasil e as 
graves violações aos direitos humanos geraram protestos nas universidades, 
igrejas, e até mesmo no Congresso norte-americano. Na medida em que a 
repressão exercida pela ditadura ia se tornando reconhecidamente violenta, 
uma rede de denúncias nos Estados Unidos foi ganhando força na sociedade 
e acabou por conseguir que o debate sobre a continuidade das ajudas militar e 
financeira à ditadura brasileira chegasse ao Congresso americano. Isso contri-
buiu para que, aos poucos, o governo norte-americano redefinisse sua posição 
de aliado político do Brasil.
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Por fim, outro aspecto interessante na obra de Green é o fato de, a partir de 
1970, a produção dos brasilianistas ter ganhado força nos Estados Unidos, o 
que pode ser relacionado ao National Defense Education Act (Lei da Educa-
ção para a Defesa Nacional), lançado em 1958 pelo Congresso para estimular 
estudos sobre países latino-americanos, e à concepção da primeira etapa da 
coleção Brazil’s Popular Groups (1966-1986), elaborada também pelo Con-
gresso norte-americano, por meio de sua Biblioteca.

O nome dessa lei liga diretamente defesa nacional e educação, sugerindo 
que, a partir da década de 1950 e ao longo das décadas de 1960 e 1970, a 
ideia do governo norte-americano era estimular o conhecimento sobre as so-
ciedades latino-americanas como tática de defesa. Afinal, não poderia tolerar 
na região outras revoluções como a cubana, logo, seria melhor estar prevenido 
para agir e defender o seu domínio na América antes que “o pior” acontecesse.

É provável que a primeira etapa da coleção Brazil’s Popular Groups (1966-
1986), no momento de sua concepção, estivesse dentro da perspectiva de de-
fesa enunciada pelo National Defense Education Act. É interessante destacar 
como o estudo da Coleção Brazil’s Popular Groups pode revelar as ideias que 
regiam a narrativa da coleção no momento de coleta e organização de docu-
mentos, cabendo assim compreendê-la como parte do processo norte-ameri-
cano de produção de “campo intelectual” (BOURDIEU, 1968) para a Améri-
ca Latina. O objetivo desta pesquisa, revelar a formação da coleção a partir da 
compreensão da metodologia e da lógica de sua constituição, contribuirá, sem 
dúvida, para percebê-la como uma das peças utilizadas para a constituição de 
um sistema mais amplo de dominação político-econômica norte-americana 
no continente.

Metodologia e fontes

A análise do arquivo institucional da Biblioteca Nacional do Brasil e tam-
bém dos documentos microfilmados que compõem a primeira etapa da coleção 
Brazil’s Popular Groups (1966-1986), igualmente disponíveis na instituição, 
corresponde à primeira fase da pesquisa, pois possibilita um entendimento 
mais profundo sobre a coleção.

Ainda nessa etapa da pesquisa, em paralelo à análise dos documentos da 
coleção, venho consultando o arquivo pessoal de Juracy Magalhães no Cp-
doc, e deverei consultar ainda o fundo documental do Serviço Nacional de 
Informações (SNI), que está sob a guarda do Arquivo Nacional, em Brasília. 
A ideia é buscar evidências que possam relacionar o SNI à parte dos docu-
mentos que compõem a coleção ou até mesmo a algum registro que indique 
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a remessa de documentação relativa a movimentos sociais brasileiros à embai-
xada norte-americana.

Terminada essa primeira fase da pesquisa, analisarei o material do Depar-
tamento de Estado na sede do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, em 
Washington, pois lá está concentrada boa parte da documentação da política 
externa norte-americana da época da ditadura civil-militar brasileira (1964-
1985). Durante esse período, aproveitarei também para buscar informa-
ções sobre o histórico da primeira etapa da coleção Brazil’s Popular Groups 
(1966-1986) no acervo administrativo da sede da Biblioteca do Congresso 
norte-americano.

Ao longo de toda a pesquisa, buscarei compreender como se dava a coleta 
de documentos para a formação da coleção, além de identificar as vertentes e 
as relações político-sociais que influenciaram os critérios de seleção e organi-
zação dos documentos. A ideia é, pela análise da primeira etapa da coleção, 
perceber reflexos das relações entre Estados Unidos e Brasil, chamando mais 
a atenção para a capacidade que a coleção tem de refletir a política externa 
do Estado norte-americano e também a cultura institucional da Biblioteca 
do Congresso do que sobre os próprios movimentos sociais brasileiros. Privi-
legia-se, enfim, a coleção Brazil’s Popular Groups como objeto de pesquisa, 
iluminada a investigação pela concepção de que o “museu dos outros pode ser 
também um museu de si”, apresentada por Benoît de L’Éstoile (2011, p. 37).

Como interpreta esse autor, percebe-se, também neste caso, que, nos dis-
cursos públicos sobre os “Outros”, feitos por porta-vozes de “museus nacionais 
dos Outros”, propõe-se uma imagem para a própria instituição de memória 
e, em última instância, para a nação onde a instituição é estabelecida (2011, 
p. 48-49). Partindo desse raciocínio, entende-se que a política externa norte-
-americana e sua Biblioteca do Congresso agem e constroem um discurso por 
meio da coleção, que tem muito a revelar sobre seus narradores.
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Resumo

O projeto A coleção oculta: ex libris no acervo da Divisão de Obras Raras visa localizar, 
identificar e descrever os ex libris das principais coleções existentes nessa área na Biblio-
teca Nacional. O projeto partiu do levantamento bibliográfico do histórico das coleções, 
ao que se seguiu a elaboração de uma planilha, destinada a identificar e descrever os ex 
libris, e de um manual técnico com definições e explicações sobre a criação e história dos 
ex libris. O produto desta pesquisa se constituirá em valiosa fonte de informação sobre 
o tema e abrirá inúmeras possibilidades de estudo em outros campos do conhecimento.

Palavras-chave: Ex libris. Obras raras. Biblioteca Nacional (Brasil).

Abstract

Project The hidden collection: ex libris in the Rare Books Division’s collection aims to 
locate, identify and describe the ex libris of the main existing collections in this area in 
the National Library. The project started with de bibliographical survey of the collections 
history, which was followed by the preparation of a spreadsheet, designed to identify and 
describe the ex libris, and a technical manual with definitions and explanations of the 
creation and history of ex libris. The product of this research will constitute a valuable 
source of information on the subject and will open numerous possibilities of studies in 
other fields of knowledge.

Keywords: Ex libris. Rare books. National Library (Brazil).



Introdução

A Biblioteca Nacional brasileira possui em seu acervo um importante con-
junto de ex libris, provavelmente o maior do Brasil. Boa parte das principais 
coleções da instituição possui ex libris, os quais, por sua natureza, encontram-
-se dispersos no acervo. Ex libris são pequenas estampas, em geral coladas no 
verso da capa de um livro e com uma imagem, cuja finalidade é representar o 
seu proprietário.

O projeto A coleção oculta: ex libris no acervo da Divisão de Obras Raras 
é inédito na Biblioteca Nacional, pois visa localizar, identificar e descrever os 
ex libris das principais coleções dessa Divisão. Buscamos verticalizar sua iden-
tificação e estudo, tomando como base os conceitos da bibliografia material 
(que interpreta e descreve elementos bibliográficos). Essa iniciativa propicia 
o aprofundamento do conhecimento sobre esses artefatos, os quais cumprem 
função de marca de propriedade.

Para a elaboração deste projeto, buscamos no primeiro momento fazer o 
levantamento bibliográfico do histórico das coleções pertencentes ao acervo 
da Casa. Baseamo-nos inicialmente em informações colhidas nos Anais da 
Biblioteca Nacional, v. 19 (1897), nos livros de registros da Divisão de Manus-
critos e nas coleções relacionadas pela bibliotecária Lygia da Fonseca Fernan-
des Cunha, no artigo “O acervo da Biblioteca Nacional”, publicado no livro 
Brasil 1900-1910, v. 2, com apresentação de Plinio Doyle (1980). Neste texto 
são arroladas as coleções existentes na Biblioteca Nacional até 1900 e as cole-
ções incorporadas entre 1900 e 1910. Fizemos um recorte cronológico, e as 
pesquisas serão realizadas nas coleções que entraram no acervo no século XIX.

Além da pesquisa realizada para o levantamento das coleções pertencentes 
à Biblioteca Nacional, vimos na literatura que havia formas diferenciadas de 
grafar a expressão ex libris, o que nos impôs a verificação dessas divergências.

Ex libris é expressão latina que significa “dos livros de”, segundo a literatura 
especializada. Como se deve escrever: com hífen ou sem ele? Em uma palavra 
ou em duas? Frieiro (1999) informa que, como locução latina, não leva hífen, 
porém, como substantivo incorporado às línguas modernas, deve levá-lo, se 
não se preferir (como fazem muitos) escrever exlibris, com os dois elementos 
ligados. É assim que os italianos escrevem, e era assim que a Revista Ibérica de 
Exlibris, de Barcelona, resolvia a questão. Essa forma, uma só palavra, era em-
pregada também nos livros alemães e ingleses. Os franceses usam, em maior 
volume, com hífen, embora alguns consignem sem hífen. Mas a dúvida sobre 
a colocação ou não do hífen fica sanada por Carlos Pastorino, citado por Ma-
nuel Esteves (1956), quando, no Boletim da Sociedade de Amadores Brasileiros 
de Ex Libris, afirma que entre os dois vocábulos não há hífen por serem duas 
palavras latinas distintas: “ex” (=de, dos) e “libris” (=livros). Se houvesse o 
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hífen, o sentido ficaria alterado, como nas expressões “ex-alunos”, “ex-dire-
tor”, isto é, “não mais alunos” ou “que já foi diretor”, daí “exlibris” viria a ser 
“não são mais livros”. E o mais importante: em latim não existe hífen. Portan-
to, adotamos a grafia em latim “ex libris”.

Definidas as coleções que serão objeto deste projeto e a grafia a ser empre-
gada para a expressão latina, sentimos necessidade de elaborar uma planilha 
de identificação e descrição dos ex libris e também um manual técnico para o 
projeto. Acreditamos que facilita a pesquisa, na medida em que trabalhamos 
com uma equipe multidisciplinar, de modo que pesquisadores terão um rotei-
ro em mãos para o levantamento das informações.

Essas pequenas estampas contêm uma infinidade de informações, cujo 
estudo desperta interesse em várias áreas do conhecimento, como a biblio-
teconomia, as artes, a antropologia, a sociologia, a psicologia e a história. 
Contemporânea do livro impresso, sua história integra a história da imprensa 
e a da gravura. A planilha de identificação facilitará o mapeamento das várias 
informações contidas nessa marca de propriedade.

São os seguintes os itens contidos na planilha de identificação:
• nome da coleção e sua localização na Divisão de Obras Raras (cabe escla-

recer que a planilha é para uso interno dos pesquisadores e, por motivo de 
segurança, não será divulgada a localização das coleções);

• informações sobre o proprietário: nome, data de nascimento e morte e 
breve biografia;

• data de aquisição da coleção pela Biblioteca Nacional e breve histórico da 
coleção;

• local e data de produção do ex libris, informando o nome do desenhista, 
gravador ou impressor, incluindo o período em que viveu esse artista;

• dimensões da estampa;
• técnicas utilizadas para a confecção;
• divisa ou legenda, transcrita na língua original, acompanhada de tradução;
• temática utilizada;
• descrição do ex libris;
• fontes bibliográficas utilizadas para a pesquisa de cada item e imagem do 

proprietário da coleção.

O projeto

O projeto está alicerçado na pesquisa dos ex libris dos primeiros proprie-
tários das coleções do acervo da Divisão de Obras Raras. Serão feitas pesquisa 
bibliográfica e pesquisa descritiva.
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A pesquisa bibliográfica é procedimento básico para o levantamento das 
coleções que entraram na Biblioteca Nacional no século XIX e tem como 
objetivo colher informações a respeito dessas coleções e de seus antigos 
proprietários.

A pesquisa descritiva tem o objetivo de registrar, analisar e correlacionar 
os dados encontrados na pesquisa bibliográfica, sem nenhuma alteração das 
informações encontradas.

Como já mencionamos, serão utilizados, como apoio à pesquisa, a pla-
nilha de identificação e descrição dos ex libris e o manual técnico. Esse ma-
nual é uma compilação de várias definições e explicações sobre a história e 
identificação dos ex libris que encontramos na literatura e que, adiante, serão 
incluídos na bibliografia consultada. Tomamos como base, para a sua elabora-
ção, a monografia de Gisele Pottker, Ex Libris: resgatando marcas bibliográficas 
no Brasil (2006). O manual é um trabalho aberto que, à medida que forem 
surgindo dúvidas na identificação, permite a inclusão de novas definições ou 
explicações necessárias para facilitar a pesquisa.

Como há uma diversidade grande de ex libris, buscamos classificá-los de 
modo que se possa acompanhar suas variações produtivas, seus estilos e suas 
histórias. São as seguintes as classificações encontradas na literatura:

Por sistema de produção, de acordo com Germano (1958, p. 91-92), 
citado por Gisele Pottker, os ex libris podem ser divididos em duas áreas, 
quando consideradas as características da sua produção, ex libris manuscri-
tos e ex libris impressos:

Ex libris manuscritos são todos aqueles que não passam por processo de 
impressão, mas são produzidos, um a um, pelas mãos do artista ou do próprio 
dono da biblioteca, diretamente no livro.

Ex libris impressos são os que se obtêm por meio de impressão e, segundo 
o processo de impressão, podem ser subdivididos em três subgrupos:
• Tipográficos: consistem em uma tira (triangular, retangular ou circular), 

onde se imprime somente a expressão “ex libris” e o nome do possuidor;
• Carimbados: são aqueles obtidos com o uso de um carimbo, o qual marca 

cada exemplar de uma biblioteca;
• Gravados: são aqueles cujos processos de impressão podem ser xilografia, 

litografia, serigrafia, água forte, talho doce, entre outros, sendo produzidos 
em maior quantidade e qualidade sobre papel, e depois colados em cada 
livro.
Podem ser ainda classificados por estilo e por histórico.
Segundo o estilo, a classificação é maior e mais variada para os ex libris. 

Compõem-se de subclasses referindo-se aos ex libris como híbridos de texto 
e imagem.
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Videl (1952), ainda segundo Gisele Pottker, divide os ex libris da seguinte 
forma:
• Heráldicos: aqueles que figuram o escudo heráldico ou de nobreza do pro-

prietário, algumas vezes sem mais indicações no dono, como o nome, co-
mumente usado nos ex libris;

• Eclesiásticos: pertencentes a uma entidade ou nobreza religiosa, no qual 
figuram emblemas ou escudos alusivos;

• Simbólicos: apresentam algum significado sobre o livro, a biblioteca, o 
título ou o nome do proprietário;

• Ornamentais: aqueles que buscam somente o efeito ou a beleza de 
apresentação;

• Tipográficos: contêm pequenas legendas de composição tipográfica, na 
maioria dos casos com uma modesta orla, levando o nome da pessoa ou 
da biblioteca a que pertencem, com as palavras antepostas: “Ex Libris”, 
“Biblioteca de”, “Ex biblioteca de”, “Livro de”, “Pertence”, “Sou de”, “Pro-
priedade de”, “Do uso de”, “Museu de”, e tantas outras breves e concisas.
Segundo o critério histórico, dividem-se em:

• Ex libris clássicos: aqueles datados do final do século XIX;
• Ex libris de colecionismo: aqueles datados do início do século XX até os 

dias atuais.
É importante esclarecer que as grandes bibliotecas que se atêm a preservar 

a história e os exemplares de ex libris costumam classificá-los de acordo com o 
estilo, especificando a técnica de produção, o artista, o local, o ano e os dados 
do dono/colecionador da peça.

Neste projeto, adotamos as seguintes classificações de estilos: heráldicos, 
eclesiásticos, simbólicos, ornamentais, tipográficos, paisagísticos e mistos, 
pois estes englobam as temáticas detalhadas.

As coleções

Serão pesquisados os ex libris das coleções incorporadas ao acervo da Bi-
blioteca Nacional a partir de 1811. Não incluímos a coleção Real Biblioteca, 
pois esta tem um carimbo como ex libris. Porém, identificaremos os ex libris 
das coleções de Diogo Barbosa Machado, Cardeal Cunha e Coleção dos Li-
vros do Colégio de Todos os Santos, as quais integram o acervo da Real Bi-
blioteca e por isso serão incluídas no projeto.

A relação das coleções, por ordem cronológica, é a seguinte:
1 - Barbosa Machado (1770-1773);
2 - Cardeal Cunha (1783);
3 - Livros do Colégio de Todos os Santos (1790), confiscada;
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4 - Frei Mariano da Conceição Velloso (espólio, 1811);
5 - Manuel Inácio da Silva Alvarenga (espólio, 1815);
6 - José da Costa e Silva (1818);
7 - Conde da Barca (1819);
8 - Francisco de Melo Franco (1824);
9 - Marquês de Santo Amaro (1832);
10 - José Bonifácio de Andrada e Silva (1838);
11 - Pedro de Angelis (1853);
12 - Antônio Correia Lacerda (1853);
13 - Domingos José Gonçalves de Magalhães (1859);
14 - Felipe Lopes Neto (1872);
15 - Alexandre José de Melo Morais (1872);
16 - Manuel Ferreira Lagos (1873);
17 - Antônio José de Oliveira Barbosa (1874);
18 - Coleção de obras de Camões (1875);
19 - João Antônio Alves de Carvalho (1877);
20 - Rodrigo de Lima Felner (1878);
21 - Melo Morais (1878);
22 - Coleção de estampas de Goya (1878);
23 - Coleção Marqueses de Castelo Melhor (1879);
24 - Barão Rodolfo de Vasconcelos (1879);
25 - Conselheiro Francisco Octaviano de Almeida Rosa (1880);
26 - “Brasil pitoresco”, litogravuras de Victor Frond (1880);
27 - Conjunto de estampas sobre o domínio holandês no Brasil (1881);
28 - Visconde do Rio Branco (1881);
29 - Pedro de Alcântara Bellegarde (1881);
30 - José Gurgel do Amaral Valente (1882);
31 - Felipe Lopes Neto (1882);
32 - José Pedro Werneck Ribeiro de Aguiar (1882);
33 - José Rodolfo Marcondes do Amaral (1883);
34 - J. A. de Melo Morais (espólio, 1883);
35 - Miguel Navarro Canizares (1884);
36 - Marechal Henrique de Beaurepaire Rohan (1884);
37 - Salvador de Mendonça (1884);
38 - José Augusto de Saldanha Gama (1884);
39 - Pedro Paz Soldan (pseudônimo de Juan de Azona) (1884);
40 - Biblioteca do Chile (1885);
41 - Anales de la Universidad de Chile (1885);
42 - Franco de Sá (1885);
43 - João Antônio Alves de Carvalho (1886);
44 - Hidrographic Bureau, Washington (1887);
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45 - Vicente G. Quesada (1888);
46 - Biblioteca da Colômbia (1889);
47 - João Antônio Marques (1889);
48 - José Fernandes da Costa Pereira (espólio.1890);
49 - Biblioteca Fluminense (1890);
50 - Conselho do Estado (1891);
51 - Antônio José Vieira Leal (1891);
52 - Tereza Cristina Maria (1891);
53 - João Antônio Marques (1892);
54 - Joaquim Caetano de Melo. Quarenta e cinco estampas (1895);
55 - Comendador A. J. de Oliveira Barbosa (1895);
56 - Coleção Conde de Linhares (1895);
57 - Coleção Pimenta Bueno (1896);
58 - Estudos realizados durante a viagem de exploração do navio “Challenger” 

(1896);
59 - Ângelo Bertola e Juan Cañero (1897);
60 - Francisco Ramos Paz (1897);
61 - Coleção de artistas contemporâneos, com mil trezentos e quarenta e uma 

estampas (1897);
62 - Livraria Laemmert (1898);
63 - Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1898);
64 - Comissão do 4ºcentenário do descobrimento do caminho marítimo para 

as Índias (1898);
65 - Ministro Plenipotenciário do Brasil (1898);
66 - Dr. Mário de Alencar (1899);
67 - Dr. Horácio A. da Costa Santos (1899);
68 - Francisco Ramos Paz (1899);
69 - Francisco Rodrigues Paiva (1899);
70 - Álbum de adesões à Família Imperial Brasileira (1899);
71 - Coleção de seis volumes encadernados da correspondência ativa do Ge-

neral Carlos Frederico Lecór (1900).

A pesquisa é feita exaustivamente nos catálogos eletrônicos e nas fichas das 
Divisões de Obras Raras, Iconografia e Obras Gerais para a localização das 
obras pertencentes a cada uma das coleções, uma vez que, ao serem incor-
poradas ao acervo da instituição, são separadas e remetidas para as Divisões 
de Acervos Especiais ou do Acervo Geral. Ademais, quando encontramos ex 
libris em livros de determinada coleção em outra Divisão, verificamos se estes 
constam na Divisão de Obras Raras.

Ainda não temos uma estimativa do total de estampas das coleções que 
são objeto desta pesquisa, à exceção das existentes na Divisão de Iconografia: 
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cerca de 19 mil, as quais são preservadas como coleção e não como marca de 
propriedade.

Conclusão

O levantamento, localização e reunião dos ex libris a partir dos catálogos 
online ou das fichas dos diferentes acervos, ora em andamento, tem como 
objetivo localizá-los no acervo, identificá-los e fazer o levantamento historio-
gráfico deles.

Faz parte do nosso plano de trabalho:
• Organizar cursos de aperfeiçoamento para bibliotecários, nas áreas relati-

vas ao projeto, a fim de facilitar o trabalho de pesquisa;
• Listar e organizar os ex libris identificados no acervo da Divisão de Obras 

Raras;
• Encaminhar para o Laboratório de Digitalização da FBN o material orga-

nizado para a digitalização.
Simultaneamente à digitalização do material, começaremos a redação dos 

textos que farão parte da publicação: apresentação, resumo historiográfico, in-
formando sobre as marcas de propriedades existentes, seguido da organização 
do material para a publicação.

Divulgaremos os métodos e resultados nos canais de divulgação da BN/
PLANOR.

O produto desta pesquisa se constituirá em valiosa fonte de informação 
sobre o tema e certamente abrirá inúmeras possibilidades de estudo em outros 
campos do conhecimento.
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Resumo

Entre 1860 e 1889, no Brasil, num período de efervescência cultural, aparecem fre-
quentemente referências ao moderno e a obras que se distinguiam como modernas. No 
presente trabalho nos aproximamos tanto aos discursos críticos quanto às produções ar-
tísticas mais relevantes da época, para entender os diferentes usos e significados que teria 
tanto este termo, moderno, quanto seu derivado, Modernismo.

Palavras-chave: Modernismo. Moderno. Significados.

Abstract

Between 1860 and 1889, in Brazil, a cultural effervescence period, there were frequent 
references to the concept of modern as well as to works distinguished as modern. In this 
paper we aim to analyze both the critical discourses on the most relevant artistic produc-
tions of the time, in order to understand the different uses and meanings that this term, 
modern, had, as well as its derivative, Modernism.

Keywords: Modernism. Modern. Meanings.



“Que é que é moderno, qual o caracter do modernismo não é cousa fá-
cil de dizer e ninguém mesmo ainda o deffiniu”. Com essas palavras 

Domício de Gama enfrentava em 1889 a questão do moderno, partindo da 
premissa da impossibilidade de sua definição. Segundo esse autor, “caracteres 
do moderno, sim, cada um descobre diariamente, por miudas feições, por fa-
cetas microscopicas, por cantinhos singulares da alma que se revela” (GAMA, 
1889), mas o moderno se constituía como algo mais perceptível do que defi-
nível, como também afirma Peter Gay (2007, p. 23), que atribui ao moder-
no uma natureza cambiante e transitória, muito mais fácil de reconhecer ou 
exemplificar.

Por isso é comum ver diferentes obras artísticas, literárias, musicais defini-
das como modernas, percebidas claramente como diferentes, mas sem explici-
tar as caraterísticas que faziam delas algo moderno. Esse “algo moderno”, que, 
segundo Domício da Gama, ninguém tinha definido em 1889, é o principal 
objeto de estudo do trabalho desenvolvido na Fundação Biblioteca Nacional, 
graças ao inestimável apoio do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa.

O caráter indefinido e inapreensível faz com que a modernidade se con-
figure como um termo polissêmico que tem tantos usos e facetas, matizes, e 
diferenças, tantas vozes que falam a língua da modernidade, que se converte 
em um prisma que reflete a luz, provocando inumeráveis cores, inumeráveis 
pequenas modernidades. A nossa pequena modernidade se situa no Brasil Im-
perial entre 1860 e 1889, num período de efervescência cultural, preocupado 
em definir o que seria o pretendido moderno, e, para isso, nos aproximamos 
tanto aos discursos críticos quanto às produções artísticas mais relevantes da 
época, para entender os diferentes usos e significados que teria tanto esse ter-
mo, moderno, quanto seu derivado, Modernismo.

A modernidade como conceito resulta problemática, e não isenta de cono-
tações, tanto positivas, quanto negativas. Como bem aponta Blake (1998, p. 
11), o termo moderno, em sentido geral, se refere ao presente ou ao que é pró-
prio da época. Partindo da sua afirmação do caráter seletivo da utilização do 
termo moderno, podemos dizer que ainda usado com um caráter neutro ou 
descritivo, sempre seleciona certas características do presente opostas a outros 
períodos que, ainda sendo próprios do mesmo momento, são reconhecidos 
como restos do passado.

O termo moderno é um conceito tão amplo quanto discutido, no qual 
quase tudo pode ser contemplado. Por uma parte, a arte da própria época 
pode ser qualificada de moderna em oposição à anterior; a arte moderna é a 
produzida também na tradicionalmente definida como Idade Moderna, sem 
entrar na discussão das implicações e limites dessa periodização, e a inevitável 
ilusão, mas necessária como síntese, que nos traz; do mesmo jeito pode-se re-
ferir à arte contemporânea, moderna e pós-moderna; também, e dependendo 
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do autor, a modernidade nasce em algum ponto histórico que divide a His-
tória da Arte em Clássica e Moderna, relação que marca para Giulio Carlo 
Argan a arte europeia e americana do século XIX e parte do XX, quem situa o 
final do ciclo clássico no século XVIII, começando o moderno, já que, seguin-
do o Iluminismo, nas origens da cultura moderna, o artista não imita, mas 
transforma e interpreta a realidade; moderno também se constitui como a arte 
mais inovadora, em relação à arte predominante ou oficial, especialmente no 
século XIX confrontada à arte acadêmica, com um sentido mais transgressor e 
político, próprio do mundo acadêmico oitocentista. A existência do moderno 
estará inevitavelmente ligada à contraposição com o “antigo”, o “clássico” ou 
o “acadêmico”, em definitivo com o não moderno, do qual precisa, indefecti-
velmente, para existir.

Embora o moderno apareça desde a Antiguidade, o confronto se acentua 
desde a conhecida Querelle des anciens et des modernes, no século XVII francês, 
que gerou um amplo debate e manifestos em torno da concepção e relação 
com a Antiguidade. No Brasil, na década de setenta, assistimos a uma luta 
entre escolas, estilos ou visões sobre a arte, num momento em que o Realismo 
está muito presente, tentando se introduzir nos “ambientes oficiais”, e se con-
trapõe tanto como romantismo, quanto como decoração diante de uma arte 
expressiva moderna. A situação do momento é definida como uma luta, “se 
ha ainda como que uma indecisão desanimadora, essa indecisão não é senão 
aparente, não é senão contemporisadora,” já que, sem dúvida, para Ramalho 
Ortigão, o Realismo iria triunfar sobre o Romantismo, já que “só elle está na 
altura da sociedade que representa.”

Esse eterno confronto aparece refletido numa das caricaturas de Angelo 
Agostini na Revista Illustrada, em 1876, na qual aparecem o fotógrafo Insley 
Pacheco e o crítico Júlio Huelva numa luta de espadas, encarnando a luta 
entre o Idealismo e o Realismo respectivamente, que remete ao grande carica-
turista Honoré Daumier, que idealizou uma cena similar, Combat des écoles, 
L’idéalisme et le réalisme, publicada em Le Charivari, mais de vinte anos an-
tes, em 1855, no qual aparece a luta entre o Idealismo, representado por um 
nu clássico, corpo atlético, com lança, casco e paleta de pintor como escudo, 
mas marcadamente velho no seu rosto, o que indica seu caráter de escola qua-
se esgotada, enfatizado pelo uso de óculos, que denotam sua dificuldade para 
enxergar a realidade, frente ao Realismo, baixo, com roupas comuns e armado 
com paleta e pincel. Não será essa a última vez que Angelo Agostini toma 
referências artísticas europeias, pois na mesma página, dedicada a caricaturar 
o realismo, representa um pintor retratando um burro sentado numa cadeira, 
sob a legenda: “É precisso confessar que tem sua graça ver tirar do natural o 
retrato d’um burro”. Nesse desenho, Agostini traça um paralelo com a obra de 
Thomas Couture, A Pintura Realista, 1865, que apresenta o pintor sentado 
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sobre uma cabeça clássica, focado na cópia da cabeça de um porco, rodeado 
de elementos mundanos, como uma bota, um farol, uma garrafa, etc., substi-
tuindo os modelos de escultura e pintura que eram de se esperar no ateliê de 
qualquer artista.

Apesar de o moderno se relacionar com a civilização e o cidadão, com as 
modas, com o político ou com o social, precisamente a realidade e o modo 
de se relacionar com a natureza serão os principais eixos da modernidade. O 
Realismo, definido como a mais frágil de todas as escolas porque é a negação 
mesma do princípio da arte (REVISTA BRASILEIRA, 1879), provocou uma 
autêntica comoção e fortes reações, convertendo-se em ponto central das dis-
cussões sobre a modernidade. Oscila a crítica entre dois polos bem distantes. 
Se por uma parte vemos como é considerado a negação da arte, ou se consi-
dera que pouco “subsistirá, e com razão; não ha nella nada que possa seduzir 
longamente uma vocação poética”; por outra parte, consideram que o “realis-
mo, pondo o artista em communicação directa e immediata com a natureza, 
libertando-o de toda a superstição, de todo o fanatismo, de todo o respeito, 
de todo o espírito de escola e de seita, colloca-o evidentemente por esse facto 
no único caminho da arte” (ORTIGÃO, 1878).

Uma obra que, extraordinariamente, ilustra esse debate entre as escolas será 
O Gênio e a Miséria, de 1875, do escultor Cândido Caetano de Almeida Reis, 
definida como “talvez o maior sucesso que no Brazil se tem produzido quanto 
a estatuaria monumental tanto em concepção como em execução” (O ME-
QUETREFE, 1879). Nela, a crítica nota duas escolas na execução: “O Genio 
a escola antiga com o carateristico da estatuaria grega e a Miseria o producto 
mais completo da escola moderna realista” (O MEQUETREFE, 1879). Duas 
escolas em princípio opostas que aparecem reunidas numa obra extremamen-
te original, na qual a figura da Miséria gera opiniões opostas. Para uns é uma 
figura “exagerada e falsa nas proporções do corpo humano” (REVISTA MU-
SICAL, 1879), e definida como uma “composição phantastica e estrambótica 
que prova que o seu autor não tem mas que fazer” (AGOSTINI, 1879, p. 8). 
Ao contrário, para outra parte da crítica na figura da Miséria, necessariamente 
realista, “é que o esculptor mostrou o que vale; já no gesto, já na attitude, já 
na musculatura, já n´esse grandioso que a esculptura nunca poderá renunciar 
a que é uma das condições essenciaes da arte” (REVISTA MUSICAL, 1879).

O moderno também se usará, em relação com a realidade e a natureza, 
como oposição à Academia de Belas Artes, definida como a contemplação 
ritual do passado,

a veneração do cânon inviolável das convenções plásticas dos antigos, distraindo 
o espírito dos artistas do espetáculo ensinador da natureza, era a lição tirânica de 
como viam, contrapondo-se ao ensino intuitivo e natural de como vedes; era o 
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academismo, em suma, com todas as suas modestas ambições de corrigir a cena 
das coisas (VALLE, 2013, p. 130).

Por isso os artistas, do mesmo modo que na Europa, deviam procurar seus 
temas dentro da natureza e da realidade, e também nos temas que tradicional-
mente a “grande pintura”, a pintura histórica e os temas mais nobres deixavam 
de fora, como os trabalhadores e operários. Como exemplo de tudo o que um 
artista moderno não devia fazer, Ramalho Ortigão define uma doença anti-
moderna, a cabanelite. Era essa uma enfermidade “na massa do sangue” cau-
sada pelas influências, tão frequentemente criticadas, da Academia, Instituto 
e da Administração de Belas Artes, convertendo-se em uma “enfermaria” para 
pintores, e não por falta de talento. O trabalho do artista cessa no momento 
em que essa comoção é conseguida, quando “feriu de um modo rápido e pro-
fundo a atenção do espectador. Tudo quanto daí por diante se acrescente ao 
quadro, é obra de joalheiro, do embutidor ou do retórico, nunca do artista” 
(ORTIGÃO, 1945, p. 129-130).

Dentro das poucas referências sobre o estilo moderno, é realmente interes-
sante uma pequena crítica literária sobre Os Maias, de Eça de Queiroz, na qual 
Mariano Pina traça uma semelhança entre literatura e arte, atribuindo aos 
tipos que aparecem nesse livro, “expressão escripta de toda a arte moderna”, 
uma “plástica dos seus melhores typos são obras-primas de esculptura” que 
têm o desenho e colorido de Meissonier e de Fortuny e a poesia e o sentimen-
to de Corot e Millet (PINA, 1884, p. 67).

Os artistas considerados modernos no Brasil, como assinala Camila Da-
zzi, se encontravam entre os jovens artistas do final de 1880. Artistas como 
Henrique e Rodolpho Bernardelli, Rodolpho Amoêdo, Modesto Brocos, 
Pedro Weingärtner e Belmiro de Almeida “eram vistos como os iniciadores 
de uma moderna escola brasileira de arte, o que ocorria não somente em 
razão do aspecto inovador das suas obras, mas igualmente da própria ima-
gem de artistas modernos que deles se difundiu e que eles sabiam adotar” 
(DAZZI, 2012, p. 87-124).

Na crítica destacam-se especialmente Rodolfo Bernardelli e Aurelio de Fi-
gueiredo. Rodolfo Bernardelli foi quem, segundo França Junior, proclamou 
a revolução, fato do qual nasceu a escola a que o artista estava ligado, indo 
contra as velhas tradições acadêmicas, preocupadas em representar Antinoos, 
Venus, Apollos, Bacos, Dianas, Faunos, seguindo as diretrizes gregas, que re-
presentavam a realidade não como era senão como devia ser, criando assim 
uma arte convencional, cheia de regras próprias, que não deixavam prosperar 
a arte moderna, cujo objetivo tinha que ser representar só o que é belo, e isso 
só podia ser o verdadeiro. Seguindo esse pensamento, valoriza a obra Cristo 
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e a Mulher Adúltera pela “verdade com que soube esculpir as duas figuras do 
grupo em todos os seus detalhes” se preocupando com o que os artistas ante-
riores não tinham se preocupado (FRANÇA JÚNIOR, 1885). Segundo ou-
tro jornal, esse grupo escultórico inaugurou uma nova era para a escultura no 
Brasil, já que até esse momento só haviam existido reproduções de modelos 
clássicos, seguindo a arte grega, que só representavam o belo plástico, mas que 
não se preocupavam com os elementos próprios da arte moderna: a animação, 
a vida e a expressão (O PAIZ, 1885).

Aurelio de Figueiredo apresentava excepcionais qualidades artísticas, desta-
cando seu amor pelo trabalho e seu talento reformador e poderoso, mas o que 
fazia dele um artista verdadeiramente moderno era o fato de ele não se preo-
cupar com a chamada escola clássica italiana, além de não tratar de assuntos 
místicos e religiosos, e tratar muito menos que outros artistas brasileiros das 
alegorias. Segundo a Gazeta da Tarde,

Longe de deixar-se prender nas rêdes esphaceladas da velha escola sacra, elle en-
verada pelos mais verdejantes atalhos da arte moderna, e, sem cahir nos exageros 
proprios da nascente escola, alcantila não obstante os vôos de sua inspiração aos 
galarins dos novos idèaes. (1883).

Todos esses discursos sobre a modernidade se articulam em torno de algu-
mas publicações como Notas de viagem. Paris e a exposição universal de 1878, 
de Ramalho Ortigão, publicado em 1878; A arte brasileira, de Luis Gonzaga 
Duque-Estrada, de 1888; Belas artes, estudos e apreciações, de Feliz Ferreira, 
publicado em 1885. Mas a principal fonte de informação será a imprensa 
da época, destacando jornais como A Actualidade, A Illustração, A Nação, A 
Reforma, Carbonario, Correio Mercantil, Diário do Brazil, Diário do Rio de 
Janeiro, Gazeta da Tarde, Gazeta de Noticias, Jornal da Tarde, Ministerio do 
Império, O Cruzeiro, O Paiz, O Portuguez e a Revista Illustrada, entre outras, 
que nos levam pelos caminhos da modernidade.
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Resumo

O projeto De musas e sereias: a presença dos seres que cantam a poesia quer responder a duas 
questões principais: como os escritores brasileiros, notadamente os poetas, vêm lidando 
com as musas? E qual é o destino das sereias nas letras do Brasil? Urge entender como 
cada mensagem – musal e sirênica – aparece ao longo dos anos, a fim de chegarmos a 
uma compreensão trans-histórica daquilo que temos chamado Poesia. Este trabalho apre-
senta um panorama dessa relação.

Palavras-chave: Musa. Sereia. Literatura brasileira. Poesia.

Abstract

The project From muses and sirens: the presence of beings singing poetry wants to answer 
two main questions: how the Brazilian writers, especially poets, have been dealing with 
the muses? What is the fate of the sirens in the poetry of Brazil? It is important to un-
derstand how each message - of muses and of sirens - appears over the years in order to 
reach a trans-historical understanding of what we have called Poetry. This study presents 
an overview of this relationship.

Keywords: Muse. Siren. Brazilian literature. Poetry.



Desde que Ulisses narrou o famoso canto das sereias na Odisseia de Ho-
mero, esses seres cantores ocupam um espaço importante no conheci-

mento popular, nas artes e no pensamento teórico. As musas, fonte inspira-
dora de um tempo em que os poetas cantavam, não tiveram tanta sorte: seu 
poder esmoreceu na civilização da palavra escrita. Perderam o domínio da 
inspiração já que o poeta herda o poder do encanto. Filhas de Mnemósyne, 
estudar as musas é mergulhar na memória cultural. É fazer da literatura uma 
forma de conhecimento. Às sereias cabe outro destino. Seres matriarcais de-
tentores de um canto que não cessa, que se transforma para se manter vivo na 
cultura como elemento poético, elas representam uma voz que ainda não se 
humanizou por completo.

O canto das sereias fala dele mesmo, narra que alguém está cantando e sen-
do cantado. A sereia nos fornece verbo, melodia e voz, restituindo a memória 
do útero materno. O canto corresponde àquilo que queremos e precisamos 
ouvir. Por esse situar de um indivíduo no mundo, o canto revela a eficácia da 
arte do poeta. Como resistir a tamanha força de atração? Não é à toa que as 
sereias tenham sido domesticadas. Elas perderam a palavra. O aspecto narrati-
vo foi eliminado. Do mito dos pássaros narradores ao confinamento na fábula 
e na lenda da mortífera beleza da mulher-peixe, restou-nos o grito de alerta 
das sirenes.

Sendo a musa a fonte da mensagem poética (por guardar o relato absoluto 
da história a ser transmitido apenas ao poeta) e a sereia a portadora do canto 
audível aos ouvidos humanos comuns, caberia perguntar qual o destino das 
sereias na poesia brasileira e como os poetas vêm se relacionando com a musa 
– do Barroco ao contemporâneo?

Do Brasil colônia, destacamos o soneto de Gregório de Matos (1623-1696) 
“A hum Fulano da Sylva excelente cantor, ou poeta”. Já na primeira parte, o 
poeta evoca a mitologia grega e louva os dotes de certo Fulano. E iguala-se ao 
deus Apolo oferecendo a lira de Orfeu a Sylva.

Pois o Silva Arião da nossa foz
Dessas sereias músicas do mar
Suspende os cantos, e emudece a voz

Temos ainda a transferência dos atributos de Orfeu para o Fulano: a lira 
cujo som comovia até as pedras. E a transformação do Fulano da Sylva em 
Silva Arião (músico e poeta lírico de Lesbos). Se Orfeu silenciou as sereias, 
como no episódio em que elas tentaram a tripulação de Jasão, o “Silva Arião 
da nossa foz [...] emudece a voz”. Orfeu agora disputa com Sylva a qualidade 
sonora. Gregório parece antecipar as apropriações de equilíbrio neoclássico 
que ocorrem logo em seguida na nossa historiografia literária. Por exemplo, a 
menção à lira como parceira do poeta e o uso da mitologia. É ainda Gregório 
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de Matos quem, noutro poema, faz referência a musas “como mofas com riso 
e algazarras” que “se souberas falar, também falaras, / também satirizaras, se 
souberas / e se foras poeta, poetizaras”.

Chegando ao Arcadismo, com Tomás Antonio Gonzaga (1744-1810) a 
musa é personificada no ideal da mulher amada: Marília de Dirceu. Ela é a 
inspiração. Vejamos um trecho da “Lira XI”:

[...]
Anima pois, ó Musa, o instrumento,
Que a voz também levanto,
Porém tu deste muito acima o ponto,
Dirceu não sobe tanto:
Abaixa, minha Musa, o tom, qu’ergueste;
Eu já, eu já te sigo.
Mas, ah! vou a dizer Herói, e Guerra,
E só MARÍLIA digo.

Não é gratuito que a palavra MARÍLIA seja escrita com todas as letras 
em maiúsculo, destacando-se no texto. Após sua aparição, a importância da 
musa, que começou o poema sendo evocada nos moldes clássicos, a fim de 
assoprar no clarim, é revista. Bem como sua função de inspirar. A presença de 
Marília permite o ajuste da cadência entre o amante e a musa, já que até então 
o tom da lira não se ajustava à voz de Dirceu: “[...] Ah! Sim, agora/ Meu canto 
já se afina:/ E a humana voz parece que ao som delas/ Se faz também divina”.

Enquanto a Musa deixa de ser evocada nos moldes clássicos, as sereias rea-
parecem no Romantismo: seja “A mãe d’água” de Gonçalves Dias (“É a mãe 
d’água traidora,/ Que ilude os fáceis meninos,/ Quando eles são pequeninos/ 
E obedientes não são;”), seja assombrando e seduzindo Álvares de Azevedo 
(“Se teus cílios de sereia/ Te dão um ar de peregrino”). Destacamos desse 
período o final do “Canto Segundo” de Guesa errante, de Sousândrade (1833-
1902). Em meio à degradação da natureza amazonense, as sereias são as guar-
dadoras da memória dos grandes tempos, dos famosos guerreiros, entre os 
quais o Guesa se pronuncia tal e qual um Ulisses narrador: “– Eu sou qual este 
lírio, triste, esquivo,/ Como esta brisa que nos ares erra”.

Falam do rio... como voz das chamas 
De uns lábios, que beijar sua pátria areia 
Vem a desoras... cândida sereia, 
Quão formosas memórias não reclamas!

De cruéis a cândidas, banhando-se nas lendas do Amazonas, as sereias 
surgem como “uma linda mulher, esquiva e rara”, no poema “A Iara”, do 
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parnasiano Olavo Bilac (1865-1918) – “Vive dentro de mim, como num 
rio,/ Uma linda mulher, esquiva e rara,/ Num borbulhar de argênteos flocos, 
Iara/ De cabeleira de ouro e corpo frio” – e chegam ao Modernismo pós-1922 
transformando-se a serviço das intenções poéticas. Mas sempre mantendo o 
oral e o aquático como características evocadas.

Em “Os amantes marítimos”, de Murilo Mendes (1901-1975), as sereias 
aparecem impregnadas do mito mariano cristão, e em “Quichimbi sereia ne-
gra”, de Jorge de Lima (1893-1953), da mitologia africana.

O mar põe familiarmente os braços na amurada
A amorosa Maria senta-se no banco de coral
Soletra estrelas de quatro folhas
Lança a âncora do carinho
No coração de Pedro, o imediato.

Cantada por Murilo Mendes, a “amorosa Maria” sentada no banco de coral 
à espera do pescador Pedro fortalece a resignação cristã. No entanto, a referên-
cia ao coral e à cabeleira solta sugere ao leitor atento a mistura de referências 
com a Iemanjá africana. No Brasil, os fios que tramam o mito estão a serviço 
da antropofagia poética. Ao invés da sereia europeia que atraía para a morte, 
Iemanjá – a mãe que cuida. No lugar dos longos cabelos dourados e dos olhos 
azuis, a índia Iara – prima de Iracema.

O poema de Jorge de Lima, por sua vez, completa o desenho da fusão entre 
as três matrizes:

Quichimbi sereia negra
bonita como os amores
que tem partes de chigonga
não tem cabelos no corpo,
é lisa que nem muçum,
é ligeira que nem buru
não tem matungo e é donzela,
ao mesmo tempo pariu
jurará sem urucaia.
[...]

A mudez de Quichimbi diante do horror da escravidão é adornada de 
espuma. Ela personifica a própria navegação africana e aponta o mar como 
berço e cemitério de corpos e almas. Donzela que pariu, Quichimbi evoca a 
Maria cristã reforçando o intercâmbio entre os mitos. Mais próxima do pei-
xe-serpente do que da mulher-peixe da tradição, Quichimbi assiste “as terras 
mudar de dono/ o mar servindo de escravo/ ao homem branco das terras”. 
Sereia africana, ela não se encaixa nem nos moldes das sereias greco-romanas, 
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nem na mãe d’água amazônica. Ao invés da mistura de contrastes, temos fu-
sões e convivências.

Da MPB contemporânea vem um exemplo em “A novidade”, cantada por 
Gilberto Gil. Apresenta-se a tragédia de ser sereia num “mundo tão desigual”: 
“Alguns a desejar seus beijos de deusa/ Outros a desejar seu rabo pra ceia”. En-
tre “o feliz poeta e o esfomeado”, a sereia como símbolo de nossas discrepân-
cias sociais. Ela não narra mais nada. Ela é símbolo de um problema social.

A novidade veio dar à praia
Na qualidade rara de sereia
Metade, o busto de uma deusa maia
Metade, um grande rabo de baleia

A novidade era o máximo
Do paradoxo estendido na areia
Alguns a desejar seus beijos de deusa
Outros a desejar seu rabo pra ceia

São novos tempos. As lutas por liberdades individuais agregam poder às 
reivindicações feministas contra o adágio que diz: “às mulheres convém o si-
lêncio”. No poema “Sereia a sério”, de Angélica Freitas, enfrenta-se essa tarefa 
de denunciar o machismo no tratamento dado às sereias. Para narrar as atro-
cidades sofridas pela mulher (“bípedes femininas”), o poema evoca a Pequena 
Sereia do conto de Hans Christian Andersen. Ela quer sair das águas para 
obter o amor do príncipe humano. Finalmente, ser mulher por completo. 
Tornar bela a parte monstruosa. “São duros os procedimentos [...] a sereia pisa 
em facas quando usa os pés”, diz o poema.

o cruel era que por mais bela
por mais que os rasgos ostentassem
fidelíssimas genéticas aristocráticas
e as mãos fossem hábeis
no manejo de bordados e frangos assados
e os cabelos atestassem
pentes de tartaruga e grande cuidado

a perplexidade seria sempre
com o rabo da sereia

A crueldade exposta no poema de Angélica só encontra precedente no 
quadro L’invention collective, de Rene Magritte (1898-1967). A impactante 
imagem de uma sereia invertida é o ápice do progressivo silenciamento das 
sereias e do feminino. A mulher servindo apenas como estereótipo à ordem 
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patriarcal. “Em troca deixa-se algo/ a voz, o hímen elástico”, diz o poema. 
Se for para renunciar a alguma parte, a cabeça deve ser eliminada, o saber 
poético. A sua boca de peixe é muda. O destino das sereias segue a histórica 
interdição à voz das mulheres. E quem as leva a sério?

No “Manifesto Antropófago” (1928), Oswald de Andrade (1890-1954) 
afirma que “só podemos atender ao mundo orecular” (a orelha como oráculo). 
Valorizar a voz, o ouvido, o conhecimento oral. Perceber esses movimentos 
culturais nos ajuda a chegar a uma compreensão trans-histórica daquilo que 
temos chamado de poesia, de vida. Cabe ao leitor ver com olhos livres e ter 
ouvidos de ouvir.

Para ilustrar esse movimento, invoco as sereias paraibanas. No convento de 
Santo Antonio e igreja de São Francisco na capital da Paraíba, cidade que se 
desenvolveu entre o rio e o mar, sereias ornam os altares barrocos da capela do 
Santíssimo Sacramento. Esses raros entalhes no templo cristão recuperam a 
figura clássica da sereia como símbolo funerário: guardam o corpo de Cristo. 
Elas se aliariam às figuras bíblicas para incutir temor aos fiéis que ousassem se 
deixar seduzir pelas belezas do mundo em detrimento de Deus. Mas também 
apontam para a mestiçagem e a potência sincrética de nossa cultura. Essas 
sereias paraibanas mostram que o mito resistiu aos exorcismos.

Luiz da Câmara Cascudo as descreveu no artigo “As sereias na casa de 
Deus” na edição de 5 de abril de 1952 de O Cruzeiro: “cabeleira em concha, 
o cinto venusino abaixo dos seios, uma volta de flores na altura do ventre 
e o longo corpo ictiforme volteando como ornamento e moldura”. Cada 
elemento mereceria uma análise particular. O pesquisador rejeita a égide se-
dutora em prol do símbolo funerário, para interpretar as sereias paraibanas. 
Cascudo percorre três séculos antes da Igreja de Cristo buscando explicar a 
relação das sereias com a morte, num tempo em que elas ainda eram seres 
alados e barbados.

Desde que Ulisses narrou o famoso canto das sereias na Odisseia de Homero, 
esses seres cantores ocupam um espaço importante no bestiário popular, nas 
artes e no pensamento crítico. Seres matriarcais detentores de um canto que não 
cessa, que se transforma para manter-se vivo na cultura como elemento poético, 
as sereias são portadoras do canto audível aos ouvidos humanos comuns. Com 
o tempo o aspecto narrativo foi eliminado. O rabo de peixe e a beleza física sur-
gem na transformação do mito em lenda na Idade Média. Aliás, nesse período 
o uso moral dos animais era algo corriqueiro e a arte escultórica fez grande uso 
das sereias, como mostra Louis Réau (1961), entre outros. Elas se aliariam às 
figuras do Velho e do Novo Testamento para advertir os fiéis que mantivessem 
temor a Deus – causa primeira e destino de tudo. Criaturas híbridas, para o 
Cristianismo, elas significavam também a alma dividida entre os dois mundos e 
o mal na sua ambiguidade: sedução e pecado.
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O fato é que a beleza calcada em elementos clássicos, aliada à morte, re-
forçou a inibição das potencialidades essencialmente vocais que tais seres de-
tinham. Ou seja, a sereia bela fisicamente é símbolo da ideologia que tem 
na mulher a perdição do homem. Fonte de luxúria e sedutoras a serviço das 
condutas impuras, as mulheres passaram a ter suas representações ligadas ao 
mito. Aliado a isso, a ênfase no aspecto físico em detrimento da voz impõe a 
ordem de calar as mulheres que cantam: belas por fora e terríveis por dentro. 
A voz de alguém cantando indica que há um indivíduo de carne e osso exis-
tindo. É essa unicidade que assustava grande parte dos pensadores e religiosos 
medievais e assusta ainda hoje.

Cascudo destaca que as sereias estão em outras igrejas católicas e cita, entre 
outras, os capitéis do mosteiro do Salvador de Travanca (Amarante-Portugal), 
e diz desconhecer a presença delas em outras igrejas brasileiras. Porém, perto 
da Paraíba, em Recife (PE), sereias guardam a entrada na igreja de São Pedro. 
Mas ficam do lado de fora, sem entrar. Daí a raridade das sereias paraibanas.

A presença das sereias na casa cristã paraibana quer falar de amálgama, de 
sincretismo, bem como do erotismo estético que caracteriza a nossa barroca 
mobilidade cultural. Fica a questão: as sereias, mesmo quando parecem con-
vidar à morte, não estariam convidando à vida, via convite ao risco e pela 
memória cantada? Não é essa a memória que julgamos perdida na cultura 
brasileira sempre disposta à novidade em detrimento do novo? Para usarmos 
expressões caras a Adorno leitor de Homero. Por sua vez, ao escrever que “as 
sereias têm uma arma ainda mais terrível que o canto: seu silêncio”, o narrador 
de Kafka está se referindo às modernas narrativas vazias de experiências narrá-
veis, à desistência e/ou impossibilidade de narrar diante do horror da guerra, 
do progresso vazio. O esclarecimento matou o mito. E as sereias, forças de 
dissolução, indicariam a arte como forma de conhecimento.

Perder-se. Eis o infinito sirênico. Perder-se entre os detalhes da fauna e da 
flora tropicais e dos frutos regionais que inspiraram os artistas a decorar a joia 
barroca paraibana com cajus, abacaxis e sereias. As sereias paraibanas estão 
no meio, entre o rio e o mar, na travessia pré-pós sereísmos, na experiência 
das misturas, dos encontros desimpedidos de proibições morais e religiosas. 
Cambiantes, moventes, elas são algo novo, o enigma, o centro motor da pos-
sibilidade que temos da invenção do Brasil. É deste modo que as sereias parai-
banas – Iaras? Marias? – tão mal conservadas, gastas pelo tempo e pelo descaso 
humano, banhadas pelo sol tropical que ilumina seus detalhes em ouro (de 
Oxum?), resistem e deixam de serem exóticas, excêntricas, para ser signo de 
uma ética nacional.
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Resumo

O presente texto pretende refletir acerca da importância do acervo de incunábulos – 
livros impressos até 1500 – da Fundação Biblioteca Nacional. Para tal, levaremos em 
conta o contexto de transição dos livros manuscritos para os livros impressos e a forma e 
o conteúdo das primeiras obras impressas. Vale ressaltar que a Fundação Biblioteca Na-
cional possui 216 exemplares de incunábulos, sendo, grande parte deles, obras oriundas 
da Real Biblioteca.

Palavras-chave: História. Livros. Manuscritos. Impressos. Biblioteca Nacional (Brasil).

Abstract

This paper aims to reflect about the importance of the incunabula – printed books until 
1500 – of the National Library Foundation. For this, we’ll try to think about the context 
of transition from manuscript books to printed books and the form and content of the 
first printed works. It is important to say that the National Library Foundation has 216 
copies of incunabula. Many of them are books coming from the Royal Library.
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O fim do século XV e o início do século XVI testemunharam o advento 
de uma das mais importantes mudanças no universo da leitura: a in-

venção da imprensa de tipos móveis, que paulatinamente substituiu o texto 
manuscrito. É atribuído a Johannes Gutenberg o feito de fabricar mecanica-
mente a chamada Bíblia de 42 linhas, por volta de 1452, na cidade de Mo-
gúncia, atual Mainz, na Alemanha. Tal obra é tida como o livro inaugural 
dos tipos impressos. Da Bíblia de 42 linhas, teriam sido impressas por volta 
de 180 cópias, sendo 45 em pergaminho e 135 em papel. A meta desse pri-
meiro impressor era criar uma impressão com letras tão belas quanto as ma-
nuscritas e que parecesse formalmente com as obras comercializadas no pe-
ríodo. Os exemplares da bíblia de Gutenberg foram, assim, ilustrados à mão 
(de maneira bastante luxuosa ou mais sóbria), fazendo com que cada cópia 
se tornasse única. O uso de caracteres metálicos móveis era uma técnica co-
nhecida na China desde, pelo menos, o século XV. Entretanto, na Europa, 
com Gutenberg, os caracteres teriam sido aperfeiçoados na sua composição, 
sendo fabricados com liga de chumbo, estanho e antimônio (BUESCU, 
1999, p. 13), o que expandiu a técnica e impactou a produção de livros no 
Ocidente, fazendo com que a produção da oficina de Gutenberg fosse apon-
tada, por conta disso, como precursora.

Os livros impressos em sequência da referida bíblia receberam, no século 
XVII, o nome de incunábulos, palavra de origem latina que significa berço 
(PINHEIRO, 1998). Ou seja, são chamados incunábulos, por convenção, os 
livros impressos até 1500, embora se tenha consciência de que a data não é 
determinante, mas sim as características do impresso. A grande particularidade 
dos incunábulos, como o caso citado de Gutenberg, é que eles buscaram 
dar continuidade às produções dos escribas, assim, imitavam o formato 
e o conteúdo dos manuscritos. A Divisão de Obras Raras da Fundação 
Biblioteca Nacional, localizada na cidade do Rio de Janeiro, possui, segundo 
o levantamento de 1998, 216 incunábulos (BIBLIOTECA NACIONAL, 
2000). O mais antigo é uma edição da Bíblia de Mogúncia, impressa por Fust 
e Schoeffer, em 1462, da qual existem menos de 50 exemplares no mundo. 
Tal bíblia foi impressa na mesma oficina de Gutenberg, mas quando ele já não 
era mais sócio.

Os incunábulos do acervo da Biblioteca Nacional são, na maioria, obras 
de autores clássicos, como Sêneca, Cícero, Aristóteles, dentre outros; obras 
religiosas, como bíblias e missais, e literatura vernácula, como obras de as-
tronomia e textos pedagógicos de monarcas. Tais livros, como os manuscri-
tos, foram compostos, na sua maioria, com letras góticas e várias iluminu-
ras. Possuem as inscrições incipit (que significa aqui começa), explicit (que 
significa aqui termina e traz informações no final dos livros, que, por vezes, 
apresentavam o autor e o título da obra) e colofão (que significa traço final e 
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traz informações sobre o autor e o título da obra, além de indicação do local, 
impressor e data de publicação). O acervo da Biblioteca Nacional é composto 
tanto por textos compactos quanto por grandes formatos (in-fólio), ambos 
com largo uso de abreviaturas, de xilogravuras e com os textos dispostos em 
duas colunas. Essas obras, na maioria, não são paginadas e não trazem folha 
de rosto, mas possuem emprego de glosas, registros, assinaturas e reclamos. 
Grande parte do acervo é formada por textos em latim (BIBLIOTECA NA-
CIONAL, 2000), o que demonstra que os impressos posteriores a Gutenberg 
tentaram continuar o modelo estético fornecido pelos livros manuscritos.

Para entender melhor o contexto de produção dos incunábulos e a impor-
tância do advento da imprensa, vale lembrar que os textos manuscritos eram 
confeccionados tanto como peças soltas quanto organizadas em formato de 
livro, e demandavam altos custos de produção. Tais manuscritos possuíam 
como suporte material, principalmente, o pergaminho: material amplamente 
difundido desde o século V. O pergaminho provinha da pele do carneiro ou 
da cabra. De uma pele cortavam-se, geralmente, dezesseis folhas. O trabalho 
para preparar a pele não era simples; depois de colocada em solução de cal 
(para tirar a gordura), devia ser secada, esfregada e polida. Ou seja, a dificul-
dade de preparo e de quantidade do suporte material era o primeiro fator que 
agregava valor material à produção de livro. A escassez de pergaminho era 
tanta que, muitas vezes, os copistas usavam técnicas de abreviaturas, o que 
permitia escrever mais em pouco espaço – fato do qual reclamaram os leitores 
do século XVI (MARQUES, 1971, p. 175).

O que fazia acrescentar ainda mais os custos era que, além do preparo 
do suporte e das habilidades dos copistas e escritores, um texto manuscrito 
requeria um artista talentoso que

depois de riscar com um lápis aquilo a que chamamos de mancha, (o espaço 
destinado às letras) e as linhas, tomando o raspador numa mão e a pena de ave 
na outra, traçava minuciosamente os caracteres, deixando em claro as iniciais e o 
espaço para as decorações. Outro artista vinha encher esses espaços em branco de-
senhando grandes iniciais muito enfeitadas a vermelho, azul, verde, por vezes ouro 
e prata; outro, ainda pintava ornamentações, em certos casos pequenos quadros 
do assunto relacionado com o texto (SARAIVA, 1950, p. 76).

A sofisticação devia-se ao fato de que, nos tempos anteriores à consolidação 
da imprensa, os livros eram considerados muito mais artigos de luxo do 
que veículos de saber. Por eles eram pagos altos valores, de forma que só as 
instituições poderosas ou altas personalidades logravam organizar livrarias 
(SAMPAIO, 1929, passim). O custo desse trabalho habilidoso e a referida 
escassez de material levavam a que o livro fosse considerado “não só um 
veículo privilegiado da transmissão do saber, mas também um objeto de 
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alto valor material, a que se emprestava o requinte próprio da obra de arte, 
graças à conjugação de esforços entre copistas, calígrafos e iluminadores” 
(ANSELMO, 1997, p 12). Determinar o custo que tinha o livro para a época 
é, todavia, bastante complicado, pois o preço desse era variado, sendo os mais 
caros, geralmente, grandes Bíblias e volumes glosados. Para se ter uma ideia 
dos custos dos livros, a consideração de José Saraiva é bastante elucidativa:

um bispo do Porto em 1269 deixou ao tesoureiro do cabido 50 maravedis para 
comprar um Código legal, e outros 50 maravedis a um sobrinho para comprar 
umas Decretais. Para dar uma ideia destes preços lembramos que, segundo uma 
lei de tabelamento promulgada dezesseis anos antes, um maravedi era o preço de 
quatro carneiros vivos, ou um porco grande; três maravedis era o preço de um boi 
dos melhores. Assim cada um dos livros a que se refere o testamento do citado 
bispo valia tanto aproximadamente como 17 bois; ou 50 porcos; 200 carneiros 
(SARAIVA, 1950, p. 79).

Embora o relato descrito seja do século XIII, não se pode recusar o valor 
oneroso do livro mesmo que os preços tenham caído até o início do século 
XVI. Nesse sentido, a invenção da imprensa possibilitou a facilitação da 
circulação e do manuseio, bem como barateou os custos da produção dos 
livros, graças ao principal material utilizado nas impressões: o papel. Para a 
historiadora portuguesa Ana Isabel Buescu, sem o papel não teria sido viável a 
aparição e difusão da imprensa, pois o pergaminho, suporte por excelência da 
escrita manuscrita, não era adaptável à impressão (1999, p. 13).

No fim do século XIV e no século XV, o uso do papel se expandiu 
consideravelmente até mesmo no tipo manuscrito, mas, apesar das 
potencialidades do papel em algodão, o pergaminho, por sua durabilidade 
maior, não deixou de ser utilizado durante um bom tempo. Não são raros 
os casos de incunábulos produzidos em pergaminho, pois “o seu aspecto 
algodoado e fungível” do papel “relegava-o para a conservação de textos de 
importância secundária” (ANSELMO, 1997, p. 11). Deve-se ter em mente 
que os incunábulos circulavam entre os restritos canais dos manuscritos e 
tentavam manter a aparência desses, mas com a novidade de conseguir 
reproduzir um número maior de cópias num período mais curto. Ou melhor, 
de início, as obras impressas não tinham como objetivo substituir o tipo 
manuscrito, mas produzir uma quantidade maior de textos com mesmos 
padrões estéticos dos manuscritos, a saber, o tipo de letra, as iluminuras, a 
organização do texto, entre outros.

Levando isso em consideração, mesmo pesquisadores como Elizabeth 
Eisenstein, que chega a considerar as transformações decorrentes da invenção 
técnica da impressão como “revolução cultural”, chama a atenção para o fato 
de que a mudança de “transmissão mediante cópia manual e mediante cópia 
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impressa não pode ser percebida sem a travessia mental de vários séculos” (1998, 
p. 12). O pesquisador da história da leitura, Roger Chartier, nesse sentido, 
defende que é errôneo considerar, como fazem muitos historiadores ocidentais, 
apenas pelos padrões gutenberguianos, “a relação entre impressão, publicação 
e leitura”, pois a invenção de Gutemberg não resultou necessariamente na 
“criação de um grande conjunto de leitores” (2000, p. 19). Para ele, embora 
ela seja de “fundamental importância, não é a única técnica capaz de assegurar 
a disseminação em grande escala de textos impressos” (2000, p. 20).

No que diz respeito aos aspectos formais, pode-se dizer que não houve 
uma modificação considerável entre manuscritos e incunábulos, pois 
“quando se coloca uma cópia manuscrita tardia de um dado texto ao lado 
de uma das primeiras versões impressas, a tendência é achar que não houve 
mudança alguma, muito menos uma mudança abrupta ou revolucionária” 
(EISENSTEIN, 1998, p. 36). Ou seja, os primeiros impressos procuraram 
copiar um determinado manuscrito da forma mais fiel possível. O texto 
impresso, nos seus primórdios, portanto, não fez mais do que fixar e difundir 
um modelo já existente na cultura manuscrita, tendo a cópia manual 
sobrevivido fortemente, até o século XVIII, “embora durante muito tempo 
se tenha acreditado numa ruptura total entre uma e outra” (EISENSTEIN, 
1998, p. 9). A grande contribuição da imprensa foi a reprodução de cópias 
idênticas de um mesmo texto, algo impensável no tempo dos copistas.

Do mesmo modo, o comércio do livro impresso manteve-se, de início, 
dentro dos estreitos canais do livro manuscrito. Assim, os primeiros livros 
impressos buscaram atender a uma demanda já existente, com a fabricação, 
prioritariamente, de livros religiosos, como bíblias, livros litúrgicos 
(breviários, missais, livros de horas), hagiografias, etc., em língua latina e 
vulgar. Além desses, imprimiam-se gramáticas e alguma literatura profana 
(VERGER, 1999, passim). Os pesquisadores franceses Henry Jean-Martin 
e Lucien Febvre consideram que os primeiros impressores e livreiros 
trabalhavam visando ganhos materiais garantidos, assim, os “livreiros do 
século XV aceitavam financiar a impressão de um livro apenas se julgassem 
poder vender um número suficiente de exemplares em um prazo razoável”. 
(FEBVRE; MARTIN, 1992, p. 356).

Como o próprio lugar de origem dos incunábulos da Biblioteca Nacional 
demonstra, pode-se dizer que as primeiras obras impressas tiveram três focos 
regionais principais, a saber, os atuais territórios da Alemanha e da Itália e 
a Península Ibérica. Uma possível explicação para tal é que, nos núcleos da 
Alemanha e da Itália, o número de clérigos criava uma considerável demanda 
tanto por obras religiosas quanto por obras clássicas. Nesse caso, explica-se 
também a quantidade de obras em latim. Já na Península Ibérica, o número 
de judeus deve ser considerado, uma vez que “os leitores nas comunidades 
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hebraicas eram numerosos, pois os analfabetos entre os judeus sempre foram 
raros” (SAMPAIO, 1929, p. 258). Deve-se atentar, também, ao fato de que 
a imprensa se desenvolveu por mão judias em vários locais, como o caso dos 
sócios de Gutenberg. Em Portugal, por exemplo, a imprensa chegou logo após 
ter sido inventada, por volta de 1478, entretanto, fixou-se definitivamente 
somente em 1489, quando os judeus Izorba e Rabban Eliezer imprimiram um 
comentário sobre o Pentateuco.1

Considera-se, assim, que os incunábulos da Biblioteca Nacional são uma 
pequena amostra da história dos primeiros livros impressos e dialogam, 
diretamente, com o que se lia nos primórdios da impressão e o que era 
interessante possuir e conservar em grandes bibliotecas ao longo do tempo, 
como o caso das bibliotecas régias. Além disso, como os incunábulos – livros 
impressos, mas com características de manuscritos – são bastante peculiares de 
um dado período histórico, o estudo desse tipo impresso serve para pensar e 
entender como os homens do século XV e início do século XVI lidaram com 
novas técnicas de escrita.
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Resumo

A Academia Brasílica dos Esquecidos foi fundada na Bahia em 1724. Tratava-se prati-
camente de uma complementação da Academia Real de História. Alguns anos depois 
surge, em 6 de junho de 1759, a Academia Brasílica dos Renascidos. Os intelectuais 
que compunham essas agremiações produziram uma série de documentos que tentavam 
encaixar as novas descobertas em uma lógica já conhecida pelo homem europeu. Tal 
empreitada acabou revelando a necessidade de criar novas categorias literárias e histó-
ricas que pudessem “explicar” o Novo Mundo. Dessa forma o movimento academicista 
ocorrido no período da história colonial do Brasil, como revela sua produção intelectual, 
oferece aos pesquisadores da área um rico acervo que possibilita a compreensão das visões 
que circulavam sobre a chamada América portuguesa e suas formas discursivas próprias 
do período. Ainda que seus objetivos estivessem relacionados à criação, via discursos his-
tóricos e literários, de um vínculo mais complexo com a Coroa Portuguesa, pode haver 
indícios de especificidades de um local que, embora pertencente ao Império português, 
moldado segundo a lógica deste poder, apresente elementos particulares e inusitados aos 
intelectuais que pretendiam ler a Colônia.

Palavras-chave: Academia Brasílica dos Esquecidos. Academia Brasílica dos Renascidos. 
América portuguesa.

Abstract

The Brazilian Academy of the Forgotten was founded in Bahia in 1724. It was practically 
a complement to the Royal Academy of History. Some years later, on June 6, 1759, the 
Brazilian Academy of the Reborn appeared. The intellectuals who composed these associa-
tions produced a series of documents that tried to fit the new discoveries into a logic already 
known by the European man. This endeavor eventually revealed the need to create new 
literary and historical categories that could “explain” the New World. Thus the academic 
movement that occurred in the period of the colonial history of Brazil, as revealed by its 
intellectual production, offers to the researchers of the area a rich collection that makes 
possible the understanding of the visions that circulated about the so-called Portuguese 
America and its own discursive forms of the period. Although its objectives were related 
to the creation, through historical and literary discourses, of a more complex bond with 
the Portuguese Crown, there may be indications of specificities of a place that, although 
belonging to the Portuguese Empire, shaped according to the logic of this power, presented 
specific and unusual elements to the intellectuals who wanted to read the colony.

Keywords: Brazilian Academy of the Forgotten. Brazilian Academy of the Reborn. Portu-
guese America.



Em uma colônia escravocrata do reino de Portugal, onde a maioria da 
população era analfabeta, homens cultos, de esmerada formação intelec-

tual, se reuniam para discutir ideias e apresentar textos sobre temas específi-
cos propostos pelo grupo. Os debates se davam a partir da leitura dos textos 
produzidos por cada um. Esses encontros aconteciam no Brasil colonial, no 
começo do século XVIII, em Salvador, na Bahia. Seus escritos deveriam aten-
der à ordem real de escrever a história da colônia e eram produzidos segundo 
uma determinada linguagem, recorrendo a formas de discurso que também 
construíam/davam forma à sua visão de mundo. Era assim que funcionava a 
Academia Brasílica dos Esquecidos.

Em 1720, foi fundada em Lisboa a Academia Real de História. Seu obje-
tivo principal era escrever uma espécie de história monumental de Portugal. 
As colônias que pertenciam ao reino português também deveriam participar 
dessa empresa. Essa ideia partiu do padre Manoel Caetano de Souza, que que-
ria escrever a história oficial de Portugal e indicou o irmão Antônio Caetano 
de Souza como responsável pelas colônias ultramar. Sob ordem do governo 
português, foi criada a primeira academia de intelectuais que deveria produzir 
a história da colônia, ou seja, a história da América Portuguesa. A meta fazia 
parte de um esforço da Coroa Portuguesa para colocar-se na ordem dos acon-
tecimentos quanto ao contexto iluminista, bem como dos esforços diplomáti-
cos para fortalecimento e consolidação do Império Português.

A Academia Brasílica dos Esquecidos foi fundada na Bahia em 1724. Tra-
tava-se praticamente de uma complementação da Academia Real de História. 
Segundo Marcelo Scarparo, a academia surge em um momento de diversi-
ficação e amadurecimento sobre o que se conhecia dos territórios do Novo 
Mundo. Com o propósito de reunir estudos sobre a colônia, os acadêmicos 
encontravam-se quinzenalmente para apresentar seus trabalhos ou promover 
leituras de obras literárias. Os acadêmicos compunham versos, elogios e lou-
vores, orações e dissertações históricas. Atrelada aos intentos da Coroa Por-
tuguesa, essa produção intelectual refletia os modos de produção de discurso 
vigentes na época.

Além de tudo isso, existia também a intenção de promover uma relação 
vertical entre Coroa e colônia com a finalidade de criar a ideia de pertenci-
mento ao Império de Portugal. A dependência econômica dos recursos da 
colônia era cada vez maior. A grande produção de açúcar e as minas de ouro e 
diamante representavam significativo lucro para a metrópole.

Os membros dessa academia pertenciam à elite letrada de Salvador. Alguns 
já haviam participado de grupos organizados em Portugal. Cada membro era 
responsável por áreas específicas do saber histórico: História Natural, a cargo 
de Caetano de Brito e Figueiredo; História Militar, por Inácio Barbosa Ma-
chado; História Eclesiástica, por Gonçalo Soares da Franca (também membro 
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correspondente da Academia Real da História Portuguesa); e História Política, 
por Luís de Siqueira da Gama. Além deles, José da Cunha Cardoso, Secretário 
Geral e Presidente da 1ª Conferência; Sebastião da Rocha Pita, sócio corres-
pondente da Academia Real da História Portuguesa e presidente da 2ª Con-
ferência; e, finalmente, João de Brito e Lima, presidente da 3ª Conferência.

Alguns anos depois da criação da Academia dos Esquecidos, em 6 de junho 
de 1759, surge a Academia Brasílica dos Renascidos. O ato aconteceu no sa-
lão do convento dos Carmelitas Calçados, em Salvador. Na cerimônia estavam 
presentes autoridades eclesiásticas, senhores de engenho, mercadores de escra-
vos, negociantes de tabaco e açúcar, magistrados, militares e servidores públicos. 
Inicialmente com 40 membros, a Academia chegou a ter 140 intelectuais. O 
objetivo ainda era levar a cabo a produção da História da América Portuguesa.

A academia foi fundada em um momento histórico de transformações na 
administração portuguesa. O futuro marquês de Pombal, ao apoiar a forma-
ção da agremiação, trabalhava para a expulsão dos jesuítas da colônia. Tra-
tava-se do processo de eliminação da Companhia de Jesus, ordem religiosa 
fundada por Santo Inácio de Loyola, em 1534. O plano de Pombal era a ins-
tituição de um novo lugar de produção do saber. Além das questões políticas 
com a Coroa, a meta dos acadêmicos era escrever o que eles denominavam “a 
verdadeira história do continente”.

Esses intelectuais produziram uma série de documentos que tentavam en-
caixar as novas descobertas em uma lógica já conhecida pelo homem europeu. 
Tal empreitada acabou revelando a necessidade de criar novas categorias lite-
rárias e históricas que pudessem “explicar” o Novo Mundo.

Os intelectuais que compunham as agremiações eram pessoas públicas que 
tinham relação direta com a administração da colônia, segundo os ditames 
da metrópole. Desempenhavam funções no clero, no ensino, nos cartórios, 
na esfera militar e jurídica. Essas atividades públicas tornavam esses homens 
essenciais para a construção da ideia da colônia como pertencente à Coroa 
Portuguesa, como parte ativa do Império Português.

Para compor a história da América Portuguesa, era necessária a formação 
de um grupo de intelectuais que tivesse uma rede de comunicação ampla, 
facilitada pela ordem do rei, para o acesso à informação sobre a colônia. Em 
Portugal, arcebispos, prelados, bispos, câmaras municipais e provedores das 
comarcas deveriam responder a um tipo de questionário com informações 
que alimentariam as dissertações históricas. Além disso, deveria haver a reu-
nião de livros, documentos, inscrições e notícias.

Para Íris Kantor (2004), o trabalho das academias permitiu a eclosão da 
necessidade de compreender a especificidade dos laços que ligavam a América 
a Portugal. Esses estudos implicaram necessariamente pensar sobre a defini-
ção do lugar da Colônia na ordem portuguesa. Os discursos produzidos a 
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partir desse ponto de vista são ambíguos: sinalizam para uma ideia de per-
tencimento ao Império Português (os nascidos na colônia eram chamados de 
portugueses americanos), mas também para uma ideia de lugar particular, que 
apresenta problemas muito diferentes da metrópole portuguesa, por exemplo, 
a figura do índio. Aliás, esse será tema de uma das conferências dos Acadêmi-
cos Renascidos.

Nesse momento, é cedo para pensar em unidade, porém Laura de Mello e 
Souza destaca que, se houve algum indício de unidade, este surgiu primeiro 
na literatura antes de constituir uma questão política. O fato é que as aca-
demias eram o lugar para o debate de ideias, para a circulação do saber. Não 
havia universidades. Esse lugar privilegiado colocava em discussão elementos 
próprios da América portuguesa que precisavam ser enquadrados na lógica 
das categorias vigentes de compreensão do novo mundo.

É importante lembrar que as academias mencionadas produziam textos 
históricos e literários. Em todos os encontros ou conferências, os acadêmicos 
deveriam produzir versos para os temas ou argumentos escolhidos para cada 
sessão. A intenção era estimular a produção poética, que seguia modelos e 
técnicas retóricas pré-estabelecidas e, de acordo com o caráter de grupo dessas 
agremiações, o trabalho era coletivo, testado e avaliado por todos os membros.

As duas academias tinham como maior incumbência a escrita da história 
da América Portuguesa. Embora seja pequeno o intervalo de tempo entre as 
duas, pode-se apontar diferenças significativas quanto à execução do trabalho.

Carlos Eduardo Mendes de Moraes constata que, na Academia Brasílica 
dos Esquecidos, “a temática era descompromissada de comprovação docu-
mental, pois partia da erudição dos mestres e utilizava a retórica circunstancial 
como meio eficaz de expressão, explorando seus critérios de persuasão para 
ornar seus argumentos, nem sempre consistentes”. Já a Academia Brasílica 
dos Renascidos, embora usando os mesmos recursos retóricos, privilegiava 
a comprovação documental, a coleta de dados, a informação qualificada. A 
lógica iluminista, aos moldes do marquês de Pombal, que opunha a tradição 
religiosa a modelos racionalistas, dentro de limites determinados, apontava as 
novas formas de escrever a história.

Os intelectuais que participaram das Academias Brasílicas em seus en-
contros periódicos promoveram a discussão de ideias a partir de uma vida na 
colônia, olharam para si, consolidaram um lugar. Eram portugueses ameri-
canos. Seus objetivos estavam relacionados à criação, via discursos históricos 
e literários, de um vínculo mais complexo com a Coroa Portuguesa. No 
entanto, pode haver indícios de especificidades de um local que, embora 
pertencente ao Império português, moldado segundo a lógica desse poder, 
apresente elementos particulares e inusitados para os intelectuais que pre-
tendiam ler a colônia.
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Durante quase vinte anos de pesquisa, o professor José Aderaldo Castello 
(1921-2011), junto com sua equipe, trabalhou no levantamento, microfilma-
gem e transcrição de éditos e inéditos das Academias Brasílicas dos Esqueci-
dos, dos Renascidos e dos Felizes, dentre outras. São quatorze volumes que 
reúnem vasta documentação sobre o Movimento Academicista no Brasil. Para 
tanto, o autor pesquisou em arquivos públicos, religiosos, em institutos his-
tóricos e bibliotecas públicas, realizando diversas viagens: foi a Pernambuco, 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A publicação está organizada 
em três volumes: no primeiro, dividido em seis tomos, estão as conferências 
realizadas pelas academias; no segundo, em dois tomos, os atos acadêmicos; e 
no terceiro, os festejos comemorativos, em seis tomos.

A obra de Castello é fundamental para a compreensão do Movimento Aca-
demicista no Brasil porque é a primeira grande sistematização de documen-
tos. Embora ainda haja um campo aberto para pesquisas sobre fontes, já que 
todo esse material constitui objeto de estudo tanto na área de Letras quanto 
de História, os volumes organizados pelo autor podem servir como um ponto 
de partida para especialistas e demais interessados em estudos coloniais.

Uma parte das fontes documentais sobre as academias brasílicas encon-
tra-se na Fundação Biblioteca Nacional, distribuída em diversas coleções do 
acervo. As fontes revelam uma grande quantidade de intelectuais e produção 
literária ainda a ser explorada. Portanto, a pesquisa contemplará documentos 
significativos que podem oferecer informações dos modos de construção dos 
discursos literários e históricos sobre a América Portuguesa, suas ambiguida-
des e soluções. Para tanto, é necessária uma sistematização que contemple: do-
cumentos históricos, literários, correspondência, cotidiano do funcionamento 
da(s) academia(s), estatutos e regras de escritura.

Com base no processo de pesquisa, provavelmente será possível também 
observar a projeção que esse momento academicista teve sobre os passos ini-
ciais da literatura brasileira. Segundo Moraes, há pouca informação sobre o 
Movimento Academicista brasileiro. O pouco que se sabe tem sido usado por 
pesquisadores de Letras e História, mas sem produzir grandes avanços por 
utilizar textos iniciais sobre a questão. Textos como os de José Aderaldo Cas-
tello e Péricles Eugênio da Silva Ramos são fundamentais para a compreensão 
do papel das academias. Os próprios autores apontam para a necessidade de 
continuação das pesquisas. Há claramente uma lacuna sobre o assunto que 
poderia ser minimizada com uma sistematização da documentação existente: 
“Assim entendemos que se situa em estágio intermediário entre o não fazer 
e o aprofundar, o que se pode considerar consolo, ao menos, quando se tem 
como ponto de partida um contínuo nada a respeito desses autores e dessas 
academias.” (MORAES, 1999, p. 11).
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Resumo

Esta comunicação tem como objetivo o estudo e a transcrição dos manuscritos originais 
da viagem realizada em 1844, pelo caixeiro português Antônio Joaquim Álvares, em 
companhia de outro comerciante, Joaquim José de São Paulo, pelas províncias do Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. O relato de Álvares é muito rico na descrição da 
paisagem natural e social do Brasil oitocentista. O relato do português se insere no gênero 
de narrativas de viagem – muito comum e apreciado no século XIX –, origem de valiosos 
documentos que lançam luz sobre os meandros e a tessitura da sociedade de outrora.

Palavras-chave: Narrativas de viagem. Sociedade oitocentista. Manuscrito. História. 
Literatura.

Abstract

This paper aims to study and transcribe the original manuscripts of the trip made in 
1844 by the Portuguese clerk Antonio Joaquim Alvares, in the company of another 
merchant, Joaquim José de São Paulo, through the provinces of Rio de Janeiro, Minas 
Gerais and São Paulo. Alvares’ report is very rich in the description of the natural and 
social landscape of the nineteenth-century Brazil. The account of the Portuguese falls 
within the travel narrative genre – very common and popular in the nineteenth cen-
tury – source of valuable documents that shed light on the intricacies and fabric of the 
formerly society.

Keywords: Travel narratives. Nineteenth-century society. Manuscript. History. Literature.



Remexendo papéis e arquivos digitais de anais e catálogos da Biblioteca 
Nacional, foi surpreendente encontrar um manuscrito com vagas refe-

rências às cidades do interior da província do Rio de Janeiro. Tratava-se de um 
relato de viagem feito pelo português Antônio Joaquim Álvares, em 1844, e 
assim catalogado na Biblioteca Nacional: “Discripção de Mª Viagem ás Provin. 
Do Rio de Janº Minas S. Paulo, no Imperio do Brazil, em compª do Snr. João 
Jozé de S. Paulo, Negociante em Loja de fazendas na Rua da Quitanda nº 155. 
1844”.1 A partir desse manuscrito desenvolvemos o projeto de sua transcrição 
e publicação.

Primeira folha do manuscrito recentemente digitalizado.

A referência ao documento pode ser encontrada nos Anais da Biblioteca 
Nacional publicados em 1986. Esse documento foi “encontrado” durante um 
grande projeto de catalogação da documentação referente à administração no 
Brasil Império existente na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. 
Segundo Waldir Cunha, “a utilização desse Catálogo deverá contribuir para 
melhor reflexão dos fatos sociais, políticos e econômicos que determinaram a 
evolução do Estado” (ANAIS..., 1987, p. 57). A Descrição de minha viagem... 
é uma narrativa de viagem, gênero bastante apreciado na sociedade oitocen-
tista. Segundo a descrição do documento, contida nos Anais... (1987, p. 87),

1. Divisão de Manuscritos. Localização II-31,22,2 nº1. Biblioteca Nacional.



378

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

A viagem estende-se de março a julho de 1844. Com relação à Província do Rio 
de Janeiro, em seu roteiro, partindo da Corte, descreve as vilas de Vassouras, Pi-
raí, Barra Mansa, Resende e Valença, além das povoações do Arrozal e Quatis. O 
relato é recheado de observações sobre fauna, flora, rios, paisagens, populações e seus 
costumes, cultivos etc. De sua publicação, 19 anos depois, no periódico Madrépora 
Portuguesa, sob o título “Viagem Descritiva”, constam três recortes dos primeiros 
números. Original. 200 p. 3 impr.2

Dentre todos os documentos descritos nessa parte do catálogo há somente 
essa narrativa de viagem. Elas cumprem bem o papel de ampliar o conheci-
mento sobre a sociedade brasileira de outrora bem como retratar a paisagem 
nacional em sua fase de gestação (MATTOS, 1987). Ao longo do século XIX 
muitos viajantes, de naturezas e intenções diversas, tomaram notas das im-
pressões que tinham sobre os mais variados aspectos de nossa cultura. Alguns 
desses manuscritos ainda repousam inéditos nos arquivos.

A pesquisa também se interessou em recuperar a trajetória dos viajantes 
em questão, a saber: Antônio Joaquim Álvares e João José de São Paulo. A 
primeira referência foi obtida nos registros da base de dados Movimentação 
de Portugueses no Brasil, entre 1808 e 1842.3 O negociante João José de São 
Paulo era de origem portuguesa, tendo chegado ao Brasil em 1841 a bordo 
do vapor Voadora, com destino à cidade de Campos, norte da província do 
Rio de Janeiro. Na descrição feita na abertura do seu relato, Antônio Joaquim 
Álvares informava que o negociante possuía uma loja de fazendas na rua da 
Quitanda, Rio de Janeiro, em 1844. Há uma indicação do mesmo negociante 
no Almanaque Laemmert, em 1851, como “João José de São Paulo & C. Rua 
da Quitanda”, sugerindo a manutenção de suas atividades como negociante.

A busca pela história de Antônio Joaquim Álvares, nos documentos da 
Biblioteca Nacional, revelou um negociante apaixonado pela literatura, que 
escrevia cartas, enviava presentes ao casal imperial e transbordava de certa 
paixão e gratidão pelo Brasil. O português teve uma significativa produção 
literária na segunda metade do século XIX.4 Mereceu por isso um verbete no 
Dicionário biográfico português de Francisco Inocêncio da Silva, em que, ao 
publicar correspondência enviada pelo próprio Álvares, lemos:

2. Grifos nossos.
3. “O Arquivo Nacional, com o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro - FAPERJ, disponibiliza para consulta a base de dados Movimentação de Portugueses no Brasil 
(1808 - 1842). A base possui 64.194 registros e permite a busca das mais variadas informações, tais como: 
idade, estado civil, profissão, acompanhantes, locais de residência e moradia, destinos e características físicas”. 
Disponível em: http://www.an.gov.br/baseluso/menu/menu.php. Acesso em: 8 mar. 2014.
4. Os lusos, ou A dominação em Portugal: poema em cinco cantos (Rio de Janeiro: Typ. de J. A. Alves Charega, 
1865); O Jovem Emigrado Portuense (Campos: Typ. Brasileira, 1861).
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Sr Inoccencio Francisco da Silva – Rio de Janeiro 22 de Abril de 1861 – Amante 
e muito apaixonado de nossa literattura patria, tenho-me dedicado á leitura de 
bons livros desde o verdor de minha mocidade até ao presente outono de minha 
vida em que ora conto com 43 annos; (Nasci em Braga no dia 18 de Outubro de 
1817.) Fui mandado por meus bons e saudosos pais seguir a vida commercial para 
Evora em 1829; e residindo ahi até 1842, vim para este paiz dilecto e magnifico 
em 1843; seguindo sempre a vida de commercio, tenho conservado uma paixão 
profunda pelas obras clássicas de nossos estudiosos mestres portuguezes.

A viagem de Álvares em companhia do negociante João José de São Paulo 
deve-se, certamente, à experiência deste nos caminhos que seriam percorridos 
e à sua atividade como negociante. Saindo da seara especulativa, o certo é que 
o roteiro percorrido e descrito por Álvares recobre uma importante região no 
Brasil Império. Partindo da Corte, ele atingiu o vale do Paraíba fluminense 
onde o cultivo do café já dava sinais de desenvolvimento. A fundação de vi-
las e arraiais demonstrava o crescimento demográfico local. Seguindo para a 
Zona da Mata e sul de Minas Gerais, chegou a regiões que experimentavam 
o avanço do café e também a decadência da economia de passagem que se 
desenvolvera no passado com a mineração. Atingiu posteriormente São Paulo, 
sendo essa a região de menor importância econômica naquele contexto, mas 
cuja paisagem natural e humana mostrava-se igualmente rica e diversificada 
nos relatos de Álvares.

Podem-se especular as motivações dessa viagem. Magda Sarat (2011, p. 
37), ao analisar a prática de construir narrativas de viagens destaca o seu ca-
ráter plural:

Os conteúdos dos textos têm caráter e linguagem diferenciada, de acordo com os 
motivos da viagem, com a formação do viajante e com os remetentes para os quais 
eles eram endereçados. Alguns foram editados muito tempo depois da viagem, 
outros foram escritos tomando-se por base anotações de outrem, o que permite 
uma diversidade de interpretações. Outros são textos de caráter público ou oficial, 
endereçados a governos, tais como relatos diplomáticos e relatórios de expedições 
destinados aos órgãos de financiamento, ou foram escritos para serem publicados 
em jornais e revistas.

Sejam quais forem as motivações de Antônio Joaquim Álvares, o fato é 
que seu texto permaneceu silenciado até 1863, quando foi publicado no 
periódico Madrépora Portuguesa, no Rio de Janeiro. Junto aos manuscritos, 
estão três recortes desse periódico. Entretanto, ele recobre apenas o início 
do relato da viagem.

Em 1858, fundou-se na Corte uma sociedade luso-brasileira homô-
nima ao periódico. A Sociedade Madrépora Portuguesa foi, segundo o 
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Arquivo Pitoresco (n. 27, 1861, p. 209),5 fundada por cidadãos portugue-
ses estabelecidos no Rio de Janeiro, com o intuito de promover e populari-
zar a leitura dos escritos nacionais, tanto em Portugal como no Brasil. Isso 
explica o interesse pelos escritos de Antônio Joaquim Álvares, dezenove 
anos depois de sua viagem pelo interior da região sudeste. A Sociedade 
Madrépora teve seus estatutos aprovados pelo imperador d. Pedro II em 
1863. Dentre suas finalidades vale destacar:

Art. 2º Os meios que empregará a sociedade para seus fins, serão os seguintes:
§ 1º Distribuir gratuitamente pelo povo jornaes de litteratura, de sciencias e artes 
liberaes e mecanicas.
§ 2º Auxiliar a impressão de livros de reconhecido merecimento.
§ 3º Gratificar com premios aquelles nossos artistas que mais se distinguirem nas 
exposições, quer nacionaes, quer estrangeiras.
§ 4º Tornar conhecidos condignamente os nossos homens illustres, principalmen-
te os distinctos nas letras, por meio de retratos, de bustos, etc., doados a estabe-
lecimentos publicos, empregando neste mister artistas nacionaes. [...]. (COLE-
ÇÃO..., 1863)

Pesquisas aprofundadas podem revelar outras atividades de mecenato exer-
cidas pela Sociedade. Chama atenção ainda a preocupação com a instrução 
através da distribuição e incentivo de impressos. A inexistência do periódico 
Madrépora nos arquivos certamente contribuiu para que a Descrição de minha 
viagem... repousasse esquecida até hoje.

Na epígrafe da publicação no Madrépora:

Pela bem merecida consideração que é devida a illustre classe commercial, tanto 
brasileira quanto portugueza, no Império do Brazil, e ainda para desafiarmos o 
incentivo ao trabalho agrícola dos nossos camponeses e conterrâneos d’além-mar 
que tenhão de vir a este paíz; encetamos no primeiro numero da Madrépora Por-
tugueza a publicação de uma viagem que há 19 annos fizemos, ás províncias do 
Rio de Janeiro, Minas e São Paulo: julgamos que agradará aos nossos estimados 
assignates e leitores.6

A partir da citação acima fica clara a filiação de Antônio Joaquim Álvares 
à classe de negociantes portugueses estabelecidos no Rio de Janeiro.7 Cha-
ma atenção que a narrativa servisse de estímulo a futuros imigrantes que 

5. O Arquivo Pitoresco: Semanário Ilustrado foi um periódico literário publicado em Lisboa entre 1857 e 1868. 
Foi mantido graças às doações da Sociedade Madrépora.
6. Divisão de Manuscritos. Localização II-31,22,2 n. 002 (recorte avulso). Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.
7. Sobre a presença de comerciantes portugueses no Rio de Janeiro, ver: GORENSTEIN, Riva. Comércio 
e política: o enraizamento de interesses mercantis portugueses no Rio de Janeiro (1808-1830). In: MARTI-
NHO, Lenira; GORENSTEIN, Riva. Negociantes e caixeiros na Sociedade da Independência. Rio de Janeiro: 
Sec. Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 1993.
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desejassem vir ao país ao mesmo tempo em que era dirigida também aos 
negociantes brasileiros. Isso mostra que a concepção dos cadernos de viagem 
tenha sido, mesmo que tardiamente, a sua publicação.

As anotações de Antônio Joaquim Álvares compõem oito pequenos ca-
dernos (21x14cm) com aproximadamente duzentas folhas no total que ser-
viriam, ao que parece, para anotações comerciais. A descrição da viagem traz 
informações bastante precisas de data (ano, mês, dias), local (cidade ou vila) e 
distâncias (léguas em relação a Corte) feitas nas margens dos cadernos. Em 4 
de março de 1844, o português inicia sua viagem e assim registra na abertura 
dos cadernos:

Com a noite e a madrugada do dia segunda-feira [...] sahimos da cidade e côrte 
do Rio de Janeiro em direcção á Villa de Vassouras, seguindo pela estrada de São 
Christóvão, até o Rancho do Firmino, á 5 léguas de distância da côrte; apresen-
tando esta estrada ao vindante o mais excellente commodo que é possível desejar, 
em, consequencia de sua magnífica planície, e bella e agradável paisagem, acom-
panhada de muitas habitações campestres e agrícolas, muito principalmente até o 
povo chamado - Pavuna - com porto de mar aonde se encontra linda e agradável 
perspectiva.8

A descrição informa o estado da estrada e registra a paisagem ao longo do 
caminho. Antônio Joaquim Álvares e Joaquim José de São Paulo viajavam com 
dois animais de carga. Descansavam quase sempre em casa de portugueses e 
fica evidente na narrativa que Álvares acompanhava o negociante São Paulo 
que percorria o trajeto fazendo contatos comerciais. A viagem prosseguia:

Seguimos em direção a Villa de Vassouras com nove léguas de viagem aonde che-
gamos ás duas horas e meia da tarde desse 2º dia; esta Villa hé muito pequena e 
sua perspectiva nada offerece de lisongeiro, fica em abaixo de um Morro ou Ou-
teiro, e tem huma Igreja Matriz em Obra quaze completa; edificio que depois de 
pronpto poderá merecer ali admiração, pois toda a sua baze e arquitetura é feita 
de cantaria de lindo formato. Junto da Villa há grandes fazendas com caffezaes 
plantados pelos Morros ou Outeiros.9

Em Vassouras, os viajantes se demoram quatro dias. Dado o desenvolvi-
mento que o local experimentava, impulsionado pelo café, as oportunidades 
de negócios deveriam ser boas. Ali também se encontraram com imigrantes 
portugueses. Álvares também se ocupa em descrever a flora dos lugares por 
onde passa. Já na província de Minas Gerais, escreve:

8. Divisão de Manuscritos. Localização II-31,22,2 n.01, fl.01. Biblioteca Nacional.
9. Ibidem, fl. 7v.
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Tivemos momentos de perder-nos em nosso sonho o lindo orizonte, motivado 
por causa do estreito caminho que pisava-mos, ser arquiado com abauladas abó-
bodas de altíssimos arbustos e groços troncos d’arvores, d’hum grandecissimo me-
recimento Marcinário! Como o Guaretá, o Sapucaia! O Barahuna! O Sedro! O 
Jaracatuá! O Olio! E o Jacarandá, e outras madeiras preciosíssimas [...].10

A descrição da riqueza de variedades de madeiras aponta para sua utiliza-
ção pela marcenaria. A narrativa é marcada por uma forte visão utilitarista do 
território e das riquezas naturais, ao mesmo tempo que serve de propaganda 
aqueles que se interessarem pela região percorrida.11 Os tipos sociais também 
merecem a atenção:

Por estes lugares tivemos ocazião de ver e prezenciar alguns Indios Selvagens [...] já 
domesticados, professando a nossa santa sublime crensa e servindo como de escra-
vos dos dignos fazendeiros que tanto cooperão para levarem a civilização áqueles 
errantes e vagabundos viventes!12

O viajante tinha uma preocupação em construir uma imagem positiva do 
Brasil, quase sempre elogiosa quanto aos lugares e aos tipos humanos. Talvez a 
visão pejorativa acerca dos indígenas estivesse em contraste com o futuro mo-
vimento romântico da literatura nacional, mas evidencia que o pensamento 
do caixeiro não foge a sua época.

Quando de sua primeira publicação, a narrativa serviria como uma espécie 
de guia. Deveria ser útil aos conterrâneos portugueses que viessem ao Brasil, 
ou mais ainda, servir como uma boa propaganda do país àqueles que desejas-
sem sair de Portugal e vir ganhar a vida, como ele, no Brasil. Essa narrativa se 
junta a inúmeras outras que já conhecemos, mas guarda sua peculiaridade na 
figura do jovem caixeiro-escritor.

10. Ibidem, fl. 11.
11. Sobre essa temática, ver: MUNTEAL FILHO, Oswaldo. A academia Real de Ciências de Lisboa e o Im-
pério Colonial Ultramarino. In: FURTADO, Júnia Ferreira (Org.) Diálogos oceânicos: Minas Gerais e as novas 
abordagens do Império Ultramarino português. Belo Horizonte: UFMG, 2001.
12. Divisão de Manuscritos. Localização II-31,22,2 n.01, fl. 12. Biblioteca Nacional.
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Resumo

Este artigo apresenta o resultado de uma investigação sobre a Exposição Camoniana, 
organizada por Ramiz Galvão na Biblioteca Nacional em 1880. Analisaremos o contexto 
da exposição e sua relação com o festejo do Tricentenário da Morte de Luís de Camões 
organizado pelo Gabinete Português de Leitura. Tomam-se como fontes impressos do 
período, como os periódicos, e o próprio catálogo da exposição.

Palavras-chave: Biblioteca Nacional. Gabinete Português de Leitura. Luís de Camões. 
Exposição.

Abstract

This article presents the results of an investigation into the Camões Exhibition, orga-
nized by Ramiz Galvão at the National Library in 1880. We will analyze the exhibition 
context and its relationship with the celebration of the Tercentenary of Luís de Camões’s 
death organized by the Portuguese Reading Room. We will take as source the printed 
material from the period, as the periodicals, and even the exhibition catalog.

Keywords: National Library. Portuguese Reading Room. Luís de Camões. Exhibition.



Introdução1

O dia 10 de junho de 1880 ficará inscripto nos fastos do Gabinete Portuguez 
de Leitura como uma data que elle pode lembrar com o mais legitimo orgulho 
de ter cumprido uma grande missão. [...] a todos nós, brazileiros e portuguezes, 
testemunhas do zelo infatigável, da dedicação inexcedível e da iniciativa esclare-
cida com que a directoria planisou e levou a effeito, no meio do applauso geral e 
com o concurso de toda a população, a apotheose do cantor dos Lusiadas, é que 
cabe fazer justiça aos sacrifícios e prolongados trabalhos que essa glorificação 
custou a alguns homens de rija vontade, ardentemente compenetrados da res-
ponsabilidade que haviam tomado aos hombros. Esta justiça, porém, está feita. 
Por consenso unanime a directoria do Gabinete Portuguez de Leitura tornou-se 
benemérita da gratidão publica; ella ligou immorredouramente o seu nome a 
um acontecimento litterario de eminentíssimo vulto. (JORNAL DO COM-
MERCIO, 13 maio 1881).

Há exatos 135 anos a cidade do Rio de Janeiro sediou uma festa que mobi-
lizou grande parte do território nacional. No dia 10 de junho de 1880 o Gabi-
nete Português de Leitura (GPL)2 dava início aos festejos do Tricentenário da 
Morte de Luís de Camões. Como uma tradição inventada e lugar de memória 
(HOBSBAWM; RANGER, 2008) percebe-se que na celebração desse cente-
nário, como diz a citação acima, o GPL unira o seu nome com a efeméride 
que até hoje é celebrada na instituição, agora com o nome “Dia de Camões”.

Nossa pesquisa sobre o GPL começou em 2005. De lá para cá, foram in-
vestigados aspectos da fundação, formação do acervo e público leitor, todos 
com a temporalidade no século XIX. Todavia, a partir da dissertação de mes-
trado (AZEVEDO, 2012) percebemos a participação da Biblioteca Nacional 
(BN) no evento de 1880. Foi então que se abriu a possibilidade para a atual 
investigação, cujo objetivo principal é compreender de que maneira a BN 
tomou parte desses festejos e o que isso representou.

Como foi apurado na dissertação, esse evento capitaneado pelo GPL gerou 
polêmica porque alguns portugueses julgavam que uma festa que celebras-
se Camões não deveria ser luso-brasileira, mas apenas portuguesa (AZEVE-
DO, 2015, p. 38-51). Todavia, conforme demonstramos em outras pesquisas 
(AZEVEDO, 2011, p. 1-24), havia uma intenção forte no GPL de se confi-
gurar como uma instituição de caráter identitário luso-brasileiro. A pergunta 
que passamos a nos fazer é se naquele momento na BN também havia essa 

1. Agradecimentos: Sou grato à Fundação Biblioteca Nacional pela concessão da bolsa de pesquisa, à Coorde-
nação Geral de Pesquisa, nominalmente a sra. Angela di Stasio; às divisões de Obras Raras e Manuscritos cuja 
competência e atenção de todos os funcionários são essenciais para a fluidez do meu trabalho.

2. Neste artigo, para respeitar a temporalidade e não induzir o leitor ao erro, optei por retirar o “Real” do 
nome do Gabinete Português de Leitura e “Fundação” da Biblioteca Nacional.
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questão, tendo em vista seu passado e o fato de passar a se consolidar organi-
camente como biblioteca apenas a partir de Ramiz Galvão.3

O presente artigo buscará apresentar os resultados até agora obtidos de 
uma pesquisa que está em andamento no âmbito do Programa de Apoio à 
Pesquisa (Pnap/FBN) desde setembro de 2014. O texto está dividido em duas 
sessões. Na primeira analisaremos a comemoração e seu contexto histórico; na 
segunda a participação da BN.

Nossas fontes pertencem essencialmente ao Arquivo do Gabinete Portu-
guês de Leitura e à Biblioteca Nacional, particularmente às divisões de Obras 
Raras e de Periódicos. Para compreender as tessituras discursivas do século 
XIX foi fundamental o artigo do historiador José Murilo de Carvalho, Histó-
ria intelectual no Brasil: a retórica como chave de leitura (2010). Como o autor 
salienta, nessas fontes há grande uso de linguagem simulada e alegórica, do-
minada com maestria pelos jornalistas da época.

O contexto

O contexto histórico da festa camoniana está diretamente ligado à própria 
história da criação e do desenvolvimento político e cultural do GPL (AZEVE-
DO, 2011). Fundado em 14 de maio de 1837 por um grupo de portugueses 
com o objetivo claro de ser uma biblioteca, aos poucos assume uma “forma 
reconhecível” (DOUGLAS, 2007) de uma espécie de embaixada lusa no Bra-
sil. Entre as décadas de 1840 e 1860 adquire o status de importante espaço de 
sociabilidade carioca (FERREIRA, 1999).

Percebe-se, no entanto, a partir da vasta produção discursiva (AZEVEDO, 
2012) que até a data da comemoração o GPL figurava como uma instituição 
portuguesa no Rio de Janeiro. A partir de então, observamos a mudança para 
uma instituição luso-brasileira do Rio de Janeiro (AZEVEDO, 2012).

Desde 1837 o GPL passou por vários endereços. O crescimento do acer-
vo e consequentemente do público leitor/frequentador colocou a instituição 
diante da necessidade de ter uma sede própria e não mais precisar mudar de 
um endereço para outro.

3. Sobre a figura de Benjamim Franklin Ramiz Galvão recomendamos o artigo “A Biblioteca Nacional nos 
tempos de Ramiz Galvão (1870-1882)”, de Ana Paula Sampaio Caldeira, publicado no volume 130 dos Anais 
da Biblioteca Nacional.
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Quadro 1. Endereços do Gabinete Português de Leitura

Período Endereço
1837-1842 Rua Direita (atual Primeiro de Março)
1842-1850 Rua Quitanda, 55
1850-1887 Rua dos Beneditinos, 12

1887 Rua Luís de Camões, 50
Fonte: o autor. 

No decênio de 1860 gozavam de boa estabilidade financeira, assim passa-
ram a manifestar cada vez mais o desejo de ter uma sede própria. Em 20 de 
novembro de 1860, foi sugerida em ata a discussão da proposta para a compra 
de um terreno e a construção do prédio (GPL, 20 jun. 1860).

Ao longo de todo o ano de 1872 ocorreram as negociações de terrenos, na 
então rua da Lampadosa,4 números 28, 30, 32 e 34, cuja compra foi efetivada 
em dezembro do mesmo ano. A data escolhida para assentamento da pedra 
fundamental e início das obras do tão esperado prédio do GPL foi 10 de ju-
nho de 1880, efeméride dos 300 anos da morte de Luís de Camões. Para isso 
organizaram com antecedência de cinco anos uma solenidade que aos poucos 
foi ganhando adesão de outras instituições no país. Nesse bojo a Biblioteca Na-
cional teve algumas participações importantes dentro da programação do GPL.

A participação da Biblioteca Nacional

Graças a um conjunto documental nas divisões de Periódicos e de Obras 
Raras da Fundação Biblioteca Nacional, observamos que houve uma intensa 
produção de impressos durante os festejos do Tricentenário da Morte de Ca-
mões. Dentre esses impressos, os jornais foram assíduos publicando as notí-
cias pari passu das atividades organizadas pelo GPL e por outras instituições.

A BN atuou de três maneiras: organizando uma exposição; publicando o 
Catálogo da Exposição Camoneana e a Memoria sobre o exemplar dos Lusíadas 
da bibliotheca particular de Sua Magestade o Imperador do Brazil pelo Conselhei-
ro José Feliciano de Castilho Barreto e Noronha.

Para este artigo, o ponto de situação da pesquisa nos permite discutir a Ex-
posição Camoneana que foi a primeira do gênero organizada pela BN e serviu 
para colocar o acervo em evidência e atrair público.

Os procedimentos para a realização começaram um mês antes. A Gazeta de 
Notícias de 10 de maio de 1880 publicou uma carta do bibliotecário e diretor 
da BN Ramiz Galvão pela qual declarava o intuito de organizar a exposição 
e solicitava a colaboração de todos para envio de “edições estimadas, retratos 

4. A rua passaria a ser chamar Luís de Camões a partir de 1880.
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do poeta, estampas, quadros ou medalhas allusivas a sua vida ou as suas obras 
[...]”. E ainda se comprometia em devolver as obras com integridade. No dia 
21 do mesmo mês o jornal de Niterói O Fluminense comentou a iniciativa e 
informou que também haveria quadros.

A abertura estava inserida no âmbito das solenidades ligadas ao GPL pre-
vistas para próprio dia 10. A Gazetilha do Jornal do Commercio de 8 de junho 
transcreve a programação, confirmada pelas edições de 11 e 12.

Às onze da manhã houve a solenidade de assentamento da pedra 
fundamental para a construção do atual prédio neomanuelino do GPL, 
presidido por Eduardo de Lemos e Ramalho Ortigão. Inúmeros foram os 
presentes, de populares ao próprio imperador.

Em seguida, a comitiva imperial e da diretoria do GPL se dirigiu ao edifí-
cio da Biblioteca Nacional que na época funcionava na rua do Passeio (HER-
KENHOLFF, 1997). Um pouco depois do meio dia, na presença de d. Pedro 
II, Ramiz Galvão fez um breve discurso destacando a importância de Camões 
para ambos os países. A partir das dezesseis horas as salas foram abertas ao pú-
blico, que nos dias seguintes também puderam aceder à exposição, das nove 
horas às dezesseis horas (GAZETA DE NOTÍCIAS, 10 jun. 1880).

A diretoria do GPL entregou a Ramiz Galvão uma das trezentas medalhas 
comemorativas5 e o exemplar da edição especial em papel da china e encader-
nação de luxo d’Os lusíadas6 especialmente destinado à biblioteca. A fim de 
enriquecer a exposição emprestaram o exemplar em pergaminho da biblioteca 
do GPL; o exemplar de n. 21, em papel Whatman, destinado ao atual presi-
dente do Gabinete; um exemplar, papel velino, dos quinhentos desta ordem e 
um exemplar dos quatro mil e quinhentos restantes.

D. Pedro II manifestou grande interesse e envolvimento com a exposição. 
Além de emprestar livros e quadros esteve por três momentos na Biblioteca 
Nacional. Mesmo tendo acabado de chegar de uma longa viagem ao sul do 
país (JORNAL DO COMMERCIO, 6 jun. 1880), fez uma visita surpresa no 
dia 9, mas não se demorou, assim como no dia 10. No dia 11, acompanhado 
dos netos, despendeu mais tempo a analisar as obras nas vitrines, mas um 
item, de acordo com Gazeta de Notícias, lhe chamou mais a atenção. Tratou-se 

5. Ainda para celebrar três séculos desde a morte de Camões, o GPL encomendou ao gravador francês conhe-
cido como Janvier 300 medalhas, cunhadas em Paris, em bronze (297) e ouro (3).

6. Impressa em Lisboa por Castro & Irmão, a edição especial de Os lusíadas possui um prefácio intitulado “A 
Renascença e Os lusíadas”, assinado por Ramalho Ortigão; seguido de “Observacções sobre o texto dos Lu-
síadas”, incluindo um glossário de autoria de Adolpho Coelho. Após o texto de Camões, no final do volume, 
consta a “Notícia Histórica do Gabinete Portuguez de Leitura no Rio”, de responsabilidade de Reinaldo Car-
los Montóro. Um escritor português reputou-a como “opulenta edição” e como um “perdurável monumento 
erguido pelo Gabinete á gloria das letras, a da sua pátria e a sua própria”. No total, foram impressos 5.056 
exemplares, sendo uma parte destinada a doações e outra à venda por subscrição. Do número destinado à 
doação, foram impressos exemplares em pergaminho, papel do japão, papel da china, papel Whatman e em 
“papel superior”.
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do manuscrito do drama Tu só, tu puro amor composto por Machado de Assis 
especialmente para os festejos do Tricentenário e que subiu ao palco do Im-
perial Theatro D. Pedro II na noite anterior. Da peça o autor produziu duas 
cópias manuscritas, uma doada ao GPL e outra à BN (GPL, 1899, p. 17-18).

A exposição foi dividida em seis áreas: obras do poeta; traduções; obras 
relativas à Camões; trabalhos artísticos alusivos ao poeta e às suas obras; ma-
nuscritos e suplementos literários em homenagem ao centenário. As salas 
ocupadas pela exposição receberam decoração que remetia a algumas passa-
gens d’Os lusíadas. Na fachada do edifício foi colocada uma tabuleta alusiva 
à exposição, que era iluminada a gás durante a noite. Na entrada do prédio 
havia duas fileiras de palmeiras “que davam à casa um aspecto desusado e 
grandioso”. No topo das escadarias principais foi colocado o busto do poeta, 
modelado em gesso. Na sala principal, ao lado das cadeiras reservadas para 
suas majestades imperiais, estava outro busto cantor, adornado de uma coroa 
de louro verdadeiro.

Estimada inicialmente para durar de 10 a 12 de junho, todavia o sucesso 
ultrapassou as expectativas. A tal ponto que Ramiz Galvão recebeu autori-
zação do imperador para prolongar, com o mesmo horário, até o dia 16 do 
mesmo mês.

Considerações finais

Na atualidade, a prática de exposições em bibliotecas é uma ação muito 
estimulada, porém pouco discutida no âmbito da Biblioteconomia. Ela 
contempla uma atividade de pesquisa, divulgação e acesso, dentre outras.

A publicação Exhibiting the written word (2011) comenta de forma bas-
tante clara essas características da exposição utilizando como base o próprio 
acervo da biblioteca e a disposição do espaço físico. Complementa com a 
demanda didática e como a exposição pode colaborar para um envolvimento 
de determinada comunidade com a biblioteca.

A crer no que está relatado nos jornais da época, Ramiz Galvão conseguiu 
um grande envolvimento de personalidades e instituições da corte do Rio de 
Janeiro, que cederam à BN itens valiosos que completaram a exposição. Po-
demos considerar que ele se preocupou com o que se chama de museografia 
(DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013), pois a partir do tema “Camões” articu-
lou peças de pinacoteca a livros e manuscritos, além de criar uma ambientação 
que levou o público a uma imersão no universo camoniano.
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Essa foi a primeira exposição organizada pela Fundação Biblioteca Nacio-
nal.7 Notamos que serviu de modelo para outras que se seguiram, sobretudo 
na forma de empréstimos de itens de particulares e produção de catálogos.

A próxima fase dessa investigação se debruçará sobre o catálogo da exposi-
ção camoniana, pois foi fundamental como suporte de memória da efeméride 
(NAMER, 1987) e como representação da sociabilidade da época.

Até o momento, podemos afirmar que a participação da BN nos festejos 
do Tricentenário de Camões reforçou o prestígio que a instituição já gozava 
na Corte, não obstante ainda carecer de uma sistemática de administração 
biblioteconômica. E também contribuiu sobremaneira para o GPL no seu 
intuito de tornar a festa luso-brasileira.
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Resumo

As enciclopédias compõem (ou já compuseram) um imaginário de instrumentos de saber 
de distinção, obras de referência a que se recorre na ocasião de qualquer dúvida. Neste 
trabalho, com base na análise do discurso, de Michel Pêcheux, na história das ideias 
linguísticas, de Sylvain Auroux e Eni Orlandi, e na história do livro, de autores como 
Robert Darnton e Laurence Hallewell, esboçamos uma história discursiva introdutória 
das enciclopédias no Brasil, refletindo sobre o enquadramento dessas obras como objetos 
epistemológicos.

Palavras-chave: Palavras-chave: Análise do discurso. História do livro. História das ideias 
linguísticas. Enciclopédias.

Abstract

Encyclopedias are (or used to be) presented as distinguished instruments of knowledge, 
reference works which we refer to at any doubt. In this article, based on the discourse 
analysis, by Michel Pêcheux, the history of linguistic ideas, by Sylvain Auroux and Eni 
Orlandi, and the history of books, by Robert Darnton and Laurence Hallewell, we out-
line an introductory discursive history of Brazilian encyclopedias, thinking over their 
classification as epistemological objects.

Keywords: Discourse analysis. History of books. History of linguistic ideas. Encyclopedias.



A enciclopédia que inicia uma sequência de paráfrases

Na análise do discurso, a partir de Orlandi (1998, p. 15), consideramos 
a existência de dois movimentos discursivos básicos no que tange à inscrição 
de uma materialidade discursiva num discurso1 dado: paráfrase e polissemia. 
Na paráfrase, um funcionamento se repete em relação a outro, no sentido de 
que, por exemplo, verbetes de uma enciclopédia vão se inscrever num discurso 
de divulgação científica, e não num discurso humorístico: uma enciclopé-
dia se comportaria como uma “enciclopédia propriamente dita”. Em outras 
palavras, um objeto significa aquilo que é esperado dele num/pelo discurso 
dominante. Já a polissemia é da ordem da ruptura: se uma enciclopédia não 
cumpre aquilo que é esperado dela, ela adquire significado diferente em re-
lação à rede de enciclopédias existentes. Na paráfrase, “apesar da variedade 
da situação e dos locutores, há um retorno ao mesmo espaço dizível” (OR-
LANDI, 1998); na polissemia, “nas mesmas condições de produção imediatas 
(locutores e situação), há, no entanto, um deslocamento, um deslizamento de 
sentidos” (ORLANDI, 1998).

A enciclopédia que cumpre o papel de estabilizar os sentidos e o funcio-
namento das demais enciclopédias é a Encyclopédie dirigida por Diderot e 
D’Alembert, editada entre 1751 e 1772 na França e iniciadora de uma série 
de cópias (de verbetes, por exemplo, ou, às vezes, do texto integral) por parte 
de outros empreendedores, gráficos, editores, etc. Planejada como uma tradu-
ção da Cyclopaedia inglesa, de Chambers, ela segue outro caminho, aumen-
tando significativamente em volume e promovendo uma reorganização das 
ideias, principalmente no que diz respeito à produção de conhecimento e à 
epistemologia da Idade Moderna:

O elemento radical da Encyclopédie não provém de uma visão profética da revolução 
francesa e da revolução industrial, mas de sua tentativa de retraçar o mapa do 
mundo do conhecimento, substituindo-o por novos limites determinados pela 
razão, somente pela razão. (DARNTON, 2013 [1979], p. 32; tradução nossa).

Tal afirmativa de Darnton pode ser confirmada se cotejarmos os subtítulos 
e/ou demais elementos das folhas de rosto da Encyclopédie e de outras duas 
enciclopédias anteriores a ela, conforme quadro 1.

1. Definimos “discurso” aqui no sentido mesmo de formação discursiva, o complexo de tudo aquilo que pode 
e deve ser dito em dadas condições de produção sócio-históricas, noção fornecida por Michel Pêcheux a partir 
de 1969 (1990 [1969]) e desenvolvida em obras posteriores.
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Quadro 1. Elementos textuais das folhas de  
rosto de três enciclopédias europeias

Johannis Henrici Alstedii, encyclopaedia septem tomis distincta... (1630): Theologia // 
Jurisprudentia // Medicina // Mechanica // Philosophia // Varia

Cyclopaedia: or, An universal dictionary of arts and sciences (1728): containing the definitions 
of the terms, and accounts of the things signify’d thereby, in the several arts, both liberal and mechanical, 
and the several sciences, human and divine (...)

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772): par une 
société de gens de lettres

Conforme é possível interpretar pelas passagens sublinhadas, tanto a ale-
mã, Encyclopaedia septem tomis distincta de Alsted, quando a inglesa, Cyclo-
paedia de Chambers, anteriores à francesa editada por Diderot e D’Alembert, 
ou elegem a teologia como ciência primeira (a alemã insere, nas extremidades 
da folha de rosto, os nomes das ciências constantes na enciclopédia, e “Theo-
logia” é o nome que figura no quadrante superior esquerdo) ou posicionam 
o divino em paralelismo com a “ciência humana” (conforme é registrado na 
Cyclopaedia, em “the several sciences, human and divine”). Já a Enciclopédie 
francesa se afirma como voltada a uma “société de gens de lettres”, sem qual-
quer menção a alguma divindade, religião, teologia: a tônica muda.

Para além de questionarmos se o corpo, o miolo dessas enciclopédias, con-
firma o sentido dominante da teologia como ciência equiparável ao conheci-
mento humano presente nas folhas de rosto, cumpre considerarmos o signi-
ficado das folhas de rosto: elas representam uma das formas mais sintéticas 
de apresentação da obra, produzindo efeitos sobre sua autoimagem e sobre 
a imagem que as enciclopédias fazem de sua posição epistemológica, disci-
plinar, política, ideológica. As escolhas que as enciclopédias julgam fazer se 
imprimem em suas folhas de rosto.

É, então, a partir da Encyclopédie que as enciclopédias vão se imaginando 
e se lançando como objetos de divulgação do saber humano – em contrapo-
sição, talvez, a um conhecimento divino – e como instrumentos linguísticos 
– ainda que desprovidos de informação metalinguística (AUROUX, 2008) – 
em ordem alfabética. Assim, tal obra consta como a primeira enciclopédia ou 
talvez como a primeira enciclopédia em ordem alfabética. Nenhuma dessas 
afirmações se confirma, mas esse dado já possui significado na história desses 
objetos linguísticos, e é algo que prossegue na historiografia das enciclopédias 
brasileiras. É esse nosso ponto.

Em nossa própria pesquisa, que antecede o período de residência na BN,2 
também já nos confundimos em relação à data da primeira enciclopédia no 

2. Que redunda na escrita da tese de doutorado O que se pode e deve comer: uma leitura discursiva sobre sujeito 
e alimentação nas enciclopédias brasileiras (ESTEVES, 2014).
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Brasil. Já consideramos que a Encyclopedia popular (VEIGA, 1879), doravante 
EP, teria sido a primeira enciclopédia brasileira de divulgação científica. Pos-
teriormente, encontramos, no acervo da Academia Brasileira de Letras, a En-
cyclopedia do riso e da galhofa em prosa e verso (PECHINCHA, 1873 [1863]), 
doravante ERG, um compêndio de chistes, piadas, trocadilhos. No entanto, 
temos tentado tomar um cuidado histórico (e discursivo, de não apagamento) 
para não afirmar peremptoriamente que X ou Y é a primeira enciclopédia do 
Brasil. Na perspectiva da história do livro, incluímos aqui dois autores que 
afirmam que a publicação de enciclopédias no Brasil é efetivamente mais re-
cente do que é:

A Jackson, empresa de Nova York com amplos interesses latino-americanos, fora 
pioneira nessa linha de comércio livreiro no Brasil desde 1911. Em 1914-1921, 
a Jackson havia produzido a primeira enciclopédia brasileira, a excelente Enciclo-
pédia e dicionário internacional, em vinte volumes, “organizada e redigida com a 
colaboração de distintos homens de ciência e de letras brasileiros e portugueses” 
(teve uma segunda edição em 1936). (HALLEWELL, 2005, p. 367).

Fonseca (1972) é ainda mais modesto: credita a publicação da primeira 
enciclopédia não alfabética no Brasil à editora francesa Delta, uma tradução 
da Larousse méthodique, na década de 1960, novamente apagando os títulos 
da ERG e da EP, de quase um século antes. É uma regularidade, em funciona-
mento de paráfrase, a afirmação de que “a primeira enciclopédia brasileira é X 
ou Y”, provocando um silenciamento da existência de outros instrumentos de 
circulação de conhecimento no Brasil.

Na residência na BN, pudemos encontrar vestígios de uma outra enci-
clopédia, datando de 1846: a Encyclopedia dos conhecimentos úteis. Tal obra 
não está catalogada nas bases da BN, nem se encontra em seu arquivo. No 
entanto, os Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. IX (BIBLIO-
TECA NACIONAL, 1881-1882, p. 420ss), na seção “Periodicos litterarios, 
scientificos, religiosos e maçonicos” (por ordem alphabetica)”, mencionam 
essa enciclopédia, cuja redação é chefiada por José Antônio do Vale [Caldre 
e Fião] e contabiliza oitenta páginas. Além desse rastro nos Anais, também 
encontramos uma menção no v. 4, de 1898, do Diccionario bibliographico 
brazileiro de William Blake. Das 16 publicações do autor que o dicionário 
menciona, a Encyclopedia dos conhecimentos uteis é aquela com menor número 
de palavras em sua descrição. Tudo o que é dito sobre ela pode ser transcrito 
em uma linha, em contraposição com outras obras. Contudo, em obra do 
mesmo ano, Valle afirma:

Philosofo do povo, já mais ostentarei os palavrões vagos, que como epidemi-
co mal grassa nas escolas, e que nellas bebi a largos sorvos, para renunciar ou 
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deixal-as. § Em minhas redacções da Encyclopedia dos Conhecimentos Uteis algu-
ma cousa dice desta arte, e no segundo volume d’ella pretendo expender mais 
largamente minhas ideias e ampliar a descripção dos processos da Pharmacia 
Homoeopathica.” Elementos de Pharmacia homoeopathica para uso da Escola de 
Medicina homoeopathica do Rio de Janeiro, de José Antonio do Valle [Caldre e 
Fião]. Enciclopédia de 80 páginas.

Circula, já em 1846, o sentido de que as enciclopédias devem ter uma 
“acessibilidade linguística”, uma forma de escrita que facultasse ao “povo” a 
compreensão de textos científicos. É interessante notar, portanto, nesses ins-
trumentos, uma significação conjunta de enciclopédia, língua, classes popu-
lares e ciência.

Pontos em tensão

Chegando aqui, podemos expor algumas hipóteses a partir ora dos apaga-
mentos, ora dos esquecimentos das enciclopédias no Brasil e no mundo:

a) existe, dominantemente, uma aposta historiográfica (e também uma 
disputa) por qual provavelmente seja a primeira enciclopédia, a primei-
ra enciclopédia brasileira, a primeira enciclopédia alfabética, etc.;

b) essa aposta/disputa pode significar tanto um anseio da posição histo-
riográfica de dar sentido a determinados objetos bibliográficos quanto 
uma valorização do objeto enciclopédia como lugar de produção de 
conhecimento científico, técnico, histórico;

c) tal aposta/disputa relaciona-se com a valorização das enciclopédias 
como obras de larga circulação no Brasil já a partir do século XIX, mas 
não redunda na conclusão da publicação, finalmente, da enciclopédia 
brasileira projetada pelo Instituto Nacional do Livro (INL), do então 
Ministério da Educação e Saúde, órgão do governo que foi criado em 
1937 justamente para esse fim e que lança sucessivamente diversos pro-
jetos nunca terminados.

A existência desses diversos projetos do INL, cujo acervo está guardado na 
Divisão de Manuscritos da BN, põe em questão o próprio sentido fornecido 
às ciências, aos saberes, aos conhecimentos no Brasil; bem como a um possível 
projeto de levar o conhecimento às classes populares, uma regularidade nas 
enciclopédias desde o século XIX. Para além das dificuldades relacionadas às 
condições de produção próprias de uma enciclopédia financiada e produzida 
pelo governo (como orçamento, conflitos político-partidários, interesses na-
cionais e internacionais), podemos nos questionar sobre a autoimagem que se 
faz de ciência no Brasil, e sobre o papel que o Estado se atribui na distribuição 
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do saber (ainda que um saber dominante, um saber muitas vezes precon-
ceituoso, discriminatório, estabilizador da hegemonia social). As enciclopé-
dias, desde a Encyclopédie, são dominantemente os instrumentos próprios de 
circulação integral do conhecimento. Se o governo brasileiro não consegue 
publicar até o fim uma enciclopédia com o gentílico “brasileiro (a)”, o que 
isso pode significar da imagem que circula sobre a produção de conhecimento 
científico no país? Esse insucesso incide diretamente sobre como o Estado 
brasileiro vai se significando e significando, particularmente, o público a que 
serve, em seus instrumentos educacionais, civilizatórios, normativos.
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Resumo

Embora dependentes, em termos funcionais, da percepção visual, texto e imagem apre-
sentam um distanciamento, uma inevitável clivagem. A concepção estética do simbolis-
mo imaginava uma síntese nova para esses termos antitéticos através de um conjunto de 
procedimentos relacionados à construção do símbolo, potência intuitiva que aproximava 
diferentes estruturas e formas de percepção. A prosa simbolista foi, portanto, uma expe-
riência audaciosa – nem sempre bem-sucedida – que necessita ser recuperada e redimen-
sionada em termos críticos e literários.

Palavras-chave: Simbolismo. Ficção e prosa. Design. Narrativa.

Abstract

Although dependent in functional terms of visual perception, text and image have a 
distancing, an inevitable cleavage. The aesthetic design of symbolism imagined a new 
synthesis for such antithetical terms through a set of procedures related to the symbol 
construction, an intuitive power that approached different structures and forms of per-
ception. The symbolist prose was therefore a bold experience – not always successful – 
that needs to be recovered and rescaled in critic and literary terms.

Keywords: Symbolism. Prose and fiction. Design. Narrative.



Talvez o projeto mais emblemático do momento eclético da arquitetura 
brasileira entre o final do século XIX e início do século XX, o Palácio 

Monroe foi utilizado nas mais diversas funções governamentais e burocráti-
cas – sede da Câmera dos Deputados, do Senado Federal, do Estado-Maior 
das Forças Armadas – até sua demolição, em março de 1976. A demolição foi 
realizada com a complacência – quase anuência – do Iphan, influenciado em 
grande parte pelas posições de Lucio Costa. O historiador Fernando Atique 
destaca que a campanha pela demolição do edifício se iniciou no interior do 
Iphan, em debates em torno da própria noção de preservação impulsionados 
pela possibilidade de destruição do velho Palácio da Cinelândia. Costa já es-
tava aposentado pela Divisão de Estudos e Tombamento quando se dirigiu 
ao conselho do Iphan para rebater seu colega, Paulo Santos, em um texto de 
título “Problema Mal Posto”.

No texto, Costa invocava a “desenvoltura demolidora” de Pereira Passos, 
preconizando a retirada do “aviltado Pavilhão Monroe”, cuja presença seria 
sentida como um “estorvo” pela cidade que necessitava de um “desafogo” 
(ATIQUE, 2011, p. 10). Na usual busca realizada por movimentos moder-
nistas ou vanguardistas por uma linhagem pura, sem elementos de “bastar-
dização”, Lucio Costa optaria por cultivar como essencial a arquitetura do 
período colonial, que teria uma conexão de autenticidade com a produção 
arquitetônica moderna, que se pretendia racional, calcada em uma geometria 
minimalista de linhas retas e limpa de ornamentos ou soluções estruturais inú-
teis, que apenas “estorvavam” o tecido urbano e o olhar do passante. Como 
escreveu Vera Lins, podemos identificar, nesse sentido, o modernismo brasi-
leiro – grosso modo – “com uma corrente cubofuturista, deixando à margem 
outras vertentes não preocupadas com o nacionalismo e a história.” (1996, p. 
16). O apreço da modernidade pela racionalidade expressa no controle e na 
planificação é uma característica bem conhecida.

Evidentemente, a postura de rejeição diante de tradições bastardas por 
não serem consideradas plenamente nativas não estaria restrita à arquitetura 
ou aos trabalhos de preservação de monumentos e edifícios. Como vimos 
anteriormente, a espinha dorsal do modernismo brasileiro enquanto posição 
ou movimento estético-filosófico era a reavaliação/retomada de uma 
identidade representada por um passado – notadamente colonial – que se 
mostrava ao mesmo tempo histórico e mítico. Assim, a rejeição nativista e/ou 
nacionalista preconizada pelos modernistas ampliava seu leque de restrições, 
atingindo pensamentos literários divergentes, entendidos como “importados” 
ou “artificiais”. Nesse sentido, poucos movimentos literários superam o sim-
bolismo – e seu aspecto metapoético, o decadentismo – como expressão má-
xima de um corpo estranho e alienígena em nossas letras e em nossa arte. Nas 
palavras de Muricy de Andrade:
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O simbolismo brasileiro tem sido considerado corpo estranho, excrescência exóti-
ca, no conjunto de nossas letras. Sem dúvida, muito apresenta de aparentemente 
imprevisto, até mesmo de chocante, considerado na linha, digamos, normal, da 
nossa evolução literária. Dentro do âmbito estritamente nacional, pode ele parecer 
fruto de empréstimo, e até de empréstimo gratuito e excrescente. (1952, p. 16).

Em um famoso aforismo, Karl Kraus – dentro do estilo de confronto que 
caracteriza a escrita desse autor vienense – evoca certa proximidade para com 
o arquiteto Adolf Loos, o mais famoso crítico da ornamentação em termos de 
arquitetura. Para Kraus, ele e Loos essencialmente mostraram “que entre uma 
urna funerária e um penico existe uma diferença, e que só nessa diferença há 
espaço para a cultura. Mas os outros, os positivos, se dividem entre aqueles que 
usam a urna como penico e aqueles que usam o penico como urna.” (2010, p. 
169). Assim, Kraus aproximava a luta contra a ornamentação excessiva, não 
racional e mesmo não civilizada, com a luta “linguística” por ele empreendida 
contra as manipulações retóricas e excessos propagandísticos e retóricos nos 
discursos de seu tempo. De fato, em um artigo de Kraus para a revista Simplis-
simus a 30 de novembro de 1908, há uma crítica ao excesso de monumentos 
em Viena que, utilizando como desculpa os “interesses elevados” despertados 
por monumentos os mais diversos, transformam praças e ruas em um tipo de 
espetáculo farsesco e grotesco: “Esta cidade [Viena] está, portanto, flagelada 
por monumentos que se limitam a alegrar a vista. Suas ruas estão pavimen-
tadas de cultura, enquanto que as de outras cidades o estão com asfalto.” 
(2011, p. 150) A ornamentação ociosa, na prosa satírica de Kraus, salta, por 
assim dizer, de seu lugar na arquitetura para se transformar em um traço da 
personalidade alienada que o autor detectava em seus compatriotas vienenses: 
“Se consideramos, além disso, que os habitantes deste país respondem mais 
a uma finalidade decorativa que real, é possível fazer ideia de como é difícil 
viver neste lugar.” A retórica, como estratégia para trabalhar a linguagem até 
o limite do vazio incompreensível, após transformar os elementos discursivos 
em objetos, estende essa transformação para os usuários da linguagem, que 
também se convertem em marionetes decorativas.

Assim, o aspecto ornamental da produção simbolista parece, inicialmente, 
uma fantasia ociosa, incompatível com qualquer esforço mimético e narrati-
vo, o que ocasionaria uma produção situada em um “limbo” de artificialidade. 
Anna Balakian destaca que a famosa afirmação de Mallarmé de que o poeta 
não mais narrava o que quer que fosse se relacionava com a proposta lançada 
em textos do autor, como Hérodiade (1887), de romper com os elementos 
associados à narrativa: um tipo de continuidade ou esquema sequencial que 
estruturaria a existência humana em dado momento histórico. Com Mallar-
mé, ganha espaço um tempo não estruturado, descontínuo, morto, arqueo-
lógico, suspenso (apud BALAKIAN, 1985, p. 6). É nesse sentido que se situa 
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a crítica mais dura à prosa ornamental produzida pelos simbolistas no Brasil, 
advinda de Alfredo Bosi em seu História concisa da literatura brasileira. Reto-
mando a posição de Balakian, Bosi defende posição peremptória: “de fato, a 
prosa narrativa, que no último quartel do século XIX chegara a um ponto de 
alta maturação […], não continuará a dar frutos de valor a não ser em escri-
tores deste século, de formação realista, como Lima Barreto, Graça Aranha e 
Simões Lopes Neto.” (2006, p. 311). Mas Bosi vai mais longe: reforçando o 
estereótipo de que a literatura simbolista e decadente teria lá alguma utilidade 
escapista, decreta que as frágeis tentativas de criação simbolista diluiriam-se 
na falta de alguma fantasia poderosa. Para isso, recupera a duríssima avaliação 
de Brito Broca, em seu demolidor artigo “Quando teria começado o moder-
nismo?”, publicado no suplemento literário do jornal carioca A Manhã, em 
20 de julho de 1952:

[…] as boas heranças da poesia simbolista poucos as colheram, enquanto as más 
heranças da prosa encontraram terreno fértil e propício para desenvolver-se en-
tre nós. Desde o começo do século [XX] que se implantou em nossas revistas 
literárias e mundanas, com vinhetas e ilustrações, um gênero de crônica meio 
poemática, espécie de divagação fantasista sobre motivos abstratos, mero jogo de 
palavras, em que se exercitavam a habilidade e o engenho verbal dos autores. Era 
a assimilação do pior Simbolismo pelo pior Parnasianismo, e o tipo perfeito desse 
mal da literatice, que se tornou um dos principais alvos dos modernistas (apud 
BOSI, 2006, p. 312). 

É bem verdade que Broca, que fornece a base crítica escolhida por Bosi, 
é até brando se comparado a José Veríssimo, talvez o crítico mais feroz do 
simbolismo brasileiro, que defenestrou não apenas a prosa ou o conceito 
estético do simbolismo, mas mesmo a poesia simbolista, sempre vista com 
algum respeito dedicado a velharias de museu. Pois Veríssimo, segundo 
Andrade Muricy, classifica Missal, de Cruz e Sousa, como “um amontoado de 
palavras, que dir-se-iam tiradas ao acaso, como papelinhos de sortes”. (apud 
MURICY, op. cit., p. 60). Por outro lado, o próprio Bosi reconheceria a par-
cialidade e superficialidade crítica de José Veríssimo – e também de Sílvio 
Romero – diante do simbolismo, um preconceito de raiz “realista”, “que en-
volveu a geração de 70, toda ela voltada para o evolucionismo, o materialis-
mo e o positivismo.” (apud CAVALIERE, Arlete; VÁSSINA, Elena; SILVA, 
Noé, 2005, p. 155). Isso permite a Bosi aprofundar a crítica que lhe serve de 
base, ampliando o escopo da crítica de Broca aos livros de conto e romances 
do simbolismo, não apenas às revistas. Assim, esse breve interlúdio do início 
do século XX, na visão de Bosi, entre a prosa realista/naturalista de Macha-
do de Assis e Aluísio Azevedo e o realismo social moderno inaugurado por 
Lima Barreto e Graça Aranha teria algum valor como representação exemplar 



408

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

do Zeitgeist – forma mentis de uma mentalidade que espelhava, apenas, certos 
modelos neorromânticos que obedeciam ao plano/ideal escapista de evasão. 
Evidentemente, tendo em vista tal perspectiva, a pobre produção dos periódi-
cos simbolistas merecia o olvido no qual se encontrava por sua natureza des-
cartável, superficial. Nesse sentido, a crítica de Bosi, se aproxima de certo viés 
de crítica ideológica – embora de forma muito mais nuançada e elaborada –, 
como aquela de Astrogildo Pereira: “O simbolismo, com o seu manifesto de 
evasão voluntária das feias realidades deste mundo, produzia exatamente a es-
pécie de arte e literatura que no momento mais convinha aos manejos da con-
trarrevolução.” (apud MURICY, 1952, p. 40). Ainda que tratando do contexto 
específico de uma única publicação periódica – a revista Kosmos – as conclusões 
de Antônio Dimas seguem a mesma senda de Bosi, aberta de certa forma por 
Broca. Dimas qualifica igualmente o período entre o final do século XIX e os 
primeiros anos do século XX de “entressafra literária”, intervalo para voos mais 
altos, searas mais férteis, uma entressafra que encontra em Kosmos seu modelo 
arquetípico: “No plano jornalístico, Kosmos correspondia ao esforço brasilei-
ro de europeizar-se, de promover uma imagem favorável e ‘vendável’ do país, 
como quer Skidmore, para quem o barão do Rio Branco se convertera em uma 
espécie de salesman de nosso progresso.” (DIMAS, 1983, p. 10)

No livro Tempos eufóricos, de Antonio Dimas, há logo no início uma curio-
sa descrição de uma matéria publicada pela revista Kosmos, cuja proposta es-
tética marcou de forma significativa aquilo que poderíamos chamar “período 
pós-simbolista” – que, como o nome indica, estabelece algo como um elo 
entre o simbolismo e a vanguarda modernista que se estabeleceria posterior-
mente. A matéria, publicada em outubro de 1906, trata de um crime: o assal-
to à joalheria de um receptador, Jacó Fuoco, que resultara na morte dos dois 
sobrinhos do tal Fuoco, Carlo e Paulino. Segundo Dimas a notícia se perderia 
“em meio a uma linguagem retorcida, dramática, ornamental, que se enreda 
em si mesma e nada esclarece” (1983, p. 7). Localizamos a matéria – assina-
da por Ferreira da Rosa e ilustrada por fotografias sensacionais dos cadáveres, 
expostos de uma forma impensável dentro dos padrões contemporâneos de 
cobertura jornalística. Ao todo, são cerca de 26 fotografias dispostas nas mais 
variadas possibilidades de diagramação, incluindo (na página 45) o que parece 
ser uma colagem: entre o cenário da ponte da Igrejinha (onde, aparentemente, 
os assassinos envolvidos no crime desembarcaram) e da ponta do Caju, temos 
a fotografia do bote “Fé em Deus”, que realiza uma espécie de transição, sim-
bólica e pictórica. Os retratos dos envolvidos no crime e os cenários passariam 
facilmente por imagens pitorescas, cartes-de-visite familiares ou fotografias de 
cartões postais. A fotografia tornou-se uma moda desde a segunda metade do 
século XIX – a despeito dos custos e dificuldades técnicas em se obter boas 
fotografias –, sendo a carte-de-visite – um tipo de fotografia pequena, gerada 



An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

409

na maioria das vezes por impressão em albumina, patenteada por André Adol-
phe Eugène Disdéri em 1854 – um dos destaques nesse modismo. Segundo 
o escritor D. P. Watt, o que havia de fascinante nessa forma de fotografia 
encenada era a “produção paciente para um resultado próximo da pintura, 
e o delicado equilíbrio de componentes significativos como panos de fundo, 
elementos de cena, etc.” (MIGUEL; WATT, 2015). Notável como algo da 
natureza encenada da fotografia do século XIX, influenciava mesmo a prosa 
jornalística de Kosmos.
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Nosso segundo exemplo foi realizado no formato do fragmento, um breve 
estilhaço narrativo ou reflexivo aparentado tanto ao aforismo quanto ao “pe-
queno poema em prosa” de raiz baudelairiana. Publicado originalmente na 
Revista Azul de agosto de 1891, trata-se do texto “Tristeza”, de Dario Vellozo. 
A paginação de Revista Azul, em duas colunas, permitia um número limitado 
de efeitos gráficos, imaginativamente aproveitados. No caso de “Tristeza”, o 
breve texto cortado ao meio pela divisão em coluna dupla da página é mini-
mizado pelo efeito da capitular em estilo gótico que abre o primeiro parágrafo 
do texto, espécie de marca registrada da publicação. Não é demais destacar a 
importância, para os autores simbolistas (e pós-simbolistas), das capitulares 
decoradas – e de outros efeitos tipográficos, alguns de herança medieval – 
como mais um recurso na transformação do texto em hieróglifo expressivo/
sugestivo. O texto de Vellozo é todo construído de impressões subjetivas mar-
cadas pela melancolia desde a primeira frase breve que constitui o primeiro 
parágrafo, espécie de marcação referencial: “Manhãs humidas de Agosto.” 
(VELLOZO, 1893, p. 6). A ideia de que agosto é um mês de má sorte, do 
frio, da chuva, é explorada aqui como uma ressonância, um convite/lembrete 
antes do mergulho no fluxo de imagens subjetivas. Essas imagens são iniciadas 
pela expressão “E deixo-me ficar”, o que dota o texto de um sabor sequencial 
que aproxima cada parágrafo de um verso: “E deixo-me ficar memorando os 
venturosos dias adoráveis de minha alegre infancia descuidosa.” (VELLOZO, 
1893, p. 6). A imagem final, que evoca feras e a Natureza como um “rendi-
lhado de lianas”, parece dialogar com a noção de ornamento, já mencionada, 
cara aos filósofos idealistas e/ou românticos alemães.

Nosso terceiro exemplo, outra abordagem da estética do fragmento, é 
“Para a Bethania”, de Lima Campos – fundador da revista Fon-Fon, amigo 
de Gonzaga Duque e autor de uma bastante citada obra de prosa poética, 
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Confessor Supremo (MURICY, 1952, p. 138) – publicado no primeiro núme-
ro da revista Galaxia: Revista Artística Internacional, de julho de 1896. Talvez 
por conta desse apuro “artístico” explicitado mesmo no nome do periódico, 
tenhamos nessa revista a indicação de autoria das ilustrações internas – Arthur 
Lucas e Luiz Gaston. A tipografia, como de praxe em publicações simbolistas, 
é elaborada e rebuscada, novo índice para determinação de que se trata de 
uma revista artística. A qualidade gráfica, aliás, é notável: há espaço, inclusive, 
para imagens de peso narrativo como “Dolorosa – esboço de um quadro”, de 
Izaltino Barbosa. O texto de Lima Campos fecha a revista – e trata de um 
deslocamento (sentido objetiva e subjetivamente), de uma viagem. O breve 
fragmento ocupa apenas um pequeno espaço da página, toda ela dominada 
por uma ilustração abstrata e misteriosa de mulheres de túnica em um espaço 
indefinido, a primeira delas com um dos braços levantados em um gesto que 
poderia ser de saudação ou advertência.
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A sugestão de domínio da imagem sobre o texto se prolonga na moldura 
da ilustração, trabalhada com rico detalhamento. O próprio texto possui sua 
“moldura”, como se se tratasse de um recorte de outra publicação, indicação 
gráfica da natureza de fragmento do material textual. “Bethania” do título 
refere-se à localidade, na Judeia (hoje Cisjordânia), onde se situa o túmulo 
de Lázaro. Embora a referência geográfica seja precisa – e surja já no título 
–, as demais referências que tornariam o fragmento menos obscuro não são 
assim tão diretas: há o nome de dois personagens (Thadeu e Simão Pedro) 
e há a indicação de uma espécie de estribilho conceitual/sonoro que corta 
o texto, iniciado por “Vem, trigueira, vem…” (CAMPOS, 1896, p. 8). É 
bem verdade que esse sentido de mistério surge parcialmente revelado pela 
indicação, feita logo abaixo, de que se trata de uma prévia de um livro que 
estaria no prelo. Ainda assim, haveria estratégias de apresentação mais claras, 
mais eficazes, inclusive do ponto de vista informativo (nome da editora ou 
das livrarias nas quais a obra estaria disponível, data ao menos aproximada do 
lançamento etc.).

As novas possibilidades ornamentais e visuais percebidas pelos simbolistas 
não acabaram na raiz, pela crítica moralizante ou funcionalista que considera 
lamentável excessos inúteis e extravasamentos inconsequentes da forma. As-
sim, Alain Robbe-Grillet recuperou a jornada entre texto e imagem em diver-
sos textos, como “Art Deco at the Baths”, publicado na revista FMR em 2005. 
Trata-se de um artigo descritivo que se desdobra em mitologia rigorosamente 
pessoal para terminar, no climático final, em metalinguagem cinematográfica. 
A narrativa constrói a projeção fantasmática de um edifício – Salsomaggiore 
Thermae – em múltiplas camadas, todas elas plenas de uma linguagem vi-
sual-operacional que possui muito de puramente ornamental e evocativo: 
“Avanço de novo, mais uma vez, através dessas construções de outra era. O 
cenário permanece o mesmo, embora ainda imemorial, desafiando os séculos 
dos séculos e emergindo de algum lugar situado além do tempo.” (ROBBE-
-GRILLET, 2005, p. 4). O edifício descrito é real, existe fisicamente na Itália 
e está registrado em estupendas e gigantescas fotografias coloridas, realizadas 
por Giovanni Ricci Novara, que acompanham o texto de Robbe-Grillet, mas 
ao mesmo tempo torna-se rarefeito, imaginário, pela ação mesma desse fluxo 
textual que se desdobra de modo paradoxal, planejado e fluido, com elemen-
tos visuais e simbólicos que evocam a meticulosa e fugidia prosa simbolista.
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Resumo

Este artigo aborda questões gerais ligadas ao Decadentismo, sob um ângulo preferen-
cialmente informativo, como forma de oferecer aos leitores alguns parâmetros mínimos 
sobre o tema. Trata-se especialmente do lugar do Decadentismo em relação à literatura 
canônica. O artigo também oferece algumas informações sobre a recepção à época do 
movimento e do dandy, o personagem-autor representado nessa corrente literária. Ao 
final encontram-se duas composições poéticas decadentistas.
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Abstract

This article discusses general issues relating to Decadentism, under a rather informative 
angle, in order to give readers some minimum standards on the subject. The place of 
Decadentism relative to canonical literature is specially treated. The article also offers 
some information about the reception at the time of the movement and the dandy, the 
character-author represented in this literary trend. At the end there are two Decadent 
poetic compositions.
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Nestes comentários, abordarei questões gerais ligadas ao Decadentismo, 
sob um ângulo preferencialmente informativo, pretendendo oferecer 

aos leitores alguns parâmetros mínimos sobre o tema.1 Comentarei especial-
mente sobre o seu posicionamento em relação ao cânone e oferecerei algumas 
informações de como a imprensa da época entendeu o movimento. Em segui-
da, apresentarei alguns aspectos do tipo personagem-autor que é representado 
nesse movimento, para, ao final, comentar duas composições poéticas que o 
movimento produziu.

O Decadentismo ou Decadismo, como prefere Cassiana L. Carollo, no-
meia um movimento estético que imprimiu marca aguda nas artes em geral 
e nas artes literárias em particular, justo na efervescência de acontecimentos 
e mudanças que marcaram a passagem do século XIX para o XX. Nos 15 
últimos anos do século que terminava e 20 primeiros do século seguinte, se 
concretizaram, sucessivamente, o fim da economia de base escravocrata e do 
regime monárquico, acontecimentos envolvidos em profundas alterações na 
economia e na política, depois de séculos em que aqueles modelos conforma-
ram as relações sociais no vasto mundo que é o território brasileiro. Já em ple-
no século XX, dá-se a reforma da capital federal – empreendimento que está 
longe de ser apenas uma derrubada de morros e casas, aterramento de praias 
e construção de avenidas e edifícios. O debate da época tratou-o como marco 
da consolidação da república e rompimento definitivo com o passado colo-
nial e imperial e tudo de atrasado que aquele passado significava: uma espécie 
de entrada em um novo tempo de um moderno mundo – uma belle époque 
tropical. A passagem de 1900 foi um momento de euforia, minuciosamente 
acompanhado por Brito Broca (1960).

O prédio da Biblioteca Nacional é dessa época, integrando aquele ideário. 
Toda essa arquitetura art nouveau, com seus arabescos e filigranas, aparece 
no mesmo momento que as metáforas decadentistas. Importante chamar a 
atenção para o fato de que, embora estes comentários se refiram ao Rio de 
Janeiro como o espaço geográfico das referências à belle époque, e estabele-
cendo paralelos entre ela e o decadentismo, umas e outro estiveram presentes 
em todo o país. Exemplos dessa disseminação são o Teatro Amazonas, em 
Manaus, aberto em 1896, e o Teatro José de Alencar, de Fortaleza, no Ceará, 
inaugurado em 1910, e o registro de poesia decadentista em centros urbanos 
como Juiz de Fora, em Minas Gerais (FURTADO, 2006, p. 163-8) e em Re-
cife (MONTENEGRO, [S.d.]).

1. Estas notas são produzidas no âmbito da investigação que realizo nos grupos de pesquisa “Ressonâncias do 
decadentismo na belle époque brasileira” e “Estéticas de fim de século”, que reúnem pesquisadores de diversas 
universidades federais e estaduais da Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de diversos outros centros de 
pesquisa brasileiros, inclusive a Fundação Biblioteca Nacional. Os dois grupos estão registrados no diretório 
de grupos de pesquisa do CNPq.



418

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

Na tentativa de explicar aos leitores da Tribuna Liberal as “ideias da nova 
escola”, o jornalista Gama Rosa escreve uma série de artigos durante o mês 
de dezembro de 1888. Neles chama a atenção para o caráter crítico do mo-
vimento em relação às ideias estéticas elaboradas até então, as quais, quando 
aplicadas à Literatura, nunca teriam conseguido “exprimir as modalidades da 
vida e do pensamento moderno”. O “caráter principal do movimento era uma 
notabilíssima abstração e profundidade do pensamento, procurando expli-
car, concretizar em linguagem as noções mais vagas, recônditas e fugidias do 
espírito, exprimindo e confundindo-se com as ideias mais transcendentes e 
as generalizações da filosofia”, o que conferia um caráter estrito e revelador 
de pouca preocupação com o sucesso de público (apud CARROLO, 1980, 
p. 90-1). Sem que cite a convergência, aquela seria a postura de desinteresse 
para com o sucesso que fora observada por Baudelaire no artista moderno, em 
1863 (BAUDELAIRE, 1996).

A questão posta por Baudelaire seria radicalmente revista pelos decadentes 
que, em contraste com a sedução das massas pelo novo, pelo científico e pelo 
moderno, veem este mundo em transformação com semelhanças profundas 
com a decadência dos povos antigos; e, a essa modernidade frívola pelo ma-
terial e pelas emoções artificiais, professam uma modernidade espiritual. Suas 
experimentações são nesta direção: a observação e a crise que, desde Baudelai-
re até Leforgue, tantos foram traduzindo, ou melhor, foram constituindo com 
seus versos. Como uma forma de enfrentamento moral ao sublime falseado e 
oco das estéticas que os antecederam, professam a verdade das emoções que 
batem junto ao coração, mesmo que lhes custe a vida ou a sanidade ou a liber-
dade, como aconteceu à Mallarmé, Verlaine ou Wilde.

Gama Rosa ainda chamaria a atenção para a relação entre o transcenden-
talismo almejado pelos poetas e os experimentos musicais wagnerianos. E, 
realmente, no poema liminar para os Decadentes, “L’art poétique”, de 1874, 
Verlaine valoriza enormemente a musicalidade na poesia, fazendo pouco 
caso da rima, mantendo-a apenas como um recurso necessário (VERLAINE, 
1884, p. 23-25). Atendendo ao manifesto, uma das contribuições inovadoras 
do grupo, que indicia muito fortemente o seu caráter moderno, foi o uso do 
verso livre, em que o ritmo era o aspecto mais importante. Nesse diapasão, 
apareceriam composições em versos longos, decassílabos e em alexandrinos, 
criando condições de ampla exploração das variações de tonicidade, de modo 
a mimetizar as composições musicais.

O final da belle époque é comumente marcado pelo advento das 
manifestações futuristas/modernistas de 1922 que, por sua vez, estariam 
vinculadas à emergência de São Paulo, como capital econômica, fazendo 
frente ao Rio de Janeiro, capital política. As pretensões de estabelecer um 
caráter fundador para a produção estética desse novo contexto influenciará 



An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

419

fortemente toda uma concepção de arquitetura, das artes em geral e da lite-
ratura em particular.

Uma estética invisível

A escritura da história do passado da literatura brasileira, pautada pelo 
movimento de 22, seria fortemente influenciada por aquelas pretensões, es-
tabelecendo uma estranha conjugação com a historiografia de cunho po-
sitivista e evolucionária da passagem do século, em especial nas obras de 
Silvio Romero e José Veríssimo. Ambos, positivista um, modernista outro, 
não lhe reconhecem valor ou, em passagens mais radicais, simplesmente 
não reconhecem a existência de toda uma produção estética da belle époque. 
Para uns não haveria sentido reconhecer a existência de um texto revelador 
de comportamentos frívolos e de perversões sociopsicológicas, apoiado em 
composições literárias assimétricas e fora das normas e padrões tradicionais, 
valores caros a uma literatura com proposta de engajamento num projeto de 
progresso e aperfeiçoamento, como o projeto republicano. Para outros seria 
difícil reconhecer a existência de uma arte de feição moderna, engajada nos 
novos costumes e hábitos experimentados na metrópole modernizada desde 
as décadas anteriores, como aquela produzida no âmbito por decadentistas 
e simbolistas – mais fácil lhes seria criticar o modelo realista e sua versão em 
versos, o Parnasianismo.

A conjugação de forças referida acima não é necessariamente personalizada 
ou sequer consciente, mas da ordem mesmo das lutas complexas que consti-
tuem os campos sociais. O seu resultado, entretanto, foi uma longa perma-
nência do Decadentismo e do Simbolismo fora das antologias e histórias da 
literatura desde então, mantendo numa condição de invisibilidade a produção 
de artistas como Cruz e Sousa, Emiliano Perneta, Wenceslau Queiróz, Figuei-
redo Pimentel, Adolfo Caminha, Dario Veloso, João do Rio.

O esquecimento começou a ser rompido de modo consistente quando, na 
década de 1950, apareceu o resultado da grande pesquisa de Andrade Muricy, 
Panorama do movimento simbolista brasileiro, publicado pelo antigo Instituto 
Nacional do Livro. Com ele, ficava demonstrado que os regulamentos pro-
postos pelo Parnasianismo, tido pelo movimento de 22 como o modelo estéti-
co a ser combatido, já haviam sido superados pelos decadentistas-simbolistas. 
Para João Alexandre Barbosa, o que o Parnasianismo fazia utilizando modelos 
precisos de prosódia e linguagem da normativa gramatical estritamente culta 
e cientificista, o simbolismo fazia rendendo-se ao novo, à invenção.

Se a contribuição de Andrade Muricy alterou de modo consistente o pa-
norama dos estudos literários, fazendo prova de existência da obra dos “poetas 
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do símbolo”, pouco fez em favor de uma visada mais acurada sobre a poesia da 
decadência. Embora logo nas primeiras linhas do prefácio da terceira edição 
de sua obra, em 1980, ele comente sobre um movimento chamado “decaden-
tismo” pelo poeta Jean Moréas e registre o papel de Medeiros e Albuquerque 
em trazer a “notícia desse movimento”, o final da nota propõe uma conver-
gência entre os dois movimentos, quase que propondo uma sinonímia entre 
os dois termos e seus significados. Ou seja, a poesia decadentista continuou 
fora da visada dos teóricos, dos antologistas e dos historiadores.

Essa dificuldade em distinguir diferentes grupos e vertentes estéticas no 
campo literário, especialmente quando a celeridade das transformações e mu-
danças superpõe acontecimentos, movimentos e novidades, é muito coerente 
com a aceleração dos tempos de modernidade, na linha do que observou, ao 
estudar o cinematógrafo das letras, na linha benjaminiana (SÜSSEKIND, 
1987). No caso do reconhecimento e distinção da dupla Decadentismo-Sim-
bolismo, o problema já se mostrou quando, em 1894, Araripe Junior começa 
seus comentários sobre os acontecimentos literários do ano anterior, anotando 
que o “fato mais interessante que ocorreu” no ano anterior havia sido a “ten-
tativa de adaptação do decadentismo à poesia brasileira” por Cruz e Sousa. 
As obras do poeta publicadas no ano anterior são Missais e Broquéis (apud 
CARROLO, 1980, p. 188), obras que frequentam as listas simbolistas sem 
contestação nem retoques, desde o trabalho de Andrade Muricy. Seis anos an-
tes dele, Gama Rosa, nos artigos já citados, havia reduzido um movimento ao 
outro, considerando que a proposta estética seria uma única e que a alcunha 
de “decadentes” fora uma caricatura utilizada pelos detratores da poesia do 
símbolo, apelido que teria sido assumido como nome qualificado pelos poe-
tas, como estratégia de anular o ataque dos adversários, conforme registrou na 
época Anatole Bajú (apud MORETTO, 1989, p. 97). O que merece ser revis-
to é se a convergência possível de ser verificada entre os movimentos permite a 
anulação de um pelo outro, no sentido dado por Gama Rosa, ou se o que deve 
ser objeto de uma investigação mais apurada são as possibilidades de distinção 
entre eles e a posterior superação de um pelo outro, como aponta Bajú.

Seria na década de 1970 que alguns estudiosos iniciariam o rompimento 
com aquela invisibilidade, enxergando o que fora mantido à margem do câ-
none. Cito alguns desses estudiosos e seus trabalhos: Carmen Tindó Secco, 
com Morte e prazer em João do Rio, de 1978; e Brito Broca, com Românti-
cos, pré-românticos ultrarromânticos, de 1979, editado por Alexandre Eulálio. 
Em 1980, Cassiana Lacerda Carollo lança Decadismo e simbolismo no Brasil: 
crítica e poética, recuperando o debate vivo da época. No ano seguinte, João 
Carlos Rodrigues publica o ensaio “A flor e o espinho”, como introdução 
a Histórias de gente alegre, de João do Rio, obra que organiza e anota. José 
Paulo Paes apresenta “O art nouveau na literatura brasileira”, em 1985. No 
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livro Cinematógrafo de letras: literatura, técnica e modernização do Brasil, Flora  
Süssekind estabelece relações ousadas entre as novas técnicas e a arte do perío-
do anterior ao movimento de 22.

Nos anos 1990, a coleção Biblioteca Carioca, da prefeitura do Rio de Ja-
neiro, relança obras de João do Rio e de Benjamin Costallat, que, além da 
reedição dos autores, dá voz nas introduções dos livros a pesquisadores que 
já se debruçavam sobre o tema – entre os quais Rosa e Armando Gens e Luiz 
Edmundo Bouças.2

Saindo dos recenseamentos bibliográficos, passarei a uma apresentação do 
tipo humano e de seu habitat, com o auxílio de iconografia que os represente.

O dandy: personagem-autor do decadentismo

Personagem-autor identificado com o romantismo, o dandy era objeto da 
observação de Honoré de Balzac já em 1830, quando publicou “O tratado da 
vida elegante”, na revista Le Mode. Ao longo do tempo, outros textos foram se 
juntando àquele e oferecendo ao leitor atual a oportunidade de acompanhar a 
circulação e a adaptação do tipo diante das transformações exigidas pelo mun-
do que também se transformava em cada vez maior velocidade e radicalidade. 
Uma antologia recente apresenta textos de oito autores importantes sobre o 
tema, passando por Alphonse de Lamartine, Theophile Gautier e Leon Bloy 
(FLORENSAC, 2013).

A existência do dandy, personagem-autor, na obra do grupo se imprime 
numa proposital confusão entre o sujeito da enunciação, o personagem do 
artista e o sujeito civil, onde se desfazem as fronteiras entre a fantasia e a ma-
terialidade. Vidas vividas e vidas imaginadas nos limites das relações com o 
marginal, o anormal e o crime. Um problema permanente para a recepção do 
movimento. Uma escritura ininteligível para a crítica tradicional, que viu no 
inovador apenas estilo enfeitiçado e ornamental com qualidades questioná-
veis, como o faz Lúcia Miguel-Pereira (1950).

Seriam necessárias as interpretações feitas por Walter Benjamin, no século 
XX, sobre a obra de Charles Baudelaire, em especial sobre a tradução feita 
pelo francês do conto “Um homem na multidão”, 1840, de Edgar Allan Poe, e 
do texto baudelairiano “O pintor da vida moderna”, 1863, que fazem signifi-
car ligações estreitas entre o dandy, o flâneur e a cidade moderna, estabelecen-
do parâmetros capitais para os estudos sobre o Decadentismo (MASSAGLI, 
2008, p. 1-170).

2. No ano de 2015, a Biblioteca Nacional faz realização similar, lançando três livros de João do Rio nunca 
reeditados: Psicologia urbana (1911), Os dias passam... (1912) e No tempo de Wenceslau... (1917).
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A primeira imagem é de George Bryan Brummell (1778–1840), conheci-
do como o Belo Brummell. Protótipo do tipo: belo, elegante, snob, sedutor, 
frio afetivamente, capaz de fazer pouco dos mais poderosos, teria caído em 
desgraça por haver ridicularizado o seu protetor, o rei da Inglaterra, Jorge IV. 
Reza a lenda que teria perguntando numa recepção: “quem é aquele gordo?”, 
referindo-se justamente ao rei. Caindo em desgraça na Inglaterra, mudou-se 
para Calais e depois Caen, cidades francesas, na costa do Canal da Mancha, 
vivendo à custa de suas aura e fama. Morreu em março de 1840. A influência 
dele na moda e nas relações sociais das classes abastadas foi registrada em sua 
biografia lançada cinco anos depois, por J. Barbey d’Aurevilly, Do dandismo e 
de George Bryan Brummell, no original, Du dandysme et de George Brummell. 
O livro foi sucesso absoluto nos salões da época. Vemos, no caso, o dandy 
inglês, presente nos ambientes que influenciam a moda e o gosto, mesmo 
depois de morto.

Caricatura de Brummel, pintada em guache por Richard Dighton (1805). 

O segundo personagem é João do Rio (1881-1921), pseudônimo de João 
Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Jornalista e cronista, con-
tista e teatrólogo, tradutor de Oscar Wilde, ele foi um personagem polêmico: 
observou e deu a conhecer o submundo da cidade em transformação, suas 
mazelas e suas originalidades. Escreveu reportagens e crônicas que denuncia-
ram a vida miserável dos empobrecidos em contraste com a vida nababesca e 
fútil dos ricos. Seu modo de vestir e seus gostos refinados colocam-no como 
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o modelo do dandy tropical, embora não seja reconhecido como o introdutor 
do movimento decadente no país.

Era amado por muitos e odiado por tantos outros. Sem que a profundida-
de e importância da denúncia que o cronista e escritor estampava nos jornais 
e nos livros fosse percebida, sem que a contradição radical que era a própria 
vida de dandy que levava, João do Rio foi caricaturado duramente como jor-
nalista medíocre e fútil num dos romances de Lima Barreto. Foi, também, 
alvo da chacota vil e machista de Emílio de Menezes, que denuncia a sua 
homossexualidade:

Na previsão de próximos calores,
A Academia que idolatra o frio,
Não podendo comprar ventiladores,
Abriu as portas para o João do Rio... (MENEZES, 1949).

Na fotografia tirada em Paris, dedicada e publicada pela revista Fon-Fon, 
de variedades e mundanismo, fica evidente a mimetização que faz da postura 
de Oscar Wilde, retratado na imagem seguinte.

Fotografia de João do Rio, revista Fon-Fon (13 fev. 1909).

Se naquele fim-de-século, o Belo Brummel funcionava como um monu-
mento do dandismo original, de cinquenta anos antes, Oscar Fingal O’Flah-
ertie Wills Wilde (1854-1900) é o personagem prototípico da contempo-
raneidade. Poeta, romancista e dramaturgo, é personagem celebrado pela 
ousadia da obra e do comportamento. Escreveu e satirizou o mundo em que 
vivia. Duas de suas obras, Salomé, situada no passado mítico, e O retrato de 
Dorian Gray, situada em um passado recente, distanciado do presente para 
tão somente uma tomada de fôlego do retratista que desenhará o drama com 
palavras, abordam a violência e a crueldade que a busca, a qualquer preço, da 
satisfação dos desejos da carne e do culto à beleza e à riqueza desencadeiam. 
Está entre os mais importantes escritores das letras inglesas da passagem do 
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século. Foi preso e cumpriu pena por atentado ao pudor e à moral, acusado 
de manter relações homoeróticas. A pose é a mesma com que João do Rio se 
deixará retratar anos depois.

Fotografia de Oscar Wilde, c1882. Acervo da Library of Congress, EUA.

O personagem apontado por muitos como o introdutor do Decadentismo 
no país foi Medeiros e Albuquerque, como era conhecido o poeta, contista, 
romancista, teatrólogo, ensaísta, político e jornalista José Joaquim de Campos 
da Costa de Medeiros e Albuquerque (1867-1934). Os poemas inaugurais do 
movimento estariam no livro Canções da decadência, publicado em 1889. O 
primeiro poema, “Introibo ad...”, inicia com a declaração

Estes versos que ora rimo
são canções da Decadência
de uma idade da Ciência
em que a Poesia sem vida
jaz perdida. 
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Na apresentação, explica que os versos reunidos ali foram escritos na ado-
lescência, entre os 16 e os 20 anos, e já estavam preparados desde 1887, embo-
ra tenham saído apenas depois da boa acolhida que o livro Pecados recebeu do 
público e da crítica. Ou seja, aparentemente os dois livros saíram no mesmo 
ano de 1889. Nesse outro livro, o primeiro publicado, mas o segundo escri-
to, a se confiar na declaração do próprio autor, estão o “Soneto decadente”, 
dedicado a Paul Verlaine, e “Declaração decadente”, dedicada a Olavo Bilac, 
o primeiro, inspirador dos decadentistas na França, e o segundo, líder dos 
parnasianos brasileiros. A escolha dos dois poetas, habitualmente colocados 
como completamente incompatíveis entre si, sinaliza que o, naquele momen-
to, jovem autor tinha um perfeito entendimento do debate estético a que se 
propunham os decadentistas e, mais, do que seja o debate poético em si. Em 
entendimentos superficiais do que seja a tensão entre diferentes e sucessivos 
movimentos estéticos e poéticos, frequentemente fica esquecido que uma rup-
tura, por mais radical que seja, é possível apenas no contraste do que lhe é 
antecedente, ou seja, precisa vitalmente do que um dia foi novidade e ruptura.

A importância de Medeiros e Albuquerque para o reconhecimento do mo-
vimento é atestada pelo crítico e historiador Araripe Junior, ao resenhar, em 
1894, os acontecimentos literários do ano anterior.

Voltando à questão das datas que o poeta menciona, elas parecem ter 
induzido a erros, quando se anota a cronologia de suas publicações, desde 
quando Araripe Júnior faz seus comentários, mas confusão não é uma 
situação estranha à inserção do personagem Medeiros e Albuquerque e de 
sua obra no campo literário. O autor não fugia da polêmica! Em suas me-
mórias, publicadas apenas depois de sua morte, mostra-se um rematado 
dandy, no modelo das atitudes do Belo Brummel. Apresenta-se absoluta-
mente frio nos sentimentos de modo geral. Para com as mulheres pratica-
va um donjuanismo perverso, descrevendo detalhadamente suas manobras 
de conquista das puras e das putas. Consigo mesmo foi capaz de acompa-
nhar uma cirurgia por meio de um espelho, informando a seu leitor to-
dos os acontecimentos durante o ato médico e os resultados. Isso quando 
jovem. Com o passar dos anos foi se afastando das novidades literárias e 
das posturas radicais, entrou para a política, envolveu-se com questões 
educacionais, foi um dos autores de uma reforma ortográfica e entrou 
para a Academia Brasileira de Letras. Durante um período, ocupando a 
presidência daquela instituição, censurou o discurso de posse de Emílio de 
Menezes (CORRÊA, 2006, p 148-162).

A imagem que o apresenta é cópia de meia página do periódico Fon-Fon, 
de 29 de junho de 1907. A composição gráfica da matéria, com um texto so-
bre o dandismo ao lado de sua fotografia, reforça as relações entre o retratado 
e o personagem, embora estivesse ali uma visão muito peculiar do que seja o 
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traje e o comportamento de um dandy e, por outro lado, o retratado já tivesse 
outros interesses no que se refere a movimentos estéticos.

Fotografia de Medeiros e Albuquerque, revista Fon-Fon (29 jun. 1907).

A escritura decadentista

A crônica é o texto decadentista mais bem identificado no contexto literá-
rio brasileiro. As denúncias feitas por João do Rio escancaram as contradições 
entre a vida e a cidade, produzidas pelo progresso e pela modernidade. A 
cidade da iluminação pública, a gás e depois elétrica, do bonde elétrico e do 
automóvel substituindo os veículos de tração animal; a riqueza das viagens a 
Petrópolis, às estações de água e à Europa; e os banquetes, as meias de seda, os 
fraques e as cartolas são apresentados como eles são: apenas uma crosta tênue 
e superficial de uma cidade de verdade que pulsa num dia a dia de luta e mi-
séria. Publicadas em jornais, é como se o cronista apresentasse uma cidade de 
verdade a seus próprios moradores: uma urbe com luxos, crimes e vícios, com 
trabalhadores e malandros, com prostitutas, clientes e cafetões, com crianças 
abandonadas perambulando nas ruas e praças.

O estilo do cronista decadentista é direto, seco. Suas metáforas são simples 
e cruas. Em nada parecido com o estilo machadiano para a crônica – sempre 
elevado, urdido no subentendido, na ironia fina. Este modelo de escrita ten-
siona-se com o estilo de vida do autor: um dandy, um flâneur. Mal compreen-
didas por alguns contemporâneos seus, hoje são de valor incontestável.
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Mas é de poesia que minha pesquisa trata. Trata-se de terreno demarcado 
firmemente pelo cânone, vale dizer, pela operação incessante das antologias e 
histórias da literatura, que não cessam de negar o devido espaço para o movi-
mento decadentista. De um lado, no passado recente relativo ao movimento, 
o Parnasianismo havia trabalhado no sentido de popularizar a poesia. Num 
país semianalfabeto, faziam sucesso concursos anuais sobre a popularidade 
dos poetas, com o ganhador sendo coroado o rei dos poetas no ano.

Os decadentistas, por seu lado, praticavam uma poesia de metáforas raras, 
escabrosas, sensuais, de musicalidade aguda, relação mística com a linguagem e 
com o mundo, isolamento como preceito ideológico, desdenho em relação ao 
grande público com opção pelo leitor especial, tão excêntrico quanto o escritor.

Do outro situavam-se as intenções e a articulação político-econômica do 
grupo da Semana de 22. Entre eles a conjugação de interesses comentada 
anteriormente. Quando o Simbolismo emerge com o trabalho de Andrade 
Muricy, a sinergia do trabalho sinaliza que este fora escrito entre 1880 e 1922 
e que não era claramente parnasiano ou modernista. O que a pesquisa atual 
faz para mudar esse quadro é retomar o processo de ida às fontes, leitura do 
que se publicou e o que se debateu, montando um quadro do que se produziu 
no âmbito do Decadentismo no país.3

À guisa de conclusão e para demonstrar a originalidade da proposta deca-
dentista, apresento dois poemas constituintes daquele movimento. O primei-
ro é um poema de Medeiros e Albuquerque, exatamente aquele que tem sido 
reconhecido como a presença inicial do Decadentismo no país.

Soneto decadente 

Car nous voulons la nuance encore,
Pas la couleur, rien que la nuance.

“Art poètique” 
Paul Verlaine

Morria rubro o sol e mansa, mansamente... 
sombras baixando em flocos, lentas, pelo espaço...
Um morrer pungitivo e calmo de inocente: 
doces, as ilusões fanadas no regaço.

Passa um cicio leve e suave... N’um traço, 
ave rápida passa súbita e tremente... 
A tristeza, que vem, cinge como um baraço 
a garganta: o soluço estaca ali fremente...

3. Entre setembro de 2014 e setembro de 2015, Rodolpho Amaral, aluno da Faculdade de Letras, da Uni-
versidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e beneficiário do Programa de Bolsas para Pesquisador Júnior, da 
Biblioteca Nacional, trabalhou junto ao projeto, participando do processo de levantamento de fontes.
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Lembranças de pesar... Navio que na curva
do mar, de água pesada e funda e escura e turva, 
some-se de vagar das ondas ao rumor...

Ó crepúsculos sós! os exilados sentem
a angústia sem igual de amantes que pressentem
o derradeiro adeus do derradeiro amor!

O poema publicado em Peccados, segundo nota do próprio Medeiros e 
Albuquerque, é uma tentativa de fazer poesia decadente. Autorizado pela 
proposta de Verlaine, propositalmente não obedece à cesura em dois dos 
versos (ALBUQUERQUE, 1889, p. 76). Um poema tematizado na deca-
dência do amor. São apresentadas sucessivas metáforas que recorrem aos 
sentidos: o crepúsculo do sol, as sombras que baixam, o morrer, a ave que 
passa, a tristeza que vem, a garganta que é fechada, o navio que desaparece 
no horizonte, a água turva e escura que não deixa esperança, o exílio dos 
amantes e do amor. A sucessão de metáforas conjugada com a sonoridade 
bem cadenciada proposta pelas cesuras permitidas pelos versos alexandrinos 
estabelece um crescendo para o poema até seu ápice grandioso: o derra-
deiro adeus do derradeiro amor. O acento algo romântico, marcado por 
uma paleta dramática e de cores fortes, em detrimento de uma coloração 
mais fria, talvez mais apropriada para o que seria uma frieza dandy, parece 
ser exemplar do exercício de uma aproximação entre Decadentismo e Ro-
mantismo, no que, mais tarde, Mario Praz chamará de sensibilidade erótica 
(apud COUTINHO, 2014, p. 170), comum às duas estéticas.

Outra produção decadentista, com uma metáfora mais radical para as re-
lações amorosas, é a de “Estudo anatômico”, de Fontoura Xavier (XAVIER, 
1905, p. 51).

Estudo anatômico

a Aluizio Azevedo

Entrei no anfiteatro da ciência,
Atraído por mera fantasia,
E aprouve-me estudar anatomia,
Por dar um novo pasto à inteligência.

Discorria com toda a sapiência
O lente n’uma mesa onde jazia
Uma imóvel matéria, húmida e fria,
A que outr’ora animara humana essência.
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Fôra uma meretriz; o rosto belo
Pude tímido olha-lo com respeito
Por entre as negras ondas de cabelo.

A convite do lente, contrafeito,
Rasguei-a- com a ponta do escalpelo
E não vi coração dentro do peito!
(XAVIER, 1905, p. 51).

Um poema com um viés baudelairiano no sentido em que a flor do mal da 
obra do poeta francês aparece neste poema denunciada como um ser sem co-
ração e, por consequência, sem paixão. O primeiro verso, “Entrei no anfitea-
tro da ciência”, remete diretamente à estética parnasiana, que será na sequen-
cia contraditada por uma declaração eminentemente antirrealista, “Atraído 
por mera fantasia”, que modulará todo o poema, até que o eu poético conclua 
pela desumanidade daquela mulher. Reforçando a rigidez exigida por um es-
tudo anatômico-científico, a peça é toda montada em decassílabos heroicos. 
Parece configurada nesse poema a desmistificação da mulher e o afastamento 
completo das metáforas sublimes, tão caras à poesia de feição tradicional.

Nesses dois exemplos estão postas duas faces de um mesmo movimento 
poético. Em um, ficam expostas as suas ligações com a grande realização poé-
tica que percorreu boa parte do século XIX, o Romantismo, oferecendo novas 
soluções formais e rítmicas para um tema caro a ambos: a trágica impossibi-
lidade da realização amorosa plena. No poema de Xavier, a consciência da 
fantasia é proposta como argumento contraditório aos limites do que a ciência 
tem capacidade de fazer: manipular a matéria. Fica evidente que a primeira 
não vencerá a segunda, mas reivindica-se uma sua presença substantiva, apre-
sentando-se para os possíveis da modernidade.
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Resumo

Este artigo pretende mostrar o andamento da pesquisa “Escritoras mulheres do século 
XIX e a imprensa periódica”, realizada na Fundação Biblioteca Nacional. A nossa questão 
é compreender os motivos pelos quais mulheres como Albertina Bertha e Narcisa Amália, 
que tiveram notável participação no cenário literário e na imprensa periódica da época, 
não aparecem em nossas histórias literárias. A intenção deste trabalho é iluminar perfis 
femininos e suas produções, a fim de que recebam espaço de análise e de consideração, 
bem como a permanência na tradição literária brasileira.
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Abstract

This paper aims to present the progress of the research “Female writers of the nineteenth 
century and the periodical press”, held at the National Library Foundation. Our issue is 
to understand the reasons why women as Albertina Bertha and Narcisa Amalia, who had 
outstanding participation in the literary scene and in the periodical press of the time, 
do not appear in our literary history. The intention of this study is to brighten female 
profiles and their productions so that they receive space of analysis and consideration as 
well as permanence in Brazilian literary tradition.
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Você já ouviu falar em Emília Moncorvo Bandeira de Melo ou Carmen 
Dolores? E em Cecília Moncorvo Bandeira de Melo ou Chrysanthème? 

Adalgisa Nery, Rosalina Coelho Lisboa, Adelina Amélia Lopes Vieira, Elisa 
Lispector e Henriqueta Lisboa? Maria Firmina dos Reis, Prisciliana Duarte 
de Almeida e Auta de Sousa? Você sabe quem são Albertina Bertha e Narcisa 
Amália? O que esses nomes desconhecidos têm em comum? Alguma pista?

Você já se deu conta do conteúdo que estudou na aula de literatura sobre 
o Romantismo? Quem são os autores canônicos? Relembremos. Na prosa, 
José de Alencar, Bernardo Guimarães, Teixeira e Souza, Joaquim Manuel de 
Macedo e Visconde Taunay; na poesia, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, 
Álvares de Azevedo e Castro Alves. Lembra de mais algum? Gonçalves de 
Magalhães, Fagundes Varela, Sousândrade... O que está faltando nesta aula? 
Será que as mulheres não escreviam nessa época? Ou será que elas escreviam, 
mas não publicavam? E se dissermos que elas escreviam e publicavam, só que 
não aparecem nessa lista e, por conseguinte, não são ensinadas na escola nem 
constam nos manuais de literatura?

Todos os nomes mencionados acima são de escritoras que atuaram nos 
séculos XIX e XX, só para citar algumas de uma ampla lista. O que há em co-
mum entre esses nomes é que eles não aparecem nas nossas histórias literárias. 
Essas escritoras, que participaram ativamente da vida intelectual e literária nos 
séculos precedentes, não tiveram suas obras compiladas em antologias nem 
em manuais de literatura. Foram excluídas do cânone literário. São livros e 
mais livros se deteriorando em bibliotecas particulares ou públicas, sobretudo 
em acervos de obras raras, que não foram reeditados nem lembrados pela 
historiografia e crítica literárias. Trata-se de uma literatura esquecida e, por 
consequência, de desconhecimento geral.

Graças a pesquisas acadêmicas, a eventos e à criação de uma editora vol-
tados para o resgate dessas escritoras deixadas à sombra do discurso histo-
riográfico, aliados à crítica feminista, hoje podemos notar um avanço no 
que diz respeito à expressão de mulheres na literatura brasileira e no meio 
cultural. Antologias e dicionários críticos que resgatam a produção literária 
de mulheres até então silenciadas pelo tempo e pela sociedade patriarcal 
demonstram anos de dedicação à investigação desses nomes e ao levanta-
mento de dados. Alguns nomes de referência dessas antologias e dicionários 
são Nelly Novaes Coelho, Zahidé Muzart e Adalzira Bittencourt. A lista de 
escritoras descobertas é extensa. E as questões que pairam no ar são: por que 
as biografias dessas escritoras não foram documentadas e por que suas obras 
não integram o cânone literário, se, ao analisarmos seu conteúdo e valor 
literário, não ficam aquém das obras produzidas por escritores homens? É 
curioso, pois se analisarmos também participação das escritoras na impren-
sa periódica e no cenário literário (publicando livros, contos ou poemas, 
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realizando conferências, participando de saraus literários etc), veremos que 
elas têm atuação expressiva. Por isso, é importante a verificação da condição 
de aparecimento dessas escritoras e as razões de seu gradual esquecimento. 
Os exemplos das escritoras Narcisa Amália e Albertina Bertha ajudam-nos a 
indicar aspectos que estão associados a essas duas questões e são pontos fér-
teis para explorar o espaço e as condições de atuação das mulheres escritoras 
no século XIX.

Considerada a primeira jornalista profissional no Brasil, a republicana 
e abolicionista Narcisa Amália (São João da Barra, 1852 – Rio de Janei-
ro, 1924) publicou 44 poemas em uma antologia intitulada Nebulosas, em 
1872. Nebulosas contou com prefácio entusiasmado de Pessanha Póvoa, que 
afirmava ser Narcisa a nossa primeira poetisa: “Narcisa Amália não é um 
tipo, é uma heroína. [...] Este livro há de produzir tristezas e alegrias. É a 
primeira brasileira dos nossos dias; a mais ilustrada que nós conhecemos; 
é a primeira poetisa desta nação” (PÓVOA, 1872, p. V). Seus poemas são 
ecléticos. A antologia é composta por 14 poemas líricos, de teor intimista; 
13 poemas laudatórios comemorativos, dirigidos à natureza; e 16 poemas 
de cunho social. Nebulosas está divido em três partes. Sua produção poética 
não fica aquém da de Gonçalves Dias, no que diz respeito à exaltação da 
natureza, nem da obra de Castro Alves, uma vez que seus poemas de cunho 
social e político são igualmente intensos e críticos. Infelizmente, o leitor que 
hoje se interessar pela obra de Narcisa encontrará exemplares deteriorados 
em pouquíssimas bibliotecas.

Narcisa Amália não passou despercebida em sua época. Além de o impe-
rador dom Pedro II ser seu admirador e fazer questão de conhecê-la em Re-
sende, Machado de Assis foi seu leitor e escreveu sobre a sua obra poética na 
Semana Ilustrada (n. 629, 29 dez. 1872):

Com este título acaba de publicar a Sra. D. Narcisa Amália, poetisa fluminense, 
um volume de versos, cuja introdução é devida à pena do distinto escritor Pessa-
nha Póvoa.
Não sem receio abro um livro assinado por uma senhora. É certo que uma 
senhora pode poetar e filosofar, e muitas há que neste particular valem homens 
e dos melhores. Mas não são vulgares as que trazem legítimos talentos, como 
não são raras as que apenas pagam de uma duvidosa ou aparente disposição, sem 
nenhum outro dote literário que verdadeiramente as distinga.
A leitura das Nebulosas causou-me a este respeito excelente impressão. Achei 
uma poetisa, dotada de sentimento verdadeiro e real inspiração, a espaços de mui-
to vigor, reinando em todo o livro um ar de sinceridade e modéstia que encanta, 
e todos estes predicados juntos, e os mais que lhe notar a crítica, é certo que não 
são comuns a todas as cultoras de poesia. [...]
São tristes geralmente os seus versos, quando não são políticos (que também os 
há bons e de energia não vulgar): a musa da Sra. Narcisa Amália não é alegria; ela 
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mesma o diz na poesia que intitulou “Sadness”, e que transcrevo por inteiro e será 
essa a última citação: [...]
Termino as transcrições e a notícia, recomendando às leitoras as Nebulosas.
(grifos nossos)

É importante ressaltar que ao mesmo tempo em que Machado de 
Assis elogia os poemas de Narcisa, ele confessa seu receio inicial devido 
à autoria feminina do livro, deixando pistas de preconceito de gênero. 
Vale notar também outro dado significativo que é a sua recomendação 
dirigida “às leitoras”. Qual seria a literatura própria às leitoras? E por que 
ela é diferente da literatura digna de leitores homens? Não estaríamos 
diante de uma marca do cânone literário masculino que define as noções 
de gênero, de gosto e de temas para a produção literária? É característico 
desse cânone excluir as mulheres enquanto sujeito do discurso e subverter 
a representação da imagem feminina. Em 1889, em Carta de Narcisa Amá-
lia ao jornalista Alfredo Sodré, Narcisa Amália lamenta a dificuldade de 
uma mulher ser artista e talentosa naquela época: “como há de a mulher 
revelar-se artista se os preconceitos sociais exigem que o seu coração cedo 
perca a probidade, habituando-se ao balbucio de insignificantes frases 
convencionais?”. Diante disso, cabe-nos pensar se não haveria conexões 
entre as posições e opiniões dos críticos dessas autoras femininas do século 
XIX e os mecanismos seletivos que operaram no cânone constituído pelos 
críticos do século XX.

Vejamos alguns trechos do poema “A Resende” de Narcisa Amália. Obser-
ve como a poetisa exalta a cidade onde mais viveu e que amou profundamen-
te. Assim como Gonçalves Dias exalta a sua terra onde as palmeiras e os sabiás 
são inigualáveis, Narcisa Amália canta, em seu poema de louvor, Resende, sua 
“éden de encantos”:

A Resende

Eu te achei, meu bordão de romeiro
Quando mal me esperavas... Talvez!

Teixeira de Mello

Enfim te vejo, estrela da alvorada,
Perdida nas alagens do horizonte!
Enfim te vejo, vaporosa fada,
Dolente presa de um sonhar insonte! 
Enfim, de meu peregrinar cansada,
Pouso em teu colo a suarente fronte,
E, contemplando as pétreas cordilheiras,
Ouço o rugir de tuas cachoeiras!
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Mal sabes que profundos dissabores
Passei longe de ti, éden de encantos!
Quanto acerbo sofrer, quantos agrores
Umideci co’as bagas de meus prantos!
Sem um raio se quer de teus fulgores...
Sem ter a quem votar meus pobres cantos...
Ai! O Simun cruel da atroz saudade
Matou-me a rubra flor da mocidade!...
Vivi bem triste! O coração enfermo
Buscava embriagar-se de harmonias,
Porém via do céu no azul sem termo
Um presságio de novas agonias!... [...]

Com a escritora carioca Albertina Bertha de Lafayette Stockler (1880-
1953) não foi diferente. Nascida em uma importante família da época, fi-
lha do conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira e de d. Francisca de Freitas 
Coutinho Lafayette, neta dos barões de Pouso Alegre, teve acesso à educação, 
aprendeu línguas, estudou Estética e Filosofia, entretanto, sem se distanciar de 
casa, como era o costume nas famílias abastadas brasileiras. Albertina Bertha 
publicou romances, contos, ensaios filosóficos; participou do meio jornalísti-
co, colaborando ativamente na imprensa carioca, em jornais como O Jornal 
(para os Diários Associados), Jornal do Commércio, O País, O Malho, A Noite, 
e em revistas como a Panóplia e Para Todos. Seu primeiro romance de 1916, 
Exaltação, teve cinco reedições e grande repercussão na época. No plano de 
conteúdo, ousadia e teor erótico; no plano formal, inovações técnicas de nar-
rativa. Albertina Bertha era uma escritora de vanguarda. Uma mulher à frente 
de seu tempo. Entretanto, nada disso impediu que Albertina Bertha e sua rica 
produção fossem esquecidas.

Vejamos um trecho do romance Exaltação, em que a protagonista Ladice 
está com o seu amante em um momento de intimidade altamente erotizado 
na narrativa. O amante deixa cair pétalas de rosas sobre o corpo nu de Ladice, 
depois derrama nela uma essência, e, por fim, arrebenta um colar de pérolas, 
deixando-as rolar pelo corpo da jovem frenética:

E as pétalas das rosas caíam sobre Ladice, rolavam-lhe pelos ombros, pelos joelhos, 
enchiam-lhe o colo, cobriam-lhe as mãos, amontoavam-se a seus pés, como gotas 
concentradas do sangue de seu amor, como fragmentos de um coração, que uma 
grande dor decepasse. Abrindo, em seguida, uma gaveta, ele tirou um vidro de 
essência, e, derramando-o sobre Ladice, dizia:
— Corre, mistura-te a esses cabelos, que têm moleza, exaltação, frenesi; entra, 
perde-te nesse corpo unido, divinamente pálido, deslumbrante, como se trouxes-
se no íntimo um sol vigoroso esplêndido... Não manches, não empanes o brilho 
dessa pele fresca e queimante como o álcool...
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Tirando de um estojo um colar de pérolas, ele o arrebentou no seio de Ladice:
— Rolai sobre esses membros esguios, pérolas simbólicas: — Sois os anos, o tempo 
em que vivi em lamentos, em queixumes; sois as lágrimas petrificadas, os soluços, 
as tristezas, as inclinações funestas; sois as extravagâncias pensadas, idealizadas, a 
aspiração estéril, as ambições não realizadas, o estímulo desejado, a imoderação, a 
alternação dos prazeres, as intolerâncias, o grito incisivo de revolta contra Deus e a 
humanidade; sois os tumultos, as forças, os poderes, que me devastara, a juventu-
de... rolai, pérolas, quebrai-vos à guisa de estações que se findam, que se destroem, 
à guisa do arvoredo que fenece, murcha e seca, para depois renascer, exuberante, 
dominador, imenso.
E as continhas espalhavam-se, corriam pelo corpo de Ladice, festejando a sua 
glorificação, o seu batismo de amor, a sua iniciação no mistério, o mais profunda-
mente estonteante da existência. (BERTHA, 1918, p. 203-204).

A obra da romancista e ensaísta Albertina Bertha é composta por cinco 
volumes: Exaltação (romance, 1916), Estudos 1ª série (ensaio, 1920), Voleta 
(romance, 1926), E ela brincou com a vida (romance, 1938) e Estudos 2ª série 
(ensaio, 1948). Na imprensa periódica da época, a participação da escrito-
ra foi expressiva. Albertina publicou contos literários, trechos de romances e 
ensaios; concedeu entrevistas aos mais variados jornais e revistas brasileiras e 
estrangeiras. Destacou-se, sobretudo, pelas palestras e conferências sobre filo-
sofia, que acabou publicando na imprensa; emitiu opinião sobre os assuntos 
mais variados, tais como o voto feminino, a criação de uma Academia Femi-
nina de Letras e o divórcio. Albertina escreveu, sem limites, sobre religião, 
política, filosofia, psicologia e história. Após a sua morte, em 1953, Albertina 
Bertha foi gradualmente esquecida.

Outras tantas mulheres foram vítimas da ideologia patriarcal que excluiu a 
produção feminina do cânone literário. A pesquisa histórica mostra que escri-
toras talentosas como Narcisa Amália e Albertina Bertha escreveram, publi-
caram, tiveram leitores, atuaram de forma expressiva na imprensa periódica, 
dialogaram com grandes vozes da literatura brasileira e tiveram significativa 
repercussão de suas obras na época em que viviam. Hoje, integram a lista 
extensa de escritoras desconhecidas. É inaceitável que não estudemos Narcisa 
Amália – que escreveu poemas líricos, políticos, sociais, de exaltação da na-
tureza, de alta qualidade literária –, ao lado de Gonçalves Dias, Casimiro de 
Abreu e Castro Alves. Questionar o ensino de literatura brasileira nas escolas 
e cursos de Letras é um passo importante. Precisamos continuar investindo 
em pesquisas, reedições e, sobretudo, lutando por reinterpretações da História 
Literária que reconheçam a relevância das escritoras mulheres e as incorporem 
ao cânone literário.
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Resumo

Esta comunicação apresenta um recorte do projeto de pesquisa de memória institucional 
A Biblioteca Nacional na crônica da cidade, cujo principal objetivo é levantar, selecionar, 
ordenar e apresentar algumas manifestações escritas, sejam elas expressões de cunho li-
terário ou jornalístico, mediante as quais podemos identificar diversas maneiras pelas 
quais a instituição foi vista, imaginada e representada. No presente recorte, selecionamos 
alguns dos registros referentes ao eixo temático intitulado “O leitor”, subdividido entre 
os subtemas “A voz do leitor – o acolhimento, o deslumbramento e as queixas”, “Os tipos 
curiosos” e “A cidade leitora”.

Palavras-chave: Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. Memória. Crônica.

Abstract

This paper presents part of the institutional memory research project The National Li-
brary in the chronicle of the city, whose main objective is to raise, select, organize and 
present some written statements, whether expressions of literary or journalistic nature, 
by which we can identify different ways in which the institution was seen, imagined and 
represented. For this paper, we have selected some of the records relating to the main 
theme entitled “The reader”, divided in the sub-themes “The reader’s voice - refuge, 
fascination and complaints”, “The peculiar reader” and “The reading city.”

Keywords: National Library. Rio de Janeiro. Memory. Chronicles.



A comunicação ora apresentada é um recorte de um projeto maior intitu-
lado A Biblioteca Nacional na crônica da cidade, desenvolvido atualmente 

por nós, pesquisadores do quadro de servidores da própria Biblioteca. Trata-se 
de trabalho de memória institucional cujo principal objetivo é levantar, sele-
cionar, ordenar e apresentar algumas manifestações escritas, sejam elas expres-
sões de cunho literário ou jornalístico, mediante as quais podemos identificar 
diversas maneiras pelas quais a instituição foi vista, imaginada e representada. 
Este é, portanto, um projeto que lança um olhar sobre sua recepção.

A proposta se afasta da pretensão de narrar a história da Biblioteca em 
sentido estrito. Certo olhar impressionista tange o trabalho; não há inten-
ção de esgotar os temas apresentados, escrever uma história pautada pela 
cronologia, tampouco apresentar hipóteses generalizantes. O projeto pre-
tende dar visibilidade à Biblioteca, aproveitando-se o ensejo da efeméride 
dos 450 anos do Rio de Janeiro, e falar, dentre outros temas, de sua inserção 
na vida da cidade. Pretende-se apresentar algumas facetas menos canônicas 
da bicentenária instituição por meio de um olhar que não fica restrito a 
intencionalidades e acontecimentos, privilegiando, como dito, a recepção 
e as diversas formas de “consumo” da Biblioteca Nacional ao longo de seus 
mais de duzentos anos de existência, fornecendo subsídios para reflexão e 
problematização de sua história.

Todos os tipos de registros escritos e iconográficos foram arrolados através 
de vasta pesquisa de fontes. Os periódicos se mostraram especialmente ricos, 
revelando referências as mais diversas. Obras ficcionais também forneceram 
importantes fontes de ideias e representações. Crônicas assinadas tanto por 
nomes consagrados da nossa literatura quanto por anônimos ou desconheci-
dos serviram igualmente para os fins propostos. De meras notas em jornais a 
cartas às redações de órgãos da imprensa, narrativas memorialistas de frequen-
tadores da Biblioteca e até poesias, tudo aparece com o propósito de ilustrar 
a experiência de se habitar seus salões, consultar seu acervo ou simplesmente 
coexistir com ela dentro do espaço urbano. A pesquisa gerará, como produto 
principal, um livro a ser publicado pela instituição.

O projeto está dividido em quatro eixos, designados provisoriamente da 
seguinte forma: os prédios e a cidade, o trabalho, o acervo e, por fim, o leitor. 
Para esta comunicação, escolhemos alguns aspectos desse último recorte te-
mático, subdividindo-o em três tópicos. O primeiro deles refere-se à polifonia 
em torno desse “personagem”, o leitor. Suas falas foram retiradas de páginas 
impressas e reunidas em um conjunto que denominamos “A voz do leitor”. 
Esse conjunto, por sua vez, foi subdividido em três linhas que traçam a ex-
periência relatada por esse frequentador: o acolhimento, o deslumbramento 
e as queixas. O segundo tópico escolhido refere-se aos “Tipos curiosos”, uma 
seleção de “personagens” e tipificações de atitudes representativas da variedade 
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dos leitores, segundo a interpretação feita por observadores diversos. Há ainda 
a “Cidade leitora”, nem tanto um personagem em si, mas antes uma curiosa 
amostra da maneira como alguns comentaristas tentaram derivar do perfil do 
leitor da Biblioteca os próprios hábitos de leitura dos moradores da cidade do 
Rio de Janeiro.

A voz do leitor: o acolhimento

Dentre os muitos relatos a respeito da sutil relação subjetiva que indiví-
duos estabeleceram com o espaço interno dos prédios da Biblioteca Nacional, 
escolhemos três textos, todos eles escritos por nomes de grande relevância da 
cultura letrada carioca: Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), Lima Barreto 
(1881-1922) e João do Rio (1881-1921). As três crônicas se inserem numa 
inflexão temporal e histórica das mais relevantes para a Biblioteca. Trata-se do 
período de mudança da antiga sede que ficava nos arredores da Lapa, em fren-
te ao Passeio Público, para o “palácio dos livros” na marcante avenida Central, 
atual avenida Rio Branco.

Embora as crônicas se situem no mesmo contexto, cada uma delas segue 
um caminho distinto, carregando consigo diferentes questões e juízos. “A hora 
da Biblioteca”, de João do Rio, foi a única escrita antes que a instituição se 
transferisse para seu atual prédio na avenida Central. Nela, o escritor descre-
ve e comenta um pouco o que seria o cotidiano dos frequentadores, alguns 
interessantes tipos – uma característica conhecida do seu estilo – e imagina 
a relação de afeto que aqueles leitores estabeleciam com o local, seus livros e 
seus funcionários:

Há diversas espécies de frequentadores. Das dez da manhã até às três da tarde, 
aparece a primeira leva. As mesas ficam cheias de uma sociedade mais ou menos 
ruidosa, que se levanta a cada passo para beber água, lavar as mãos e fumar em 
certos retiros facilitadores de necessidades urgentes... 
[...]
Quantas histórias, quantos diálogos, quantos aspectos, quantas figuras, cujo des-
taque se torna mais intenso na sombra dos in-folios perdidos para todo o sempre! 
É uma vida especial, dupla, a desse casarão tranquilo e apodrecido de livros, em 
que o livro separa o frequentador do funcionário, mas os liga imperceptivelmente: 
Poder-se-ia escrever nos capítulos a vida de ambos ao mesmo tempo, a rir um do 
outro com a mais feroz ironia...
[...]
Santo Deus! Que farão os leitores da Biblioteca em quanto estiverem a arrumar a 
outra na Avenida? (BARRETO, 1909).
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João do Rio antecipa o momento de mudança ressaltando justamente que 
os leitores teriam que ficar sem seu local de leitura enquanto a transição ocor-
ria. No entanto, ele parece ter ignorado o impacto que tal mudança poderia 
acarretar no sentimento de acolhimento ao leitor a partir do profundo redese-
nho do espaço da Biblioteca e suas salas. Esse tema – a mudança na percepção 
da instituição em função do novo prédio – é o centro da análise levada a cabo 
por Lima Barreto e Júlia Lopes de Almeida. Cada um a seu modo apresenta 
um conjunto distinto de opiniões a respeito de tal transformação. Seus juízos 
correspondem a determinadas facetas que constituem suas personalidades, po-
sições sociais e experiências como habitantes da cidade. Vivia-se um momento 
complexo e não era apenas a Biblioteca que mudava. Ela própria acompanha-
va a mutação do Rio de Janeiro e, de certo modo, se valeu dessa disposição 
geral para assegurar a salvaguarda futura de seu acervo, tecnicamente limitado 
pelas características e pelo tamanho do prédio da rua do Passeio: qualquer 
um que tivesse o mínimo de contato com a instituição naquela época sabia 
disso. Tratava-se de um momento de reestruturação e readequação da capital 
do Brasil a um novo “espírito” republicano e cosmopolita. A Biblioteca não 
ficou de fora.

Conforme dito, os dois autores teceram seus juízos a partir de um comple-
xo feixe de variáveis que os influenciava. Consequentemente, as duas crônicas 
formulam percepções distintas, quiçá opostas, acerca da maneira como a nova 
Biblioteca, sua arquitetura externa, o desenho interno de ambientes e sua dis-
tribuição de espaços iriam impactar o leitor.

Há que se ressaltar a considerável diferença entre os dois prédios para se 
compreender a maneira como os cronistas escolhidos relacionaram as mudan-
ças e o sentimento de acolhida que emana de cada estrutura. Em resumo, bas-
ta afirmar que a casa da rua do Passeio não foi projetada para ser uma bibliote-
ca. Adquirida pelo imperador d. Pedro II, o imóvel teve que ser adaptado, pois 
era a residência particular de J. P. Rocha Viana. Todo um improviso em torno 
da nova configuração do prédio acabou sendo a principal linha mestra de sua 
realização. Quartos e até mesmo corredores foram transformados em seções: 
era inclusive comum que seu diretor – então chamado simplesmente de bi-
bliotecário – habitasse o estabelecimento. Em comparação com o “palácio” 
que foi erigido, seus espaços eram acanhados, fechados. O prédio da avenida 
Central, ao contrário, era suntuoso, brilhante e extremamente espaçoso. Pro-
jetado para ser a grande e definitiva sede da coleção de livros da nação, a luz 
entrava pelo alto e pelos lados; seu acabamento e sua decoração, nos menores 
detalhes, refletiam os cuidados e a valoração da nova casa.

Tudo isso ganha grande destaque por parte de Júlia Lopes de Almeida. A 
escritora não se sentia atraída pela Biblioteca do Passeio. Sua “atmosfera” lhe 
pesava; seus recintos fechados, estreitos deviam lhe causar desconforto:
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Não, enquanto a nossa Biblioteca Nacional se encolhia envergonhada e triste na-
quele sombrio casarão da rua do Passeio, nunca me apeteceu ir ver as suas coleções 
[...] O ambiente não convidava a demoras nem sugeria desejos de futuras visitas.
Hoje, que diferença!
Venho exatamente de percorrer todo o edifício da nova Biblioteca [...] e a impressão 
recebida a cada novo aspecto dos vários compartimentos superiores era idêntica a de 
quem, saindo de um lugar acanhado e de atmosfera pesada, se visse de repente em 
plena claridade, bafejada pelo ar livre do mar; em uma atmosfera sã, que desperta a 
vontade para as energias e para o gosto do estudo. (ALMEIDA, 1910).

Ao contrário de Júlia Lopes de Almeida, Lima Barreto se ressentiu das 
mudanças. Embora, de alguma forma, ele tenha a pretensão de falar por to-
dos os leitores, fica bem evidente que está projetando a si mesmo sobre toda 
uma categoria: seu leitor seria um “pobre-diabo”, assim como o próprio, 
figura trágica e atormentada pela opressão que pairava sobre alguém em sua 
condição de negro e intelectual. As mudanças não lhe pareciam adequadas 
ao público para o qual a Biblioteca se destinava. Um descompasso entre as 
características do leitor, seu acolhimento e a suntuosidade do novo prédio 
foi o cerne de seu juízo:

O Estado tem curiosas concepções, e esta, de abrigar uma casa de instrução, desti-
nada aos pobres-diabos, em um palácio intimidador, é das mais curiosas.
[...] como é que o Estado quer que os mal vestidos, os tristes, os que não têm livros 
caros, os maltrapilhos “fazedores de diamantes” avancem por escadarias suntuosas, 
para consultar uma obra rara, com cujo manuseio, num dizer, aí das ruas, têm a 
sensação de estar pregando à mulher do seu amor?
A velha biblioteca era melhor, mais acessível, mais acolhedora, e não tinha a em-
páfia da atual. (BARRETO, 1915).

São opiniões consideravelmente distintas umas das outras. Percebe-se a im-
portância de um tipo de configuração espacial para o leitor. O ambiente altera 
sua percepção geral e predisposição, para o bem ou para o mal.

A voz do leitor: deslumbramento

O tamanho do acervo, sua complexa história – uma coleção que também 
é um mosaico de outras coleções – e a conhecida dificuldade em se processar 
e catalogar tudo o que lá existe fazem da Biblioteca Nacional um lugar com 
grandes possibilidades de “descobertas”. O encontro de pérolas bibliográficas, 
textos considerados perdidos e alguns, quiçá, nunca imaginados, faz parte da 
vida de estudiosos que garimpam o acervo.
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Tal é o caso de um poema manuscrito de Tomás Antonio Gonzaga (1744-
1810), identificado, no acervo da instituição, pelo pesquisador José Roberto 
do Amaral Lapa (1929-2000) na década de 50. Fartamente noticiada à épo-
ca nas seções especializadas dos jornais, a “descoberta” chamou a atenção de 
outro ilustre e contumaz frequentador da Biblioteca, Carlos Drummond de 
Andrade (1902-1987). O poeta homenageia o ocorrido publicando em sua 
coluna do Correio da Manhã uma pequena e singela ode em que compara 
os principais acontecimentos da semana, todos pequenos frente às letras que 
saíram dos arcazes de manuscritos da Biblioteca.

A conceição
A notícia melhor desta semana
- canto de passarinho em faia ou tília -
não foi a Operação Americana,
sonho na madrugada de Brasília,
sonho que de inocente, lembra Emília
no País da Anedota Munckausiana.
Tampouco foi o aumento, com que engana
o “barnabé” o choro da família.
A mais bela notícia... A que me afaga
o coração, e dela me alimento,
vem-me de ti, velho Tomás Gonzaga.
É teu poema, a furar o esquecimento
dos arquivos, qual flor rompendo a fraga:
Poesia, eternidade do momento.
   C.D.A. 
(ANDRADE, 1958).

Outro registro do deslumbramento que acomete os frequentadores da Bi-
blioteca Nacional está em uma crônica de Olavo Bilac. Ele relata ter se depa-
rado com um pequeno momento de êxtase proporcionado por um rapazola 
mergulhado em sua leitura. Ao olhar para esse leitor imerso num estado de 
torpor que o próprio já passara na mesma etapa pueril de sua vida, Bilac relata 
a forte empatia que sentiu: o jovem estava entregue à leitura de Júlio Verne, 
sentado numa sala da Biblioteca, a vibração tomando seu corpo e sua alma. 
Bilac se identifica naquela mesma epifania da leitura, o envolvimento quase 
sagrado com as letras, testemunhado graças a um desses muitos acasos propor-
cionados pela vivência numa biblioteca.

Há poucas semanas, indo à Biblioteca Nacional reunir material de trabalho, fiquei 
sentado em frente a um mocinho imberbe e pálido, que devorava com os olhos 
e com a alma as páginas do livro que pedira. [...] a cada página voltada, uma vi-
bração nova, de ansiedade, de supremo gozo intelectual [...]. Curioso, ergui-me 
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do meu lugar, e apanhei o livro, que ficara sobre a mesa. Era a “Viagem à roda da 
Lua”, de Julio Verne. Oh! A saudade, a deliciosa e dolorosa saudade que então me 
apertou o coração! [...] Quantas vezes, também, como aquele menino que saíra da 
sala da Biblioteca e ali gozara e sofrera tanto com a leitura de Julio Verne – quantas 
vezes também, eu devia a esse grande encantador de almas o consolo único dos 
meus sofrimentos de criança! (BILAC, 1916).

O sentimento de deslumbramento remonta aos primeiros anos da Biblioteca 
Nacional. Em 1826, um maravilhado redator relata que o acesso àquela casa – 
até pouco tempo restrito – guardava algo de sagrado: subir os poucos degraus do 
prédio da rua do Carmo, local em que se situava a Biblioteca em seus primór-
dios, era como subir ao Monte Carmelo, palco de antigas contendas bíblicas:

Uns poucos de Homens, que se tem fortuna de em alguns dias se vestirem todos 
de uma mesma maneira [...], e que sobem ao altíssimo Monte Carmelo apenas 
por um degrau na Rua de trás do Carmo, é que possuíam esta Casa; porém 
hoje é de todos os Cidadãos, excetuados os que são inimigos da Letra redonda! 
(B.F.G., 1826).

Além da associação da leitura a certo sentimento religioso, é interessante per-
ceber a celebração do acesso democrático aos livros. Uma biblioteca para todos!

A seção seguinte nos lembra, no entanto, que nem tudo era tão idealizado 
como os relatos acima parecem sugerir. Muitas são as queixas dos frequenta-
dores da Biblioteca, desde os primeiros tempos de seu estabelecimento.

A voz do leitor: as queixas

Manifestações sobre problemas da Biblioteca Nacional são encontradas em 
todos os períodos de sua história, sem exceção: há relatos sobre problemas de 
infraestrutura, sobre o acervo (incompleto, deteriorado, desorganizado), ho-
rário de atendimento, entre outros. Uma grande parte das queixas, entretanto, 
diz respeito ao péssimo e demorado atendimento aos leitores, especialmente 
a partir da transferência para o prédio da avenida Rio Branco. Os primeiros 
relatos sobre problemas na entrega dos livros são noticiados tão logo a cons-
trução é inaugurada em 1910. Pouco anos depois, as reclamações eram tantas 
que o ministro da Justiça – titular da pasta responsável pela Biblioteca Na-
cional dentro da estrutura burocrática – chegou a ir incógnito para averiguar 
se as queixas procediam. Diante da confirmação, chegou a escrever que “num 
país em que pouco se lê, é um crime demorar-se...”. Mas, pelo jeito, o proble-
ma estava mais enraizado do que parecia.
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Os dois textos abaixo remontam às primeiras décadas do monumental 
prédio e relatam o problema do atendimento com certo sarcasmo e nítida 
impaciência.

O povo carioca tem qualidades admiráveis [...]. Há inúmeros exemplos da sua 
tolerância principalmente no que concerne a serviços públicos. [...]
Há dias, vimos um caso típico da resistência do carioca na Biblioteca Nacional. 
Um cidadão, é verdade que ainda moço e sem sintomas de neurastenia, teve ne-
cessidade de uma visita à seção de Impressos, jornais e revistas [...]. Tendo se 
submetido àquele formalismo que precede as visitas e participando daquele am-
biente solene do palácio dos livros [...] o nosso cavalheiro sentou-se. [...] Com 
efeito, assim foram decorridos longos 30 minutos [...]. Vem o servente em direção 
à carteira, como que encorajado, num caminhar vacilante como a dúvida que o 
domina de serem aceitas as desculpas arranjadas e diz:
- Cavalheiro, parece incrível, mas justamente o número do dia que pediu não está 
na coleção.
E não lhe será difícil em breve apontar nessas condições o número exato dos casos 
dessa entidade mórbida fornecidos pelo nosso palácio da Biblioteca que o general 
Aguiar teve todo o cuidado em não deixar parecer-se com o templo onde pontifica 
o Dr. Juliano Moreira. (A RUA, 4 maio 1923).

O general Souza Aguiar, projetista do prédio, pode até ter se esforçado 
para que ele não lembrasse um hospício. Mas, pelo visto, o atendimento na 
Biblioteca poderia levar qualquer um à loucura...

A segunda matéria, publicada poucos anos antes, revela aspectos de se-
melhante natureza: procedimentos rigorosos para pedidos, demora na en-
trega do material e o triste desfecho. Uma triste rotina de desgaste parece 
ser lugar comum:

Aqui estão dois aspectos ou, melhor, dois atos da tragédia que cotidiana-
mente se repete naquela repartição pública: o leitor faz o seu pedido, se-
guindo à risca os misteriosos passos de papelório exigidos pelo regulamento; 
o leitor dorme o sono dos justos e ali fica até a consumação dos séculos, se 
o servente não o despertasse, enfim, para entregar-lhe o volume... que não 
pediu. (A RUA, 23 fev. 1920).

As múltiplas vozes desse leitor darão lugar, na próxima seção, às mui-
tas tipificações feitas dos mesmos. Sua variedade advém da diversidade 
de perfis de leitores, seus interesses e seus hábitos, muitos deles estra-
nhos e pitorescos.



448

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

Tipos curiosos

Diversos escritores e cronistas são irremediavelmente atraídos pela arte 
da tipificação. Personagens que são sínteses de comportamentos parecem 
brotar de todos os ambientes de convívio urbano. A observação, misturada 
com boa dose de ficção e imaginação, compõe o pano de fundo ideal para 
muitas criações. Os frequentadores da Biblioteca foram alvo de tal exercício 
da escrita. Exemplificamos:

[T]em a Biblioteca Nacional, frequentando-a, assídua, diariamente, uma vasta 
coleção de personalidades exóticas. [...]
[...] Há o “Domador de feras”, [...] um homúnculo de longas barbas que diaria-
mente vê a sessão dos “Impressos”. [...] Segue-se o ‘Tamandaré’ [...] sua [seção] 
predileta é a de ‘Gravuras’. [...] É também consultante um outro com mania de 
arquitetura, [...] que não usa meias. [...] É o tipo perfeito do desequilibrado. 
E para terminar esse devaneio em torno das pancadas, uma referência [...] é um 
austríaco que foi marinheiro, e que por aqui ficou ao rebentar a guerra. É um in-
feliz “sem eira nem beira” que gosta da especialidade... fresca. Tem predileção por 
Armand Silvestre. (A RUA, 13 mar. 1918).

Também João do Rio, um verdadeiro mestre na arte de criar tipos urbanos, 
talvez o maior difusor de tal arte ente nós, deixa sua contribuição. Na mesma 
crônica citada na seção anterior, ele arrola seus tipos, imagina seus diálogos e 
suas interações:

[A]parecem tipos interessantíssimos. Há o frequentador erudito, que entra, circu-
la pelos assistentes um olhar superior através do pince-nez, [...] há o poeta que vai 
ler o próprio livro de versos e fala alto para os funcionários. [...] Há os coitados, 
que desconfiam da existência dos autores, mas não lhe sabem o título das obras. 
[...] Há os transitivos, senhores de passagem, que passam e entram para matar o 
tempo [...].
Há os imorais que escrevinham, com sorrisinhos equívocos, o pedido de Alfredo 
Gallis, da Martinhada ou dos tratados de Garnier; os poliglotas exigindo para 
meia hora um livro em alemão, outro em hebraico, outro em sueco; os namora-
dos, aproveitando a mesa, a tinta e a caneta da casa para escrever às futuras espo-
sas; os sensacionais, que após o pedido dizem alto: É o último livro que me falta 
ler deste autor. Eu leio muito!
Ah! os leitores da Biblioteca!... Que estranho romance, como os de Jerome, se faria 
daquele remanso onde o saber impenetravelmente dorme! (BARRETO, 1909).

Há outro tipo muito especial. Este bastante real, que a imaginação não 
precisou criar. Não é apenas o saber que “impenetravelmente dorme”, confor-
me escreveu João do Rio. O leitor também, embora seja até difícil encará-lo 
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como leitor, no sentido estrito da palavra. Lêdo Ivo (1924-2012) lhe dedica 
toda uma crônica:

Como não poderia deixar de acontecer, esses aficionados do sono vesperal medem 
e julgam as possibilidades de conforto, defrontam-se ante as conveniências do re-
pouso. Os mais afortunados, depois de cruzar os diferentes logradouros da cidade, 
descobriram o paraíso terrestre. Ei-los acomodados nas confortáveis poltronas da 
Biblioteca Nacional, na egrégia companhia de mais de dois milhões de livros. Lá, 
ninguém os incomodava, e eles se refestelavam no couro macio, protegidos pelo 
silêncio obrigatório. [...] Deve ser doce dormir numa biblioteca pública. [...] Eis 
porém que surge o diretor da Biblioteca e, ante o espetáculo de algumas dezenas 
de senhores adormecidos à sombra dos clássicos, [...] as poltronas foram transfe-
ridas... (IVO, 1948).

Se a maioria das tipificações ocorre pela observação exagerada de certas 
situações e pessoas, o que dizem as estatísticas, esses frios e objetivos números, 
coletados ao longo das décadas? Lima Barreto, também na já citada crônica, 
interroga os dados que, em outros tempos, a Biblioteca Nacional divulgava 
mensalmente. A imprensa periódica noticiava com regularidade esses relató-
rios. Lima Barreto busca ir além dos dígitos e das categorias e faz um exercício 
de imaginação para tentar compreender quem são esses curiosos leitores es-
condidos atrás dos números:

A estatística dos seus leitores é sempre provocadora de interrogações.
Por exemplo: hoje, diz a notícia, que treze pessoas consultaram obras de ocultis-
mo. Quem serão elas? [...] Quero crer que sejam tristes homens desempregados, 
que fossem procurar no invisível, sinais certos da sua felicidade ou infelicidade, 
para liquidar a sua dolorosa vida.
Leio mais que houve quatro pessoas a consultar obras em holandês. Para mim, 
são doentes de manias, que foram um instante lembrar-se na língua amiga das 
amizades que deixaram lá longe.
O guarani foi procurado por duas pessoas. Será a D. Deolinda Daltro? Será algum 
abnegado funcionário da inspetoria de caboclos?
É de causar aborrecimento aos velhos patriotas, que só duas pessoas procurassem 
ler obras na língua que, no entender deles, é a dos verdadeiros brasileiros. 
Decididamente este país está perdido...
Em grego, as obras consultadas foram unicamente duas, tal e qual como no gua-
rani; e certamente, esses dois leitores não foram os nossos professores de grego, 
porque, desde muito, eles não leem mais grego... (BARRETO, 1915).

Lima Barreto recorreu às estatísticas oficiais para brincar com o tipo de 
frequentador da Biblioteca. Outros, porém, fizeram delas usos distintos.
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A cidade leitora

Alguns jornalistas tentaram entender os hábitos de leitura dos habitantes 
do Rio de Janeiro a partir dos perfis extraídos dos dados e da coleta estatística 
da Biblioteca Nacional. Pouco se sabia a respeito disso e devia parecer-lhes 
razoável que a amostragem dos frequentadores refletisse um pouco do hábito 
de leitura da cidade como um todo. Selecionamos dois exemplos desse tipo 
de manifestação. No primeiro deles, o jornalista compara a quantidade de 
leitores da Biblioteca com a população da cidade:

[...] para uma cidade, em que vai muito forte a vaidade, de cultura e omnisciência, 
e onde se agitam um milhão de cabeças, não é tão desanimador que o número de 
leitores nem chegue a 1% do total, como se vê na estatística do mês passado – da 
Biblioteca (A RUA, 17 jan. 1922).

Se a primeira matéria reflete certo otimismo com a estatística, o segundo ar-
tigo denota franco desapontamento, a começar pelo título: “Uma demonstração 
eloquente da nossa humilhante situação em confronto com outros países”.

Podemos avaliar este estado da nossa população, aquilatando-o pela nossa capital, 
sindicando da frequência da nossa principal biblioteca, calculando, pelo aumento 
progressivo diário dos leitores de livros e verificando tão dura realidade pela per-
centagem do analfabetismo em diversos outros países.
A Biblioteca Nacional, segundo os últimos relatórios de seu diretor, o ilustre Dr. 
Cícero Peregrino, tem tido, nesses últimos anos, a seguinte frequência:
1911 ............ 40.186 consulentes
1912 ............ 63.842       ’’
1913 ............ 77.103       ’’
1914 ............ 79.459       ’’
No ano corrente, parece que esta cifra vai aumentando, embora seja ainda ridícu-
la, relativamente a uma população de 1.200.000 habitantes. (A ÉPOCA, 6 dez. 
1915).

No entanto, o articulista talvez tenha criado expectativas exageradas a res-
peito desse leitor. Em 1914, por exemplo, a consulta a anuários e revistas 
somou o triplo de consultas a obras de medicina. É possível concluir que, ao 
final, o redator ficou decepcionado, ao perceber, através das estatísticas, que o 
frequentador da Biblioteca está mais interessado nas matérias do dia contidas 
nos periódicos e as leituras leves das revistas do que o pesado fardo do estudo.
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São essas, pois, as obras mais consultadas durante os quatro anos acima referidos. 
Vê-se claramente que o número daqueles que procuraram a Biblioteca Nacional 
para folhear revistas e jornais sobrepuja o de outros consultantes. (A ÉPOCA, 6 
dez. 1915).

Vê-se um conjunto de expectativas em relação aos hábitos de leitura; ex-
pectativas estas centradas em idealizações diversas e percepções sobre nossas 
falhas como sociedade altamente educada e ilustrada.

Conclusão

Bibliotecas nacionais são instituições complexas, com variadas exigências, 
as quais, inclusive, são mutáveis de acordo com diferentes contextos históricos 
e sociais de uma nação. A própria natureza e a história da Biblioteca Nacional, 
portanto, ensejam uma multiplicidade de caminhos para o projeto A Bibliote-
ca Nacional na crônica da cidade, o que torna o trabalho ainda mais desafiador.

Dentro de um vasto universo de possibilidades de recorte, escolhemos, 
para esta comunicação, explorar tão somente a figura do leitor em suas múl-
tiplas representações, pois se trata de um dos recortes mais ricos e instigantes 
com que nos deparamos. Afinal, a própria existência do livro – e das biblio-
tecas – está condicionada à existência do leitor. E, por fim, todos nós aqui 
presentes, como leitores, pesquisadores ou visitantes, não tardamos em nos 
tornar também personagens dessa história.

Referências

A BIBLIOTHECA e os seus typos curiosos: os que a visitam diariamente. A 
Rua, 13 mar. 1918.

ALMEIDA, Julia Lopes de. Dois dedos de prosa. O Paiz, 15 nov. 1910.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Encontro. Correio da Manhã, 24 ago. 

1958.
BARRETO, Lima. A bibliotheca. Correio da Noite, 13 jan. 1915.
BARRETO, Paulo [João do Rio]. A hora da Biblioteca. In: Cinematographo. 

Porto: Chardron, 1909.
B.F.G. [O carioca constitucional]. [s.t]. Astrea, 9 set. 1826.



452

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

BILAC, Olavo. Júlio Verne [1907]. In: Ironia e Piedade. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1916.

IVO, Ledo. O sono na Biblioteca. Correio da Manhã, 14 nov. 1948.
O QUE o Rio lê. A Rua, 17 jan. 1922.
O QUE vai pela Bibliotheca Nacional. O ‘rápido’ serviço pneumático. 

Machinas para fazer perder a paciência. A Rua, 23 fev.1920.
QUANTO custa consultar publicações na Biblioteca Nacional! A Rua, 4 

maio 1923.
UMA DEMONSTRAÇÃO eloquente da nossa humilhante situação em 

confronto com outros países. A Época, 6 dez. 1915.



A recepção de Lima Barreto 
em Portugal: notas sobre uma 

pesquisa em curso

João Marques Lopes
Pesquisador do Programa Nacional de Apoio a Pesquisadores Residentes (Pnap-R)  

da Fundação Biblioteca Nacional.



Resumo
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Introdução1

Houve um “sistema”, no sentido definido por Candido (1964), que reu-
nisse os textos de Lima Barreto, o público e os críticos literários portugueses? 
Houve um “campo” – no sentido atribuído por Bourdieu (1992) – em que 
o nome e os textos de Lima Barreto tivessem circulado e sido hierarquizados 
no âmbito da recepção da literatura brasileira do pré-Modernismo ou Belle 
Époque em Portugal? Lima Barreto promoveu conscientemente uma estraté-
gia literária, no sentido de Divoire (1912), para ser conhecido e reconhecido 
em Portugal?

Tais são as questões básicas desta pesquisa. Nesta apresentação, não pre-
tendo dar respostas a essas questões, mas sim limitar-me a três aspetos: 1) 
descrever alguns dos materiais pertinentes que encontrei até agora no Fundo 
Lima Barreto da FBN, bem como a documentação encontrada noutras insti-
tuições; 2) pensar em que medida a lógica da complementaridade de arquivos 
e bibliotecas no Brasil e em Portugal tem ajudado a esclarecer o nosso tema de 
pesquisa; 3) problematizar pistas em aberto.

Materiais pertinentes e inéditos a destacar até agora no Fundo 
Lima Barreto da FBN

Antes de mais, pretendo destacar uma carta-circular que os editores do 
número único de Lisboa-Douro-Ribatejo (1910) lhe fizeram chegar.

O ano de 1909 não correu nada bem nas terras lusitanas. Na região do 
Douro, no Norte, houve cheias devastadoras que causaram a morte a oito 
pessoas. No Ribatejo, na região central do país, um terramoto destruiu várias 
vilas e aldeias, como Benavente, Samora ou Salvaterra. Deixou quarenta e dois 
mortos e mais de setenta feridos.

Entre as diversas iniciativas de solidariedade com as vítimas desses cata-
clismos naturais, a Associação Comercial Portuguesa decidiu publicar uma 
revista intitulada Lisboa-Douro-Ribatejo. A revista conseguiu colaboração gra-
tuita de importantes personalidades portuguesas, brasileiras e francesas, indo 
desde o próprio rei d. Manuel II a João do Rio. Tinha poemas, contos, teatro, 
artigos e mensagens de solidariedade. Era uma publicação luxuosa com papel, 
fotografia e reproduções a cores de alta qualidade. As receitas da sua venda 
foram para o auxílio aos desafortunados.

1. Este texto é praticamente igual ao que apresentamos em comunicação na Fundação Biblioteca Nacional, em 
12 de junho de 2015. Conserva, pois, o tom oral que guiou sua elaboração.
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Convidado a escrever, pela mediação de um português chamado Costa 
Macedo, Lima Barreto aceitou. Redigiu o conto “Dr. Fonseca”, que foi publi-
cado (cf. BARRETO, 1910). Era a “estória” de um velho brasileiro alienado 
que, além de outros delírios, julgava ter sido recebido com todas as honras na 
Universidade de Coimbra e ser nada menos nada mais que Gonçalves Dias 
ou Camões.

Desconhecido na bibliografia de Lima Barreto, esse conto terá sido um dos 
primeiros publicados pelo autor e só se conhece uma versão diferente dada 
recentemente à estampa por Lilia Moritz Schwarz (cf. BARRETO, 2011) a 
partir de um rascunho que existe no espólio da FBN.

Além disso, pretendo salientar a correspondência desse tal Costa Ma-
cedo para o autor carioca. Trata-se de quatro bilhetes. Num deles, Costa 
Macedo escreve:

“Muito ilustre Lima Barreto,
Os rapazes da Aguia não entenderam, legitimamente, a sua letra e por isso hou-
veram por bem mandar as provas do seu magnifico “Um e outro”, afim [sic] de 
V. as revêr.
Ahi lh’as envio, pedindo para, se for possivel, tu’as devolver [sic] pelo portador.”2

Há muito radicado no Rio de Janeiro, este Costa Macedo era um misto 
interessante de escritor, intelectual e homem de negócios. Foi ele que montou 
a estrutura brasileira da célebre revista portuense A Águia no Rio de Janeiro 
e foi seu correspondente na cidade durante anos. Intermediou, pois, os dois 
contos que Lima Barreto escreveu nessa revista.

Destaco ainda a correspondência que Lima Barreto recebeu de Fidelino de 
Figueiredo e de Carlos Malheiro Dias. Do primeiro recebeu uma carta e um 
cartão. Do segundo uma carta. Não é muito, mas faz-nos entrar no segundo 
aspecto acima referido.

O aspecto da lógica da complementaridade de arquivos e bibliote-
cas no Brasil e em Portugal

Fidelino era um crítico literário respeitado. Enquanto pensador político 
tendia para a monarquia e a ultradireita. Chegou a ser diretor da Biblioteca 
Nacional de Lisboa em 1918-1919. Emigrando para o Brasil, viria a ser um 
dos professores destacados da USP nos anos 1930. Desconhece-se como e 
porquê entabulou correspondência com Lima Barreto. Talvez tenha sido por 

2. Fundo Lima Barreto (FBN), I-6, 30, 471. Está em causa correspondência inédita e, portanto, não fornece-
mos indicação bibliográfica padronizada.
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intermédio do escritor brasileiro Andrade Muricy, que escreveu um depoi-
mento a Fidelino de Figueiredo em que considerava o autor de Recordações do 
escrivão Isaias Caminha como um dos melhores novos romancistas do Brasil. 
O certo é que, entre 1920 e 1921, Lima Barreto enviou vários livros com 
dedicatórias autografadas para Fidelino de Figueiredo (que se encontram na 
biblioteca pessoal de Fidelino à guarda da Biblioteca da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa) e trocou com ele várias cartas (as que já foram 
referidas, pertencentes ao Fundo Lima Barreto da FBN e uma que está no 
arquivo de Fidelino na USP).

Por sua vez, Malheiro Dias era um escritor luso-brasileiro muito conhecido 
no Rio de Janeiro. O seu romance naturalista A mulata (1896) causara escân-
dalo. Monárquico e tradicionalista convicto, recusou-se a aceitar a instauração 
da República de 1910 em Portugal e foi viver no Rio de Janeiro. Lima Barreto 
chegou a conhecê-lo e, apesar das ideias diferentes, até simpatizou com ele. 
Por causa da assinatura da coleção em fascículos da História da Colonização 
Portuguesa, Lima Barreto e Carlos Malheiro Dias trocaram cartas cordiais em 
que o último pede desculpa pela confusão no envio da assinatura a tão esti-
mável leitor. Uma das cartas é a que referimos e a outra, que ajuda a esclarecer 
esta, está no espólio de Carlos Malheiro Dias no Arquivo de Cultura Portu-
guesa Contemporânea (ACPC) da Biblioteca Nacional de Portugal. Leiamos 
a carta de Malheiro Dias a Lima Barreto, em depósito na Fundação Biblioteca 
Nacional e datada de 11 de julho de 1922:

Meu ilustre confrade,
Respondo à sua carta de ontem. Embora nada tenho com a parte editorial e admi-
nistrativa da História, foi com o mais vivo desejo de lhe ser agradável que mandei 
investigar o que se passava relativamente à sua assinatura.
Não houve nem podia haver qualquer intuito de falta de consideração que por to-
dos os títulos lhe é devida. Houve incúria, apenas, a velha incúria luso-brasileira.
Agradeço-lhe a oportunidade que me deu para me assinar com sincera estima e 
não menos sincera admiração.3

Deixando de lado o que a referida descoberta do já mencionado conto 
“Dr. Fonseca” – publicado no número único da revista Lisboa-Douro-Riba-
tejo, localizado numa pequena biblioteca de Cascais, a do conde de Castro 
Guimarães, a mesma para a qual o poeta universal Fernando Pessoa concorreu 
infrutiferamente ao lugar de bibliotecário-geral nos anos 30 – representa para 
a lógica de complementaridade de fundos do Brasil e do outro lado do Atlân-
tico, avancemos para o terceiro e último aspecto.

3. Fundo Lima Barreto (FBN), I-6, 29, 345. Está em causa correspondência inédita e, portanto, não fornece-
mos indicação bibliográfica padronizada.
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O aspecto da problematização de pistas em aberto

A primeira pista parte do próprio Fundo Lima Barreto da FBN e tem a ver 
com um interessante bilhete-postal que o então anarquista Astrojildo Pereira 
(1890-1965) remeteu, em 13 de março de 1915, ao autor carioca: “Lembra-te 
que me prometeste o teu retrato, que o Quartin encomendou-me e que devo 
enviar em breve para Lisboa.”4 Remete, pois, ao anarquismo português.

As relações de Lima Barreto com o anarquismo e o maximalismo brasi-
leiros são conhecidas. O autor carioca escreveu frequentemente para publi-
cações radicais, como, por exemplo, A Lanterna ou A Voz do Trabalhador. 
Protestou várias vezes contra a deportação de revolucionários estrangeiros e 
contra o encerramento de publicações anarquistas. Chegou mesmo a escre-
ver o artigo “No ajuste de contas”, no A. B. C., de 11 de maio de 1918, que 
ficaria célebre e conhecido como “Manifesto Maximalista” pela sua corajosa 
defesa da Revolução Comunista de Outubro de 1917 na Rússia. Menos 
conhecidas são as ligações de Lima Barreto com os anarquistas portugueses. 
Sabe-se que conheceu e talvez tenha privado com Neno Vasco (1878-1923) 
e Pinto Quartin (1887-1970).

O primeiro era uma referência histórica do radicalismo lusitano e viveu 
durante mais de uma década no Brasil. Participou ativamente do movimen-
to acrata brasileiro e fundou revistas como A Terra Livre. O segundo era 
também um intelectual anarquista conhecido. Foi acusado pelas autorida-
des portuguesas de responsabilidades no atentado que, no dia 10 de junho 
de 1913, matou três pessoas e feriu mais de trinta outras no centro de Lis-
boa. Deportado para o Brasil, passou cerca de dois anos no Rio de Janeiro 
entre meados de 1913 e 1915.

Até agora não nos foi possível saber se essas “ligações perigosas” se 
traduziram ou não nalgum material na imprensa radical portuguesa. No 
Arquivo de Pinto Quartin, à guarda do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, há materiais enviados por escritores anarquistas 
brasileiros, como Domingos Ribeiro Filho, que foi amigo de Lima Bar-
reto, mas nada encontramos em relação a este último. Nas publicações 
anarquistas portuguesas do período, também não. Porém, a pesquisa ainda 
está incompleta sobre esta pista.

Outra pista em aberto é a do impacto da publicação da edição original de 
Recordações do escrivão Isaias Caminha pela casa lisboeta A. M. Teixeira, em 
1909, na própria imprensa portuguesa. Não conseguimos localizar o artigo 
do português Albino de Forjaz Sampaio, que fizera o copidesque do manus-
crito do Isaias Caminha, referido por Lima Barreto no seu Diário Íntimo e até 

4. Fundo Lima Barreto (FBN), I-6, 30, 610. Está em causa correspondência inédita e, portanto, não fornece-
mos indicação bibliográfica padronizada.
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agora só localizamos uma pequena referência deste mesmo Forjaz Sampaio no 
Almanaque do ano de 1910 do conhecido jornal português A Luta. Refere ao 
Isaias Caminha como um “livro interessante da vida jornalística, autópsia ao 
meio fluminense”.

Por sua vez, Tristão de Ataíde, que deveria ter conhecimento de causa, re-
ferirá que o Isaias Caminha teve mais impacto em Portugal do que no Brasil. 
Que materiais há? Onde estarão?

Independentemente dessas pistas em aberto, e sabendo que a pesquisa 
continua em curso, queremos terminar com a descoberta de duas crôni-
cas de Lima Barreto que cremos serem inéditas, pois não aparecem em 
nenhum volume das Obras completas de Lima Barreto, não estão nos dois 
volumes de Toda a crônica, não foi possível localizar nenhuma referência 
à sua eventual publicação em nenhuma bibliografia ativa de Lima Barreto 
e o próprio Barbosa (1981), na biografia de referência, nada diz a respeito 
dessas duas crônicas.

Essas duas crônicas da primeira década do século XX têm aqui cabi-
mento, embora a jusante do nosso eixo temático, porque focam assuntos 
portugueses.

Uma está completa e centrava-se na denúncia de massacres de tribos 
indígenas então cometidos pelo colonialismo português nas possessões 
africanas no âmbito da campanha do Cuamato em 1907. Augura mesmo 
a eventualidade de futuros movimentos independentistas negros. A outra 
está incompleta e o tema é o impacto do assassinato do rei d. Carlos na 
imprensa carioca. Impacto esse que Lima Barreto taxava de desmesurado 
e apenas compreensível à luz do então domínio do jornalismo do Rio de 
Janeiro por capitalistas da colônia portuguesa na cidade. Leiamos um 
trecho da primeira crônica:

O que há em suma? Esta coisa simples: um destacamento português, de cem ou du-
zentas praças, derrota uma partida de desgraça dos negros, duplamente desgraçados 
por serem negros e por viverem em possessões do Portugal necessitado de vitórias.
Pelo jeito, o governo lusitano precisa demonstrar a vitalidade da nação; precisa 
lembrar ao mundo que o sangue heroico dos varões assinalados ainda não está 
de todo acabado; e para tal organiza, de quando em quando, umas justas art 
nouveau em que morrem algumas dezenas de negros (ora, os negros!) e os portu-
gueses praticam heroísmos dignos de versos gregos e do triunfo romano.
Tenho para mim que esses negros flexíveis e adaptáveis a toda a sorte de meste-
res, desde o de bestas de carga até o nobilíssimo de adversários dos esforçados 
varões do Portugal moderno, têm que acabar um dia. Se isso se der, a velha 
metrópole vai se ver atrapalhada para arranjar quem se preste à demonstração 
experimental de sua heroicidade eterna; e, a menos que a gente a quem outrora 
Marte obedeceu queira combater os chimpanzés e os gorilas de África, Lisboa 
só terá festas com franco cunho guerreiro, quando o governo das Necessidades 
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sabiamente resolver condecorar com grandiosas solenidades os valentões da Bai-
xa que se portarem heroicamente nas rijas com tripulações de barcos estrangei-
ros de passagem pelo Tejo.5

Mas isso já está fora do centro da nossa pesquisa e leva a outros 
desenvolvimentos…
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Resumo

Ao ter um livro em mãos, o leitor entra em contato com marcas que insinuam o modo 
de interpretá-lo, sejam elas de responsabilidade do autor ou do editor. Proponho o estudo 
dos paratextos no acervo da editora brasileira mais importante da primeira metade do 
século XX, a Livraria José Olympio Editora, atualmente depositado na Biblioteca Nacio-
nal do Rio de Janeiro, procurando compreender o papel da editora em relação ao campo 
literário brasileiro e os elementos que orientam a leitura.

Palavras-chave: Paratexto. Campo literário. Romance. Livraria José Olympio Editora.

Abstract

With a book in hand, the reader comes in contact with marks that insinuate how to in-
terpret it, whether these marks are the author’s or the publisher’s responsibility. I pro-
pose the study of paratexts in the collection of the most important Brazilian publisher 
in first half of the twentieth century, the Livraria José Olympio Editora publishing 
house, now deposited in the National Library of Rio de Janeiro, seeking to understand 
the role of the publisher in relation to the Brazilian literary field and the elements that 
guide the reading.

Keywords: Paratext. Literary field. Brazilian novel. Livraria José Olympio Editora publish-
ing house.



Gilberto Freyre, no Diário de Pernambuco, em outubro de 1925, comenta 
a renovação do livro europeu e norte-americano da época, avaliando o 

cenário nacional:

Este movimento de reabilitação da estética da tipografia e da impressão e da enca-
dernação – da estética do livro, em suma – quase não nos atingiu, aos brasileiros 
e aos portugueses. Nós somos os países do livro feio. Do livro malfeito. Do livro 
incaracterístico. Principalmente o Brasil. O sr. Monteiro Lobato conseguiu ani-
mar de certa nota de graça o livro brasileiro. Mas ligeiríssima graça. Livro belo, 
não saiu nenhum de suas mãos ou de seus prelos. 

A avaliação do escritor é um pouco pessimista. Se o livro ainda não esta-
va tão belo, estava-se ensaiando uma visualidade mais rica em revistas e em 
uma ou outra capa de livro. Na década de 1930, a Livraria José Olympio 
Editora realiza importantes mudanças no campo editorial brasileiro, inclusive 
na forma de apresentação dos livros. No artigo “O início do design de livros 
no Brasil”, Rafael Cardoso descreve o momento que antecede esse apogeu 
olimpiano:

no brevíssimo período entre 1917 e 1932, constata-se a introdução ou adoção 
das seguintes práticas: 1) generalização do uso de capas ilustradas; 2) primeiras 
iniciativas de refinamento no projeto dos miolos; 3) aplicação de preceitos de 
identidade visual em projetos de livros de uma mesma coleção ou editora. O palco 
estava mais do que armado para a entrada em cena de Santa Rosa: ao longo das 
décadas seguintes, o grande designer e cenógrafo consolidaria essas conquistas e as 
levaria adiante, criando um padrão visual que permanece até hoje como marco no 
meio editorial brasileiro. (CARDOSO, 2005, p. 193).

Entre o autor, o público e os mecanismos que possibilitam a circulação 
do livro, a editora protagoniza as decisões relativas às demandas do mercado 
editorial, fazendo a ponte entre os autores e os desejos do público. Os autores, 
por sua vez, assumem esses desejos em seus projetos ou os negam, relegando à 
editora as formas de apresentação de seus livros ou interferindo para expressar 
o literário também na visualidade e nos textos que acompanham a obra.

Ao ter sucesso e publicar muitos livros, o autor pode ter sua obra reunida 
sob o título de Obras Completas. É o que queria José Olympio para Hum-
berto de Campos, o primeiro escritor de sucesso publicado pela casa, como 
a Livraria José Olympio Editora passa a ser chamada. Em carta ao editor, em 
1934, Humberto de Campos rejeita a proposta de padronizar as capas de seus 
romances a fim de criar suas obras completas. Ele reconhece que padronizar 
as capas era indício de que “esse autor conquista a parcela de glória que lhe 
cabe na terra”. No entanto, é categórico na escolha de uma capa mais atraente:
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eu não sou francês, e escrevo unicamente para o Brasil, cujas condições culturais 
ainda não permitem essas sutilezas. A capa em um país em que não há crítica, e 
em que o gosto coletivo é uma hipótese, constitui, infelizmente, o melhor título 
de recomendação de uma obra, sob o ponto de vista comercial [...]. Por isso, tenha 
paciência. Vamos fazer capas variadas e sugestivas para os meus livros. Variando 
sempre, para agradar ao indígena.

“Gosto coletivo” como hipótese resume bem a configuração do espaço li-
terário brasileiro do momento. Com um público leitor pequeno, poucas li-
vrarias e início de uma expansão – e mesmo profissionalização – da atividade 
editorial, os autores tentam garantir a melhor forma de divulgação de suas 
produções. Humberto de Campos, reconhecido pelo público, avalia que era 
preciso garantir que o público percebesse seu livro na vitrine da livraria e, 
desconhecendo o hábito francês, gostasse da capa escolhida.

A carta é significativa para compreender que, para ser lido, autor e editor 
se unem para criar estratégias de recepção de uma obra. O livro, enquanto 
objeto, traz uma série de marcas que o inserem no campo literário: capa, ore-
lhas, índices, nome da editora, anúncios publicitários, indicação da coleção 
em que está inserido – de responsabilidade do editor; mas há também aqueles 
acrescentados pelo autor: títulos, epígrafes, apresentações ou prefácios, entre 
outros. Esses elementos, os paratextos, acompanham o texto para ajudá-lo na 
construção de sentidos, indicando ao leitor que o livro é fácil ou difícil, ino-
vador ou tradicional, parecido ou diferente das obras precedentes do mesmo 
autor (GENETTE, 2009).

A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro preserva o acervo da casa de edição 
mais importante da primeira metade do século XX, a Livraria José Olympio 
Editora. Essa relevância se deve, sobretudo, ao espaço dado para a publicação 
de autores nacionais, em especial de romances, e de uma brasiliana muito 
representativa do novo contexto intelectual nacional, a coleção Documentos 
Brasileiros, dirigida por Gilberto Freyre.

O acervo da editora expõe os diversos momentos da produção do livro, 
com cartas entre editor e escritores, projetos gráficos, documentos financeiros, 
catálogos, manuscritos dos escritores, provas tipográficas, entre outros.

A casa distribuía fora do eixo Rio-São Paulo e era buscada por escritores 
pelas boas tiragens, boa apresentação gráfica e por publicar autores de diferen-
tes linhas políticas. Com nomes que definiram o cânone literário, como José 
Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Guimarães Rosa, contava 
com outros pouco estudados hoje, mas fundamentais em nossa história lite-
rária, como Humberto de Campos, Marques Rebelo, Lúcia Miguel-Pereira e 
Agripino Grieco.

Quanto ao aspecto físico dos livros, a José Olympio contou com impor-
tantes ilustradores e capistas, entre eles, Tomás Santa Rosa, Luís Jardim, Poty 
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Lazzarotto, além da contribuição dos artistas plásticos Oswaldo Goeldi, Cân-
dido Portinari e Cícero Dias.

Importante notar que a riqueza do catálogo da editora foi construída 
por essa rede de relações entre os editados: em vias de constituição de 
um público e da profissionalização da prática editorial, os editados eram 
ainda tradutores, divulgadores, organizadores de coleções, críticos e até 
mesmo ilustradores.

Entre as cartas, encontramos a de Jorge Amado (1936), endereçada a José 
Olympio, sugerindo a criação de uma coleção de livros policiais, para a qual 
deveriam encomendar a Santa Rosa capas sem sobriedade: a coleção deveria 
ser escandalosa, barata, com publicidade intensa. Em 1967, o capista Luís 
Jardim escreve ao tipógrafo Alfredo Bisordi para que dê atenção à contracapa 
de Tutameia, de Guimarães Rosa, pois o autor queria a página cheia da palavra 
“Leia”, intercalada pelos títulos de sua obra. Segundo Jardim, é a arquitetura 
tipográfica que se usou em 1920 na revista Fon-Fon. Seria antiquado, mas 
deveriam produzi-la para satisfazer o autor.

Com a reedição dos livros, muitos paratextos se perderam, autorais ou 
editoriais. É o caso das ilustrações, índices, orelhas e capas das obras de Gui-
marães Rosa, espaços que recebiam investimentos literários, mas que foram 
suprimidos quando sua obra mudou de editora, anos após a morte do escritor. 
O ilustrador Poty o descreve como um autor misterioso, místico e, ao mesmo 
tempo, alguém empenhado em compartilhar com ele os significados do livro 
para a composição gráfica:

Ele era assim, mudou até a maneira de assinar os livros: de Guimarães Rosa passou 
a João Guimarães Rosa. […] Ele me contava os episódios que achava mais signi-
ficativos. Uma visão privilegiada [...]. Me deu o desfecho como teria dado o de 
qualquer romance de mistério. [...] Nas vinhetas algumas coisas tinham explica-
ção, outras não: “Eu quero a coisa assim e assado”. Não dizia porquê. Nas vinhetas 
há temas babilônicos, esfinges, e no mapa as gárgulas da igreja de Notre Dame. 
(HALLEWELL, 2005, p.119).

Conta-se também que Guimarães Rosa uma vez ficou cerca de sete horas 
ao telefone, trocando ideias com Poty sobre o desenho de capa de Corpo de 
baile. A própria editora exibiu, depois da morte de Guimarães Rosa, o cui-
dado do autor com a capa, ao inserir em algumas edições a reprodução do 
projeto de capa para Manuelzão e Miguilim com a nota: “Observem neste 
fac-símile do frontispício preparado pelo próprio Rosa, o curioso recado 
que ele manda ao artista: desenhar ‘dois meninos, um deles de sete e outro 
de oito anos, e uma cachorra’. Desistiu disso depois, bem como cortou a 
indicação de duas novelas”.
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Projeto de capa para Manuelzão e Miguilim,  
reproduzido em sua 6ª edição (1976).

A ideia inicial da capa foi substituída por outra mais complexa: deveria 
mostrar uma espécie de palco visto pela plateia e pelos bastidores no mesmo 
volume. Nesse projeto do autor, desenvolvido por um capista alinhado às suas 
ideias literárias, o leitor é, desde a capa, convidado a reler a obra, na medida 
em que compõe a plateia e os bastidores ao mesmo tempo.
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Agripino Grieco afirma que a capa de Geraldo de Castro para as duas pri-
meiras edições de Sagarana era mais adequada a uma publicação da Sociedade 
Nacional de Agricultura do que a um volume de ficção. As capas de Santa 
Rosa e Poty foram consagradas como as apresentações mais simbólicas das 
obras rosianas.



468

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 133-134

As três capas de Sagarana – respectivamente: primeira edição com capa de 
Geraldo de Castro; terceira edição, de Santa Rosa; quarta edição (1951), 

de Poty, que assina também a capa de Grande Sertão: Veredas (1956).

As capas eram especiais para o autor e para a editora a ponto de serem 
reproduzidas no interior dos livros. Na orelha da primeira edição de Corpo 
de baile, Guimarães Rosa faz uma reverência ao ilustrador Poty: “Na his-
tória de um livro, há pelo menos cinco figuras indispensáveis, que somam 
esforços para que as palavras apareçam no papel ordenadas diante do leitor 
numa prevista clausura gráfica. O autor, o editor, o ilustrador, o impressor, 
o revisor”; o ilustrador é essencial porque é ele quem “nos abre a primeira 
porta para um novo mundo” e que pode, pela “identidade de objetivos e de 
mútua compreensão na órbita das artes, da literatura e do desenho ou da 
pintura”, associar-se ao escritor para a construção de sentidos.

Limiar de acesso à obra, o paratexto opera o diálogo entre uma iden-
tidade ideal do texto e a realidade empírica de seu público. É uma es-
pécie de “instrumento de adaptação” que permite ao leitor “passar sem  
muita dificuldade respiratória” para o mundo ficcional, como afirmou 
Gérard Genette.

Criando instigantes instrumentos de adaptação, como a expressão “Ciclo 
da Cana de Açúcar” e “Romances da Bahia” para unir a ficção desenvolvida, 
respectivamente, por José Lins do Rego e Jorge Amado, a José Olympio 
criou um selo de qualidade pelos textos que publicou e pela forma como 
deu a ver esses textos. Foi aclamada pelos escritores e reconhecida pelos lei-
tores. É hoje documento de um momento essencial da formação de nosso 
campo literário.
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Os ilustres capistas

 
Capas de Santa Rosa para as editoras Schmidt e Ariel.

Capas de Santa Rosa para a José Olympio
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Tomás Santa Rosa, o principal ilustrador da José Olympio, era amigo de 
José Lins do Rego e foi indicado por ele para contribuir com a editora. Antes, 
fizera capas para a Ariel e para a Livraria Schmidt Editora, mas ainda sem a 
proposta estética que o consagrou na José Olympio, pela qual passou a assinar 
como produtor gráfico. Responsável por uma grande mudança na apresenta-
ção dos livros entre as décadas de 1930 e 1950, Santa Rosa era elogiado com 
frequência pelos autores: os da casa queriam continuar confiando em seus 
traços, os que estavam ingressando na editora, apressavam-se a confirmar que 
queriam algo parecido com esta ou aquela obra ilustrada por ele.

Foi Santa Rosa quem criou o logotipo com as iniciais LJOE (Livraria José 
Olympio Editora). Aliás, exibir sistematicamente o nome na capa foi uma 
prática dessa editora, pois não era comum entre as outras que o nome figu-
rasse em companhia do autor e do título da obra. O mesmo apagamento 
era comum quando se tratava do capista e ilustrador. Santa Rosa assinava na 
imagem da capa nos poucos trabalhos feitos para as editoras Ariel e Schmidt, 
mas na casa passa a indicar apenas SR na imagem e, muitas vezes, nem isso, 
pois a indicação estaria (quase sempre) garantida na folha de rosto das obras.

Em sua trajetória mais geral, é importante notar que Santa Rosa foi assis-
tente de Portinari. Ficou conhecido também por sua relação com o teatro, 
tendo sido o cenógrafo responsável pela montagem emblemática de Vestido 
de noiva (1943), de Nelson Rodrigues, dando visualidade para as inovações 
que o teatrólogo propunha nas didascálias. Em 1946, coordenou o curso de 
Desenhos e Artes Gráficas da Fundação Getúlio Vargas e, em 1953, lecionou 
na Escola Nacional de Belas Artes, assumindo também o Departamento de 
Teatro do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

As mudanças na literatura brasileira entre 1930 e 1950 recebem também 
nova roupagem com suas capas: as cores terrosas e desenhos que dialogavam 
com xilogravuras populares dão espaço para o uso de linhas simples e mais 
clássicas. É o caso da capa de Poesia até agora, de Carlos Drummond de An-
drade, que recebe elogio no poema “A um morto na Índia”, em ocasião da 
morte do ilustrador:

Meus livros são teus livros, nessa rubra 
Capa com que os vestiste, e que entrelaça
Um desespero aberto ao sol de outubro
À aérea flor das letras, ritmo e graça
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Capa de Santa Rosa.

No livro Roteiro da arte (1952), afirma que a ilustração editorial passa pela 
estreita relação entre imagem e texto:

É, pois, de um tema dado que um ilustrador terá que realizar a sua obra, fixando 
com a força da sua personalidade os elementos sugeridos. Nesse trabalho de 
penetração e análise é que se percebe a nítida autonomia dessa arte autêntica, arte 
paralela à literatura, harmônica como as notas de contraponto. Tarefa difícil essa 
de captar, no tumulto das frases, as imagens plásticas que devem corresponder 
ao mesmo sentimento, às vezes mesmo esclarecer certos mistérios das palavras. 
(ROSA, 1952, p.25).

Com a morte de Santa Rosa, outro grande artista torna-se o principal ca-
pista da casa na década de 1950, Poty Lazzarotto. Muito famoso pela relação 
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artística com Guimarães Rosa, Poty descreve um autor misterioso, místico, 
mas, ao mesmo tempo, alguém empenhado em compartilhar com ele os sig-
nificados do livro para a composição gráfica:

Por indicação astrológica, tinha de sair tudo naqueles dois anos – a quarta edição 
de Sagarana e a primeira de Grande Sertão: Veredas. Ele era assim, mudou até a 
maneira de assinar os livros: de Guimarães Rosa passou a João Guimarães Rosa. 
[…] Ele era ministro de Fronteiras, uma coisa assim, eu ia ao Itamaraty tomar 
anotações. Não dava mais tempo de eu ler o Grande Sertão: Veredas, ele me con-
tava os episódios que achava mais significativos. Uma visão privilegiada: eu era 
depositário do mortal segredo, no máximo umas oito pessoas sabiam do mistério 
Diadorim: “Na página tal tem esse episódio dos meninos atravessando o rio. Vou 
explicar o que vai acontecer. Agora você não vai entender. Porém, não tem nada 
que não siga amarrado neste livro”. Me deu o desfecho como teria dado o de qual-
quer romance de mistério. Era conversa despreocupada, nada de tons altissonan-
tes. Nas vinhetas algumas coisas tinham explicação, outras não: “Eu quero a coisa 
assim e assado”. Não dizia porquê. Nas vinhetas há temas babilônicos, esfinges, 
e no mapa as gárgulas da igreja de Notre Dame. (HALLEWELL, 2005, p.119).

As capas eram especiais para o autor e para a editora a ponto de serem 
reproduzidas no interior dos livros, ato de homenagem e, ao mesmo tempo, 
forma de indicar ao leitor que elas talvez tivessem algum investimento literá-
rio (COVIZZI, 2003, p. 402-408).

Luís Jardim, o último da tríade de ilustradores famosos da casa, é o ilustre 
desconhecido que ganhou o primeiro lugar no concurso Humberto de Cam-
pos em 1936, quando os contos assinados por Viator receberam o segundo 
lugar. Viator era na verdade Guimarães Rosa e ficou muito famoso, mesmo 
sem ter seu nome divulgado na época, pois a editora não conseguira entrar em 
contato para editá-lo. A fama veio porque os jurados brigaram publicamente 
em razão do resultado: Graciliano Ramos tinha dado o voto decisivo contra 
Marques Rebelo, que se manteve a favor da coletânea de Viator e, segundo 
testemunhou Graciliano Ramos, o jurado “gritou, espumou, fez um número 
excessivo de piruetas ferozes” quando Luís Jardim ganhou. O escritor também 
era desenhista e passa a colaborar com a editora, sendo o responsável pela fa-
mosa capa e índice ilustrado de Primeiras estórias (1962), de Guimarães Rosa. 
Mas, assim como Poty, também recebia indicações precisas de Guimarães 
Rosa para a ilustração da capa, como mostra um manuscrito do escritor com 
rascunho de desenhos que gostaria que fossem realizados pelo capista para o 
livro de contos Tutameia – terceiras estórias (1967).
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Resumo

O artigo tem como propósito registrar o momento em que o modelo Espinosa de enca-
dernação foi introduzido no Laboratório de Restauração da Fundação Biblioteca Nacio-
nal como alternativa de encadernação flexível em pergaminho de livros raros restaurados 
por meio de máquina obturadora de papel. Hoje, o modelo Espinosa pode ser conside-
rado uma estrutura consagrada para fins de conservação, uma vez que a sua aplicação faz 
parte da rotina de encadernação de livros raros de grande formato restaurados no setor.

Palavras-chave: Robert Espinosa. Pergaminho. Encadernação flexível em pergaminho.

Abstract

The article has the purpose to register the moment the Robert Espinosa bookbinding 
model was introduced in the Restoration Laboratory of the Brazilian National Library 
as a limp vellum binding alternative of rare books restored through leaf casting machine. 
Today, the Espinosa model can be considered a successful structure for conservation 
means because its application is part of the day by day routine of the bookbinding of 
oversized books restored in the Restoration Laboratory.

Keywords: Robert Espinosa. Parchment. Limp vellum binding. 



Este texto foi originalmente apresentado em palestra proferida durante 
mesa-redonda sobre “Preservação e Pesquisa: critérios de intervenção em 

livros raros”, realizada na Casa de Rui Barbosa em 2004. Desde então, o mo-
delo Espinosa de encadernação em pergaminho tem sido largamente empre-
gado em livros raros espessos e de maior formato, restaurados por meio da 
máquina obturadora de papéis e, hoje, pode ser considerado uma estrutura de 
encadernação consagrada na rotina do Laboratório de Restauração da Funda-
ção Biblioteca Nacional.

A apresentação, naquela ocasião, do trabalho “Modelo Espinosa como al-
ternativa de encadernação flexível em pergaminho de obras raras, restauradas 
na Fundação Biblioteca Nacional” foi consequência de um estágio com bolsa 
de estudos da Fundação Lampadia, que tive a oportunidade de realizar no 
Departamento de Preservação da Biblioteca Huntington, San Marino, Cali-
fórnia, nos Estados Unidos. O treinamento oferecido durante o estágio durou 
10 meses, de setembro de 2002 a junho de 2003. 

A primeira etapa do estágio foi no Laboratório do Livro e a segunda etapa 
ocorreu no Laboratório de Restauração de Papel. A experiência foi muito inte-
ressante porque me ofereceu a oportunidade de pesquisar e aprender técnicas 
de encadernação de obras raras. Confeccionamos caixas para acondiciona-
mento e, entre outros procedimentos, aprendemos vários tipos de costura, 
desenvolvemos alguns protótipos de encadernação, como inteira de tecido, in-
teira de couro, meia de couro e várias técnicas de restauração da encadernação. 
Após a confecção de protótipos, aplicamos essas mesmas técnicas nos livros 
da Biblioteca Huntington, especializada em literatura inglesa. Naquele mo-
mento, havia um projeto em andamento que visava ao tratamento da Coleção 
Francis Bacon, que foi doada à Biblioteca Huntington pela Fundação Francis 
Bacon da Inglaterra. 

O programa da primeira fase foi elaborado para atender ao perfil de en-
cadernação dos livros que compunham a Coleção Francis Bacon, cujas obras 
foram impressas em sua maioria no século XVIII. Durante o estágio, me cha-
mou a atenção o modelo Espinosa, um tipo de encadernação flexível em per-
gaminho desenvolvido por Robert Espinosa, encadernador norte-americano 
especializado em obras encadernadas em pergaminho. O modelo Espinosa 
não fazia parte do programa, mas, na segunda fase do estágio, já no Laborató-
rio de Papel, nos concederam um dia livre por semana e decidi me dedicar à 
pesquisa e à confecção de protótipos do modelo. 

Por vários sábados, frequentei a Biblioteca Huntington com o intuito de 
finalizar os modelos. A razão do meu interesse por esta encadernação se deve 
ao fato de a encadernação flexível em pergaminho, modelo plena, fazer parte 
da metodologia adotada nos livros restaurados no Laboratório de Restaura-
ção da Biblioteca Nacional desde 1987, em particular naqueles danificados 
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gravemente por ataque de insetos e também por não possuírem elementos da 
encadernação original ou apresentarem encadernação estilisticamente inade-
quada. Essa estrutura é adotada para fins de conservação em livros impressos 
ou manuscritos produzidos principalmente entre os séculos XV e XVII e fo-
ram restaurados por meio da máquina obturadora de papéis (Fig. 1, 2 e 3). 

Robert Espinosa é bastante conhecido no mundo da encadernação. Em 
artigo publicado no volume 13 da revista especializada The New Bookbinder, 
de 1993, “The limp vellum binding: a modification” (Encadernação flexível 
em pergaminho: uma modificação), ele descreve um modelo de encaderna-
ção flexível em pergaminho desenvolvido por ele próprio. Seu modelo pode 
ser considerado como um desdobramento dos estudos feitos por Christopher 
Clarkson, especialista inglês em encadernação de livros. 

Logo após a inundação de Florença, na Itália, em 1966, episódio que repre-
sentou uma mudança de paradigma no campo da preservação do patrimônio 
cultural mundial, Clarkson e vários outros especialistas foram convidados a par-
ticipar das operações de recuperação dos milhares de livros danificados pelas 
águas. Enquanto participava da operação de resgate, observou que um número 
significativo de livros impressos no início do século XVI encadernados em per-
gaminho (limp velum binding), apesar de danificados seriamente, sobreviveram 
melhor em comparação aos outros tipos de encadernação mais complexos. 

De 1968 a 1975, Clarkson pesquisou sobre as encadernações em pergaminho 
com o objetivo de desenvolver seu potencial enquanto estrutura compatível com 
os princípios de conservação; e após desenvolver seu próprio modelo, ressaltou o 
aspecto de que as encadernações flexíveis sem adesivo possibilitam que a sua des-
montagem ou montagem seja feita sem causar prejuízos ao bloco de texto. Clark-
son apresentou o resultado de seu estudo no Congresso do ICOM (Commitee for 
Conservation), realizado em Veneza, em 1975, que resultou na publicação de dois 
volumes sobre encadernação flexível sem adesivo em pergaminho.

Robert Espinosa prosseguiu com o estudo das estruturas de encadernação 
flexível e promoveu algumas modificações no modelo Clarkson de modo a re-
duzir a tensão ao longo da lombada e aprimorar ainda mais a limitada abertu-
ra do livro encadernado à maneira tradicional, substituindo a estrutura plena 
em pergaminho por outra, em três partes: duas coberturas em pergaminho e 
a lombada revestida de couro alumado (Fig. 4, 5 e 6). 

Após retorno ao Brasil, selecionei uma obra rara do século XVI com carim-
bo da Real Biblioteca, cujo estado de conservação se enquadra nos requisitos 
mencionados acima para a adoção da flexível em pergaminho. O bloco foi 
restaurado e o modelo Espinosa foi executado. Em junho de 2004, apresen-
tei um trabalho sobre esse tema no XXXII Congresso do AIC – American 
Institute for Conservation of Historic and Artistic Work - Portland, Oregon, 
Estados Unidos.
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Como mencionei acima, a estrutura do modelo Espinosa consiste em co-
berturas independentes de pergaminho, enquanto a lombada possui revesti-
mento em couro alumado, aspectos que conferem mais flexibilidade ao con-
junto em comparação à estrutura plena de encadernação em pergaminho; e 
o sistema de dois cabeceados do modelo Espinosa confere maior robustez e 
firmeza, ideal para livros de grande formato ou livros mais espessos.

Modelo plena

Fig. 1. Aspecto final da encadernação flexível em  
pergaminho modelo plena (inteira).

Fig. 2. Detalhes da construção da folha de guarda, dos 
cabeceados superior e inferior e dos nervos duplos.
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Fig. 3. Cobertura (capas) plena de pergaminho.

Modelo Espinosa

Fig. 4. Aspecto final da encadernação flexível em pergaminho modelo 
Espinosa. As coberturas da frente e de trás são independentes em 

pergaminho e a lombada é revestida de couro alumado.
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Fig. 5. O modelo Espinosa envolve dois cabeceados: o 
segundo cabeceado, feito com linha de linho tingida com tinta 

acrílica, é aplicado sobre o cabeceado tradicional.

Fig. 6. Detalhes do couro alumado (bonnet) que reveste a lombada, 
dos nervos de couro alumado simples na extremidade e duplos na 
parte interna e dos cabeceados superior e inferior já concluídos.
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Resumo

O artigo vem revigorar uma das maiores riquezas da Biblioteca Nacional, um exemplar 
manuscrito de luxo da Vulgata latina, e traz à tona suas antigas referências e principais 
características. Da manuscrita Bíblia latina chega-se à primeira Bíblia grega impressa – 
primeira edição de Erasmo de Roterdã, de 1516, e emblema na história do Novo Testa-
mento, ela completa 500 anos este ano. Com foco na crítica textual, este texto apresenta 
as edições de Erasmo, com breve detalhamento, situando-as no contexto da tradição im-
pressa do Novo Testamento grego, a fim de enaltecer uma especial preciosidade abrigada 
no acervo da Biblioteca Nacional.

Palavras-chave: Bíblia latina. Vulgata de Luxe. Bíblia grega. Bíblia de Erasmo. Bíblias da 
Biblioteca Nacional do Brasil. Crítica textual.

Abstract

The article comes to reinvigorate one of the greatest assets of the National Library Foun-
dation (NLF), a luxury manuscript copy of the Latin Vulgate (not yet studied and about 
to be scanned), bringing fore its ancient references and key features. From the handwrit-
ten Latin bible, we come to the first printed Greek bible (the bible of Erasmus of Rot-
terdam). Focusing on textual criticism, we present editions of Erasmus, with brief detail, 
placing them in the context of printed tradition of the Greek New Testament, in order 
to extol a special treasure housed in the collection of this library.

Keywords: Latin bible. Vulgata de Luxe. Greek bible. Erasmus’ bible. Bibles of the National 
Library of Brazil. Textual criticism.
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Figura 2. Bíblia latina 50,1,026 da FBN, fól. 4 verso (Gênesis)
Figura 3. Bíblia latina 50,1,026 da FBN, fól. 506 verso; 507 recto 

(Apocalipse)
Figura 4. Bíblia latina 50,1,026 da FBN, fól. 514 (525) recto (Índice 

onomástico)
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Figura 6. Bíblia latina 50,1,026 da FBN, fól. 528 verso; 529 recto (Índice 

onomástico)
Figura 7. Bíblia latina 50,1,026 da FBN, fól. 204 verso; fól. 205 recto 

(Tobias)
Figura 8. Bíblia latina 50,1,026 da FBN, fól. 259 recto (Provérbios)
Figura 9. Bíblia latina 50,1,026 da FBN, fól. 447 verso (Evangelho de São 
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Figura 10. Bíblia latina 50,1,026 da FBN, fól. 524 verso (Epístola apócrifa)
Figura 11. Transcrição da Epístola referente ao fólio 524 verso; Anais vol. 

XI (Biblioteca Nacional, 1885, p. 474)
Figura 12. Transcrição da Epístola referente ao fólio 524 verso; Anais vol. 

XI (Biblioteca Nacional, 1885, p. 475)
Figura 13. Bíblia de Erasmo de 1516, página de rosto.
Figura 14. Bíblia de Erasmo de 1516, página final.
Figura 15. Bíblia de Erasmo de 1516, página 154 (segunda sequência)
Figura 16. Bíblia de Erasmo de 1516, página 325 (primeira sequência)
Figura 17. Bíblia de Erasmo de 1516, página 324 (primeira sequência)
Figura 18. Bíblia de Erasmo de 1516, página 95 (segunda sequência)
Figura 19. Bíblia de Erasmo de 1516, páginas 155 (segunda sequência)
Figura 20. Bíblia de Erasmo de 1516, página 225 (segunda sequência)
Figura 21. Bíblia de Erasmo de 1516, página 230 (segunda sequência)
Figura 22. Bíblia de Erasmo de 1516, página 352 (segunda sequência)

A partir de um evento (organizado pelo grupo de pesquisa de crítica tex-
tual, vinculado à Biblioteca Nacional) e de um dossiê, que tiveram como 
fonte de inspiração um manuscrito grego dos evangelhos, foi interessante ob-
servar o envolvimento de todos, de alguma forma, com um texto grandioso e 
bastante singular na história do mundo: o texto da Igreja. Como se diz em crí-
tica textual, o texto sagrado é um texto “sensível”, que, untado de fé, desperta 
comoção, promove afetos e (também) desafetos em consideráveis proporções. 
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Da mesma forma, o texto da Bíblia chama a atenção pela quantidade de tes-
temunhos (sem precedentes, incomparável).1

Na ocasião em que esteve no país, em 1952, Metzger foi notificado da 
existência de um segundo manuscrito da Bíblia na Biblioteca Nacional: um 
exemplar em pergaminho de uma Bíblia latina. Como o foco do seu trabalho 
era o texto do Novo Testamento (NT) grego, solicitou a microfilmagem ape-
nas da Bíblia grega e não da latina. Disse:

o sr. José Honório Rodrigues, diretor da Divisão de Obras Raras e Publicações 
da Biblioteca Nacional, que gentilmente se prontificou mostrar-me um antigo 
manuscrito pergaminho de data desconhecida. Ele mencionou o fato que a Bi-
blioteca também possui uma bíblia latina de cerca do ano 1300 que é descrita 
nos ANAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, vol. XI 
(1883-1884), p. 473-476. Quando estive na Biblioteca, examinei também esse 
manuscrito DE LUXE da Vulgata Latina de Jerônimo, esmeradamente escrito. 
Todavia, visto como já havia sido mais ou menos completamente descrito, não me 
dediquei a ele tanto tempo como ao manuscrito grego que é mais útil para o nosso 
Projeto (METZGER, 1952, p. 9, grifo nosso).

O pesquisador nos foi generoso. Deve ter se sentido privilegiado pela sur-
presa, em meio a duas Bíblias manuscritas em pergaminho, relíquias no acer-
vo da Biblioteca Nacional do Brasil. Por meio do artigo de 1952, redesco-
brimos que – concorrendo com a Bíblia grega, a peça mais antiga do acervo, 
– a Biblioteca Nacional tem ainda uma edição de luxo de uma latina, uma 
Vulgata2 de luxo (Fig. 1 a 10).

1. Este texto está relacionado ao conjunto de estudos apresentados no seminário sobre crítica textual, em 
2014, marco inaugural das atividades do grupo de pesquisa Crítica Textual, vinculado à Biblioteca Nacional. 
O evento foi inspirado pelo manuscrito grego da Biblioteca (o Códice 2437 dos evangelhos), doado à ins-
tituição em 1912, mas descrito pela primeira vez apenas em 1952, pelo erudito do texto bíblico, Bruce M. 
Metzger. O estudioso notificou a própria existência do códice, um testemunho do texto do Novo Testamento 
grego, no Brasil. No mesmo artigo, faz referência à outra bíblia manuscrita da Biblioteca, uma Vulgata de 
Luxe, que foi uma das preciosidades eleitas aqui. Em acordo, a Bíblia de Erasmo é a outra preciosidade: mais 
antiga bíblia grega impressa (editada em 1516), é um distintivo na tradição impressa do NT.

2. Como se sabe, a Vulgata é a tradução latina da Bíblia feita por São Jerônimo a fim de vulgarizar = populari-
zar a Antiga Latina (Vetus Latina), encomenda feita pelo papa Dâmaso I, em 382. A pretensão era a de “divul-
gação” das escrituras – a fim de levar a palavra divina a um maior público, ao tornar acessível a sua leitura, mas 
também na tentativa de unificação do texto latino. A Vulgata foi amplamente propagada na Igreja Latina (ou 
Romana) a partir do século VII. Ao século XVI, na ocasião do Concílio de Trento, foi oficializada versão da 
Igreja Católica (pela urgência que o contexto exigia, muito mais por uma questão de afirmação de doutrina, 
do que por uma opção filológica). Conforme Aland e Aland (2013, p. 195), no caso do NT, são Jerônimo se 
limitou “a revisar o texto dos Evangelhos na Latina Antiga, um trabalho a ser concluído em 383 d.C.”.
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Com o ex libris do conde da Barca,3 em letra gótica (extremamente peque-
na), está localizada no acervo da Biblioteca Nacional sob a referência 50,1,026 
(antiga 50,15;47,3,60), e parece datar do ano de 1300.

Pelas mesmas razões que Metzger, infelizmente não me detenho aqui a 
descrevê-la, pois se, por um lado, já no mencionado volume XI dos Anais da 
Biblioteca Nacional (1885, p. 473-476), que remete ao Catálogo de cimélios 
n. 1, foi descrita com correção;4 por outro, pelo texto que ela testemunha, a 
Vulgata5 possui uma história textual tão complexa e tão antiga (tal como a do 
texto grego), que não me permite ir além de uma incursão incipiente, devido 
ao meu estreito conhecimento diante da complexidade.

Apresento a seguir as informações baseadas na descrição de 1885 (BIBLIO-
TECA NACIONAL), sobre as suas principais características.

Quanto aos aspectos codicológicos gerais, é um códice membranáceo (per-
gamináceo) com 567 fólios, sendo o f. 258 em branco; as medidas são 0,131 x 
0,089m (altura/ largura); a mancha do texto é de 0,088 x 0,060m. Não se sabe 
quando foi produzida, e nem onde, mas é bem provável que tenha sido em 
torno do ano de 1300, em vista das características codicológicas e paleográficas.

Escrito em duas colunas, a três tintas, nas cores preta, vermelha e azul, 
sobre um finíssimo pergaminho, tem como peculiaridade de ornamentação 
(Fig. 1 a 9):

iniciaes polychromaticas, de fórmas variadas, alongando-se algumas em arabesco 
até tomar toda a altura da parte escripta da pagina; ora simplesmente illustradas, 
ora representando santos, demonios e animaes, na maxima parte dragões (BI-
BLIOTECA NACIONAL, 1885, p. 473).

Outro detalhe anotado é que se encontram “algumas correcções marginaes 
escriptas em tinta mais esbranquiçada do que a do códice” (BIBLIOTECA 
NACIONAL, 1885, p.473).

O texto começa pela Epístola de São Jerônimo ao presbítero Paulino de 
omnibus diuinae historiae libris: “Frater ambrosius [...]” (Fig. 1). No fólio 3 
verso, segue o prefácio de São Jerônimo ao Pentateuco de Moisés: “Desid’ij 

3. A informação sobre a proveniência encontra-se no volume XI dos Anais da Biblioteca Nacional (BIBLIO-
TECA NACIONAL, 1885, p. 476): “[...] bibliotheca do Conde da Barca, d’onde passou para a Biblioteca 
Nacional por compra feita pelo governo colonial em 1822”.

4. Encontra-se também no Catálogo de pergaminhos iluminados n. 2, p. 5 (BIBLIOTECA NACIONAL  
(Brasil). Manuscritos: séc. XII-XVII: pergaminhos iluminados e documentos preciosos (Rio de Janeiro, 1973)), e 
em Biblioteca Nacional: a história de uma coleção, de Paulo Herkenhoff (Rio de Janeiro: Salamandra, 1996, p. 
25); a descrição foi reproduzida de forma sucinta também em STASIO, Ângela. Anais da Biblioteca Nacional 
(v. 120, 2000).

5. Cf. ALAND; ALAND, 2013, p. 196: “difícil dizer quantos manuscritos da Vulgata estão disponíveis em 
nossos dias, mas o número deve passar de oito mil”. O mais importante deles é o Codex Amiatinus, do início 
do oitavo século, a mais antiga cópia completa da Bíblia Latina de que dispomos; foi copiado na Nortúmbria 
e hoje se encontra na Biblioteca Medicea Laurenziana de Florença.
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mei desid’atas accepi epi’tas qui [...]”, que vai até o f. 4 recto. No f. 4 verso, 
vem o começo do livro do Gênesis (Fig. 2), dando sequência ao texto do Ve-
lho Testamento, que segue até o f. 425 verso; em seguida, no mesmo fólio, 
inicia o NT, que finaliza com o Apocalipse (Fig. 3) completo no recto do f. 
524. No fólio 525 recto, apresenta-se um índice onomástico (Fig. 4, 5 e 6), em 
ordem alfabética, que é concluído no f. 567 recto, com as palavras: “Expliciunt 
int’pre’ones”. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1885, p. 473).

Já no verso do fólio 524 (Fig. 10) se encontra uma epístola, escrita com 
tinta cor parda e talvez feita por outro copista que não o do resto do texto. 
Leem-se, na margem, as anotações: “Eplã pauli ad laodiceñ”.6

A imagem do fólio se encontra logo abaixo, seguida da sua transcrição (Fig. 
11 e 12) feita para os Anais vol. XI (1885, p. 474-475):

Como foi o texto do NT grego o foco das minhas pesquisas, optei por 
prosseguir pela sua tradição impressa e escolhi a primeira edição de Erasmo. 
Foi Erasmo de Roterdã, ícone do Humanismo, quem preparou o texto grego 
para a sua primeira impressão, a editio princeps, em 1516.

Por caminhos levados pela crítica textual, pelos estudos da tradição do tex-
to, chegamos aos primórdios da imprensa, que se inaugura com uma Bíblia, 
aquela de Gutenberg. A “Bíblia de 42 linhas” foi feita entre 1452-1456 (na 
cidade de Mainz) e se trata de uma vulgata latina. Acredita-se que, até a pri-
meira década do século XVI, já haviam sido publicadas mais de cem Bíblias, 
porém nenhuma delas com o texto grego. Marcada a imprensa pelo “texto 
singular na história do mundo”, em que momento da sua história foi editado 
o texto grego?7 Preocupada com a transmissão impressa do texto grego, do 
cofre da Divisão de Manuscritos, fui atrás da Bíblia grega mais antiga, a Bíblia 
de Erasmo, que se encontra na Divisão de Obras Raras.8

A primeira fase das edições impressas do Novo Testamento grego, carac-
terizada como “não crítica”, começa também ali, no Renascimento, indo de 
Erasmo de Roterdã (1469-1536) aos Elzevir (século XVII), em que foram 
feitas as primeiras edições ainda “destituídas de preocupação crítica” (BENÍ-
CIO, 1996, p. 3). Refiro-me, mais adiante, a algumas das mais importantes.9

A Desiderius Erasmus Roterodamus (c. 1467-1536), mais conhecido como 
Erasmo de Roterdã, o célebre humanista holandês, se deve o trabalho mais 
importante nesse período, posto que estabeleceu o padrão do NT (vinculado 

6. Para maiores detalhes sobre esta epístola, ver volume XI dos Anais da Biblioteca Nacional (1885, p. 476).

7. Vale lembrar que o livro cristão foi escrito em grego comum ou koiné – que era a língua franca no mediter-
râneo oriental, nos últimos séculos antes de Cristo e nos primeiros da era cristã –, razão pela qual os primeiros 
autores cristãos escreveram preferentemente em grego.

8. É importante que se diga: a Divisão de Obras Raras guarda apenas livros impressos; quanto aos manuscri-
tos, estão reunidos na Divisão de Manuscritos, sejam raros ou não.

9. Seguem-se muitas informações baseadas em Saraiva (2001 e 2011).
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à tradição bizantina) para os séculos seguintes, através das cinco edições que 
publicou entre 1516 e 1535.

Com o carimbo da Real Bibliotheca (Fig. 13), o nosso exemplar da primei-
ra edição de Erasmo (1516) do NT está hoje no acervo da Biblioteca Nacional 
com o registro 001A,004,009. Ao que tudo indica, o volume está completo: a 
página de rosto10 (com a marca tipográfica “Johann Froben”) (Fig. 13); 28 pá-
ginas preliminares; a primeira sequência, de 1 a 324; a segunda sequência, de 
1 a 627; 1 página final com o registro11 e o colofão (com a imprenta) fechando 
a obra (Fig. 17). Há também uma página em branco, antes da página 225 da 
segunda sequência. Pela conferência página a página, podem-se verificar vá-
rias falhas tipográficas, por exemplo, de paginação, frequentes no documento, 
como pode ser visto na Fig. 15, a numeração 451 no lugar de 154 (página da 
segunda sequência da numeração). Mais exemplos: no lugar de 44, temos 38; 
no lugar de 96, 66; no lugar de 99, 96; no lugar de 119, 120; no lugar de 120, 
121; no lugar de 155, 156; no lugar de 161, 160; no lugar de 178, 187 etc.; 
página 58, sem numeração, diferente das outras; à página 118, se lê 1 18; à 
156, o número está na disposição errada dentro da página etc.

O texto vem em linha tirada (de um lado ao outro); por vezes vem po-
sicionado em arranjo, com formato de: copo de médicis (Fig. 13), fundo de 
lâmpada e fundo de lâmpada duplo (Fig. 16 e 17) etc.; o grego e o latim vêm 
paralelamente dispostos em duas colunas (Fig. 16, 18 e 19); há presença de 
ilustrações em xilogravura (em preto e em vermelho) (Fig. 16 e 20); cercadura 
4 x 4 (Fig. 20); elementos decorativos: cabeções e capitais (letras iniciais capi-
tulares) ornamentadas (Fig. 17, 18, 21 e 22), omissão de brasão etc.

Quanto ao suporte, esta Bíblia foi impressa em folhas de papel de trapos 
(de diferentes qualidades).

Nesta primeira edição de 1516, o texto está diagramado em duas colunas, 
sendo a primeira em grego e a segunda na versão latina, feita pelo próprio 
Erasmo. Das cinco primeiras edições impressas durante a sua vida, a Bibliote-
ca Nacional possui ainda a quarta edição, de 1527, que traz também o texto 
da Vulgata, numa terceira coluna. Conforme o mencionado Catálogo de cimé-
lios da Biblioteca Nacional (1885): “a Bibliotheca Nacional possui a primeira, 
que expõe como mais valiosa, e a quarta, que tem o mérito de facilitar o 
confronto da versão de Erasmo com a da ‘Vulgata’”. (BIBLIOTECA NACIO-
NAL, 1885, p. 37).

Erasmo foi incumbido de elaborar uma edição do Novo Testamento gre-
go por Johann Froben, em 1514, vindo a se dedicar realmente a esse traba-
lho apenas em julho de 1515, a publicação tendo saído em março do ano 

10. A página de rosto apresenta anotações manuscritas (à caneta).

11. O registro vem com a informação do impressor para o encadernador sobre a sequência de cadernos.
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seguinte. Continha cerca de setecentas páginas, com duas colunas cada, o 
texto grego e uma tradução latina, a primeira desde o tempo de Jerônimo. 
(PAROSCHI, 1993, p. 109). Como era de se esperar, estava repleta de erros, 
sobretudo tipográficos, devidos à pressa com que foi feita.

A pressa que moveu o interesse dos dois, editor e livreiro, muito se deveu 
ao fato de estar sendo concluída na Espanha outra edição (contendo os textos 
grego e latino). Na realidade, foi esta, a Complutense poliglota,12 a primeira edi-
ção do NT grego a ser preparada para impressão. Impressa na Universidade de 
Alcalá, sob o patrocínio do cardeal espanhol Francisco Ximenez de Cisneros 
(1437-1517), embora estivesse pronta já em 1514, foi dada ao público oito 
anos depois, em 1522.

Lembre-se de que a Biblioteca Nacional13 é possuidora de um exemplar 
desse monumento, e também de exemplares de famosas poliglotas (dos sé-
culos XVI e XVII), que seguiram o seu padrão: a poliglota de Antuérpia (ou 
Bíblia de Plantin, o renomado impressor do século XVI), de 1569-1572, em 
oito volumes, com o texto completo em hebraico, grego, aramaico e latim; 
a poliglota de Londres (Bíblia de Walton), de 1657, em seis volumes, com a 
particularidade de que “os textos grego e da Vulgata vinham acompanhados 
pelos textos siríaco, etíope e árabe, sendo que, para os Evangelhos, havia ainda 
uma versão persa, todas elas com suas próprias glosas em latim”. (ALAND; 
ALAND, 2013, p. 8).

Com o atraso na edição da Complutum, Erasmo acabou chegando antes: 
publicou sua edição de 1516, que então veio a ser considerada a primeira do 
NT grego.

Recorde-se que a segunda edição de Erasmo, de 1519, foi utilizada por 
Martinho Lutero para sua histórica tradução para o alemão (1522).14 A tercei-
ra edição saiu em 1522 e a quarta em 1527, com pequenas alterações apenas 
no texto grego, ambas trazendo também o texto da Vulgata. Finalmente, a 

12. Ou a Complutum, é uma obra em seis volumes: o Antigo Testamento vem em três colunas, em hebraico, 
latim (texto da Vulgata) e grego (texto da tradução dos LXX, com uma tradução latina interlinear); o NT, em 
grego e latim. O primeiro volume a ficar pronto, o quinto, foi exatamente o que continha o NT, impresso em 
1522 (cf. PAROSCHI, 1993, p. 107).

13. Possui também, entre os seus mais preciosos títulos, a Bíblia de Mogúncia, o incunábulo mais valioso do 
acervo da Biblioteca Nacional, também conhecida como a Bíblia de Mainz, de 1462, ou Bela Bíblia, que foi a 
quarta bíblia a ser impressa e teve como impressores Johann Fust e Peter Schöffer, sendo este o principal artí-
fice da oficina de Gutenberg; a bíblia hebraica, de 1524-1525, cujo texto acabou por se tornar o padrão para 
a bíblia hebraica, e tem como impressor Daniel Bomberg, um pioneiro na impressão de livros em hebraico; 
a bíblia alemã católica de 1692, com a particularidade de ter sido editada a partir da tradução de Lutero; a 
bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida no século XVII, a primeira versão impressa em língua portu-
guesa; embora não se trate da primeira edição (1681), o exemplar, de 1877, possui encadernação imperial e 
pertenceu a dom Pedro II.

14. Paroschi, em comunicação pessoal em 30 de julho de 2009, observa que isso não foi mérito, apenas aci-
dente da história, pois era a única edição disponível na Europa ocidental.
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quinta, de 1535, quase não se diferenciou da anterior, exceto pelo fato de não 
mais trazer o texto latino.

O texto de Erasmo provoca dissensões tanto no meio acadêmico, quanto 
no meio religioso. Ele é avaliado negativamente, sobretudo por ter se valido 
apenas de seis manuscritos,15 todos tardios, com data aproximada no século 
XII. Além disso, acredita-se que ele tenha usado, nas partes ausentes ou ilegí-
veis dos manuscritos gregos, o texto da Vulgata, que habilmente traduziu de 
volta para o grego. Sua obra foi recebida com preconceito especialmente pelas 
seguintes razões:

1) as várias diferenças que havia entre sua nova tradução latina e a consagrada 
Vulgata; 2) as longas anotações, nas quais procurava justificar sua tradução e 3) a 
inclusão, entre as notas filológicas, de diversos comentários cáusticos sobre a vida 
desregrada e corrupta de muitos sacerdotes. (PAROSCHI, 1993, p. 110).

Esse fato, entretanto, não diminui a representatividade que o texto eras-
miano teve ao longo dos séculos.

A quarta e a quinta edição de Erasmo serviram de base para Robert Ste-
phanus (1503-1559), que publicou quatro edições entre 1546-51.16 A terceira 
levou o título de Editio regia, sendo muito usada na Inglaterra até o final do 
século XIX. Foi de Stephanus a divisão da Bíblia em versículos.

Theodor Beza17 também seguiu o padrão estabelecido por Erasmo, publi-
cando nove edições entre 1565 e 1604.18 Foram usadas como fontes primárias 
para os tradutores da King James Version (1611) a sua edição de 1598, junta-
mente com as de Stephanus, de 1550 e 1551.

Os Elzevir – Boaventura (1583-1652), o tio, e Abraão (1592-1652), o 
sobrinho –, seguindo de perto o trabalho de Beza, publicaram no século XVII 
três edições (1624, 1633, 1641), e a segunda, de 1633, passou a se chamar 
textus receptus (TR), por trazer no prefácio a declaração: então tens o texto – re-
cebido agora por todos – no qual nada damos de alterado ou corrompido.19 Foi o 
TR que serviu de base para a tradução de João Ferreira de Almeida, a primeira 

15. Dois minúsculos de um mosteiro dominicano local, mais outros três, sendo que todos representam o texto 
bizantino, com exceção do manuscrito 1eap, que foi o menos usado (cf. PAROSCHI, 1993, p. 109).

16. Três das quais foram impressas na Imprensa Real de Paris, e a última, em Genebra (cf. PAROSCHI, 1993, 
p. 112).

17. Theodor Beza (1519-1605) foi o discípulo sucessor de Calvino, em Genebra.

18. Neste caso não se distanciaram em quase nada da Editio regia, a não ser pelas informações críticas extraídas 
de vários manuscritos, por sua própria tradução latina e pela Vulgata (cf. PAROSCHI, 1993, p. 113).

19. Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum: in quo nihil immutatum aut corruptum damus.
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impressa para a língua portuguesa,20 publicada em 1681.21 Mesmo que o TR 
possa ser considerado posterior e inferior, deve-se reconhecer sua supremacia, 
pois se tornou “o texto básico do mundo protestante, e sua autoridade foi 
considerada canônica” (PAROSCHI, 1993, p. 114).

As primeiras edições críticas do NT surgiram a partir da segunda metade 
do século XIX. Antes disso, contudo, houve um período intermediário, de 
cerca de dois séculos, em que os estudiosos buscaram, por toda a Europa e 
todo o Mediterrâneo, manuscritos do NT. E mediante a colação dos dife-
rentes manuscritos, começaram a ser classificadas as variantes e a ser desen-
volvidos os “princípios de uma crítica textual mais científica, fundamentada 
na pesquisa progressiva dos manuscritos gregos, das versões e da literatura 
patrística” (PAROSCHI, 1993, p. 115).

20. A primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa ocorreu já na Idade Média, possivelmente de versão 
latina. Para edições modernas dessa tradução medieval, cf. Silva Neto (1958); Megale (1992); Bíblia (2002).

21. A primeira edição impressa com a Bíblia completa, em português, também foi feita na Holanda, e a tra-
dução do NT usada foi a de Almeida, edição que foi concluída apenas em 1753, quando Akker completou a 
tradução do AT iniciada por Almeida (e não concluída por causa da sua morte, em 1691) (cf. PAROSCHI, 
1993, p. 106).



Fig. 1 – Bíblia latina 50, 1, 026 da FBN, fól. 1 recto 
(Epístola de São Jerônimo ao presbítero Paulino) 



Fig. 2 – Bíblia latina 50, 1, 026 da FBN, fól. 4 verso (Gênesis)



Fig. 3 – Bíblia latina, 50, 1, 026 da FBN, fól. 506 verso; 507 recto (Apocalipse) 



Fig. 4 – Bíblia latina 50, 1, 026 da FBN, fól. 514 (525) recto (Índice onomástico)



Fig. 5 – Bíblia latina 50, 1, 026 da FBN, fól. 518 verso (Índice onomástico) 



Fig. 7 – Bíblia latina 50, 1, 026 da FBN, fól. 204 verso; fól. 205 recto (Tobias)

Fig. 6 – Bíblia latina 50, 1, 026 da FBN, fól. 528 
verso; fól. 529 recto (Índice onomástico)



Fig. 8 – Bíblia latina 50, 1, 026 da FBN, fól. 259 recto (Provérbios)



Fig. 9 – Bíblia latina 50, 1, 026 da FBN, fól. 447 verso (Evangelho de São João) 



Fig. 10 – Bíblia latina 50, 1, 026 da FBN, fól. 524 verso (Epístola apócrifa)



Fig. 11 – Transcrição da Epístola 
referente ao fólio 524 verso; Anais vol. 
XI (Biblioteca Nacional, 1885, p. 474). 

Fig. 11 –Bíblia de Erasmo de 
1516, página de rosto. 

Fig. 13 – Bíblia de Erasmo de 
1516, página de rosto 

Fig. 12 – Transcrição da Epístola 
referente ao fólio 524 verso; Anais vol. 
XI (Biblioteca Nacional, 1885, p. 475). 

Fig. 12 –Bíblia de Erasmo 
de 1516, página final. 

Fig. 14 – Bíblia de Erasmo 
de 1516, página final. 



Fig. 15 – Bíblia de Erasmo de 1516, página 154 (segunda sequência). 



Fig. 16 – Bíblia de Erasmo de 1516, página 325 (primeira sequência). 



Fig. 17 – Bíblia de Erasmo de 1516, página 324 (primeira sequência). 



Fig. 18 – Bíblia de Erasmo de 1516, página 95 (segunda sequência). 



Fig. 19 – Bíblia de Erasmo de 1516, página 155 (segunda sequência). 



Fig. 20 – Bíblia de Erasmo de 1516, 
pág. 225 (segunda sequência). 

Fig. 21 – Bíblia de Erasmo de 1516, 
página 230 (segunda sequência) 

Fig. 22 – Bíblia de Erasmo de 1516, 
página 352 (segunda sequência) 
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