
TIPOS DE EDIÇÃO  
(1) 



EDIÇÃO FAC-SIMILAR 



e. fac-similada 

m.q. edição fac-símile 

 

e. fac-similar 

m.q. edição fac-símile 

 

e. fac-símile 

edição fiel ao original e reproduzida por processo 

fotomecânico ou tipográfico 

Edição fac-símile (Houaiss) 



Exemplo de  
edição fac-símile 

Cancioneiro da Ajuda.  Lisboa: Edições Távola 

Redonda, 1994. 



Exemplo de  
edição fac-símile 

CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. Edição fac-

similar. Rio de Janeiro: INL; MEC, 1966. 





Exemplo de  
edição fac-símile 

VIEIRA, Antônio. Sermões. Reprodução 

fac-similada da edição de 1679. São 

Paulo: Anchieta, 1943, vol. 1. 



Exemplo de  
edição fac-símile 

OLIVEIRA, Manuel Botelho de. Música 

do Parnaso.  Org. e estudo crítico de 

Ivan Teixeira. Edição fac-similar. São 

Paulo: Ateliê, 2005. 



Exemplo de edição fac-símile 

2ª ed. fac-similar. São Paulo: 

Edições GRD, 1991. 



Exemplo de 
edição fac-símile 

Eucanaã Ferraz (org.) São Paulo: 

Instituto Moreira Salles, 2010. 



Exemplo de 
edição fac-símile 

Eucanaã Ferraz (org.) São Paulo: 

Instituto Moreira Salles, 2010. 



EDIÇÃO DIPLOMÁTICA 



substantivo feminino  
 
1. ciência que tem por objeto os diplomas, cartas e outros documentos 

oficiais, para determinar sua autenticidade, sua integridade e época 
ou data em que foi feito 

2. ciência e arte da leitura e decifração de diplomas e outros 
documentos antigos 

3. estudo da história e das diversas formas dos documentos legais e 
administrativos 

  
Etimologia: lat. medv. diplomatica “a arte relativa a documentos oficiais 
antigos”, por infl. do fr. diplomatique (1708) s. f. “ciência que tem por 
objeto o estudo crítico de documentos oficiais”, (1726) adj. “relativo aos 
diplomas que regem as relações internacionais” 

Diplomática (Houaiss) 



Diplomática 

Estudo e determinação da  

autenticidade de documentos 



Edição diplomática (Houaiss) 

e. diplomática 

 aquela que interpreta e reproduz fielmente o original 



Edição diplomática 

A edição diplomática é aquela que, por meios tipográficos, 

reproduz exatamente a lição de um manuscrito.  Portanto, 

numa edição realmente diplomática não deve haver correção 

de nenhum erro, nem mesmo a introdução de sinais de 

pontuação ou qualquer adaptação ortográfica.  Tal edição se 

diz “diplomática” porque publica os “diplomas”, no caso os 

documentos literários a serem utilizados em edições 

filologicamente mais complexas. 
Leodegário A. de Azevedo Filho 



Exemplo de edição diplomática 

No mundo non me sei parella  

mentre me for como me uaý. ca ia moi  

ro por uos e aý.mia sennor branca e  

uermella. queredes que uus retraýa.  

quando uus eu uj en saýa. mao dia  

me leuãteý.que uus enton non uj  

fea. 



Exemplo de edição diplomática 

No mundo non me sei parella  

mentre me for como me uaý, ca ia moi  

ro por uos e aý.mia sennor branca e  

uermella. queredes que uus retraýa.  

quando uus eu uj en saýa. mao dia  

me leuãteý.que uus enton non uj  

fea. 

CARTER, Henry H. Cancioneiro da 
Ajuda. A Diplomatic Edition.  New York: 
Modern Language Association of 
America; London: Oxford University 
Press, 1941, p. 24. 



EDIÇÃO  
 

DIPLOMÁTICO-INTERPRETATIVA 
 

OU  
 

SEMIDIPLOMÁTICA 



Edição diplomático-interpretativa 

A transcrição puramente diplomática já constitui uma forma de 

interpretação do original, pois elimina as dificuldades de natureza 

paleográfica suscitadas pela escritura; a transcrição diplomático-

interpretativa (ou semidiplomática) vai mais longe na interpretação do 

texto, pois já representa uma tentativa de melhoramento do mesmo, com 

a divisão das palavras, o desdobramento das abreviaturas (trazendo as 

letras, que não figuram no original, colocadas entre parênteses) e às vezes 

até com pontuação. 

 
SPINA, Segismundo. Introdução à edótica. 2ª ed. rev. e atual. 

São Paulo: Ars Poetica; Edusp, 1994, p. 85. 



Cancioneiro da Biblioteca Nacional.  Edição fac-similada. Lisboa: Biblioteca Nacional; 
Imprensa Nacional; Casa da Moeda, 1982, p. 110. 



Exemplo de transcrição semidiplomática 

Poys naci nunca uj [A]mor  

e oy sempre[ ]del falar[,]  

pero sei que[ ]me quer matar[,]  

mays rogarey a[ ]mha senhor 

Que[ ]me mostr[ ]aquel matador[,] 

ou que m[ ]empare del melhor[.] 

MACHADO, Elsa Pacheco & MACHADO, José Pedro. Cancioneiro da Biblioteca 
Nacional.  Edição semidiplomática. Lisboa: Revista de Portugal, 1949, vol. 1, p. 295. 



Exemplo de edição semidiplomática 







(†) rasura ilegível; 
[†] escrito não identificado; 
(...) leitura impossível por dano do suporte; 
/ */ leitura conjecturada; 
< > supressão; 
( ) rasura ou mancha; 
<†> supressão ilegível; 
[ ] acréscimo; 
[¬] acréscimo na margem esquerda; 
[®] acréscimo na margem direita; 
[-] acréscimo na entrelinha superior; 
< > / \ substituição por sobreposição. 

Exemplos de sinais de intervenção 
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