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Acervos literários e Filologia1

“O humanismo [...] deve escavar o 
silêncio, o mundo da memória, 
de grupos itinerantes, que 
mal sobrevivem, os lugares de 
exclusão e invisibilidade”.

Edward Said, O retorno da filologia.

Preservação e função social do acervo literário 

As reflexões em torno de documentos de escritores em 
geral incidem sobre a questão da preservação da memória lite-
rária. O patrimônio cultural de um país se constitui no seu mais 
legítimo capital simbólico, e hoje em dia o saber, seja cientí-

1Artigo resultante da conferência de abertura do V Seminário de Estudos 
Filológicos: Filologia: Diálogos Possíveis, promoção da UFBA, proferida em 7 de 
julho de 2010.
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fico, seja narrativo, é poder, como afirma Lyotard (1986, p. 3-7). 
As realizações da arte, no seu sentido mais abrangente, têm o 
potencial não só de expressar a experiência humana e fazê-la 
permanecer contra o trabalho do tempo, mas de representar as 
expectativas, aspirações e normas sociais de um povo. Preservá-
-las é uma tarefa fundamental, que os arquivos e acervos literá-
rios assumem numa amplitude cada vez maior no Brasil. 

Philippe Willemart, em seu Os processos de criação, pergunta-se 
sobre o que preservar numa biblioteca, referindo-se a livros, 
mas a indagação pode ser expandida para como selecionar 
documentos literários em geral. Nem sempre a resposta é óbvia, 
como a necessidade de guardarem-se os vestígios da vida e obra 
de um Machado de Assis. Willemart estabelece três critérios: 1) 
capacidade de uma obra de interrogar ou questionar o leitor 
(juízo subjetivo, mas incontornável); 2) popularidade da obra 
(arriscando-se a desaparecer ou ser revitalizada numa próxima 
geração); 3) trabalho da escritura (denotado pelos manuscritos 
e outros documentos, com suas rasuras, entrelinhas, marginália, 
ou em outras notações extramanuscrito) (2009, p. 96). Criar 
um arquivo ou acervo literário implica decisões e riscos. Como 
apreciar a repercussão futura de um conjunto de documentos 
que, no presente, é motivo de menosprezo, pela condição não-
canônica do escritor? Por outro lado, por que aceitar um legado 
de um escritor menor, sem recepção do público ou avaliações 
críticas que o sustentem, embora a família ou alguma influência 
política insistam na sua importância cultural? E ainda: em que 
medida o trabalho artístico legitima a guarda de uma obra, 
considerada de valor por uma elite intelectual, formada nas 
águas do modernismo, com seu requisito de permanente 
ruptura e inovação, mas pouco lida, pela forma difícil, em 
contraste com outra em que há menos aventuras de linguagem, 
mas que testemunha para muitos o seu século?
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Paul Ricoeur (2007) discute o “ato de inserção em 
arquivo, de arquivamento, suscetível de ser localizado numa 
cadeira de operações veritativas, tendo por termo provisório o 
estabelecimento da prova documental”. Para ele, a constituição 
de um arquivo funda a possibilidade da História, pois vence 
o desgaste da memória apoiada apenas na narrativa ou no 
testemunho oral, que o tempo acaba por erodir. Todavia, nada 
garante que o documento escrito de fato represente o passado, 
pois entre este e sua lembrança, e daí a seu registro escrito, há 
a mediação da imaginação: 

A permanente ameaça de confusão entre rememo-
ração e imaginação, que resulta desse tornar-se-ima-
gem da lembrança, afeta a ambição de fidelidade 
na qual se resume a função veritativa da memória 
(2007, p. 26).

No caso dos acervos ou arquivos literários, a função 
veritativa, aquela que atesta a verdade da prova documental e 
que permite a confiabilidade das inferências dela retiradas para 
a compreensão e interpretação da literatura, é facilitada pelo 
próprio fato da escrita, como elemento primeiro do documento 
literário. É esse que se torna diretamente lembrança grafada 
num suporte. Se então se torna imagem, é por instigar a atuação 
subjetiva do pesquisador, que desse rastro visível da produção 
de um escritor retirará o que dele se ausenta, fazendo-o falar.

Ricoeur aponta a relevância do arquivo como meio de 
fixar as lembranças evanescentes da memória e aceder ao pas-
sado, senão em sua integridade, pelo menos recuperado com 
as inevitáveis distorções pelos afetos e esquecimentos. Segundo 
ele, na constituição de um arquivo, importa perceber que no 
primeiro plano está a iniciativa de uma pessoa física ou jurí-
dica que visa a preservar os rastros de sua própria atividade; 
essa iniciativa inaugura o ato de fazer história. Vem em seguida 
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a organização mais ou menos sistemática do fundo assim posto 
de lado. Ela consiste em medidas físicas de preservação e em 
operações lógicas de classificação dependentes, quando neces-
sário, de uma técnica elevada ao nível arquivístico. Ambos os 
procedimentos são postos a serviço do terceiro momento, o da 
consulta do fundo dentro dos limites das regras que lhe autori-
zam o acesso (2007, p. 178).

Nessa esquematização, o acervo literário tem um estatuto 
particular: antes de tudo é guardião da obra de um ou de vários 
escritores. É um organismo com vida própria, pois não se esgota 
no legado ou espólio que recebe ou adquire, mas o aumenta 
pela pesquisa de mais documentos, tornando-se um operador 
de memória em contínua renovação. A característica expansiva 
do acervo, somada à criatividade do pesquisador, é que o 
transforma em fonte de sempre novos sentidos, mantendo viva 
a receptividade de um escritor junto ao público.

Nesse sentido, a tarefa primordial de um acervo é zelar 
pela incolumidade dos documentos que o compõem. Estes 
podem ser manuscritos, datiloscritos, esboços, planos, cartas, 
artigos de crítica, depoimentos de leitores, discos, fotografias, 
tudo que evoque o autor e a sua produção e recepção, até os seus 
instrumentos de escrita e seu mobiliário ou vestuário. Guardar 
supõe verificar o estado do documento a ser preservado – cujo 
suporte nem sempre é o papel, podendo abranger pergami-
nhos antigos, tecidos, filmes, objetos metálicos ou de madeira, 
para citar alguns. O processo é exigente e técnico: começa pela 
higienização, não só escovando a poeira, mas eliminando inse-
tos. Depois há os reparos, alisando dobras, emendando rasgos, 
recosturando cadernos, colando lombadas (se forem livros), ou 
limpando manchas, matando cupins (em suportes de madeira) 
e desoxidando ferrugens em objetos de metal.
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Quando o estado é considerado aceitável, vem a etapa de 
armazenagem. Cumpre acondicionar os itens documentais, 
envolvendo-os em papel neutro ou em plástico-bolha, e encerrá-los 
em caixas, devidamente etiquetadas com o número de catálogo, 
que será então atribuído a partir de algum sistema de catalogação, 
pertinente à lógica dos documentos e do uso que lhes será dado. 
Essas caixas serão arquivadas em estantes ou armários corrediços, 
normalmente de aço, também devidamente identificados, para 
fácil localização.

A preservação, dessa forma, estará sendo cumprida em seus 
requisitos mínimos – outros processos, como a reconstituição 
de papéis, encadernação, restauração de pinturas e desenhos, 
fotografia e digitalização, vêm numa segunda grande etapa. Mas, 
a partir da conservação primária, os documentos poderão ser 
disponibilizados para consulta ou pesquisa e, nesse momento, 
outros imperativos se impõem, porque um acervo literário não é 
uma entidade estanque. De nada vale preservar um bem simbólico, 
se ele não puder exercer o seu poder de simbolização.

Os escrúpulos que cercam a preservação da memória se 
acentuam quando um documento sem possibilidade de reposi-
ção é prejudicado, seja pela manipulação indevida, seja por danos 
ambientais imprevistos, seja por desonestidade de um consulente. 
Outra tarefa inarredável de um acervo – não só literário, mas em 
geral – será, portanto, a de prover segurança para os documentos, 
evitando eventualidades, como inundações, incêndios, mofo, pra-
gas ou furtos. Assegura-se a indenidade do fundo por meio de insta-
lações adequadas, em locais ao abrigo das intempéries, protegidos 
contra infestações e vigiados contra ladrões, enfim, uma instituição 
organizada, com provisão de recursos financeiros e humanos, espe-
cialmente planejada para a guarda dessa memória.

O problema é que o excesso de precauções pode chegar a 
extremos e impedir que os documentos, especialmente os mais 
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raros e valiosos, sejam vistos ou estudados. O arquivo passa a ser um 
lugar censurado, encerrado em si e socialmente inoperante. Por 
esse motivo, outra tarefa do trabalho de acervos em geral é estabe-
lecer uma política de difusão dos documentos. Significa dizer que 
os responsáveis devem prever e normatizar as formas de acesso não 
prejudiciais, hierarquizar as espécies de consulentes em níveis, e 
estabelecer modalidades de reprodução, nos casos em que esta seja 
facultada pela natureza do item e não o danifique, diminua sua 
durabilidade ou viole direitos de privacidade.

A difusão inclui, porém, a atividade mais importante dos 
acervos: o rendimento simbólico dos documentos. O potencial 
de documentos literários, nesse sentido, é inapreciável. Se 
disponibilizado à pesquisa ou para exposições, filmagens, vídeos 
e outros meios de conferir-lhe visibilidade, o documento de um 
acervo literário cumpre a sua função social primeira, a de produzir 
novos sentidos e dar continuidade àquela memória que sem ele 
ficaria perdida no tempo e vazia de significação.

Fazer falar o silêncio reinante nos arquivos – parafraseando 
Edward Said – é a verdadeira função humanística dos pesquisadores 
de acervos. São eles que, ao efetuar associações entre os 
documentos, ao compará-los e ao indagar o sentido de uma rasura 
num manuscrito, de uma alusão em carta, de um desenvolvimento 
descartado num roteiro, preenchem esse silêncio com a fala de seu 
tempo. São eles que dão aos documentos outras vozes, continuando 
o diálogo da literatura com a humanidade, mesmo nos fragmentos 
ou vestígios semiapagados de textos esquecidos.  

O estudo filológico nos acervos literários

A Filologia, como ciência do estabelecimento de textos e de 
compreensão de seu contexto cultural ao longo do tempo, encontra 
nos acervos literários outro potencial de trabalho com a literatura 
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clássica ou moderna. Na iminência da substituição do manuscrito 
pelo arquivo digital, sabidamente obsolescente, não será demais 
insistir na importância do papel como veículo da escrita em termos 
de fixidez e preservação da memória.

O problema é que todos os mídia escritos em papel – e 
não apenas os digitais – também são ocasião de instabilidade da 
informação e de deterioração material. Contudo, para os traba-
lhos filológicos – não obstante as tecnologias digitais que lhes 
facilitam a reconstituição e comparação de versões –, os textos 
em livro, ou em manuscritos ou datiloscritos, encontráveis nos 
acervos de escritores, permitem a expansão das possibilidades de 
recuperação de obras perdidas ou prejudicadas pelo tempo, a 
aproximação à melhor edição de um título, à oficina de criação 
dos autores e à compreensão mais fundamentada do patrimônio 
literário de uma comunidade ou sociedade.

A Filologia, entendida enquanto disciplina que reconstitui a 
história das línguas e que edita textos de todas as épocas, teve sua 
importância, antes fundamental no século XIX, diminuída pela 
ascensão da Linguística no século XX. O filólogo, diz sua denomi-
nação, é um “amigo do logos”, da palavra enquanto saber. Por certo 
tempo, essa amizade se traduziu como interesse em recolher for-
mas de discurso oral, popular, de populações tradicionais, ou em 
rastrear a história das palavras até suas raízes últimas, para assim 
explicar a evolução das línguas, numa busca mítica da língua-mãe 
de todas. Por sua idealidade, cultuando o texto perfeito, lastreada 
por uma técnica preocupada com a minúcia, a Filologia oitocen-
tista padeceu acusações, como a de entender a historicidade a par-
tir de premissas positivistas e de prestar-se facilmente a instrumento 
de nacionalismos exclusivistas.

A obsessão filológica com o texto autêntico, em forma 
definitiva, determinou, no meio acadêmico, o preconceito de 
que não se tratava de uma verdadeira ciência – levando-se em 
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conta os conceitos antiessencialistas hoje dominantes. Chegou-
-se a antever que as disciplinas que a compunham, no caso bra-
sileiro, a Filologia Clássica, a Filologia Românica e a Filologia 
Germânica, logo entrariam em extinção. A previsão, porém, 
não se realizou, porque, recorrendo aos instrumentos rigorosos 
da Textologia alemã e da Crítica Textual anglo-americana, bem 
como da Linguística Histórica e da Lexicografia, a Filologia se 
reestruturou, criando um objeto próprio para suas atividades: a 
fixação dos textos, antigos e modernos, mostrando suas campa-
nhas de escrita, agora sem a ambição da versão perfeita.

Nessa reescrita de si mesma, a Filologia tem encontrado 
sua significação social, como salienta Michelle R. Warren, 
descolando-se do estudo de períodos históricos específicos 
(clássicos, medievais). Assim, a disciplina pode servir de mediação 
entre os procedimentos mais especializados da produção de 
textos e as preocupações críticas mais amplas, entre as palavras 
e suas situações sociais multifárias. Desse modo, a Filologia 
rejuvenesce suas continuadas conexões com a cultura e o 
humanismo, iniciando algumas das mais vibrantes conversações 
da crítica contemporânea (2010, p. 283).

A nova Filologia deixa de lado o intuito de estabelecer a ver-
são perfeita, para desenterrar sentidos onde havia obscuridade. A 
antiga busca da melhor versão se revelara falível, porque, na ausên-
cia do autor, em última análise ficaria ao arbítrio do filólogo o texto 
a ser reconstituído. O mais importante do trabalho filológico, em 
vista disso, é a apresentação rigorosa das diversas versões de uma 
obra ou de um documento notarial, anotando e explicando varian-
tes, rasuras, acréscimos, eliminações, o que fornece um valioso tes-
temunho, não só sobre o processo criativo do texto, mas também 
sobre a história de suas reproduções, artesanais ou industriais.

Os acervos literários, em sua capacidade de armazenamento 
amplo de informações sobre obras e autores, são um campo ainda 
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pouco explorado pela Filologia, embora seja neles que podem ser 
encontrados os documentos mais diversos para fundamentar os 
estudos do filólogo. Neles conservam-se várias edições de um livro, 
coleções de esboços e notas do autor para a escrita de seu romance, 
poema ou drama, cartas ou entrevistas esclarecedoras sobre deci-
sões e hesitações, além de matéria histórica sobre a vida pessoal, 
intelectual e cultural do escritor, bem como sobre a história edito-
rial e recepcional de sua obra.

Os vários arquivos que constituem um acervo literário podem 
subsidiar o processo de anotação de variantes, com revelações de 
primeira mão sobre as campanhas de escrita, assim como dados 
de segunda mão, nos depoimentos de amigos e correspondentes, 
editores, livreiros e leitores, sobre as razões de alguma alteração. 
Assim como as estatísticas definem possibilidades de eleição de 
políticos, também as manifestações da indústria, do comércio e do 
público leitor influenciam as decisões do escritor, refletindo-se em 
sua obra, e traços delas se conservam nos acervos literários.

Por outro lado, a possibilidade de consultar o manuscrito de 
uma obra, sua primeira versão, com as rasuras do autor e, além 
disso, provas revisadas e as diversas edições dela em livro (ou em 
novos suportes, como os e-books com hiperlinks eletrônicos), assi-
nala o valor do acervo literário nas atividades da Crítica Textual filo-
lógica. Evidentemente, um acervo só contém os documentos que 
lhe foram confiados, seja pelo escritor, seja por sua família ou seus 
herdeiros, no máximo ampliados pela pesquisa dos responsáveis, 
através de atividades de coleta externa, transcrição ou reprodução 
ou por meio de doações recebidas ou aquisições.

Acervos, como qualquer instituição e como qualquer 
investigação, nunca são completos e definitivos, quanto mais 
perfeitos. É provável que, numa consulta específica, não possuam 
todos os documentos visados, mas o conhecimento hoje também 
é fragmentário e reconhece seu estatuto de incompletude e a 
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relatividade de seus achados. De qualquer modo, o acervo literário 
ainda é o local que reúne maior número de dados para quem 
deseja trabalhar filologicamente com obras literárias. É nele que se 
disponibiliza a matéria memorial que não se encontra em outros 
locais, como bibliotecas e museus, fundamentando de forma mais 
certificável afirmações sobre como uma determinada obra veio a 
ser escrita, publicada e lida. 

Possibilidades de edição crítica nos acervos literários

O acervo literário é, acima de tudo, um repertório de 
vestígios das práticas escriturais, sejam elas atinentes à obra de 
um escritor ou à sua vida histórica. Toda escrita produz uma 
ausência, a da coisa significada pelos signos grafados. Todavia, 
nesse apagamento, que reduplica o produzido pelo tempo na 
memória, a atividade filológica tem uma função especial. Nas 
palavras de Edward Said: 

Uma verdadeira leitura filológica é ativa; envolve pene-
trar no processo da linguagem já em ação nas palavras 
e fazê-lo desocultar o que pode estar escondido ou 
incompleto ou mascarado ou distorcido em qualquer 
texto que tenhamos diante de nós (2004, p. 59). 

Tome-se como exemplo a eventualidade de lançar-se 
um inédito de um autor conhecido, com todas as implicações 
econômicas e culturais daí depreensíveis. Por hipótese, 
pensemos num datiloscrito moderno, que seria publicado 
postumamente, e cujo texto não chegou a uma redação final 
pelo autor. É provável que nele haja lacunas, rasuras, trechos 
incompreensíveis, alusões pouco claras, segmentos reescritos 
várias vezes, até citações ou nomes não identificados, por falta 
de indicação ou por grafias obscuras.
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O crítico textual pode dar uma forma publicável a esse texto. 
Seus procedimentos, a partir da decisão de editá-lo, terão uma 
sequência lógica: primeiro, irá transcrever as diversas campanhas de 
escrita, assinalando, por sinais convencionais, onde houve supressão, 
acréscimo ou transformação. Se não houver indicação cronológica 
de cada campanha – o que cartas poderiam auxiliar a determinar, 
se as houvesse –, ele irá, numa segunda etapa, comparar cada 
campanha e escolher quais formas atendem mais adequadamente 
as características de estilo do autor e a lógica implícita do texto. É 
inevitável que terá de estudar o estilo desse autor, não só por meio 
de princípios da Estilística e da Teoria Literária, mas também por 
meio dos críticos que o tenham analisado – e esses estarão presentes 
no acervo do escritor.

Uma terceira etapa viria com a fixação da versão mais 
convincente do manuscrito. Como seria impossível conhecer a 
vontade do autor, o arbítrio do filólogo seria o fio condutor da 
constituição de uma versão que fizesse justiça às demais obras 
do autor e a seu status no cânone literário. Como requisito para 
a tomada de decisões, seria necessário conhecer boa parte da 
produção desse autor e de seu registro na história da literatura, de 
modo a, ao mesmo tempo, contemplar expectativas sobre o novo 
texto e evidenciar inovações, caso as houvesse. No seu acervo haveria 
suficiente documentação para esse desdobramento histórico.

O trabalho transdisciplinar não se deteria aí. Fixado o texto, 
o crítico teria de anotar, nos rodapés ou nas margens, as diversas 
alterações de cada campanha, ou esclarecer alusões e citações. 
Nova pesquisa seria exigida, não quanto às modificações que o 
texto sofreu, mas quanto a fontes de que o autor se teria valido para 
seus processos de intertextualidade. Se essas não estivessem claras 
no manuscrito, ele teria de rastreá-las, recorrendo às leituras do 
autor – as quais podem ser descobertas em sua biblioteca pessoal, 
no acervo, ou por meio de depoimentos de amigos ou pessoas a 
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Figura 1 – Fragmento de A hora do sétimo anjo
Fonte: Verissimo (1975). ALEV 01a0006-1975.
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ele relacionadas, mencionados em alguma parte do mesmo acervo, 
em cartas, entrevistas, reportagens, críticas. A reconstituição de um 
manuscrito, como o da Figura 1, ilustra em parte esse processo.

O prototexto de A hora do sétimo anjo, romance inédito 
de Erico Verissimo, que não alcançou o estágio de manuscrito, 
permanecendo como esboço incompleto, apresenta inúmeras 
páginas em inglês, com algumas frases em português, manus-
critas a caneta hidrográfica azul, com palavras inacabadas ou 
pouco legíveis e números de página em vermelho. Num exer-
cício de transcrição traduzida, o fragmento acima reproduzido 
teria a seguinte formulação:

1 Nós sofríamos. O estômago tinha câimbras. Eu 
vomitava/ 
2 frequentemente. Fiz amizade com ele. Descobri/
3 que ele lia a Bíblia. Ele compôs/
4 um quarteto assim e assim __ __ __ __ __. 
5 Um dia eles tocaram. [a cena: instrumentos 
tocando] Então/
6 senti Deus. Lembrei a passagem/
7 do Apocalipse de São João que inspirara/
8 a composição. Ouça./

9 Ele abriu o livro e leu: __ __ __ __
 
[[Vi outro anjo poderoso, que descia
do céu vestido de uma nuvem. Sobre a cabeça trazia 
o arco-íris, o rosto era como o sol e os pés como 
colunas de fogo e na mão tinha um livrinho aberto. 
Pondo o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a 
terra, gritou com voz poderosa, como leão que ruge.
[...] levantou a mão direita para o céu e jurou por 
aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou 
o céu e tudo o que nele há, a terra e tudo o que 
nela há, o mar e tudo o que nele há: Já  não haverá 
tempo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando
tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, 
assim como anunciou a seus servos, os profetas ]].
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10 A composição foi chamada de Quarteto para/
11 o fim do tempo. Eu estava quase anestesiado/
12 pelo frio. Meus dedos estavam hirtos. Eu ouvia,/
13 olhando para o rosto dos [[intérpretes]]. Então vi/
14 os orgulhosos oficiais nazistas alemães. Houve/
15 uma nota aguda, muito prolongada, do clarinete/
16 como o ar *** Essa foi a verdadeira revelação/
17 de Deus. Aquele grupo irradiava luz.../
18 Vi o espanto no rosto de nossos soberbos e/ 
19 cruéis carcereiros. Então recuperei minha/
20 fé. Vi o fim do Tempo e/
21 solucionei o mistério de Deus./

22 Houve [[um]] silêncio. Sol se pondo. A/
23 cor dos morros [[se adensava]]. Caio pensava em 
[...].
 
24 – Lamento, doutor, se o desapontei./
25 O senhor tem em si o antídoto para esse/ 
26 veneno do medo da morte e do não-ser./
27 Conhece uma curiosa teoria de acordo com a 
qual ao/
28 pedirmos [checar bem] para nascer/
29 aceitamos com nosso ser a ideia de [[um dia]]/
30 cessar de ser?//

O trecho integra uma visita que o protagonista, Mafra-Pomar, 
um ateu aflito com a antevisão de uma morte iminente, faz a Frei 
Pio, um monge famoso por sua piedade e sabedoria, em busca de 
orientação espiritual. Na conversa, o frade lhe conta como esteve 
por perder a fé e a reencontrou durante a primeira apresentação 
da composição de Messiaen, Quarteto para o fim do tempo, quando 
esteve prisioneiro num campo de concentração nazista (dado his-
tórico aproveitado ipsis litteris por Erico). O título da música e a cena 
do campo de concentração estão associados ao título do romance: 
A hora do sétimo anjo é o fim de um tempo sem Deus, o tempo de 
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Mafra-Pomar em que ele desconsiderou a família na busca pela 
fama e causou o suicídio do próprio filho. 

Note-se que Erico não transcreve a passagem do Livro do 
Apocalipse relativa ao Sétimo anjo. Todavia, no esboço há a indicação 
de que essa passagem apareceria, de modo que o tradutor foi à 
Bíblia que existia na Biblioteca do escritor e recuperou o texto. 
Entretanto, a descrição do Quarteto – que também existe na 
discoteca do autor –, indicada pelas palavras “composed so and 
so” e completada com traços, é irrecuperável. Observe-se que o 
escritor reserva para depois a escrita de uma cena importante 
para o efeito a ser obtido, a da execução da música, assinalando-a 
entre colchetes com a expressão “a cena” e incluindo na 
entrelinha superior, em vermelho, “instruments playing”. O final, 
com Caio Mafra-Pomar olhando o pôr do sol, também não pode 
ser preenchido, mas marca o estado meditativo do anti-herói. Os 
demais esboços não esclarecem se essa passagem, tão significativa 
para justificar o título do romance, seria ou não aproveitada no 
texto final – há notas sobre sua possível supressão, mas com 
hesitações ante como se resolveria a questão do título. A indecisão 
poderia estar relacionada com a própria situação espiritual do 
escritor, oscilando entre seu agnosticismo tantas vezes reiterado 
e a aproximação pressentida do fim de seu tempo de vida.

Numa edição crítica rigorosa, os esboços poderiam ser 
transcritos, ordenados pela lógica esboçada na narrativa, mas 
teriam de ser acompanhados de abundantes notas sobre varian-
tes e sobre vazios não completáveis. Poderia ser uma edição 
diplomática (não muito canônica, porque exigiria a tradução 
dos fragmentos em inglês), não de um manuscrito, mas de uma 
multidão de esboços, interessante como projeto de crítica tex-
tual acadêmica, mas de escasso interesse editorial, tendo em 
vista que o aparato crítico interferiria na leitura continuada do 
enredo, um dos prazeres do romance para o leitor comum.
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Em inúmeros casos de edição crítica, como a da obra de J. 
Simões Lopes Neto, por Aurélio Buarque do Holanda, o aparato 
crítico é discretamente incorporado à página. Todavia, numa 
edição menos erudita e mais comercial, as anotações técnicas 
têm sido suprimidas, ficando apenas o registro, nos paratextos 
da obra, nas orelhas ou no prefácio, da história filológica 
de sua recuperação, como legitimação, eventualmente até 
mercadológica, para que integre a produção do autor e seja 
procurada pelos seus leitores. O trabalho filológico, nessa 
alternativa, contribui para uma versão confiável de um texto 
que, de outra forma, não viria ao conhecimento do público, 
ou, na pior hipótese, seria publicado numa versão corrompida.

Outra possibilidade de colaboração entre a Filologia e 
um acervo literário seria estabelecer o texto de uma obra édita, 
que, ao longo de sua história editorial, tivesse sofrido alterações 
não efetuadas pelo autor, mas fruto de decisões de tipógrafos, 
revisores e até de editores. Esse é um caso bastante comum, em 
obras que no passado tiveram várias edições tipográficas e erros 
gráficos foram se acumulando, por ausência de revisão compa-
rada ou de qualquer revisão. A edição tipográfica era realizada 
por máquinas denominadas linotipos, em que os tipos eram 
compostos em linhas de chumbo, depois reunidas em paquês 
(paquets), com as páginas em sequência ininterrupta. Os paquês 
eram revisados e depois distribuídos em oito segmentos, numa 
ordem que já não era a numérica, mas sim a que resultaria na 
futura ordem sequencial do caderno do livro, denominado in 
octavo. A rotativa imprimia por sistema de prensa as grandes 
folhas de papel, que eram dobradas nesses cadernos e depois 
costuradas para formar o miolo do volume, o qual por fim rece-
beria a capa colada. Ao formar as frases com essas linhas de 
chumbo, conjuntos de tipos podiam sair do lugar, criando lacu-
nas nas frases ou descontinuidades. Se não houvesse revisão de 
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provas, essas falhas permaneceriam na impressão. Por outro 
lado, os cadernos, costurados a máquina, podiam ter sua orde-
nação alterada na montagem, resultando numa edição faltosa. 
Muitas vezes, o manuscrito original, que fora tipografado, era 
descartado, de modo que não haveria com o que comparar o 
texto impresso. 

Nessa hipótese, o crítico textual, ao constatar na leitura 
de uma edição corrente os erros havidos, poderia empreender a 
reconstituição da edição. Se houvesse uma edição inicial em bom 
estado, o filólogo textual poderia utilizá-la para comparação, pois, 
mesmo com erros, se esses fossem evidentes trocas de letras ou de 
posição de palavras ou frases, ou troca de cadernos, as chances de 
corrigir o texto seriam grandes. O problema ocorre quando todas 
as edições têm erros não facilmente detectáveis e quando 
tais erros gráficos vão determinando erros de revisão – como 
trocar “ótica” por “óptica” – que alteram o texto, dando-lhe outra 
inteligibilidade. Nesse caso, a comparação entre as várias edições 
determinará quais soluções seriam mais aceitáveis, levando em 
conta a tradição de escrita do autor. Aqui também poderia haver 
notas de rodapé esclarecedoras dos erros, bem como explicações 
sobre as decisões do crítico.  

Pode-se pensar, como exemplo, no que implica um 
simples erro gráfico no entendimento de uma obra. Um caso 
sobejamente conhecido – e imaginário – é o de História do 
cerco de Lisboa, de José Saramago, em que a atitude subversiva 
do revisor Raimundo, ao introduzir um não onde se dizia que 
os cruzados teriam auxiliado os portugueses na conquista 
de Lisboa, alterou a história da batalha. O fato de depois o 
revisor ser punido com a tarefa de escrever a mesma vitória 
portuguesa sem os cruzados é apenas um desafio na ordem 
da ficção. Mas não deixa de evidenciar que mesmo tarefas 
consideradas humildes, como as de um revisor, passíveis de 
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erros, intencionais ou involuntários, podem influir no curso 
da história, pelo menos na história de um livro.

Outro caso, este não ficcional, ocorreu com a tradução 
norte-americana da novela Noite, de Erico Verissimo. Night foi 
publicada nos Estados Unidos pela Macmillan em 1956, numa 
edição de capa dura. No ano seguinte, saiu pela Crest em livro 
de bolso. Uma mudança na ordem dos capítulos de uma edi-
ção para a outra, alterando o sentido original, mostra como a 
comunidade de leitores comuns é vista por estratégias editoriais 
de marketing na busca de lucros. 

A novela tem um sentido claramente metafórico, lidando 
com o problema do mal como parte da condição humana. Na 
superfície do texto, porém, narra as perambulações noturnas 
de um possível assassino amnésico, capturado por dois rufi-
ões que se divertem com sua desorientação e fragilidade. Nos 
momentos de maior angústia do protagonista, sempre surge 
um misterioso homem de branco a tocar uma gaitinha de boca.

Presumivelmente para aumentar a demanda de vendas, a 
edição de bolso não apenas dá a impressão, desde a capa, de que 
a obra é uma simples história de crime, mas de certo modo acen-
tua a motivação sexual, trazendo para o início o capítulo final, um 
estudo sobre a psicologia da repressão. O resultado é que os leito-
res são induzidos a ver o protagonista anônimo apenas como um 
marido traído que poderia ser o autor de um crime anunciado 
pelos jornais nas primeiras horas da noite. Embora certa porção de 
liberdade editorial se torne eventualmente necessária para lançar 
um romancista do Terceiro Mundo como um bom produto de ven-
das, o público americano que comprou a edição de bolso da Crest 
leu um livro que não só era infiel à edição brasileira, como também 
à edição da Macmillan.

Alterações profundas como essa, determinada por uma 
troca de posição de capítulos, são o exemplo máximo do que 
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pode significar uma edição corrompida por manobras editoriais 
escusas. A existência das duas edições norte-americanas no 
Acervo Literário de Erico Verissimo permitiu a descoberta da 
adulteração, fato que, tendo em vista o tempo transcorrido 
de 1957 até agora, poderia continuar ignorado na história das 
edições estrangeiras da novela e na das relações entre certo nível 
de uma cultura hegemônica em relação à subalterna. Nesse 
exemplo, fica mais claro o que a crítica textual pode realizar, no 
sentido proposto por Said, de denúncia da falta de ética editorial 
e de desconsideração a culturas vistas como minoritárias.

A cooperação entre acervos literários e a Filologia ainda 
reclama muitos estudos, não podendo ficar restrita à usual 
edição diplomática de textos a eles pertencentes. Acolhendo a 
sugestão de Warren: 

[...] como conjunto de técnicas para determinar 
formas verbais, identidades genéricas e legados his-
tóricos, a Filologia não se revela aqui [no sentido 
da citação de Said] como algo pré-hermenêutico. 
Ao invés de preceder a interpretação, trabalha por 
meio de complexos parâmetros teóricos e culturais. 
Simultaneamente descritiva e criativa, aciona a cul-
tura no nível microlinguístico (2010, p. 286). 

O demorado e escrupuloso trabalho filológico pode tornar-se, 
nesse rumo, um dos mais válidos instrumentos disponíveis para 
desentranhar a riqueza do capital simbólico acumulado nos 
acervos de escritores e trazê-la à luz, senão para o público em 
geral, pelo menos para a pesquisa acadêmica, contribuindo 
para um entendimento mais produtivo da memória literária 
em nosso país.


