
FILOLOGIA, ECDÓTICA
E CRÍTICA TEXTUAL



Filologia (grego) 

Filologίa

fίloς (+) lόgoς (+) -ia



Filologia (latim) 

Philologia

philo (+) logos (+) -ia



Filologia (Dicionário Houaiss)

Datação: 1597 – Monarquia Lusitana (1ª parte), Frei Fernando
de Brito

substantivo feminino

1. estudo das sociedades e civilizações antigas através de
documentos e textos legados por elas, privilegiando a língua
escrita e literária como fonte de estudos.



Filologia (Dicionário Houaiss)

2. (séc. XIX) estudo rigoroso dos documentos escritos antigos

e de sua transmissão, para estabelecer, interpretar e editar

esses textos.



Filologia (Dicionário Houaiss)

3. (séc. XX) o estudo científico do desenvolvimento de uma

língua ou de famílias de línguas, em especial a pesquisa de

sua história morfológica e fonológica baseada em

documentos escritos e na crítica dos textos redigidos nessas

línguas (p. ex., filologia latina, filologia germânica etc.);

gramática histórica.



Filologia (Dicionário Houaiss)

4. (séc. XX) estudo científico de textos (não obrigatoriamente

antigos) e estabelecimento de sua autenticidade através da

comparação de manuscritos e edições, utilizando-se de

técnicas auxiliares (paleografia, estatística para datação,

história literária, econômica etc.), esp. para a edição de

textos.

Obs.: cf. ecdótica.



Filologia 

Objeto de estudo: o texto literário

Objetivos:

Restituir a genuinidade ao texto

Explicar o texto

Preparar o texto para ser publicado



Filologia 

Funções (segundo S. Spina): 

a) Substantiva: crítica textual

b) Adjetiva: história e crítica literária

c) Transcendente: história da cultura



Ecdótica

[arte] da publicação

E c ( + )  d o t ( + )  - i c a [ t έ c n h ]



Ecdótica

Ἔkdosiς publicação

Ἐkdίdwmi publicar



Ecdótica

Edo publicar

Editio publicação



Ecdótica

poética
química

linguística
informática

Sufixo utilizado na formação de substantivos relativos a

certas artes ou ciências.

-ica

ética
música

retórica
matemática



Ecdótica – uma definição

“L’ecdotique est la part ie de la

cr it ique relat ive à l ’établ issement et

à l ’édit ion des textes .”

Henri Quentin. Essais de critique textuelle, 1926.



Ecdótica (Dicionário Houaiss)

Ciência que busca, por meio de minuciosas regras de

hermenêutica e exegese, restituir a forma mais próxima do

que seria a redação inicial de um texto, a fim de que se

estabeleça a sua edição definitiva; crítica textual.



Ecdótica

Publicação crítica de textos literários

a) Operação filológica (substantiva): crítica textual; 
estabelecimento de texto

b) Operação técnica: preparação material do texto 
(e dos paratextos)



Crítica textual ou textologia

Estabelecimento de texto

1. Autenticidade

2. Legitimidade

3. Genuinidade

Autoria atestada

Fidedignidade

Última vontade



Metodologia da crítica textual moderna

Estabelecimento de texto 
(adaptado de Karl Lachman, 1793-1851)

a) recensio

b) collatio

c) emendatio

d) archetypum

e) originem detegere (stemma)



Ecdótica

Preparação material de textos literários para 
publicação

a) Normalização

b) Revisão

c) Elaboração e/ou organização de aparatos: paratextos



Filologia Ecdótica

Crítica Textual 
ou Textologia


