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T.S. Eliot disse um dia que a posteridade não precisava de conhecer por que 

processos ele compunha as suas obras: contentasse-se com o produto final: “It seems to 

me that posterity should be left with the product, and not be encumbered with a record 

of the process, of such compositions as these” (cit. Gardner 1978). Marcel Proust era da 

mesma opinião e disse-o em frase frequentemente citada: “la pensée ne m’est pas très 

agréable que n’importe qui (si on se soucie encore de mes livres) sera admis à 

compulser mes manuscrits, à les comparer au texte définitif, à en induire des 

suppositions qui seront toujours fausses sur ma manière de travailler, sur l’évolution 

de ma pensée” (cit. Contini 1971: 71). Este pudor dos autores quanto às intimidades da 

sua criação é respeitável e foi descrito por Tavani em tom de quase compaixão: “gli 

scrittori hanno sempre guardato con timorosa circospezione e persino con malcelata 

paura – a volte purtroppo ben giustificate – ai tentativi dei critici e degli studiosi tesi a 

penetrare nell’intimità del laboratorio artistico per scoprire il meccanismo e analizzare i 

processi della creazione” (Tavani 1983; 10). 

 Por mais respeitáveis que sejam os receios desses escritores, a verdade é que só 

são respeitados quando o tempo e a incúria se encarregaram de lhes dispersar e 

destruir os espólios, ou quando os testamentos estipularam isso mesmo. Se Proust 

tivesse, em coerência com o seu pudor, queimado as "paperoles", hoje não teria sido 

possível refazer a edição da sua obra em condições que são muito superiores às da 

edição original. Se Pessoa comungasse de tais pudores e tivesse lançado a arca ao rio 

da sua aldeia, seria hoje conhecido apenas através dos opúsculos, dos dispersos de 

revistas e talvez da correspondência. A literatura portuguesa, essa, perfilar-se-ia em 

torno de um vazio enorme, sem sequer o suspeitar. Foi bom, portanto, que em ambos 

os casos, e em muitos outros, tivessem sido conservados os manuscritos dos escritores. 

De facto, em nenhuma outra época os manuscritos e restante documentação da 

actividade criativa dos escritores foram tão apreciados como na presente, por parte dos 

estudiosos da palavra escrita (linguistas e críticos literários). Esse acréscimo de valia 

deve-se certamente mais ao crítico literário que ao linguista: para este, o manuscrito de 

autor tem basicamente o estatuto de documento autêntico e original da actualização de 

um idiolecto privilegiado, estatuto que já era reconhecido aos monumenta pelos 

linguistas do século passado. Cabe ao crítico literário o mérito maior pelo novo e 

acrescido interesse do manuscrito autoral, que fornece matéria para disciplinas 

despontantes, como a crítica genética, e que tem implicações teóricas, sobretudo em 

torno dos conceitos de texto, autor e produção textual. E, bem entendido, de edição de 

texto. Mas a edição já é território prioritário de outro estudioso, o crítico textual, ser 

anfíbio que tem por habitat ideal aquela faixa das praias da linguagem que 

constantemente é banhada e fertilizada pelas marés da literatura.  
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É evidente que a abundância de manuscritos autorais, quer em colecções 

privadas, quer nos arquivos que para os albergar começam a surgir em diversos países, 

tem tudo a ver com o interesse científico que eles despertam. Seria útil discutir, mas 

não aqui, se é a abundância (estimulada pela veneração às relíquias do autor e pelo seu 

valor económico) que gera esse interesse ou se, pelo contrário, foi a expansão da 

curiosidade científica que passou a ter por objecto os manuscritos de autores vivos ou 

recentemente mortos. Importa ter presente que apenas os manuscritos muito bem 

protegidos não terão, dentro de um século, desaparecido ou perdido a legibilidade, 

devido aos materiais perecíveis em que foram escritos. O que confere ao seu estudo 

uma tonalidade de urgência de fim dos tempos, análoga à da maioria das campanhas 

ecológicas que nos envolvem.  

Não basta, por isso, recolher e inventariar os espólios de escritores modernos; é preciso 

descrevê-los com minúcia e, com igual urgência, lê-los. Leitura que leve a publicações: 

publicação dos inéditos ou republicação dos éditos, quando a lição dos manuscritos 

não confirmar aquela que anda em livro. É nessa fase das operações que pode ocorrer a 

maior parte das intromissões na privacidade do escritor, que tanto incomodavam 

Proust e Eliot.  

A falta de concordância entre a lição do manuscrito e a lição do livro 

corresponde, basicamente, a duas situações:  

ou o livro reproduz deficientemente o manuscrito, pelo que a republicação (a 

que podemos dar o nome próprio de edição crítica) restaura o texto autorizado do 

manuscrito e presta serviços que nenhum autor, mesmo do túmulo, pode deixar de 

agradecer;  

ou as duas lições representam momentos diferentes da composição e, logo, são 

ambas autênticas e merecedoras de figurar na edição crítica. O que levanta um 

problema de arrumação: se as divergências forem tão acentuadas e tão numerosas que 

ambos os textos possam ser considerados como obras autónomas, o melhor é publicá-

los em separado; mas nos restantes casos, que são a maioria, será necessário escolher 

apenas uma das lições para figurar no texto crítico. O que levanta dois novos 

problemas: como escolher essa lição? Que fazer às restantes? 

A selecção das lições destinadas ao texto crítico faz-se segundo um princípio 

geral (que convém temperar de acordo com as concretas circunstâncias sociais que 

envolveram a produção da obra): a mais autorizada de todas as lições autênticas é a 

mais recente, aquela que representa a intenção do autor tal como foi, pela última vez, 

materializada através da escrita. Com esta precisa formulação, penso que se evita o 

risco de vincular o texto crítico a uma "intenção final do autor" que nunca se saberá 

qual tenha sido, pois pode ter ficado in petto, e vinca-se (como marca de rigor) o 

carácter relativo e não-definitivo da edição crítica, que não toma posição sobre o 

inobservável, mas se limita a constatar qual foi a derradeira lição em relação à qual o 

autor não teve dúvidas transmitidas ao papel. É importante frisar este ponto: quando 

Tavani (1985: 108), afirma que "a última vontade do autor é a única que o editor está 

autorizado a tomar como texto-base da edição crítica", está a referir-se não à última 

vontade em absoluto, mas à última de que é possível ao editor tomar conhecimento. A 

percepção deste problema não foi adquirida facilmente: um dos grandes teorizadores 

da bibliografia anglo-americana, Fredson Bowers, preconizava "uma aproximação tão 

chegada quanto possível às intenções finais do autor” (Bowers 1964) em termos quase 

idênticos aos usados por Paul Maas, seu homólogo no campo da filologia clássica: "É 
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obrigação da crítica textual produzir um texto tão chegado quanto possível ao original" 

(Maas 1927 (1958: 1)). Como nas literaturas que Maas estudava esse original não existe, 

pode concluir-se que ambas as escolas remetem o alvo a atingir pelo editor para as 

esferas do inverificável. Só em 1979 Thomas Tanselle, continuador de Bowers, definiu 

"intenção final" de modo satisfatório como "aquela intenção que se reflecte nas últimas 

alterações feitas ou propostas pelo autor" (Tanselle, 1979: 312). A minha proposta difere 

desta muito pouco, apenas em pôr a ênfase nas alterações reais, e não na intenção que 

as provocou, o que equivale a fazer depender o estabelecimento do texto menos do 

conhecimento que o editor possa ter da visão cultural, linguística e artística do autor, e 

mais da sua competência de paleógrafo e de especialista de manuscritos 

(manuscriptólogo).   

É claro que a identificação da derradeira lição obriga a um processo nada 

simples de estabelecimento da cronologia interna da composição do texto, a qual tanto 

se pode encontrar documentada em testemunhos múltiplos (ou seja, cópias evoluídas 

em sucessão) como dentro de um único testemunho, em camadas sobrepostas de 

revisões. As técnicas de estabelecimento ou, melhor dito, de reconstituição da 

cronologia interna requerem uma apresentação demorada, que não cabe aqui. Limitar-

me-ei a enunciá-las, com recurso a alguns exemplos.  

a) A multiplicidade de testemunhos obriga a encontrar a ordem por que se 

sucedem e a determinar a natureza e o estatuto de cada um: esboço fragmentário, 

rascunho, primeira redacção de jacto, cópia simples ou cópia com revisões, 

remodelação, cópia limpa, original de imprensa, provas tipográficas, texto impresso 

com emendas autógrafas, etc. A Mensagem fornece um excelente exemplo de uma 

linhagem longa, que passa por quase todas estas situações. O Guardador de Rebanhos, 

por seu lado, permite em mais de um lugar obter a prova de que o rascunho foi 

copiado directamente para o manuscrito completo, sem intermediários. No poema XIII, 

Leve, leve, muito leve, quando Pessoa passou a limpo o rascunho (peça 67-25r do espólio 

da BN), traçou um risco oblíquo sobre o texto copiado com uma tinta igual à que 

estava usando na cópia limpa, testemunho inequívoco da copresença dos dois 

documentos.  

b) Quando um testemunho é cenário de revisão autoral, a distinção a estabelecer 

deixa de ser sequencial e torna-se vertical: há que destrinçar os vários estratos da 

revisão, sendo o mais alto o mais recente. Muitas vezes, isso é fácil de fazer: 

intuitivamente se reconhece que uma emenda entrelinhada é mais recente que a lição 

escrita na linha. Um defeito constante da edição Ática, e de outros editores pessoanos 

posteriores, é preferirem a lição escrita em primeiro lugar, em boa caligrafia, e 

desprezarem a emenda que a suplantou.  

Dois conceitos úteis para estas operações de reconstituição cronológica são os 

de topografia da emenda e de campanha de revisão.  

Entende-se pelo primeiro conceito o seguinte: quando revê uma página escrita, 

é frequente um escritor distribuir as emendas pelo espaço livre segundo um percurso 

constante. Sempre no caso de Pessoa, a primeira emenda está na entrelinha superior, 

seguida de outras em cascata ascendente, se o espaço da entrelinha o permitir. Só 

temos emendas sotopostas à linha no final da página, porque a margem oferece espaço 

amplo, ou no final de poemas, pelos mesmos motivos. Ocupado esse espaço disponível 

para acrescentos, as emendas seguintes aparecem na margem direita, à altura do texto 

suplantado. A margem esquerda é usada nas mesmas condições mais raramente, 
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quando dela está mais próximo o lugar em causa. Conhecido este percurso constante, 

podemos ter nele um indicador da ordem das emendas, a usar com prudência e 

frequente proveito. 

O conceito de campanha de revisão é ainda mais produtivo. Refere ele o conjunto 

de emendas que, ao longo do testemunho, foram introduzidas com o mesmo material 

de escrita e a mesma letra, num mesmo momento ou em momentos próximos e unidos 

pela mesma intenção modificadora do texto. A análise simultânea de todas as emendas 

de uma campanha resulta necessariamente mais rica que a sua análise individualizada. 

Além disso, a cronologia relativa que for estabelecida para diferentes campanhas 

sobrepostas num mesmo lugar pode ser transposta para outros lugares, onde a sua 

relação não seja tão evidente. No fl. 4 do manuscrito do Guardador, temos dois lugares 

em que um lápis grosso e desusadamente enérgico emoldura certas palavras, com o 

objectivo de as excluir: não há dúvida de que essas emendas são simultâneas e 

pertencem a uma mesma campanha. No segundo lugar, fica igualmente claro que o 

lápis grosso actuou depois de ter sido entrelinhado o acrescento de cima com um outro 

lápis mais fino. Aí temos uma informação cronológica a utilizar com confiança noutros 

lugares.  

  Uma vez identificado o estado cronologicamente terminal do texto, aquele que 

figurará no texto crítico, fica o editor nas mãos com todas as etapas anteriores da 

génese do texto. Que fazer delas? Deverá desviar pudicamente os olhos dessas marcas 

genéticas, só porque o autor as considerou superadas pelo crescimento subsequente do 

texto? Mas se o autor tiver enlouquecido, envelhecido ou simplesmente sucumbido ao 

mau gosto a meio da génese, deverá o editor ignorar as grandezas prévias de que o 

texto se despenhou? Não deve ignorá-las, mas também não deve preferi-las ao texto 

final, mesmo que o ache menos feliz. De facto, que editor consciente ousaria, sem 

precauções, ser juiz em matéria de gosto? Quando, nas emendas finais do Guardador de 

Rebanhos, a elegância habitual de Pessoa cede o lugar ao que já ouvi chamar de 

banalizações lexicais e sintaxe tautológica e pedregosa, quem ousaria fechar os olhos ao 

fenómeno e continuar abraçado às leituras cosméticas que a Ática publicou, como se a 

cosmetização não tivesse sido, na ocorrência, quase um acto de censura contra o autor? 

Ocupemo-nos mais detidamente dessas marcas genéticas que o editor não pode 

deixar de ter em consideração, para desgosto de Proust e grande prazer de escritores 

mais exibicionistas. Marcas contidas no conjunto de documentos a que se costuma 

chamar ante-texto e que Tavani (1989) definiu assim: “L’avant-texte est donc la totalité 

des éléments constituant le processus de fabrication de l’oeuvre littéraire et qui 

participent, au même degré, de l’imagination et de la vision de l’écrivain. La 

connaissance de cet archipel complexe et instable, formé d’éléments abandonnés et 

repris, de fragments surchargés d’ajouts ou desséchés jusqu’à l’hermétisme, d’énoncés 

démembrés et reconstruits, de segments invariables mais déplacés et qui changent de 

sens en changeant de place, nous apporte des informations précieuses”. 

Informações preciosas não só quanto ao "processo de fabricação da obra", mas 

também quanto à fabricação da edição, pois são elas que permitem ao editor 

reconstituir a cronologia da génese e estabelecer o texto crítico. Importa por isso que o 

editor as compartilhe com o leitor, segundo protocolos consagrados desde a invenção 

do aparato crítico. 

É esta a altura de recordar algumas distinções. A crítica textual praticada sobre 

manuscritos autógrafos distingue-se da crítica textual tradicional quanto ao objecto, 
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quanto ao objectivo, quanto ao método e quanto às aplicações. Noutros lugares me 

tenho referido a essa distinção essencial, usando as designações de crítica do original 

ausente para a crítica textual que tradicionalmente se pratica, tanto na vertente 

lachmanniana como na bédieriana, e de crítica do original presente para a crítica textual 

que modernamente se ocupa de autógrafos.  

 

Objecto. Nesta segunda crítica textual, de desenvolvimento recente, o objecto de 

estudo é o autógrafo, ou seja o testemunho autêntico e original da génese, que está 

ausente da quase totalidade das tradições literárias antigas. Estas apenas 

disponibilizam ao estudo cópias, mais ou menos distanciadas do original. 

 

Objectivo. Este não precisa, portanto, de ser a reconstituição de um original que 

afinal está presente, mas sim a sua reprodução exacta.  

 

Método. Esta reprodução será por isso uma transcrição feita em estilo 

semidiplomático, quer os testemunhos sejam um autógrafo único, quer eles sejam 

múltiplos; mesmo que haja variação ortográfica entre os diversos testemunhos, como 

sucede com Pessoa, a transcrição manter-se-á colada a cada um e oferecerá, portanto, 

no texto crítico as grafias do autógrafo derradeiro. A justificação de uma transcrição 

muito conservadora está na origem autoral dos testemunhos. 

 

Aplicações. Se os usos do texto crítico são substancialmente os mesmos em 

ambas as críticas textuais, já os seus aparatos têm constituição e aplicações diversas. No 

aparato de uma edição tradicional, figuram as variantes rechaçadas do texto por 

suposta falta de autoridade. No aparato de uma edição de autógrafo, figuram as 

variantes do ante-texto, dispostas cronologicamente. Enquanto no primeiro aparato se 

encontram lições apócrifas, que o tempo foi adicionando ao texto original, no segundo 

encontram-se as lições que o autor foi modificando e retirando da sua ideia criadora, 

mas que indiscutivelmente são suas. Sendo habitual chamar ao primeiro aparato crítico, 

revela-se útil dar ao segundo o nome de aparato genético, sem perder de vista, contudo, 

que ele é obtido por processos não menos críticos.  

Ambos os aparatos, apesar da diferente natureza dos materiais, têm a mesma 

função de habilitar o leitor a conhecer, reproduzir e testar os procedimentos do editor, 

função primordial em disciplina científica. Para lá desta função basilar, é costume 

dizer-se que o aparato crítico serve para não ser lido. Que não é assim sabe quem, 

seguindo uma sugestão de Contini (1970), tenha utilizado aparatos constituídos por 

variantes da tradição (muitas vezes banalizações lexicais e morfológicas) para 

documentar com êxito o estado da língua na época de cada cópia. São em todo o caso 

bem mais ricos os proveitos do aparato genético, tal como foram enumerados por 

Tavani. 

Passemos então a falar do aparato genético, porventura a mais negligenciada 

componente de uma edição crítica de autógrafos. Duas apresentações de conjunto 

foram-lhe dedicadas, ambas arraigadas a projectos editoriais concretos, cujas 

características contemplam em primeiro lugar:  

Tanselle 1972: longo artigo programático, que desenvolve propostas de Bowers, 

feitas a pensar nas edições de clássicos americanos dos sécs. XIX e XX do Center for the 

Edition of American Authors, ricas em tradições impressas e muito pouco em 
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manuscritas. O artigo de Tanselle é especialmente útil pela exaustiva atenção que 

dedica a aspectos práticos como a localização do aparato e as suas componentes (notas 

textuais, lista de emendas, colação histórica, ou seja o "registo das variantes presentes 

em dado grupo de edições").  

Tavani 1984: menos sistemática, mas rigorosamente centrada no que nos 

interessa, é a apresentação de Tavani, feita nas duas últimas lições do seu seminário da 

Biblioteca nacional de Paris sobre metodologia e prática da edição crítica de textos 

literários contemporâneos. Especialmente de reter são duas preocupações suas: a 

documentação sobre a génese do texto deve ser apresentada de modo que revele 

claramente tanto a sua conexão ao texto, como a sua estratificação cronológica. 

Não se pode dizer que todos os problemas postos pela constituição, redacção e 

localização do aparato sejam cobertos por estas duas apresentações. Aliás, o 

polimorfismo das edições críticas de textos modernos, especialmente no que respeita 

ao aparato, é muito grande e resiste a tentativas de sistematização. Deve-se isso, em 

parte, ao carácter relativamente acessório do aparato, que em nada contribui para a 

leitura "normal" do texto e que não se integra na relação linear, sintagmática, que o acto 

de leitura estabelece entre leitor e texto, e que, para mais, requer um esforço de 

aprendizagem. O aparato é um instrumento de trabalho que requer estudo e lápis na 

mão antes de se prestar a fazer a história do texto e a corroborar a edição. 

São quatro os aspectos a contemplar numa descrição sistematizadora, ainda que 

incompleta, do aparato: a sua composição, a sua localização, a sua tipologia e a sua 

redacção. As distinções que acima estabeleci entre edição crítica tradicional e edição 

crítica de autógrafos não impedem que esta (a que também se pode chamar crítico-

genética) tenha um aparato chamado crítico, já que as funções de história do texto e 

justificação da edição são comuns a ambos os sistemas editoriais. 

 

Composição. De uma forma ou outra, ambos os aparatos devem ter notas 

textuais, que descrevam e justifiquem pontos especiais do texto ou da edição que não 

se achavam previstos nas regras gerais de procedimento. Ambos devem supor uma 

recensão dos testemunhos que participaram na edição: mas o facto de, no caso da 

edição genética, esses testemunhos serem autógrafos e de sobre eles pender a ameaça 

de um rápido desvanecimento físico recomenda que esta secção (que na edição crítica 

de Pessoa é chamada "Notícia dos testemunhos") seja particularmente minuciosa e 

esteja preparada para, no futuro, servir de substituto à visualização do próprio 

documento. A colação fornece à edição tradicional a lista das variantes da tradição, não 

aceites no texto crítico, enquanto que na edição genética figuram as variantes e 

correcções da génese, dispostas cronologicamente (damos-lhe por isso, na edição de 

Pessoa, o nome de "Aparato genético", que é assim classificado como uma parte, sem 

dúvida a principal, do Aparato crítico global). Pode haver ainda uma lista das emendas 

introduzidas pelo editor no texto crítico, a qual terá pouca expressão numa edição 

genética, pois comporta apenas as emendas de erros autorais, que o editor, se a tanto se 

atrever, deve administrar com a máxima circunspecção.  

 

Localização. A simples enumeração das partes que constituem o aparato dá ideia 

dos problemas que a sua localização põe. O problema é especialmente importante para 

o aparato genético, já que para os restantes elementos se aceita como razoável que 
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apareçam no final do volume, quando não na introdução. Basicamente, oferecem-se 

três localizações:  

a) ou texto e aparato se separam claramente (e o aparato vai para o fim do 

livro);  

b) ou o aparato se assume como auxiliar imediato da leitura do texto (e ocupa o 

pé e as margens do texto);  

c) ou se assume como parte integrante do texto, pelo que este toma a 

configuração de uma transcrição diplomático-genética (e torna necessária, por isso, 

uma segunda edição com "texto limpo").  

Na edição de Pessoa, texto e aparato ocupam partes separadas do volume, mas 

Tavani defende que um maior efeito é alcançado se texto e ante-texto forem 

apresentados na mesma página: por isso, na colecção Archivos, as variantes genéticas 

surgem na margem, ao lado do lugar correspondente do texto. É uma disposição muito 

eficaz, desde que a quantidade e a dimensão das variantes sejam compatíveis com o 

espaço deixado disponível pela mancha tipográfica. Parece-me, no entanto, que pode 

render mais em textos de prosa, pois a poesia, sobretudo se tiver verso longo, 

apresenta exigências de paginação muito rígidas. Seria certamente esse o caso de 

Álvaro de Campos e de Alberto Caeiro; já Christian de Paepe, na sua edição do Poema 

del Cante Jondo, de García Lorca (Madrid, Espasa Calpe, 1986), não sentiu dificuldade 

em acomodar as brevíssimas variantes no pé da página. Compare-se o seu resultado 

com o da pesadíssima edição de Un Coeur Simple de Flaubert feita por Giovanni 

Bonaccorso (Paris, Belles Lettres, 1983) e ver-se-á que a solução não está na fórmula em 

si mesma, mas no seu equilíbrio com as características espaciais do texto e com a 

riqueza do aparato genético. Finalmente, há a solução de Gabler para Ulysses de Joyce 

(N. York, Garland, 1986): a página par leva a transcrição genética e a página ímpar a 

respectiva transcrição limpa. É possível que essa tenha sido a única maneira de Gabler 

conseguir representar lugares variantes de considerável extensão, mas não evita a 

duplicação, frequente, dos segmentos invariantes. 

 

Redacção. As escolhas que o editor é obrigado a fazer respeitam também à 

redacção do aparato (que não posso desenvolver aqui) e à sua tipologia. Quanto à 

redacção, direi apenas que ela implica opções quanto ao modo de descrever a variação: 

tradicionalmente, como fez Bowers na edição das Leaves of Grass de Whitman (Bowers 

1955), cada emenda ou acidente são descritos por meio de uma curta redacção, que 

figura em nota; as edições mais modernas tendem a recorrer a símbolos, cada um deles 

correspondente a um tipo específico de intervenção autoral, sistema que economiza a 

repetição de muita explicação semelhante e que permite uma apresentação da génese 

formalizada e legível por computador. Só assim Gabler poderia ter feito a sua edição 

genética das páginas pares. É também esse o processo que usamos na edição de Pessoa, 

com grandes benefícios em lugares vastamente corrigidos. Mas, aqui e ali, quando 

intervêm diversos materiais de escrita, sentimos necessidade de esclarecer os lugares 

mais complexos através de uma nota redigida, que pode atingir certa dimensão. 

Recordo a tabela de símbolos usada nas edições da Equipa Pessoa e em 

iniciativas editoriais mais recentes, como, por exemplo, a nova edição das obras de 

Virgílio Ferreira dirigida por Hélder Godinho:  
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<    >  segmento autógrafo riscado 

   espaço deixado em branco pelo autor 

/*   /  leitura conjecturada 

†   palavra ilegível 

<   >/   \  substituição por superposição, na relação <substituído>/substituto\ 

<   >[   ]  substituição por riscado e acrescento na entrelinha superior 

[    ]  acrescento na entrelinha superior 

[    ]  acrescento na entrelinha inferior 

[  ]  acrescento na margem direita 

[  ]  acrescento na margem esquerda 

 <†>  riscado autógrafo ilegível 

 

Tipologia. Julgo que se podem reconhecer, nas edições existentes em livro, três 

tipos fundamentais de apresentação genética, que aparecem em estado puro ou híbrido 

(não incluo aqui referência a tipos de edição concebidos para computador, dada a 

rapidez com que se têm tornado obsoletos pela tecnologia). São eles: 

  

A. a composição figurativa, ou seja uma composição tipográfica convencional 

acrescida de desenhos, que reflecte quase facsimilarmente a página do manuscrito. 

Usada por Valerie Eliot na edição de The Waste Land (London, Faber,1971) e por Jon 

Stallworthy no seu ensaio Between the Lines. Yeats's poetry in the making (Oxford, 

Clarendon, 1963), é aparatosa mas também é dispendiosa e não justifica, a não ser em 

lugares óbvios, as escolhas editoriais que o material solicita. Tal como acontece com a 

edição facsimilada ou a diplomática, é ao leitor que cabe resolver os problemas 

textuais, já que a fidelidade da reprodução do testemunho não autoriza o editor a 

qualquer intervenção correctora. 

  

B. o aparato descritivo, a que já aludi, foi usado por Bowers e também por Henri 

Bonnet na edição de um fragmento proustiano, Matinée chez la Princesse de Guermantes 

(Paris, Gallimard, 1982). É imprescindível nos lugares mais complexos, mas 

incompatível com textos de génese muito rica, que exigiriam descrições reiteradas. 

 

 C. o aparato formalizado, usado, como também já disse, por Gabler no interior da 

sua transcrição, por Bonaccorso nas marginalia e pela nossa edição de Pessoa em 

apartado final, é aquele que permite condensar mais a informação e, quando se 

trabalha com grandes massas de dados, aquele que de uma forma quase automática 

permite a tipificação das categorias em que eles se organizam. Dito isto, há que 

reconhecer que ele requere do leitor uma aprendizagem cuja dificuldade é 

proporcional ao número de símbolos utilizados. Na Equipa Pessoa usamos os símbolos 

ou combinações apresentados acima, tendo renunciado a representar 

formalizadamente as mudanças de material de escrita e certas posições da variante na 

página. Bonaccorso usa 16 símbolos, que em parte inspiraram os nossos. Gabler usa 36 

símbolos, além de diversas séries numéricas e alfabéticas, o que totaliza um código 

misterioso mesmo para o leitor atento. 

 

A escolha do tipo de aparato a incluir numa edição crítico-genética pode ser 

condicionada por numerosos factores. Em minha opinião, apenas são decisivos os 

seguintes: deve ser clara a cronologia das intervenções autorais; deve ser clara a 

natureza dos testemunhos pertinentes e o modo como se relacionam entre si e com o 
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texto dado como crítico; o aparato não deve perturbar as desejáveis características de 

“texto limpo” da edição. 
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