
TIPOS DE EDIÇÃO 
(2) 



EDIÇÃO CRÍTICA 



aquela que chegou adulterada e em que se procura manter o 

texto original; edição exegética 

Edição crítica (Dicionário Houaiss) 



Reprodução de um texto por meio de nova composição 

fidedigna, submetida a critérios e métodos ecdóticos que 

respeitem a essência linguística e apresentem o texto de 

modo que sua legibilidade e intelecção sejam as mais exatas e 

incontroversas possíveis. 

 
HOUAISS, A. Elementos de Bibliologia. Rio de Janeiro: INL, 1967, 

p. 249, passim, 1º vol.  

Edição crítica 



Reprodução mais correta possível de um original, numa 

tentativa de alcançar com a maior fidelidade imaginável a 

última forma desejada pelo seu autor. 

 
SPINA, S. Introdução à Edótica. São Paulo: 

Ars Poetica; EDUSP, 1967, p. 86. 

Edição crítica 



Na área específica do trabalho de edição crítica, o filólogo e o 

editor de texto quase se confundem por inteiro. 

 
ARAÚJO, E. A Construção do Livro. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: INL, 1986, 

p. 193. 

Edição crítica 



Crítica textual 

Estabelecimento de texto 

a) Autenticidade 

b) Legitimidade 

c) Genuinidade 

Autoria atestada 

Fidedignidade 

Última vontade 



Texto cuja genuinidade foi estabelecida cientificamente. 

Edição crítica 



Estabelecimento científico de texto 

adaptado de Karl Lachman (1793-1851) 

a) recensio 

b) collatio 

c) emendatio 

d) archetypum 

e) originem detegere (stemma) 



Exemplo de edição crítica 



Recensio 



1) Eugênio Cupolo: EC 

2) Exemplar de trabalho: et 

3) José Olympio: JO 

4) Exemplar de trabalho JO: jo 

5) Livraria Martins: LM + LM1, LM2, LM3 

Recensio 



EC et JO jo LM + LM1, LM2, LM3 

Texto de base 

Collatio 



Fac-símile de exemplar de trabalho (et): página da 1ª edição, emendada pelo autor  



Fac-símile de exemplar de trabalho (et): 

página da 1ª edição, emendada pelo autor  



1) Determinação e registro de erros e de variantes 

2) Escolha das variantes teoricamente mais próximas da  

     vontade do autor 

3) Correção por meio de critérios rigorosos de crítica  

     textual 

Emendatio 



Archetypum (ω) 

Estabelecimento do texto teoricamente mais próximo da 

vontade do autor 



EC et JO jo 

LM + LM1, LM2, LM3 

LTC 

Stemma  



Texto crítico estabelecido (exemplo) 



Aparato crítico  
(exemplo) 



PROCEDIMENTOS EDITORIAIS 
  

A escolha do texto-base e a fixação do texto 
  
  
[...] 

Para eleger o texto-base desta nossa edição foram necessárias muitas 
ponderações. Não pudemos aceitar tacitamente a edição da Livraria Martins, 
volume IV das Obras Completas, a de 1944, como a explicitação de uma vontade 
do autor, apesar de ser a última a sair em sua vida. Ela poderia ser considerada 
como a última vontade, se não possuíssemos o exemplar de trabalho da 1ª edição, 
ou autógrafo da 2ª, onde as anotações manuscritas marcam a vontade com 
bastante clareza, tanto que moldarão a maior parte das variantes que a edição da 
Livraria José Olympio fixará em seu texto, em 1937. Sendo assim, a 2ª edição 
impõe-se como o resultado de uma vontade explícita, ainda que cronologicamente 
não tenha sido a última. Salvo deslizes tipográficos e algumas omissões, 
verificamos que, sob esse aspecto, foi no conjunto a edição mais fiel. Considerando 
determinados elementos, sobretudo a pontuação, julgamos que foi edição revista 
com cuidado pelo próprio autor. O editor José Olympio declara que Mário corrigiu 
realmente suas provas. A segunda edição não deve entretanto ser examinada 
separadamente, pois conta com uma lição que a complementa, valendo como 
desdobramento seu. Como sabemos, na edição de 1937, o escritor separou um 



exemplar para seu uso: aquele que aqui conhecemos como jo. Detendo nossa 
atenção em sua capa anotada, temos a esperança de que se trate de um novo 
"exemplar de trabalho", talvez até de autógrafo da 3ª edição (ali, riscando a tinta a 
indicação "2ª", Mário substituiu-a por "3ª", rabiscando a seguir o nome da editora). 
Esperança frustrada; temos apenas um exemplar parcialmente corrigido, trazendo 
uma única reformulação de discurso e nove correções de erros tipográficos. A 
reformulação, aliás, nem será aproveitada na 3ª edição. Quanto aos erros de 
impressão, testemunhamos uma correção displicente, detectando alguns dos mais 
evidentes, mas deixando passar, por exemplo, na mesma página em que descobre 
um "gato", outro, bem próximo e do mesmo naipe. Percebemos que em jo não se 
refunde: é pouco substancioso, portanto, para ser considerado como um "exemplar 
de trabalho". É lição que deve ser vista em função de JO, o que faz com que nosso 
texto-base deva ser JO + jo. Não podemos, todavia, parar por aqui. Há casos, 
embora poucos, em que a adição JO + jo não consegue nos satisfazer quanto a 
formas que nos parecem desvios e nos trazem dúvidas sobre um real cumprimento 
da escolha do autor. Por essa razão, a soma das duas lições deve ser posta em 
contato com o exemplar de trabalho — et — uma vontade clara de onde proveio. 

Apesar do editor José de Barros Martins não se recordar de ter recebido o 
exemplar jo como texto-base para sua edição de 1944, verificamos que estão em 
seu texto todas as correções feitas ali. E, embora tenha apoiado a 3ª edição, — LM 
(que é dada como a 1ª nas Obras Completas) — sabemos que a 2ª edição, em suas 



lições JO ou jo não foi fielmente acatada. Além dos praticamente inevitáveis 
deslizes tipográficos, surgiram várias incompreensões por parte da composição e 
da revisão (que não foi feita pelo autor), algumas das quais chegando a atingir um 
ponto de importância propriamente literária, que é a escolha vocabular. 

Temos, entretanto, que fazer justiça à 3ª edição — LM — no tocante ao zelo 
com que procura seguir as normas ortográficas vigentes na época, as do Acordo de 
1943. As duas primeiras edições, apesar de acatarem integralmente a ortografia 
simplificada — sem letras duplas, sem "th", "ph", "y", "sc" e o "h" medial 
separando vocais — da reforma proposta por Gonçalves Viana e pioneiramente 
adotada no Brasil por Mário de Andrade12, não tratam com segurança o uso do "s" 
e do "z" (aliás, como o autor e seus contemporâneos) e esquecem frequentemente 
a acentuação das proparoxítonas. Além disso, ainda com relação à ortografia, a 3ª 
edição nos mostra que, da mesma forma que em outros textos do escritor na 
década de 40, ele já permitia que suas formas renovadoras "Baía" e "rúim" fossem 
grafadas segundo a norma vigente. No mesmo caso está "gorduxa", agora 
"gorducha". LM, apesar de pequena flutuação que ainda ocorre em seu texto, 
praticamente anula o uso de "quasi", assim grafado em todas as suas ocorrências 
em EC e JO, escrevendo "quase" pela norma de 1943. "Quasi" é uma das 
colocações puristas de Mário nas discussões que resultaram da Reforma Gonçalves 

 
12 Os jornais muitas vezes "corrigiam" a ortografia do escritor, que, por sua vez, a restaurava 
em seus recortes (anotações marginais). 



Viana. Em LM não se mexe, contudo, no uso purista de "si", "sinão", "siquer" e 
"milhor", com seus derivados.  

Apesar de suas qualidades e de sua data, não podemos considerar LM como a 
lição mais próxima da vontade do autor. Suas simplificações inadequadas de 
palavras, suas "correções" do arcaico e do popular e as ambiguidades que criou em 
certas expressões fizeram com que ela se tornasse, enquanto um todo, 
incapacitada para a eleição como nosso texto-base. A esse respeito, temos também 
que levar em conta a nota assinada que Mário deixou na capa do exemplar no 2294 
da tiragem comercial, aquele que escolhera para "exemplar corrigido" e que não 
teve tempo sequer de passar a espátula em suas páginas. Malgrado a pressa no 
escrever, que o fez fechar parênteses não abertos, a nota é preciosa na medida em 
que nos mostra que Macunaíma, na edição de 1944, estava necessitando de 
correções. Não seria refusão, acreditamos, uma vez que na explicação de Mário de 
Andrade sobre os elementos simbólicos da rapsódia, publicada em 1943 em 
Mensagem13, podemos entender que considerava seu texto como pronto e 
acabado. A capa com a nota assinada nos leva a pensar que o exemplar seria 
corrigido em suas infidelidades editoriais e em seus erros. 

Entretanto, é essa mesma nota que transforma a capa numa última lição de 
vida, LM 3, válida para o título do livro: MACUNAÍNA / o herói sem nenhum 
caracter. Não há pontuação antecedendo o aposto, que é grafado em minúsculas, 
empregando a forma tradicional "caracter". O aposto em minúsculas contrasta com 
 
13 ANDRADE, Mário de. "Notas diárias". In: Mensagem, a. 2, n. 26. Belo Horizonte, jul., 1943, 
p.1. 



a imponência do nome MACUNAÍMA (colocado acima, em maiúsculas), já 
representando graficamente sua acepção do "herói da nossa gente": o sem caráter,  
isto é, sem definição e afirmação. A lição LM 3 confirma LM 1 e LM 2: as capas dos 
65 exemplares de luxo, 60 no mercado e 5 fora dele. LM 3 deu base mais segura 
para o título de nossa edição. Não aceitamos apenas a grafia "caracter", por não 
servir a nossos propósitos de atualização ortográfica, seguindo as normas agora 
vigentes. A atualização ortográfica dessa palavra, aliás, já havia sido imposta ao 
autor na capa dos exemplares de luxo, onde lemos: "caráter". 
[...] 

Para a nossa edição, julgamos que a vontade do autor é mais nítida na lição 
JO, que é, dos textos editados, o globalmente mais representativo de seu processo 
literário. Ela foi eleita como texto-base, rompendo portanto a continuidade do 
estema linear, uma vez que LM, a derradeira edição em vida, nos serviu apenas 
para solucionar os problemas de ortografia já citados. Não pudemos, contudo, ficar 
fechados em JO: se assim o fizéssemos, estaríamos nos atando às evidências mais 
concretas, desprezando todo um processo de construção literária tão marcado pela 
experimentação. Tomando [Giorgio] Pasquali (Storia de la tradizione e critica del 
testo) como nosso apoio teórico, entendemos que, se desejamos privilegiar os 
elementos propriamente literários, constantes no projeto estético-ideológico do 
autor (que abrange o linguístico), temos que abrir nosso texto para as lições 
capazes de oferecer as emendas que podem garantir sua expressão integral. No 
caso de Macunaíma temos ainda a rara sorte de possuir o exemplar jo que é 



correção do autor, embora parcial, à lição JO, mas que a amplia, de qualquer 
forma. Todavia, a adição JO + jo não pode absolutamente ignorar seus originais, ou 
seja, o exemplar de trabalho — et — quando surgirem dúvidas a respeito de 
fidelidade ao projeto literário. Toda a refusão do texto, feita por Mário de Andrade 
em et, assim como a observação de tudo o que manteve da lição EC, nos apontam 
uma altíssima consciência estrutural e estilística. Não há gratuidades na construção 
de Macunaíma, o que faz dele um texto bastante complexo, obrigando 
praticamente a edição crítica a considerar, em alguns casos, soluções fora de uma 
única lição. Sabemos que corremos o risco de ir além de nossos limites, porém, 
entendemos que, para trabalhar com a rapsódia de Mário de Andrade, as 
interrogações de ordem filológica devem estar sempre acompanhadas da 
interrogação de ordem literária. Não acreditamos que o ritmo de prosa poética e a 
linguagem (ou "fala impura"), crivada de gíria, arcaísmos, regionalismos e 
brasileirismos, estejam integralmente cumpridos em JO, ou que as falhas dessa 2ª 
edição tenham sido todas percebidas em jo, cujas correções se preocuparam quase 
que exclusivamente com erros tipográficos. Assim, pensamos que o texto crítico de 
Macunaíma deve admitir incursões até LM (quando necessárias) e regressos até et 
e EC, quando nosso texto-base JO + jo não nos satisfizer como representação da 
vontade do autor, sempre tendo em mente seu projeto literário. [...] 
 

Excerto de “Introdução”. In: ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum 
caráter. Edição crítica de Telê Porto Ancona Lopez. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos; São Paulo: Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia, 1978, pp. XXIX-XXXV. 



EDIÇÃO GENÉTICA 



Aquela que “procura documentar o percurso seguido pelo 

autor na construção de cada texto.”  

 

 
CASTRO, Ivo. Editar Pessoa. Lisboa: INCM, 1990. Apud 
SPAGGIARI, Barbara & PERUGI, Maurizio. Fundamentos da 
Crítica Textual. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 

Edição genética 



Página manuscrita de  

A Cidade e as Serras 



Prova de A Cidade e as Serras 

com emendas autorais 

manuscritas  



Prova de A Cidade e as Serras 

com emendas autorais manuscritas  
  



Crítica genética 

Disciplina que analisa as variantes autorais no intuito de 

“reconstruir e explicar a criação literária nas suas etapas 

sucessivas”1, para propiciar uma visão do método de 

composição autoral.  

  

 
1. SPAGGIARI, Barbara & PERUGI, Maurizio. Fundamentos 
da Crítica Textual. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 



Exemplo de edição genética 

  Quem poluiu, quem rasgou os meus lençoes de linho,  
 Onde esperei morrer, – meus tão castos lençoes? 
 Do meu jardim exiguo os altos girasoes 
 Quem foi que os arrancou e lançou no caminho? 

 
(5)      Quem quebrou (que furor cruel e simiesco!) 

 A mesa de eu cear, – tábua tosca, de pinho? 
 E me espalhou a lenha? E me entornou o vinho? 
 – Da minha vinha o vinho acidulado e fresco... 
 
 Ó minha pobre mãe!... Não te ergas mais da cova. 

(10) Olha a noite, olha o vento. Em ruina a casa nova... 
 Dos meus ossos o lume a extinguir-se breve. 
 
 Não venhas mais ao lar. Não vagabundes mais, 
 Alma da minha mãe... Não andes mais á neve, 
 De noite a mendigar ás portas dos casaes. 
 

Camilo Pessanha. In: Clepsidra.  



Quem foi que me rasgou os meus lençoes de linho,  
Quem rasgou e manchou os meus lençoes de linho,  
Quem rasgou, quem polluiu os meus lençoes de linho,  
Quem poluiu, quem rasgou os meus lençoes de linho,  
 
 
 
Onde pensei morrer, – tão cheirosos lençoes? 
Onde pensei morrer, – meus cheirosos lençoes? 
Onde esperei morrer, – meus tão castos lençoes? 
 
 
 
Quem [me] arrancou o meu jardim de girassoes 
Do meu jardim exiguo os altos girasoes 
 
 
 
E tudo destroçou e lançou no caminho? 
Quem foi que os arrancou e lançou no caminho? 

 



Exemplo de aparato de edição genética 
1. Quem foi que me rasgou —> Quem rasgou e manchou —> Quem rasgou, quem polluiu —> 

Quem polluiu, quem rasgou 
2. Onde pensei morrer —> Onde esperei morrer 
        tão cheirosos lençoes —> meus cheirosos lençoes —> meus tão castos lençoes 
3. Quem [me] arrancou o meu jardim de girassoes —> Do meu jardim exiguo os altos girasoes 
4. E tudo destroçou e lançou —> Quem foi que os arrancou e lançou 
5. num furor —> que furor 
6. A mesa onde eu ceava —> A mesa de eu cear 
        - pobre tábua de pinho —> - frágil tábua de pinho —> - tábua tosca de pinho 
7. Quem me roubou a lenha e me —> E me espalhou a lenha? E me 
8. Vinho da minha vinha - o meu vinho tão fresco? —> - Da minha vinha o vinho acidulado e 

fresco... 
9. Alma da minha mãe, dorme na tua cova —> Ó minha pobre mãe!... Não te ergas mais da cova 
10. A nossa casa nova! —> Em ruína a casa nova... 
11. o que se apaga breve! —> a extinguir-se breve. 
12. Vem aquecer-te a elle e não vagueies mais —> Vem aquecer-te ao lar. Não vagabundes mais   

—> Não voltes mais ao lar. Não vagabundes mais —> Não venhas mais ao lar. Não vagabundes 
mais 

13. Andas ao vento, á neve — > Não andes mais á neve 
 

SPAGGIARI, Barbara & PERUGI, Maurizio. Fundamentos da 
Crítica Textual. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 



EDIÇÃO FIDEDIGNA 



Edição fidedigna 

Aquela que reproduz fielmente o texto de uma edição 

autorizada.  No caso de autores mortos, o editor de texto 

pode (e/ou deve) corrigir erros, atualizar a ortografia e intervir 

na pontuação, de acordo com a norma culta vigente, 

compreensiva das variantes linguísticas. No caso da 

pontuação, recomenda-se a preservação da original nos casos 

em que atenda a critérios estilísticos que impliquem efeitos de 

sentido.  



Exemplo de edição fidedigna 



EDIÇÃO ESPÚRIA 



Edição espúria 

Aquela que introduz variantes não autorizadas, resultando 

num texto deteriorado. 

Aquela que reproduz o texto de uma edição não autorizada ou 

deteriorada. 



Edição espúria            X      Texto da Compilaçam 

Compilaçam de Todalas Obras de Gil Vicente, 1562 



A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós 

Comparação de excertos “espúrios” e fidedignos 



Texto “espúrio” estabelecido por Ramalho Ortigão  

Texto fidedigno estabelecido por Paulo Franchetti  a partir de 
texto de base estabelecido por Helena Cidade Moura 



Texto “espúrio” estabelecido por Ramalho Ortigão  

Texto fidedigno estabelecido por Paulo Franchetti  a partir de 
texto de base estabelecido por Helena Cidade Moura 



Texto “espúrio” estabelecido por Ramalho Ortigão  

Texto fidedigno estabelecido por Paulo Franchetti  a partir de 
texto de base estabelecido por Helena Cidade Moura 



Texto “espúrio” estabelecido por Ramalho Ortigão  

Texto fidedigno estabelecido por Paulo Franchetti  a partir de 
texto de base estabelecido por Helena Cidade Moura 



Texto “espúrio” estabelecido por Ramalho Ortigão  

Texto fidedigno estabelecido por Paulo Franchetti  a partir de 
texto de base estabelecido por Helena Cidade Moura 
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