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RESUMO 

 

FARES FILHO, Edgard Murano. Os rascunhos de O Ano da Morte de Ricardo 

Reis: os movimentos na escrita de José Saramago. 137 f. Dissertação (Mestrado) –

 Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2014. 

 

Os rascunhos do romance O Ano da Morte de Ricardo Reis (1984), do escritor 

português José Saramago (1922-2010), oferecem uma boa oportunidade para o estudo 

do método criativo do autor à luz da Crítica Textual e Genética. Por meio do 

levantamento, organização e interpretação das marcas de edição deixadas no 

documento pelo escritor – acréscimos, supressões, substituições, inversões de 

palavras e enunciados, etc. – é possível entrar em contato com o processo editorial 

que deu origem à obra. De modo que, sob a forma de uma edição crítico-genética e 

fac-similar, a comparação entre o texto dos rascunhos e o texto da primeira edição 

(editio princeps) ajuda a estabelecer os critérios que norteiam as intervenções do autor 

sobre o texto, mostrando que nem todas as alterações previstas no original foram 

acatadas pela versão impressa. 

 

Palavras-chave: Crítica Genética, Crítica Textual, Filologia, Literatura, Literatura 

Portuguesa, Crítica Literária. 
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ABSTRACT 

 

FARES FILHO, Edgard Murano. The drafts of The Year of the Death of Ricardo 

Reis: José Saramago’s writing movements. 2014. 137 f. Dissertation (Master 

degree) – Faculty of Philosophy, Languages and Literature, and Human Sciences –

 University of São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

The drafts of the novel The Year of the Death of Ricardo Reis (1984), by the 

portuguese writer José Saramago (1922-2010), offer a good opportunity to study the 

author's creative method in the light of Textual and Genetic Criticism. Through the 

gathering, organization and interpretation of editing marks left on the paper by the 

writer – additions, suppressions, substitutions, inversions of words and statements, 

etc. – it is possible to approach the editorial process that gave rise to the work. So 

that, in the form of a genetic and critical edition with facsimiles, the comparison 

between the original text and the text established in the first edition (editio princeps) 

helps to define the criteria that guided the interventions of the author, showing that 

not all changes in the original document were accepted by the printed version. 

 

Keywords: Genetic Criticism, Textual Criticism, Philology, Literature, Portuguese 

Literature, Literary Criticism.  
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Introdução 

 

Dentro do campo de estudos da Crítica Genética, muitas metáforas já foram 

criadas para conceituar a atividade crítica ligada aos originais de autor. A maioria 

delas dá conta dos “bastidores” de uma obra, de seu “processo de criação”, bem como 

dos “movimentos” da escrita, imagem da qual se serve este trabalho para analisar os 

rascunhos de O Ano da Morte de Ricardo Reis (1984), um dos romances mais 

conhecidos de José Saramago (1922-2010) e, também, uma de suas obras mais 

complexas e consequentes. Nela, o autor português – prêmio Nobel de Literatura de 

1998 – leva a cabo um romance que, ao misturar história e ficção, empurra as 

fronteiras do gênero rumo à poesia e ao ensaio, numa releitura da obra do poeta 

português Fernando Pessoa. Saramago vale-se da breve biografia e dos poemas 

escritos por Pessoa para o heterônimo Ricardo Reis com o intuito de recriá-lo como 

personagem da história portuguesa, erguendo uma narrativa que, para além do 

pretexto da intertextualidade e da metalinguagem, atualiza e discute símbolos caros ao 

imaginário histórico e literário português.  

Para tanto, o escritor busca sedimentar um projeto narrativo de maneira 

bastante consistente antes de se lançar à empreitada, de que é prova o dossiê genético 

disponível no site da Biblioteca Nacional de Portugal, que reúne a agenda do autor, 

apontamentos sobre o romance, recortes, fotocópias de jornal, livros que serviram de 

base para a pesquisa e, principalmente, o original da obra datilografado – acrescido de 

emendas manuscritas – de que iremos nos ocupar neste trabalho.  

Em posse desse material, o que é possível descobrir sobre a estruturação do 

romance e o processo de reescrita empreendido por Saramago? A respeito das marcas 

deixadas pelo autor no original, o que podemos depreender sobre o trabalho de editor 

que subjaz ao de escritor?  

Ao compararmos o universo de variantes apresentado por esses rascunhos – 

substituições, supressões, inversões e reescritas – com a forma do texto estabelecida 

pela primeira edição (publicada pela Editorial Caminho em 1984) – nos deparamos 

com uma prosa que se aproxima do registro da oralidade, ensaiando intersecções entre 

a escrita e a fala – sem as amarras gramaticais que caracterizam o texto escrito –, e 

cujas reescritas e emendas são sobretudo de ordem estilística. Essas características, 

por sua vez, concretizam-se no fluxo de pensamento do narrador, errático por 
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natureza, capaz de comportar as vicissitudes da fala num processo de mimetização do 

erro, deixando vísivel para o leitor, em certa medida, os “movimentos” da escrita e 

externalizando os bastidores da criação.  

Essa relação ambivalente entre o estilo de O Ano da Morte de Ricardo Reis e 

seus rascunhos dará a tônica de nossa abordagem daqui por diante, considerando não 

só a distância (ou proximidade) entre as duas instâncias do texto – o original e o texto 

final – mas também a fluência do estilo saramaguiano naquilo que tem de poroso ao 

“erro”, fazendo da rasura e da reescrita – seja de um enunciado ou da própria história 

portuguesa – elemento fundamental de sua estética.  
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1. Visão geral 

 

 

1.1 Objetivo 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir o processo de reescrita do escritor 

português José Saramago (1922-2010) a partir de uma análise dos rascunhos do 

romance O Ano da Morte de Ricardo Reis (1984), dísponíveis no site oficial da 

Biblioteca Nacional de Portugal dentro da Colecção José Saramago [BNP Esp. N45], 

comparando-os ao texto estabelecido pela edição príncipe. Além dos rascunhos, o 

espólio disponibilizado pela instituição também inclui os materiais preparatórios da 

referida obra (BNP Esp. N45/6-10):  

 
I) Agenda do autor de 1983 (Esp. N45/6);  
II) Apontamentos datiloscritos autógrafos sobre o romance (Esp. N45/7);  
III) Fotocópia de recorte do Diário de Lisboa (Esp. N45/8);  
IV) Fotocópias de partes das obras do historiador brasileiro Edgar Carone (BNP Esp. N45/9);  
V) Conjunto de fotocópias da obra Conspiração, novela de Tomé Vieira (BNP Esp. N45/10). 
 

Com o auxílio do aparato teórico da Crítica Genética e da Crítica Textual, o 

foco deste projeto recai sobre os datiloscritos autógrafos da obra (BNP Esp. N45/11), 

que contam com emendas manuscritas autógrafas feitas a caneta azul e preta, 

conforme consta na descrição do dossiê genético disponibilizada pelo site da 

Biblioteca Nacional de Portugal. Apresentado sob a forma de uma edição crítico-

genética fac-similar, que reproduz os originais lado a lado com o texto impresso, este 

estudo visa comparar o universo de variantes dos rascunhos – que compõem um 

conjunto diversificado e significativo de alterações – com o texto estabelecido pela 

primeira edição (editio princeps), publicada pela editora portuguesa Editorial 

Caminho em 1984.  

Uma das metas deste estudo é provar que as intervenções do autor no 

documento, longe de serem apenas um amontoado de “correções ortográficas” 

(ROANI, 2003), são capazes de fornecer pistas importantes para a compreensão da 

gênese narrativa e das alterações sofridas pelo original.  
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1.2 Justificativa 

 

Devido à extensão da obra, e em virtude do tempo limitado previsto para o 

desenvolvimento do projeto de mestrado, iremos nos restringir à análise do primeiro 

capítulo de O Ano da Morte de Ricardo Reis, tendo em vista que o estudo desta obra 

na íntegra será desenvolvido num projeto de doutorado posterior. Nessa segunda 

etapa, com a possibilidade de acesso direto aos originais mantidos pela Fundação 

Saramago, em Lisboa, pretende-se levar a cabo um estudo mais extenso e profundo 

não só dos datiloscritos da obra, mas também dos documentos que constituem o 

material preparatório (BNP Esp. N45/6-10), flagrado em suas relações com a 

narrativa do romance.  

O romance em questão começa por narrar a chegada do protagonista Ricardo 

Reis a Lisboa, a bordo do navio Highland Brigade, num dia frio e chuvoso de 1935. 

Nesse primeiro capítulo o narrador irá se deter na sensação de estranhamento 

enfrentada pelo personagem, que está de volta à sua terra depois de anos vivendo no 

Brasil, onde exilou-se após a proclamação da república em Portugal, haja vista que 

Ricardo Reis era monarquista. Essa espécie de prólogo termina com o personagem já 

instalado num dos quartos do Hotel Bragança.  

Por ora, nosso objeto de análise se restringe aos datiloscritos do livro, 

valendo-nos de consultas pontuais aos materiais preparatórios para dissipar eventuais 

dúvidas sobre o texto – em especial aos apontamentos autógrafos (Esp. N45/7), que 

constituem uma espécie de roteiro do autor quanto às possibilidades narrativas 

colocadas em jogo pelo projeto ficcional.  

É desse recorte do objeto que irá se beneficiar a abordagem deste trabalho, 

inédita na medida em que contribui para a compreensão da obra de José Saramago à 

luz do aparato crítico-genético. Em que se pese a repercussão desse romance no 

âmbito da crítica literária, inspirando diversos livros, artigos e ensaios a seu respeito, 

pouco se falou dos manuscritos dessa obra. Em Roani (2006), um dos principais 

críticos da obra saramaguiana, os rascunhos e o material preparativo do romance 

(agenda, apontamentos, fotocópias, etc.) encontram-se a reboque da crítica literária, 

não correspondendo ao centro das preocupações do pesquisador, por sua vez mais 

interessado em descrever uma poética da releitura histórica.  
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No caso de Schwartz (2004), a abordagem da poética saramaguiana em O Ano 

da Morte de Ricardo Reis privilegia a metalinguagem e a intertextualidade no 

discurso da obra, desconstruindo-a e aproximando-a de outras poéticas, como a de 

Jorge Luis Borges, por exemplo. Sobretudo em Roani, o material genético do 

romance encontra-se restrito ao aparato crítico da edição, como apêndice ilustrativo, 

mas nunca como objeto principal de suas investigações.  

De volta aos originais – mais especificamente os apontamentos sobre o 

romance  – pode-se dizer que encontram seu lugar nesta abordagem dos manuscritos 

se considerados como uma etapa de maturação e reflexão sobre a obra literária 

propriamente dita.  

 
“Claro que o primeiro capítulo não poderá conter tudo quanto pensei (permanência no Brasil, 

revolução, etc.). É provável que este capítulo deva ser relativamente curto. Ou não? E se, pelo 

contrário, for deliberadamente longo, lento como o tempo quando passa devagar? É preciso 

não esquecer que se trata de um tempo português. E de um poeta intemporal.” (BNP Esp. 

N45/7)  
 

 Os tempos e as formas verbais deste trecho (“poderá”, “deva ser”), bem como 

o caráter prescritivo (“É preciso não esquecer…”), atestam a precedência cronológica 

deste documento em relação ao romance, cuja descrição no catálogo da BNP data 

como de “1983 ou anterior” (a editio princeps, vale lembrar, é de 1984). Sendo assim, 

suas informações poderão ser invocadas sempre que auxiliarem na leitura dos 

datiloscritos do romance ou ajudarem a estabelecer uma cronologia das variantes, se 

isso for possível.  

Dessa maneira, pesa na decisão de circunscrever o corpus ao primeiro capítulo 

não só a ocorrência significativa de emendas nessas primeiras 20 páginas, mas 

também a relevância dessa primeira etapa da narrativa, responsável por situar o 

protagonista Ricardo Reis – assim como o leitor – no espaço-tempo da história 

(Lisboa e o ano de 1936, respectivamente), dando o tom do texto que se começa a 

desenvolver.  

Para Candido (2006: 16), a abordagem do objeto literário só adquire o status 

de crítica pura ao internalizar aspectos externos à obra, relativizando o elemento 

sociológico ou histórico como mais um entre outros fatores que condicionam o texto:  
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Neste caso, saímos dos aspectos periféricos da sociologia, ou da história sociologicamente 

orientada, para chegar a uma interpretação estética que assimilou a dimensão social como 

fator de arte. Quando isto se dá, ocorre o paradoxo assinalado inicialmente: o externo se torna 

interno e a crítica deixa de ser sociológica, para ser apenas crítica. O elemento social se torna 

um dos muitos que interferem na economia do livro, ao lado dos psicológicos, religiosos, 

linguísticos e outros. Neste nível de análise, em que a estrutura constitui o ponto de referência, 

as divisões pouco importam, pois tudo se transforma, para o crítico, em fermento orgânico de 

que resultou a diversidade coesa do todo. [2006, p. 16] 
 

Essa postura diante do artefato literário, resumida pela visão de Candido em 

obra de referência para a crítica brasileira, longe de engessar a leitura de nossos 

rascunhos, acaba por conferir mais mobilidade ao enfoque do objeto, uma vez que a 

preferência acertada sobre o método filológico nos desobriga da leitura exaustiva de 

outros condicionantes – psicológicos, históricos, sociais, estéticos, etc. – devidamente 

considerados por outros críticos, entre eles Gerson Luiz Roani e Adriano Schwartz, só 

para citar alguns que empreenderam interpretações de fôlego da prosa do português.  

Nos estudos de Roani (2006), por exemplo, a internalização de aspectos 

importantes da história portuguesa pelo romance saramaguiano – como a Revolução 

dos Cravos, a biografia de Fernando Pessoa e a própria geografia de Lisboa, entre 

outros tópicos – favorece a leitura da obra, cujo discurso apresenta-se impregnado de 

referências históricas, com as quais o texto dialoga sobretudo por meio da 

transfiguração de elementos da realidade histórica para o âmago de sua ficção.  

 
Ao lançar mão dessas alusões a Jameson, Calvino e Adorno, nada mais fazemos do que 

encaminhar a reflexão para o romance de José Saramago, cuja produção está indelevelmente 

vinculada ao momento histórico-social vivenciado por Portugal na sequência da Revolução 

dos Cravos de 1974, que modificou radicalmente todas as esferas da vida portuguesa. Para 

qualquer estudioso ou investigador da literatura e da cultura portuguesas é impensável analisar 

o “fenômeno Saramago”, sem sondar as relações dessa obra complexa e instigante com a 

atmosfera de efervescência transformadora que atinge a sociedade portuguesa em todas as 

suas esferas constitutivas no pós-revolução. Com base nesses elos entre criação literária e 

sociedade, postula-se que os criadores artísticos consistem em “termômetros” ou testemunhos 

privilegiados dos desdobramentos, contradições e conquistas do tempo humano, como 

menciona Ricoueur. Tal concepção do literário impulsionou a elaboração deste livro, que 

temos a satisfação de entregar à apreciação crítica dos seus possíveis leitores e no qual 

estudamos o diálogo entre a história e a literatura no romance O Ano da Morte de Ricardo 

Reis de José Saramago. (ROANI, 2006) 
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No caso de Schwartz, sua leitura crítica do romance em questão, desenvolvida 

em O Abismo Invertido (Globo, 2004), funciona como uma espécie de contra-leitura 

da poética saramaguiana, cuja percepção por parte da crítica estaria, a seu ver, 

excessivamente contaminada pelas “pistas” deixadas pelo português em entrevistas e 

depoimentos. Seu texto passa em revisão, dessa forma, não só boa parte do legado 

crítico acerca da obra de Saramago, mas também é responsável por aproximá-lo da 

estética de outros autores, como Jorge Luis Borges e o próprio Fernando Pessoa.  

 
…Essa posição teórica de José Saramago, o último participante do debate encenado no 

capítulo anterior, acarreta, paradoxalmente, um “prejuízo hermenêutico” à sua obra. Ao 

defender a retomada de um destaque do autor, ao propor uma relação de certa forma simplista 

entre leitor e escritor e ao indicar uma transferência quase imediatista entre o resultado – o 

romance – e as “intenções” do romancista, ele está sabotando o potencial interpretativo de sua 

própria produção. Isso é no mínimo curioso se se pensar que o “questionamento da figura do 

autor” configura uma das linhas temáticas evidentes do texto que aqui será estudado, O Ano 

da Morte de Ricardo Reis. O fato não seria relevante se grande parte da crítica não estivesse 

“lendo” os livros de Saramago de acordo com a “receita” elaborada por ele. (2004: 29-30).  
 

Mais adiante, no capítulo 1.3.2, teremos a oportunidade de abordar com mais 

detalhes a fortuna crítica ligada ao romanceiro saramaguiano – em particular aquela 

especializada em O Ano da Morte de Ricardo Reis, um dos mais discutidos de sua 

bibliografia –, como parte de um esforço para classificar a profusão de estudos 

críticos despertada por essa obra ao longo dos últimos anos. 

Tendo em vista a extensão e a diversidade da crítica produzida nos rodapés 

das narrativas de Saramago, uma análise literária propriamente dita de sua obra, nos 

moldes da crítica professada por Antonio Candido e, com algumas variações, 

praticada por Roani, será útil na medida em que oferecer pontos de contato com 

nossas investigações filológicas. Essas articulações teóricas ganham relevo sobretudo 

no que diz respeito à contextualização do ciclo de “romances históricos” do autor 

português, no qual se enquadra, além do nosso objeto de estudo, outras de suas obras, 

como Memorial do Convento (1982), História do Cerco de Lisboa (1989) e O 

Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991).  

Dito isso, caberá à Crítica Genética, bem como ao aparato terminológico da 

Crítica Textual Moderna, a primazia do enfoque sobre os originais, contribuindo 
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dessa maneira não apenas para a compreensão do processo criativo peculiar de José 

Saramago, mas também para a discussão do método crítico-genético e a consolidação 

de sua terminologia.  

Para além da assunção da metalinguagem e da intertextualidade como recursos 

literários capitais nesse romance – e exaustivamente discutidos pela crítica literária –, 

o intuito deste trabalho é voltar às anotações autógrafas para descobrir o que têm a 

dizer sobre essa obra e seu processo editorial. E esse retorno ao material legado pelo 

escritor levanta algumas questões. 

Afinal, é possível depreender a partir desse material quais foram os níveis de 

reescrita da narrativa? Por nível de reescrita compreenda-se cada uma das etapas do 

trabalho criativo e editorial da obra, um processo que sempre começa antes da 

publicação e, em muitos casos, continua ao longo da tradição impressa (em edições 

revistas, ampliadas, etc.).  
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1.3 Contexto  
 

Para entender melhor a centralidade da prosa saramaguiana em relação ao 

cânone literário, é preciso concebê-la no contexto da produção romanesca 

contemporânea de Portugal, que costuma ser dividida em três fases (Roani: 2006, p. 

15): o neo-realismo, compreendido entre os anos 1940 e 1950, cujos representantes 

mais conhecidos são Alves Redol, Carlos de Oliveira, Miguel Torga e Fernando 

Namora; os romances de cunho experimentalista, caracterizados por dialogismo, 

fragmentação e ambiguidade, tendo à frente Vergílio Ferreira, Agustina Bessa Luís, 

José Cardoso Pires, Almeida Faria, entre outros; e finalmente a geração dos anos 1970, 

marcada pela diversidade de estilos, de que se destacam Ivete Centeno, Teolinda 

Gersão, Urbano Tavares Rodrigues, Maria Gabriela Llansol, Antonio Lobo Antunes, 

Lídia Jorge e José Saramago. 

Após a fase poética do escritor português – formada pelas obras Os Poemas 

Possíveis (1966), Provavelmente Alegria (1970) e O Ano de 1993 (1975) – e a 

ensaística – entre as quais se destacam Deste Mundo e do Outro (1971), A Bagagem 

do Viajante (1973), As Opiniões que DL Teve (1974) e Os Apontamentos (1976) –, 

Saramago retomaria a ficção apenas em 1977 com o romance Manual de Pintura e 

Caligrafia, obra em que começa a cristalizar sua individualidade literária. É com o 

romance Levantado do Chão (1980), no entanto, que emergem os traços estilísticos 

que fizeram a fama de sua prosa mais consequente.  

 
A inovação aberta com Levantado do Chão está a serviço de uma intenção artística mais 

profunda e que, depois, continuaria nas publicações posteriores. Isto é, Saramago havia 

recebido na oralidade as histórias contadas pelos camponeses alentejanos; portanto, era justo 

que a escrita devolvesse numa envolvente oralidade o que na oralidade havia sido recebido. 

(ROANI,  2006: 50) 
 

Em 1982, a publicação de Memorial do Convento sedimenta sua reputação 

literária, mantida por uma persona pública de intelectual irônico e bem humorado. Ao 

mesclar fatos e personagens históricos, preenchendo as lacunas do passado com 

elementos ficcionais – lugar-comum da crítica para referir-se ao seu modelo narrativo, 

mais acentuadamente nessa fase – Saramago inaugura um ciclo de obras que 
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empreendem uma revisão engenhosa do passado, em que dados históricos são 

subvertidos pela imaginação do escritor.  

Em O Ano da Morte de Ricardo Reis (1984), por exemplo, o que está em jogo 

é grosso modo uma releitura da heteronímia do poeta Fernando Pessoa face à ditadura 

salazarista em Portugal. Em História do Cerco de Lisboa (1989), um revisor se vê 

compelido a mudar o sentido de um texto histórico que narra a expulsão dos mouros 

de Portugal. Ao passo que n’O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991) – cujo título é 

auto-explicativo –, a palavra divina é reescrita em favor de um Cristo humanizado.    

Esse segmento da bibliografia saramaguiana, que compreende as obras 

marcadas pela revisão histórica e pela fusão poética do passado com o presente, tem 

como principal característica o recursos da metalinguagem e da intertextualidade, 

desenvolvidos a partir da intersecção de elementos históricos e ficcionais, que 

dialogam num nível crítico que extrapola a função do romance histórico, 

aproximando-se das linguagens poética e ensaística simultaneamente.  

 
A matéria prima de grande parte dos seus romances consiste na história portuguesa, dos seus 

primórdios aos nossos dias. (...) Seu objetivo não é distrair o público, mas sim agir sobre ele, 

provocando polêmica, reflexão e revisão crítica da história portuguesa. (...) Ao recriar a 

história, José Saramago a reinterpreta, transfigurando-a artisticamente e produzindo uma 

realidade caracterizada pelos anseios e dados subjetivos do escritor. (ROANI, 2002: 17) 
 

As afinidades entre a prosa de O Ano da Morte de Ricardo Reis, a poesia e o 

ensaio já foram abordadas (BEIJO, 2009) em estudos anteriores. Em artigo, Beijo 

remonta a Montaigne (1533-1592), considerado um dos pais do ensaísmo, para 

conceituar um gênero de escrita de que Saramago se aproxima ao tratar de maneira 

original elementos históricos e culturais da história portuguesa. Para tanto, ela se vale 

da etimologia do termo apresentada em Ensaio sobre a Essência do Ensaio (LIMA, 

Saraiva & Cia Editores, 1946) para reforçar esse traço do escritor:  

 
Que todo ensaio é, e deve ser crítico, vislumbra-se logo no próprio título de ensaio. Ensaio 

vem da palavra latina exagium. Ora esta palavra refere-se ao exame valorativo, à contrastaria 

das moedas (avaliação do seu toque, título, quilate, ou dinheiros de fino). Ensaiar é fazer 

prova, analisar: "monetam inspicere". (...) No século XVI, tão rico de "nouvelletés" e tão 

confuso de valores doutrinais, Montaigne vai ensaiar (exagiare) as idéias, isto é, vai examiná-

las, pesá-las no intuito de descobrir o metal mais precioso nelas contido. (...) O pensador é o 
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indivíduo que pesa os juízos, como o ensaiador as moedas. Pesa, ou ensaia. (LIMA, 1964, p. 

68 apud BEIJO).  
 

Esse exame de ideias e conceitos de uma época, implicado pela atividade 

ensaística (exagiare), opera no romance de Saramago basicamente de duas maneiras: 

por meio da intertextualidade – na medida em que reescreve (e remete a) narrativas 

preexistentes, como as do heterônimo Ricardo Reis, das personagens Lídia, Marcenda, 

do próprio Pessoa, etc. – e por meio da metalinguagem – que por sua vez permite ao 

narrador tecer considerações, na voz do personagem, que transcendem a narrativa 

para constituir-se uma consciência do próprio texto escrito, num contínuo processo de 

reflexão e ponderação sobre o ato de escrever:   

 
Fernando Pessoa, poeta e crítico, assim como seu heterônimo também poeta serão parceiros de 

Saramago na realização da metalinguagem que se estrutura na narrativa. Entretanto, nesse 

exame que se fará do romance construído, se dará mais destaque para a poesia do que para a 

prosa, por motivos óbvios. Tem-se, aqui, dois poetas e um prosador, que também é poeta, 

ainda que esteja dito que Ricardo Reis fatigava-se com “as páginas grandes e as prosa 

derramadas”. Então, começa-se, finalmente, a ensaiar, a pensar, a ponderar, apesar de que 

“primeiro irá ler o verso e meio que deixou escrito no papel, olhar para ele com severidade, 

procurar a porta que esta chave, se o é, possa abrir, imaginar que a encontrou e dar com outras 

portas por trás daquela fechadas e sem chave” (2009: 55). 
 

O romance é farto em exemplos que denunciam essa espécie de supra 

consciência criativa do personagem-escritor. Algumas passagens, verdadeiras 

epifanias sobre a atividade literária e editorial, mimetizam-se na narrativa – haja vista 

que o protagonista é um poeta – sob a forma das digressões do narrador. Boa parte da 

ação se passa na consciência do personagem, filtrada pela alternação entre o discurso 

direto e o indireto livre, que por sua vez proporciona uma dose de ambiguidade às 

vozes do narrador e do protagonista, cujos pontos de vista muitas vezes se confundem. 

Para tal, contribuem a pontuação e a sintaxe peculiares do estilo saramaguiano, 

exibidas com virtuosismo em outras obras – em especial a partir de Levantados do 

Chão (1980) –, além do engenho do autor em construir raciocínios que correspondem 

muitas vezes a postulados de caráter universal. De modo que certas afirmações no 

romance acabam prescindindo de uma função meramente narrativa, a serviço da 

progressão da trama, para constituírem teorias ou máximas que aspiram à 



! 22!

universalidade, e que poderiam muito bem se passar por trechos de um ensaio ou de 

um tratado sobre arte, literatura e linguagem em geral.  

 
Quando uma ideia puxou outra, dizemos que houve associação delas, não falta mesmo quem 

seja de opinião que todo processo mental humano decorre dessa sucessiva estimulação, muitas 

vezes inconsciente, outras nem tanto, outras compulsiva, outras agindo em fingimento de que 

o é para poder ser adjunção diferente (...) por isso o homem, entre o mais que seja, tenha sido 

ou venha a ser, é lugar industrial e comercial, produtor primeiro, retalhista depois, consumidor 

finalmente, e também baralhada e reordenada esta ordem, de ideias falo (...) (SARAMAGO, 

1988: 64) 
 
(...) provavelmente a língua é que vai escolhendo os escritores de que precisa, serve-se deles 

para que exprimam uma parte pequena do que é, quando a língua tiver dito tudo, e calado, 

sempre quero ver como iremos nós viver. (1988: 62) 
 
Por isso é duvidoso ter-se despedido Cristo da vida com as palavras da escritura, as de Mateus 

e Marcos, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, ou as de Lucas, Pai, nas tuas mãos 

entrego o meu espírito, ou as de João, Tudo está cumprido, o que Cristo disse foi, palavra de 

honra, qualquer pessoa popular  sabe que é esta a verdade, Adeus, mundo, cada vez a pior. (p. 

60) 
 

 Se a metalinguagem, por um lado, denuncia a presença do autor, cuja voz fala 

através de personagens e situações, é na intertextualidade que repousam os pilares do 

projeto ficcional de Saramago. Em outras palavras, é na opção deliberada por fatos e 

personagens históricos, que carregam consigo dados conhecidos e, seria razoável 

dizer, de domínio público (o maior poeta português do século XX, o heterônimo 

neoclássico, etc.) que reside a outra faceta do ensaísmo saramaguiano, num processo 

de revisão do passado que coloca em jogo elementos da realidade histórica, 

encenando um diálogo só possível numa ficção de cunho experimental como aquela 

praticada pelo escritor português.  

  
O romance é narrado na terceira pessoa, mas o narrador designa-se a si mesmo na primeira 

pessoa. É uma voz onisciente impregnada de modulações tonais diferentes, pois, com 

freqüência, a narração é passada para outros personagens e o discurso direto transforma-se em 

indireto. Os tempos misturam-se. O passado faz-se presente e o presente  transforma-se no 

passado. (ROANI, 2006) 
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 A esse experimentalismo da prosa saramaguiana, bem ao gosto do romance 

contemporâneo, acrescente-se o caráter ambíguo e provocador da sua arquitetura 

narrativa, de natureza hipotética, que parte de premissas e valores culturais que são 

moeda comum na história e na literatura para ensaiar sobre eles, comparando-os, 

confrontando-os e, sobretudo, investindo-os de novos significados.  

Essa postura do autor, a que se pode chamar de "rebelde", em relação à leitura 

da tradição – responsável por afastá-lo da mera reverência aos ícones da cultura 

lusitana para conferir-lhe um status de ficcionista subversivo – está intimamente 

ligada a um projeto literário de reinvenção do passado. Reinvenção essa que também 

pode ser entendida, em termos editoriais, como "rasura", termo caro ao modus 

operandi de escritores e redatores em geral – inclusive daqueles contemporâneos de 

Saramago, que antes do advento da tecnologia digital escreviam à mão ou usavam 

máquinas de escrever. Essa reescrita do cânone ou possibilidade de emendar o 

passado encontra sua metáfora mais cabal em História do Cerco de Lisboa, obra que 

também pertence ao ciclo de romances históricos de Saramago.   

 
O ponto fulcral do primeiro romance [História do Cerco de Lisboa] é o "não" que a 

personagem resolve inserir em determinado ponto de um estudo que narrava a expulsão dos 

mouros de Portugal: onde se lia que os invasores haviam sido derrotados com a ajuda dos 

cruzados, passava-se a ler que estes não haviam participado da tomada de Lisboa, em 1147. 

(SCHWARTZ, 2004: 32) 
 

Se no romance citado o projeto de rasura é concretizado literalmente por meio 

de uma intervenção editorial do personagem num estudo sobre a história portuguesa, 

em O Ano da Morte de Ricardo Reis esse projeto se revela em outro nível e sob outra 

abordagem. Saramago recorre desta vez a uma espécie de palimpsesto para encenar o 

encontro entre criador (o poeta Fernando Pessoa) e criatura (seu heterônimo Ricardo 

Reis), trabalhando com uma hipótese em cima de outra hipótese: a primeira diz 

respeito à possibilidade de Ricardo Reis não ser apenas um heterônimo nascido da 

imaginação do poeta, mas uma pessoa de carne e osso; e a segunda hipótese 

relaciona-se à possibilidade de um encontro entre ambos, caso tal reunião fosse 

possível.  

O emprego do termo "palimpsesto" para designar o projeto ficcional evocado 

pelo romance não é gratuito, e guarda relação com o sentido de intertextualidade que 
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a palavra adquiriu mais tarde no domínio da crítica literária. Originalmente, 

palimpsesto era o nome dado ao códice "em pergaminho que foi raspado para o 

escrever de novo" (Spaggiari e Perugi, Fundamentos de Crítica Textual, Lucerna, 

2004).  

 
[O palimpsesto era uma] Técnica usada sobretudo na Idade Média, quando, por causa do custo 

elevado do pergaminho, antigos códices contendo obras gregas ou latinas vinham raspados 

para obter de novo o material escriptório, onde transcrever uma obra da época. Com radiações 

ultravioletas é hoje possível ler as traças da obra primitiva ('scripta inferior'). (Spaggiari e 

Perugi, 2004, p. 16).  
 

Nesse ponto onde o conceito de intertextualidade se cruza com o significado 

da prática medieval – objeto de estudo da Codicologia –, é onde podemos encontrar a 

realização da escrita saramaguiana como revisão, emenda ou correção. Sob essa ótica, 

é na reescrita da narrativa oficial, estabelecida, que se abre um campo de 

possibilidades fértil ao desenvolvimento da ficção.   

A respeito dessa apropriação de personagens históricos e ficcionais da cultura 

portuguesa, o autor deixou registradas em seus apontamentos críticos sobre o romance 

(ver BNP Esp. N45/7) algumas impressões sobre a estruturação da obra em 

andamento, num texto de caráter prescritivo sobre variados aspectos do livro. Um 

deles, questionando-se sobre a "acumulação de dados", nos remete diretamente a um 

ponto crucial responsável pela diferenciação entre os romances de revisão de 

Saramago e os romances históricos propriamente ditos:  

 
Tenho dúvidas sobre a utilidade da acumulação de dados a que estou procedendo. Saber 

quanto ganhava um escriturário de 1a ou que havia automóveis de marca Terraplane, ou que 

uma geral no Coliseu custava custava 3X00, importa a quê ou a quem? (...) Provavelmente, 

repito, haverei de recolher o quanto baste de supérfluo que torne sólido o material aproveitado. 

Mas também aqui se não tratará de uma reconstituição, de um quotidiano recuperado (...).  

(BNP Esp. N45/11) 
 

Em outras palavras, essas "diretrizes narrativas" que o escritor ia 

desenvolvendo, sob a forma de auto-questionamentos e observações, no caso do 

trecho citado dão conta de sua preocupação em não cair na armadilha da reprodução 

ou da fidelidade histórica.  
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Noutra passagem, dentro do mesmo parágrafo, o autor se dá ao luxo de usar 

uma linguagem lúdica até mesmo num documento que, a princípio, não seria 

destinado à publicação mas apenas para fins de organização do escritor: "(...) o quanto 

baste de supérfluo que torne sólido o material aproveitado (...)".  

A ênfase do sublinhado em "quanto baste" (grifo do autor) sugere um meio 

termo, a bem da verdade de caráter dialético, entre a verossimilhança histórica do 

relato pretendido ("supérfluo") – para a qual valeriam pesquisa e apuração sobre o 

período – e um projeto estético mais ambicioso, a que ele chama de "sólido".  

Em entrevista a Carlos Reis, no livro Diálogos com Saramago (Lisboa: 

Caminho, 2008), o escritor volta a comentar a classificação de seus romances como 

"históricos", a seu ver uma discussão "perfeitamente inútil":  

 
Não faz sentido nenhum. Já está claríssimo que todo o romance é histórico, que tudo o que 

nele acontece só pode acontecer na História. Regresso àquilo de que falámos no outro dia 

acerca do passado e do presente, acerca da minha ideia de que o presente não existe; e lembro 

que há uma escola filosófica indiana para a qual, segundo li aqui há anos, o presente também 

não existe. E isso é o que me leva a perguntar: então quando é que as coisas começam a ser 

históricas? Se escrevo o Memorial do Convento, parece que ninguém tem dúvidas e toda a 

gente diz que é um romance histórico; mas se eu escrevo O Ano da Morte de Ricardo Reis, ele 

é já um romance histórico ou ainda não é? Quando é que começa a História? Quando é que 

determinada coisa é histórica? Se eu escrever um romance sobre a revolução do 25 de Abril, 

quando passaram vinte anos, ele é histórico ou não é histórico? Parece-me uma discussão 

perfeitamente inútil. Quando a Marguerite Yourcenar escreve Mémoires d’Hadrien, esse é um 

romance histórico? Claro que não. (REIS, 1988: 103) 
 

Diante dessas informações, está perfeitamente claro que na obra de Saramago 

os elementos históricos, frutos de pesquisa e apuração – como seus apontamentos dão 

a entender –, não se prestam a um papel decorativo, ou, dito de outra maneira, como 

pano de fundo histórico ou mero elemento incidental. Longe disso, esses elementos 

estão a serviço de um diálogo cultural que, encenado pela ficção, aproxima a obra do 

gênero ensaístico naquilo que tem de vocação para o estabelecimento de pesos e 

contrastes, comprimindo personagens e situações no tempo e espaço do romance para 

fazer desfilar ao leitor suas teorias e postulados sobre a literatura e a história de 

Portugal, bem como questões metafísicas, como a da alteridade, por exemplo:  
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Pode-se dizer que O Ano da Morte de Ricardo Reis vem por causa da moda do Pessoa e tudo 

o mais; portanto, teria sido também meter um livro naquela onda. Mas não, O Ano da Morte 

de Ricardo Reis levanta questões: por exemplo, uma que tem que ver com o Manual de 

Pintura e Caligrafia, ou seja, o que é a verdade, quem é o outro? É esta indagação, que aliás 

vai aparecer agora no romance que estou a escrever, o tal Todos os Nomes, é ela que é em tudo 

(de uma forma metafórica, claro está) a procura do outro, ainda por cima a busca do outro que 

não se encontra lá nunca. (1988: 31)  
  

Entre as principais características atribuídas ao romance saramaguiano – que, 

em nível sintático, inclui a reprodução de diálogos com uma pontuação peculiar e 

fluida, quase sem pausas, com frases justapostas e marcações de diálogo ambíguas – 

podemos acrescentar uma certa hesitação da voz narrativa, marcada por um tom 

exploratório, que ora diz uma coisa, volta atrás, corrige-se em seguida e, em muitos 

casos, refaz o que diz enveredando por temas secundários, tudo diante dos olhos do 

leitor.  

Como figura de linguagem retórica, a chamada retificação ou epanortose 

encontra seu lugar na prosa de Saramago como expressão de um narrador inquieto, 

sempre em busca da palavra mais justa ou da expressão mais apropriada àquilo que 

deseja dizer: 

 
Trata-se da figura denominada retificação, correção ou epanortose (do grego epanortósis, que 

significa exatamente "correção", palavra formada a partir do verbo epanortéo, construído com 

a preposição epi, "sobre", aná, preposição reduplicativa, e ortós, "direito"). Nela reformula-se 

o que se disse, substituindo por uma expressão mais forte, mais cortante, mais apropriada. 

Nesse caso, temos um alargamento espacial da expressão, pois uma construção é trocada por 

outra, permanecendo ambas no texto. Esse procedimento tem a finalidade de intensificar o 

sentido. De fato, quando se modifica, no texto mencionado anteriormente, o termo "hoje" por 

"agora mesmo" não se trata de uma retificação destituída de sentido. Ao contrário, ela enfatiza 

a urgência da aplicação do suador. (Fiorin, 2012).  
 

Esse percurso realizado pela escrita, que às vezes se deixa flagrar em 

sucessivas reformulações, é responsável por ampliar o sentido do texto, uma vez que 

passam a coexistir versões de uma mesma palavra, expressão ou ideia. Em O Ano da 

Morte de Ricardo Reis, essa característica empresta um tom de improviso e 

experimentação à prosa, que combinado a digressões, elipses e anacolutos, 
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aproximam o texto da inconstância do registro oral, a saber um dos traços estilísticos 

mais marcantes da obra de Saramago.  

 
"Vê-o a si, ou melhor, vê um vulto que não é você nem eu, Uma soma de nós ambos dividida 

por dois, Não, diria antes que o produto da multiplicação de um pelo outro, Existe essa 

aritmética (...)" (SARAMAGO, 1988) 
 

Lembremos outro trecho do texto, uma passagem de caráter metalinguístico 

em virtude de sua referência sem rodeios à matéria verbal, que só corrobora essa 

aparência tortuosa do pensamento – essa espécie de obra em construção –, que é 

característica da dicção saramaguiana, fornecendo-nos assim uma chave para a 

interpretação desse estilo: 

 
(...) pródiga e feliz língua a nossa que tanto mais é capaz de dizer quanto mais a entorcem e 

truquejam (...) (p. 108) 
 

 Todo esse aparte sobre a crítica saramaguiana, bem como a conceituação de 

sua linguagem como poética e de seu método como ensaístico, tem o intuito de 

delinear o caráter de revisão da obra do autor português, em particular do romance de 

que trata este trabalho. Revisão não apenas em seu sentido amplo, de passar a limpo 

(significado que também está contemplado na obra), mas também no seu sentido 

codicológico, medieval, de sobrescrever (escrever por cima). Reside nesta última 

acepção, tão importante aos estudos da Crítica Textual e Genética, a importância de 

entender esse processo não apenas como sinônimo abstrato de intertextualidade – 

como citação ou paráfrase, por exemplo –, mas sobretudo como ímpeto editorial de 

intervir, corrigir e refazer de que vem se ocupando a Filologia desde os códices 

medievais até a literatura atual.   

Nesse sentido, o estilo de José Saramago representaria um modelo de 

observação no que toca à sua gênese, pois ao reivindicar um cuidado mais rigoroso 

com a maneira de dizer, a escolha das palavras, etc., amplifica a repercussão de um 

vocábulo que entrou no lugar de outro, da opção por uma sintaxe X em vez de Y, 

preferência por determinados tempos verbais, e assim por diante.  

O mesmo "não" de que fala Schwartz (SCHWARTZ, 2004: 32), sinônimo de 

denegação e de revisão, faz-se presente em vários níveis de profundidade ao longo de 
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O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ao passo que atentar para esse aspecto do seu 

projeto ficcional, cuja linguagem híbrida transcende as classificações de gênero, irá 

auxiliar este trabalho na medida em que os rascunhos da obra forem capazes de ecoar 

os princípios estéticos que regem a escrita saramaguiana, concebida sob a égide da 

revisão/releitura – em nível temático – e da retificação – ao nível da expressão verbal 

propriamente dita.  
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1.4 Considerações metodológicas  
  

 A disponibilidade dos rascunhos do romance O Ano da Morte de Ricardo Reis 

– ou mais especificamente os originais autógrafos de José Saramago – é sem dúvida 

um caso de interesse genuíno para a Crítica Genética. Além da importância desse 

escritor para o cânone literário – fato que nos conduz a um natural interesse pelo seu 

método de trabalho –, o conjunto de documentos relacionados à preparação desse 

romance é uma oportunidade para os geneticistas se debruçarem sobre o material 

privilegiado de um autor que, embora conte com boa amostragem de material 

genético para consulta, ainda carece de mais atenção por parte da Crítica Genética. 

Por privilégio entendam-se as abundantes marcas de edição que compõem o 

documento, feitas à caneta sobre uma versão datilografada, bem como anotações 

autógrafas sobre o projeto ficcional em andamento.  

Se tradicionalmente na Crítica Textual o que se busca é recompor o original 

perdido através de uma análise sistemática de sua tradição (códices, cópias, edições, 

reimpressões, etc.), na Crítica Genética esse original já está presente, fato que nos 

dispensa de buscar por ele por meio de conjecturas e cotejos entre diferentes 

testemunhos.  

Na primeira disciplina, o trabalho do crítico consiste, primeiramente, no 

levantamento (recensio) de testemunhos existentes de uma dada obra e, 

posteriormente, na comparação deles com vistas à restituição o mais fiel possível do 

original. Ao passo que na segunda disciplina, o crítico vê-se diante de um testemunho 

único, muitas vezes lacunar, em cuja dinâmica interna de revisões e variantes 

editoriais ele irá concentrar suas observações.  

 
Antes que na sua forma escrita (quer manuscrita, quer impressa), a marca de todo texto reside 

na sua tensão interior para se vazar numa estrutura: uma dinâmica que, longe de estar 

arrimada a uma expressão verbal determinada ("auf einem bestimmten Wortlaut"), se 

manifesta cada vez em conformidade com uma determinação de tipo contextual, que pode ser 

descrita através de um leque definido de variações (MARTENS 1971:169 apud SPAGGIARI 

& PERUGI 2004:204) 
 

 A existência de um único testemunho de uma obra pode ser problemática para 

os críticos textuais, que irão dessa forma carecer de fontes para tirar conclusões 
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acerca do original que visam recompor. Para os críticos genéticos, por sua vez, a 

baixa ocorrência ou mesmo a ausência desse "leque de variações" num testemunho 

pode limitar as investigações sobre a gênese de um texto.  

 
"Ela [a Crítica Genética] só é possível – é preciso lembrar? – quando existem traços escritos 

da gênese. Essa limitação objetiva lhe serve de resguardo contra qualquer especulação abstrata 

sobre a criação e assegura-lhe uma preciosa base dentro do real do espaço literário. 

(GRÉSILLON, 2007: p. 40)  
 

No caso deste trabalho, embora o que esteja em jogo seja um testemunho 

original, o cotejo deste com a primeira versão impressa (editio princeps) – longe de 

tirar a ênfase do testemunho autógrafo no que ele tem de autônomo – irá considerar a 

versão impressa como parâmetro para estabelecer o que foi aproveitado e o que foi 

descartado das variantes e emendas registradas pelo autor. Tal procedimento, comum 

na Crítica Textual, servirá de instrumento para atingirmos nossos propósitos, 

genéticos na medida em que buscam flagrar o texto in statu nascendi, mas também 

textuais conquanto considerem um espectro maior da transmissão do texto, que inclui 

o impresso.  

Sabe-se que muitas dessas variantes contidas no documento foram acatadas 

pela casa Editorial Caminho, quando da primeira edição, em 1984, ao passo que 

outras não. Afinal, em que se pese o fato de o interesse da Crítica Genética estar, 

como o próprio nome diz, na "gênese", e não no texto final, não significa que a versão 

do testemunho que deu origem à edição príncipe seja desprovida de valor – sob o 

ponto de vista autoral –, uma vez que foi autorizada pelo escritor. 

Neste ponto, apenas para contextualizar o peso atribuído pela crítica aos 

originais autógrafos dentro da tradição filológica, vale a pena considerar as principais 

escolas que polarizaram a discussão no campo da Crítica Genética no século XX, com 

destaque para as correntes de pensamento francesa e italiana.  

 Segundo Spaggiari e Perugi (2004: 198), a França – cujo interesse filológico 

remontava à reflexão de Mallarmé e de Paul Valéry, com sua "consciência 

eminentemente simbolista do trabalho poético" – não tinha conseguido até metade do 

século XX avançar na consolidação de uma método genético.   

 
(...) A lacuna é tanto mais surpreendente, que a cultura francesa dispunha, desde muito cedo, 

do pequeno tratado (único, porém, em seu gênero) de Antoine Albalat, Le travail du style 
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enseigné par les corrections manuscrites des grandes écrivains, 1903, que teve uma 

infinidade de reimpressões. Contini fala, a este propósito, dum caso exemplar de 

"heterogênese dos fins", à medida que o opúsculo apenas pretendia mostrar como é possível 

apreender a escrever em bom francês, observando a prática dos grandes autores. (2004: 198) 
 

No caso de Albalat, somava-se ao tom apologético dessa "crítica" uma visão 

normativa das variantes, concebida apenas como correções. Foi a "experiência 

idealista alemã", entre 1920 e 1930, que conseguiu finalmente sistematizar um 

método de estudo das variantes de originais (2004: 199), ao passo que na Itália, 

também nessa época, pesava a "tirania cultural exercida por Benedetto Croce", com 

sua visão romântica de uma "unidade linguística nacional", representada pelo espólio 

de autores como Petrarca e Ariosto, por exemplo.  

 
A chamada 'critica degli scartafacci' é que conseguiu resolver, em Itália, este impasse. No 

enfoque de Croce (1947), a percepção da obra de arte é eminentemente estática, e por 

conseguinte, inclinada a desvalorizar qualquer operação antecedente ao resultado final. Todos 

os documentos que guardassem as etapas anteriores do processo de elaboração criativa, não 

eram considerados mais do que simples e inúteis 'cartapácios'. Pelo contrário, Gianfranco 

Contini e Giuseppe De Robertis conseguiram impor, neste âmbito, uma visão dinâmica e 

diacronicamente estrutural do texto, atribuindo um sentido positivo àquela designação 

originariamente pejorativa. (2004: 200) 
 

Em outras palavras, Contini e De Robertis – ao negar a primazia do texto 

como "resultado final", a qual desprezava tudo aquilo que o precedeu – abriram 

caminho para uma crítica estilística de variantes, que tem como pioneira a obra Come 

lavorava l'Ariosto (1937). "Visão felizmente redescoberta por Ivo Castro, que fala em 

'utilização estilística ou linguística do aparato [genético], ainda que trans-ecdótica'" 

(idem).  

Essa "Filologia de autor" – como também ficou conhecida a escola italiana por 

conferir importância filológica ao material genético – foi responsável por contrapor 

testemunhos ideógrafos (cópias) ao universo infinito de possibilidades das variantes 

autógrafas (originais), relativizando assim a importância dada pela tradição francesa 

aos manuscritos dentro do processo crítico por meio da inclusão da tradição impressa 

– desde que sob o controle do autor, vale lembrar. A referência impressa, dessa 

maneira, não busca minimizar ou restringir as descobertas advindas da análise de 

variantes do autor, mas, antes, dar a exata medida da proximidade ou distância entre 
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os rascunhos e a primeira edição, sendo esta um marco incontornável na vida editorial 

de uma obra.  

Dito isso, passemos do aspecto fixo da tradição textual – ou aquele 

estabelecido pela edição príncipe, por exemplo – e retrocedamos para a fluidez das 

variantes, característica daqueles manuscritos mais densos no que diz respeito a 

rasuras e reescritas, e nos quais se realiza o exercício da Crítica Genética. Tais 

documentos, em sua diversidade de variações e processos criativos, revelam-se ao 

geneticista como um objeto complexo, construído em etapas e sob a forma de 

camadas, capazes de expressar um certo grau de instabilidade semântica, por sua vez 

perceptível na hesitação do autor diante dos símbolos que vai imprimindo à página. É, 

dessa forma, na dinâmica das rasuras impostas ao manuscrito que recai o interesse dos 

geneticistas, a quem interessa acompanhar a errância do texto na página.  

Essa ideia de "movimento da escrita" – tal como a aplicada aos originais de 

José Saramago por ocasião deste trabalho – tem como referência as formulações de 

Almuth Grésillon sobre o avant-texte ou "antetexto"). Suas classificações de variantes, 

pelas quais podemos vislumbrar os hábitos editoriais de um escritor, apresentam-se 

como ferramenta bastante útil aos propósitos de nossa análise, sobretudo na medida 

em que nos permitem identificar determinados traços do autor e categorizá-los 

segundo a concorrência de seus sentidos dentro do processo de composição. 

 
Herdando dessa corrente [estruturalismo] o rigor metodológico, a crítica genética, embora 

fazendo romper o fechamento do texto, foi utilizada para isolar e descrever as diferentes fases 

dos antetextos (notas documentárias, pesquisas, menções epistolares, notas de trabalho, 

roteiros, planos, resumos, primeiro esboço redacional, rascunhos elaborados, passagens a 

limpo, cópias, provas corrigida); e estabelecer, em função dos hábitos variáveis dos escritores, 

tipologias antetextuais. (GRÉSILLON, 1991: 11)  
 

São essas "tipologias antetextuais" de que fala Grésillon o foco de nosso 

interesse nos rascunhos de Saramago. O levantamento e a descrição de certas 

operações editoriais que, grosso modo, podem ser chamadas de reescrita – 

substituição de palavras e expressões, inversão, supressão, etc. –, têm o intuito de 

assimilar esses procedimentos que compõem o chamado "tempo da escrita", cujas 

peculiaridades e recorrências serão objeto de análise.  

Embora alguns manuscritos sejam generosos em variantes e anotações 

autógrafas, a Crítica Genética deve estar consciente de suas limitações. A maior delas, 
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e que representa uma espécie de "teto" para as especulações de natureza cognitiva, 

repousa numa constatação de caráter epistemológico segundo a qual tanto o texto 

quanto o antetexto são apenas a parte visível de um processo mental impossível de ser 

recomposto na íntegra:  

 
(...) contra toda investigação da origem, resta que a transmissão mais completa é apenas a 

parte visível de um processo cognitivo mil vezes mais complexo e que a origem enquanto tal, 

o nascimento de um projeto mental, é inatingível: Quando eu me disponho agora a abordar a 

excecução desses projetos antigos, a primeira linha que escrevo é uma linha que já se baseia 

em dez ou quinze anos de rascunhos mentais, de rasuras mentais. (GRÉSILLON, 2007: 41) 
 

Essa postura a que Grésillon chama de "humildade" diante do objeto genético 

– sempre consciente de suas limitações materiais – é, como se vê, um ponto sensível 

para a Crítica Genética, diretamente relacionado à constituição da identidade dessa 

disciplina. Diferentemente da Crítica Textual, da qual compartilha o instrumental que 

visa "à edição do melhor texto", a Genética está preocupada em "elucidar o trabalho 

da escritura", orientação da qual decorre um pólo de tensão no interior de suas 

atividades – dividida entre a ênfase científica e a hermenêutica:  

 
Nesse âmbito, a crítica genética é simultaneamente ciência e hermenêutica. Os defensores da 

ciência são os mestres-de-obra das edições genéticas, dos bancos de dados informatizados, das 

simulações e das sínteses da escrita manuscrita, dos modelos de operações enunciativas. Os 

defensores da hermenêutica são os adeptos de uma exegese sempre mais refinada dessa 

dinâmica dos rascunhos que eles desejam conduzir rumo a uma poética da escrita ou rumo a 

uma estética da produção. (2007: 48-49) 
 

O intuito de resgatar essa discussão teórica sobre as vocações da Crítica 

Genética não poderia ser mais indispensável à condução da análise dos rascunhos de 

O Ano da Morte de Ricardo Reis, cujo propósito se identifica com os 

questionamentos expostos por Grésillon. Afinal, como podem coexistir no interior de 

uma investigação genética preocupações de naturezas tão diferentes?  

Partindo do pressuposto de que essas visões não refletem um divórcio entre as 

disciplinas filológicas, mas antes um caráter articulado ("intradisciplinar"), é que se 

pode cogitar um projeto crítico que equilibre o rigor científico das operações 

filológicas – sobretudo pelo que nos ensina sobre a dinâmica das variantes – e a 
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interpretação do prototexto à luz de uma estética da produção, haja vista uma certa 

tradição do romance moderno – de que José Saramago compartilha –, propensa à 

metalinguagem do processo criativo.  

No caso específico do romance de Saramago, é justamente nessa afinidade 

temática do escritor com o papel do personagem-poeta – e, no nível da expressão 

verbal, com o estilo ensaístico e oralizado –, que reside a relação de sua prosa com o 

signo da reescrita e da retificação, tão caros à Crítica Genética. A esse respeito, seria 

interessante retomar a afirmação que sintetizou a ascensão dos estudos genéticos na 

França, segundo a qual "A literatura começa com a rasura" (BELLEMIN-NÖEL apud 

GRÉSILLON, 1991: 15).  

Ora, se é nas revisões e nas emendas de uma obra que somos capazes de 

perceber o movimento de uma vontade autoral – no sentido de flagrá-la tomando 

decisões –, seria de se espantar se o romance contemporâneo, com sua vocação para a 

metalinguagem, deixasse de fora de suas preocupações o processo de criação. É 

justamente nessa estética do esboço, de uma prosa que se deixa acompanhar pelo 

leitor em suas explorações, que a investigação dos originais pode lançar alguma luz 

sobre o usus scribendi.  

São comuns, por exemplo, autógrafos repletos de intervenções, em que o 

excesso de rasuras se torna quase insuportável pelo suporte, sacrificando a 

legibilidade do documento. Essa ideia nos remete invariavelmente ao conceito 

romântico do gênio torturado, que trabalha incansavelmente em sua obra por meio de 

sucessivas reescritas.  

 
Quem tiver visto um autógrafo de Flaubert, de Joyce ou de Pessoa, experimentou sem dúvida 

a sensaçäo de espreitar por um postigo para a oficina do génio: a extrema complexidade final 

da página denuncia um processo torturado de escrita e progressiva correcçäo, que corresponde 

à tradicional imagem romântica do artista. Näo é por acaso que a estes autores estäo ligadas 

algumas das iniciativas consistentes da crítica textual moderna. (CASTRO, 1990b).  
 

Entre essas tipologias de "manuscritos de autor", Castro também faz menção a 

um tipo que "talvez seja o mais misterioso" de todos: o dos "autógrafos escorreitos, 

produto de uma escrita rápida e aparentemente sem hesitações, nem em curso de 

escrita, nem ulteriores, pois as emendas primam pela ausência". Não que seja este o 

caso dos manuscritos de José Saramago, que mantêm uma alta concentração de 
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ocorrências de variantes no primeiro capítulo para depois estabilizar-se ao longo do 

romance, com picos em algumas páginas seguidos por intervenções pontuais em 

outras.  

Por outro lado, a natureza formal das variantes presentes nesses manuscritos 

talvez acabe por aproximá-los, em certa medida, da definição de "autógrafo 

escorreito" proposta por Castro naquilo que revela de capricho do autor com o apuro 

da frase e com a manutenção de um dado tom narrativo, objeto de busca de um 

escritor obcecado, ao que tudo indica, não só pela forma como também pela 

espontaneidade do registro. Espontaneidade que, podemos arriscar, se deve a uma 

reescrita mais sutil, de natureza poética, na qual se destacam preocupações com 

tempos verbais (Futuro do Pretérito Simples do Indicativo, por exemplo), sinonímias, 

inversões e eventuais supressões – cabendo ao dossiê genético – mais notadamente 

em seus apontamentos – o registro de suas inquietações sobre o "conteúdo", que 

inclui a construção do personagem, observações a respeito de possíveis interpretações 

sobre suas alegorias, versos coletados do heterônimo Ricardo Reis (Fernando Pessoa) 

para uso reestilizado em diálogos e frases, etc.  

Com emendas que primam pelo ajuste estilístico dos enunciados, o rascunho 

do romance propriamente dito pode frustrar dessa maneira críticos em busca de 

grandes variantes de ordem narrativa ou temática, que revelem grandes saltos do autor 

no roteiro ou extensas reescritas, muito apreciadas pela vertente genética de viés 

exegético. Longe disso, o que temos são variantes de natureza estilística, a serviço de 

uma linguagem poética e com vocação para o experimentalismo formal, marca 

registrada do romance contemporâneo.  

Tais observações sobre as tipologias de originais – cada qual reflexo do gênio 

e do engenho de seus autores – nos levam a formular pelo menos duas hipóteses 

acerca desse documento, e que não necessariamente se excluem.  

 

1. A primeira diz respeito à posição avançada em que se encontra o referido 

manuscrito dentro da cadeia criativa – sobretudo por já apresentar um texto bastante 

consolidado, bem próximo ao da edição príncipe – provavelmente desempenhando a 

função de prova datilografada entregue pelo autor à editora, como relata Zeferino 

Coelho, então editor da Editorial Caminho.  
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2. A segunda, por sua vez, se relaciona ao processo criativo do escritor na 

medida em que seu projeto ficcional – maturado por um determinado período na 

imaginação ou em anotações (mentais) – seja fruto de uma escrita torrencial, feita 

diretamente à máquina, sugerindo um grau significativo de improvisação por parte do 

autor, que evitaria dessa maneira variantes no enredo, por exemplo, para se concentrar 

em ajustes estilísticos.  

 

Em ambas as hipóteses trabalhamos com o fato incontornável – ossos do 

ofício tanto da Crítica Textual quanto da Genética – de que não há como saber se 

houve etapas de elaboração do texto que sejam anteriores à representada pelo 

manuscrito em questão. Nem se algumas páginas, uma vez datilografadas, teriam sido 

substituídas pelo autor posteriormente com vistas a alterações substanciais que, de 

outro modo, se anotadas nas margens ou nas entrelinhas à caneta, prejudicariam a 

leitura. A ordem e a numeração das páginas, contudo, da maneira como foram 

dispostas no espólio, não parecem indicar nada nesse sentido.  

Por ajustes estilísticos tenhamos em mente alterações de tempos verbais, 

inversões de palavras, frases e expressões, sinonímia, pontuação e tudo aquilo que 

diga respeito à modulação da voz narrativa – o que não é pouco dentro de um projeto 

ficcional coeso mas ao mesmo tempo aberto à instabilidade do pensamento e suas 

associações, cuja pontuação peculiar e sintaxe digressiva acabam contribuindo para o 

que a crítica literária chama de linguagem fragmentada, “híbrida” (Schwartz) ou, 

ainda, responsável pela “transfiguração da realidade” (ROANI, 2003).  

Na primeira conjectura trabalha-se com a ideia de "texto final" como vocação 

desse manuscrito, que seria registro de uma etapa mais avançada do processo editorial 

cujo resultado já se encontra bem próximo da editio princeps, esta que, como já 

mencionamos, não contempla todas as intervenções do autor no manuscrito. Na 

segunda conjectura, a responsabilidade pela predominância de variantes formais seria 

devida ao método de criação do autor, caracterizado pela abertura ao improviso da 

fala e do discurso, fato que dispensaria o texto de alterações mais profundas (de 

ordem narrativa ou dramática, por exemplo), cabendo apenas intervenções pontuais 

de ordem estilística em favor da manutenção de uma voz. A gênese de O Ano da 

Morte de Ricardo Reis pode ser fruto dessas duas hipóteses ao mesmo tempo: a de 

que os documentos representem uma etapa já avançada do trabalho de composição, 

bem próxima do texto da edição impressa, e a de que a incidência de variantes 
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formais seja um reflexo do processo criativo saramaguiano, ancorado na 

espontaneidade da fala e propenso aos "truquejos" da língua para extrair-lhe mais 

poder expressivo.  

Tendo em vista o panorama projetado por esses manuscritos, talvez 

encontremos dificuldades em lidar com as categorizações de variantes 

tradicionalmente utilizadas pelas análises genéticas, como as variantes substanciais 

(que dizem respeito à narrativa, aos personagens, etc.) e as variantes formais (marcas 

gráficas, dialetais, pontuação, etc.). A leitura dessas marcas nos originais do romance 

nos leva a crer que as oscilações do texto não correspondem a meras formalidades, 

restritas apenas ao registro da fala do narrador-personagem –, mas se constitui um 

índice da chamada “terceira dimensão da página” (Grésillon) – ou de um “tempo da 

escrita”, metáfora recorrente na Crítica Genética para designar aquele tempo que não 

é necessariamente cronológico nem narrativo, mas decorrente das tensões semânticas 

entre as variantes. Nesse sentido, a dicotomia entre conteúdo e forma – representada 

pela classificação de variantes substanciais e formais respectivamente –, pode e deve 

ser relativizada em se tratando da linguagem poética, sob o risco de menosprezarmos, 

sob o rótulo de "formal", variantes que à maneira de um quebra-cabeça permitem 

recompor o conjunto de práticas editoriais que deu origem à obra.  

 
Não é a psicologia do autor nem a biografia da obra que importaria narrar, mas é um antetexto, 

com o conjunto das marcas conservadas, que se deve estabelecer. A partir de então, o 

geneticista, assumindo sua própria subjetividade (portanto sem procurar imitar a do escritor), 

construirá hipóteses sobre a trajetória escritural do processo em questão. (GRÉSILLON, 1991: 

9-11) 
 

Tal definição do objetivo da Crítica Genética evidencia a distinção necessária 

entre o percurso a ser traçado pelo geneticista e aquele que foi de fato percorrido pelo 

autor. Embora sejam narrativas semelhantes, com alguns pontos de conflito e contato, 

não se deve confundir a obra propriamente dita, acabada, com seu processo de gênese, 

que por sua vez é quase sempre lacunar e incompleto. Resta, entre o estalo mental e o 

esboço registrado pelo autor, todo um abismo ignorado, de que os dossiês genéticos 

são uma espécie de testemunho in statu nascendi, abstratamente atribuídos a um único 

projeto (por exemplo: fotocópias de um livro que lhe serviu de inspiração, rasbicos na 

agenda, um roteiro, apontamentos editados em bullets, etc.).  
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Essa "limitação objetiva" (GRÉSILLON, 2007: 40) das investigações 

genéticas também se traduz na curadoria de espólios promovida pelos dossiês, que 

num processo cada vez mais intenso de digitalização e circulação da informação na 

internet acaba estimulando a atividade crítico-genética, ajudando a elevar essas 

miríades de antetextos à condição de artefatos culturais relevantes.  

Dessa maneira, cabe ao geneticista organizar e conferir interesse editorial a 

esses antetextos como exercício crítico privilegiado, optando por adotar uma edição 

que inicie o leitor nesse universo que opera em silêncio – mas não sem atritos – entre 

o escritor e a página.  
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2. Descrição do objeto  
 

2.1 Descrição material 
 

2.1.1 Descrição do original 

 

 Ficha descritiva da Biblioteca Nacional de Portugal para os originais 

analisados, disponíveis para download no site da instituição:  

 
Saramago, José, 1922-2010 O ano da morte de Ricardo Reis : romance / José Saramago 1983; 

[4], 365 f. ; 30 x 21 cm; Dactiloscrito a preto com emendas autógrafas a esferográfica azul e 

preta. - No canto superior direito da 1.ª folha do texto, uma nota autógrafa, riscada: «Rever, 

repensar, reescrever». - Tem como suporte folhas lisas A4, com numeração de [1] a 365 

(correspondentes ao número de páginas do romance); inclui mais três folhas: folha de rosto, 

tábua de publicações e epígrafes; nos versos das folhas 39 e 341, fragmentos de texto 

dactiloscrito, um deles riscado e, no verso da folha 216, cálculos aritméticos. - Versão muito 

próxima da editada (Caminho, 1984), embora esta última não contemple todas as emendas 

deste documento e introduza outras alterações. BNP N45/11 
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2.1.2 Descrição da editio princeps 

 

O que segue é uma transcrição do cólofon do romance O Ano da Morte de 

Ricardo Reis, adquirido por meio da Livraria Arte e Ciência (Fortaleza, CE).  

 
Título: O Ano da Morte de Ricardo Reis 
Autor: José Saramago 
Capa e arranjo gráfico: Secção Gráfica da Editorial Caminho 
Revisão tipográfica: Secção Revisão da Editorial Caminho 
© José Saramago 
e Editorial Caminho, SARL 
Lisboa, 1984 
No de edição 32/84 
Tiragem: 6000 exemplares 
Composição e impressão: Guide - Artes gráficas, Lda.  
Data de impressão: Outubro de 1984 
Depósito legal no 5536/84 

 

Embora não conste explicitamente em nenhuma parte do livro que se trata da 

primeira edição, sabemos que esta foi publicada pela Editorial Caminho em 1984. 

Onde se lê "No de edição 32/84", depreende-se que o número "84" é o ano, seguindo a 

lógica do número final do Depósito legal (5536/84). Seria impossível, por exemplo, 

que naquele ano fossem impressos "32" lotes de 6000 mil exemplares, como informa 

a tiragem. Não é raro que a primeira edição de alguns livros saia sem essa indicação, 

justamente por não se prever uma carreira para a obra de antemão, cujas reedições e 

reimpressões irão depender de suas vendas e/ou prestígio editorial.  

Além disso, o responsável pela edição à época, o editor português Zeferino 

Coelho, da Editorial Caminho, confirmou que se trata da primeira edição. Para tanto, 

foram submetidas a ele, por e-mail, páginas digitalizadas da obra, em especial as 

iniciais, que contêm as principais informações do livro (capa, folha de rosto, cólofon, 

etc.), assim como as páginas iniciais. 

Ainda sobre a edição príncipe utilizada neste trabalho, o exemplar foi 

comprado de segunda mão, mas encontra-se em bom estado, contendo apenas alguns 

grifos e anotações esporádicas deixadas por outro(s) leitor(es), além do preço a lápis e 

do carimbo da livraria na folha que precede a de rosto. O exame dessas marcas, em 

particular a base da primeira página – próximo à lombada –, leva a crer que uma 
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página foi arrancada, o que costuma acontecer com alguns livros comercializados em 

sebos, que às vezes eliminam páginas iniciais com dedicatórias ou nome do dono 

anterior.  
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2.2 Tradição impressa  
  

Embora tradicionalmente as preocupações da Crítica Genética estejam 

centradas nos antetextos – compreendidos aí tanto versões anteriores do texto como 

também o dossiê genético – não podemos deixar de fazer algumas considerações 

sobre a tradição impressa desse livro. Uma vez que a edição príncipe do romance é 

considerada em nossa edição como critério de desempate das variantes apresentadas 

pelo manuscrito, é importante não perder de vista a transmissão editorial dessa obra, 

publicada pela primeira vez em Portugal em 1984 pela Editorial Caminho e, no Brasil, 

em 1988 pela Companhia das Letras.  

Como nos informa Julia Bussius, editora responsável pelo espólio dos livros 

de Saramago na Companhia das Letras, a última edição publicada de O Ano da Morte 

de Ricardo Reis no Brasil – enquanto seu autor estava vivo – é de 1998 (Saramago 

faleceu em 2010). Em 2011 foi publicada uma edição especial do livro pela Coleção 

Nobel em comemoração aos 25 anos da editora.  

Segundo Julia, José Saramago nunca pediu nenhuma mudança nas edições que 

saíram pela Companhia das Letras. Ao contrário: o autor sempre pedia que elas 

mantivessem a ortografia vigente em Portugal, de modo que, segundo a editora, não 

houve qualquer alteração no texto publicado no Brasil.  

Essa suposta imobilidade das edições – uma vez estabelecido o texto pela 

príncipe e mantido pela edição brasileira com a ortografia portuguesa intacta – por si 

só já justificaria nossa opção pela edição da Editorial Caminho em vez da última 

edição em vida. Além disso, o fato de a primeira edição portuguesa ter servido de 

base para a primeira brasileira, como afirma Julia, também reforça a importância da 

edição escolhida para este trabalho.  

Vale a pena lembrar, porém, que apenas um estudo exaustivo da transmissão 

impressa dessa obra, tanto em edições portuguesas quanto brasileiras, seria capaz de 

dar a medida exata da imobilidade (ou não) do texto em questão ao longo de sua 

tradição editorial. Até porque as afirmações do editor Zeferino Coelho são 

inconclusivas a respeito das intervenções do autor nas edições seguintes, restringindo-

se a dizer que, se houve, foram superficiais.  

Sabemos que algumas das variantes propostas pelo autor no original não 

foram acolhidas pela primeira edição, ao passo que outras sim, além de contemplar 
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variações que não estavam previstas. Iremos, dessa maneira, nortear nossas 

investigações por três pontos da relação do texto príncipe com o manuscrito:  

 

1) a adoção da variante contida no original;  

2) a rejeição da variante contida no original;  

3) a adição de variante não prevista no original.  

 

Antes dessa etapa, porém, que constitui a zona limítrofe da relação entre os 

testemuhos manuscrito e impresso, procederemos à descrição minuciosa das variantes 

do original em si, estabelecendo, na medida do possível, uma cronologia ou sucessão 

de emendas e intervenções capazes de denunciar uma intenção do autor em 

determinado sentido. Feito isso, a "vontade final" do autor no manuscrito – cujo 

universo de variantes nem sempre é decisivo, vale lembrar, deixando em aberto 

possibilidades – será posta à prova na comparação com a vontade autoral que também 

se encontra expressa na príncipe. Não se trata aí de discutir qual é a versão mais 

autorizada, já que ambas são, mas discutir como essas vontades do autor se 

comportam – ou o que as condicionam – em diferentes etapas do processo editorial. 
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2.3 Critérios de edição 

 

 2.3.1 Organização dos testemunhos 

A elaboração de uma edição crítico-genética fac-similar corresponde às 

demandas dos originais de O Ano da Morte de Ricardo Reis na medida em que nos 

coloca em contato com duas versões autorizadas pelo escritor, embora ambas estejam, 

como já afirmamos, situadas em etapas diferentes do processo editorial.   

À esquerda, dispomos de um fac-símile em alta definição da página original 

(doravante A); à direita, o texto da editio princeps (B), editado para que seu conteúdo 

corresponda palavra por palavra ao texto de A. A primeira página de A será 

representada por A1, a segunda por A2, a terceira por A3, e assim por diante. O mesmo 

vale para as respectivas páginas da edição impressa: B1, B2, B3, etc.  

Convém ressaltar, para evitar ambiguidades, que a paginação da versão 

impressa foi recriada neste trabalho para atender e corresponder ao texto das páginas 

manuscritas. Em outras palavras, o conteúdo de A1, por exemplo, tem valor absoluto, 

ao passo que B1 tem valor relativo na medida em que reconstitui tipograficamente o 

conteúdo de mais de uma página da versão impressa, conforme podemos conferir no 

esquema abaixo:    

 
Para melhor se adequar à paginação adotada pelos trabalhos acadêmicos, a 

começar pelo formato A4, cada página dupla da edição fac-similar conterá os 

testemunhos A + B e será seguida por outra página dupla com a respectiva descrição 

das variantes [Transcrição A+B], e assim sucessivamente. Busca-se com isso evitar 
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que o leitor interrompa a leitura do conjunto de páginas para pular até o final da 

edição em busca de esclarecimentos sobre os testemunhos comparados. Interpretações 

e conclusões a respeito das lições apresentadas por A e B virão num capítulo posterior, 

justamente por pressuporem a leitura dos originais anteriormente descritos. Além 

disso, a numeração das linhas vale apenas para o testemunho A, isto é, para o 

manuscrito, e tem a finalidade de ajudar o leitor a localizar os lugares-críticos 

apontados pela transcrição e pelos comentários nas páginas seguintes.   

 
Vemos que, em relação à versão impressa (B), a página manuscrita (A) 

contém uma quantidade sensivelmente maior de texto, porventura inchada pelas 

emendas feitas nas margens e entrelinhas. Mesmo com um espaçamento generoso 

entre as linhas datiloscritas – de praxe em provas editoriais para melhor comportar 

anotações – cada folio concentra em média o conteúdo de 1 página ½ da editio 

princeps.  
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2.3.2 Nomenclatura 

A respeito da nomenclatura utilizada nas descrições das variantes nessas 

páginas, lançamos mão dos símbolos utilizados pela "equipa Pessoa" (apud 

SPAGGIARI, 2004, p. 214) na edição crítico-genética da obra de Ricardo Reis 

(CASTRO, 1990a), acrescentando apenas o símbolo de inversão [↔], que também 

será muito últil aos nossos propósitos: 

 

 

< > segmento autógrafo riscado 

▢ espaço deixado em branco pelo autor 

† 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 

[marg. sup.] acrescento na margem superior 

[marg. inf.] acrescento na margem inferior 

↔ inversão da ordem entre termos 
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 2.3.3 Numeração das páginas 

Quanto à numeração das páginas, é preciso considerar as especificidades do 

manuscrito e da edição impressa para melhor organizá-los em nossa edição. A 

começar pelos manuscritos, tal como foram disponibilizados em formato digital (pdf), 

sua numeração original (e não a do arquivo pdf) começa na página onde o texto do 

romance propriamente dito se inicia, embora ali a numeração seja omitida pelo 

escritor para só aparecer a partir da página 2. Consideremos assim como o marco 

inicial de ambos os testemunhos o início da narrativa – que equivale a A1 no original 

e B1 no impresso. Também estão inclusas nesta edição a folha de rosto (AFR), a tábua 

de publicações (ATP) e a de epígrafes (AE).  

 Em relação ao conjunto de páginas iniciais, tanto o original quanto a edição 

príncipe são praticamente iguais no que diz respeito à reprodução, apresentando 

apenas algumas mudanças na ordem – e, no caso de ATP para BTP, algumas 

padronizações na bibliografia do autor. Assim sendo, em A temos AFR (folha de 

rosto/"capa" dos manuscritos), ATP, AE, A1, A2, etc. E em B (desconsiderando a capa 

e as folhas em branco), BFR1 (folha de rosto 1), BTP (tábua de publicações), BFR2 

(folha de rosto 2), BD (dedicatória), BE (epígrafes), B1, B2, B3, etc.  

Convém fazer a ressalva de que a página com a dedicatória (BD), feita para a 

então mulher de Saramago, Isabel da Nóbrega – "À Isabel, outro livro, o mesmo 

sinal" –, não possui correspondente manuscrita, tendo sido acrescentada a partir da 

primeira edição. De modo que será desconsiderada nesta edição por não constituir 

uma variante de que possamos depreender alguma lição (exceto que está ausente do 

original). Não obstante, iremos considerar, para efeitos de comparação, apenas os 

seguintes pares em sequência: AFR+ BFR < ATP+ BTP < AE+BE < A1+B1, e assim por 

diante.  

Os originais, como já mencionamos, encontram-se numerados de 1 a 365, o 

que na versão em pdf equivalem a 736 folios (contando frente e verso, ambos 

digitalizados). Como iremos nos concentrar apenas nas 20 páginas iniciais, que 

correspodem ao primeiro capítulo, deixaremos de lado o verso dessas páginas, que 

também foram digitalizados e constam no documento original. As únicas páginas que 

apresentam anotações em seus versos são a 39 e a 341, que em nosso caso encontram-

se fora de nossa amostragem selecionada para análise, não representando, além disso, 

evidências genéticas que possam mudar o rumo de nossas investigações atuais.  
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2.3.4 Transcrição e comentários 

Na página de descrição que vem depois do respectivo códice (batizada de 

“Transcrição A + B”), todas as notas (Nota 1, 2, 3, etc.) encontram-se agrupadas por 

linhas (Linha 1, 2, 3, etc.). Cada nota corresponde a um lugar-crítico ou lição, 

podendo haver mais de uma nota/lição por linha. Entenda-se por “lição” o conceito de 

variação de uma mesma passagem do texto ao longo de sua transmissão:  

 
Como lição (lat. LECTIO < LEGERE ‘ler’) menciona-se o que se lê numa passagem 

determinada do texto transmitido por um testemunho. 

  

Por exemplo, no v.2 do soneto camoniano Alma minha gentil, alguns mss. trazem Tão cedo deste 

corpo… (CrB, FC, E), enquanto as edições antigas RH, RI – no mesmo lugar – levam Tão cedo 

desta vida… Portanto, a lição dos mss. (deste corpo) opõe-se à lição dos impressos (desta vida). 

(apud SPAGGIARI, 2004, p. 19) 

 

Em nosso caso, muitas vezes essa variação não se encontra manifesta por 

emendas e rasuras visíveis em A, e é do cotejo com B que resultará o confronto entre 

as lições propriamente dito. Em outras palavras, ainda que um determinado trecho de 

A não apresente “erros” (ou até mesmo apresente, desde que essas emendas também 

divirjam de B), ele será considerado lição se o seu correspondente em B for 

divergente, constituindo-se a partir daí lições distintas a serem analisadas.   

Na página “Comentários”, à direita, encontram-se listadas todas as notas que 

merecem considerações para além do conteúdo transcrito na página anterior, assim 

como as lições de B que divergem das de A. Dito isso, vale ressaltar que nem todas as 

notas presentes na transcrição serão retomadas nos comentários, mas somente aquelas 

que demandarem esclarecimentos ou representarem divergências entre os 

testemunhos. Nesses casos, a transcrição se limitará a reproduzir o trecho tal como 

está em A e, nos comentários, indicará a divergência pela expressão “não prev. no ms.” 

(não previsto no manuscrito) – seguida do trecho divergente em B, usando colchetes 

para destacar os termos alterados. Por exemplo:  

 
Transcrição 

Linha 20 

Nota 21: já baixaram a escada 

Comentários 

 

Nota 21: não prev. no ms., “já [arrearam] a 

escada”. 
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Diante desse horizonte de variantes nem sempre manifestas por meio de 

rasuras e emendas em A, temos as seguintes situações:  

 

1) Quando A não apresenta variantes em relação a B;  

2) Quando A apresenta variantes e B as acompanha, incorporando de A 

apenas as variantes previstas; 

3) Quando A apresenta variantes mas B não as acompanha – seja por não 

adotá-las, atendo-se à opção anterior – seja por escolher uma variante que 

não estava prevista em A.  

 

Vale ressaltar que essa terceira situação abre caminho para uma “matização” 

da vontade do autor nessa etapa do processo editorial, que pode ter sido relativizada – 

pontualmente – pelas decisões do editor.  

É tarefa difícil afirmar que uma “terceira lição” presente em B significaria 

necessariamente que a vontade do autor em A foi contrariada, haja vista que ele pode 

ter participado dessas “emendas invisíveis” de maneira indireta ou não relatada, sem 

que saibamos disso. Por outro lado, não podemos ignorar também o fato de que, 

diante das inovações em B que não estavam contidas em A, encontramo-nos a uma 

distância cada vez maior do terreno da autoria, representada aqui pelo original 

também em suas marcas autógrafas (datiloscritas e manuscritas). Ao mesmo tempo, 

essas inovações podem indicar a existência de uma outra etapa do processo genético – 

outro manuscrito mais adiantado –, situada em algum lugar da cadeia entre os 

presentes originais (A) e a edição príncipe (B).  
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3. Análise das variantes  
 

3.1 Considerações gerais  
 

Com a leitura em conjunto do manuscrito (A) e da primeira edição impressa 

(B), buscamos articular uma leitura das instâncias genética e editorial da obra, que 

têm na edição príncipe seu marco divisor. Para tanto, tivemos de lidar não só com 

emendas visíveis – rasuras, acréscimos, substituições, etc. – mas também com aquelas 

que podemos chamar de “emendas invisíveis”, responsáveis por revelar ainda uma 

outra campanha de variantes “silenciosas” que não foram registradas pelos originais.  

A saber, “emendas vísiveis” são aquelas variantes autógrafas deixadas à 

caneta preta nas margens e entrelinhas do texto datiloscrito, assim como algumas 

rasuras feitas com a própria máquina de escrever – o que nos leva a crer que existam 

pelo menos dois níveis ou campanhas de revisão no manuscrito: a datiloscrita, 

composta, em sua maioria, por emendas imediatas; e a manuscrita, ao que tudo indica 

formada por emendas mediatas ou de revisão.  

As “emendas invisíveis”, por sua vez, não possuem registro, e só podem ser 

averiguadas quando levantamos as alterações que estão apenas na edição príncipe. 

A justaposição dos originais e da edição príncipe demonstra, portanto, que 

nem todas as variantes propostas pelo manuscrito foram aproveitadas, e que às vezes 

a príncipe vai além com inovações que não estavam previstas no universo de variantes 

do original, conforme já mencionamos. Daí a dificuldade de estabelecer até que ponto 

essas emendas encontram-se mais no domínio da autoria individual – revelando um 

autor capaz de voltar atrás em suas decisões – ou no domínio do processo editorial – 

“coletivo” na medida em que envolve a figura de outros agentes, como por exemplo o 

editor. 

 Tais considerações, inevitavelmente, nos remetem a alguns pontos passíveis 

de discussão. Como por exemplo a possibilidade de distinguir as intervenções do 

editor daquelas realizadas pelo autor. Afinal, se no campo das emendas visíveis do 

manuscrito o autor tem registrada a autonomia do seu estilo, então o que nos reserva o 

hiato não-documentado que separa os originais da primeira edição? É possível, em 

outras palavras, detectar uma outra razão ou método para além daquele de que as 

rasuras são prova autógrafa? Há algum traço constante nas operações editoriais 
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(sobretudo naquelas que não foram registradas, apenas averiguadas) que dê conta de 

uma intervenção não-autoral, ainda que sob a égide da “autoria consentida” e pouco 

vigilante do escritor?  

É possível que nem uma análise mais extensa de A em relação a B seja capaz 

de fornecer respostas conclusivas sobre inovações não-autógrafas. Nesse sentido, 

pode ser que uma investigação sobre a natureza do espólio genético – sobretudo seus 

critérios de curadoria – nos ajude a determinar se há, entre as emendas visíveis e 

invisíveis, campanhas de revisão distintas e específicas o suficiente a ponto de 

denunciarem essa fragmentação autoral. Para tanto, o cruzamento das variantes 

averiguadas com as informações e depoimentos previstos – por meio da BNP, 

Fundação José Saramago, Caminho Editorial – será fundamental para a composição 

de um retrato mais abrangente do processo de composição da obra.  

Vale dizer que as ambiguidades contidas nos documentos dizem respeito não 

apenas à etapa genética da obra, mas também ao seu nascimento editorial, cujas 

práticas remontam a um período anterior à informatização do texto. Assim, a esta 

altura em que nos encontramos desta pesquisa, precisamos trabalhar com hipóteses 

para contornar as lacunas de praxe do artefato genético, elíptico por excelência. Duas 

conjecturas, a seguir, destacam-se em nosso horizonte de possibilidades e nos ajudam 

a delinear melhor confronto entre os testemunhos. 

 

Hipótese da “autoria presumida” 

Devemos nos lembrar que existem escritores que confiam em seus editores, 

permitindo-lhes certo grau de independência – termo vago para o acordo (muitas 

vezes tácito) que permite ao editor corrigir erros ortográficos, trocar sinônimos, 

pronomes, tempos verbais, etc. e até, em alguns casos, incorporar sugestões de 

mudanças em nível narrativo – o que certamente não é o caso do nosso objeto de 

estudo, sendo este o representante de uma etapa mais avançada na cadeia genética, 

bem próxima da versão publicada.  

Antes de mais nada, é preciso ser prudente nas especulações acerca do grau de 

intervenção do editor sobre o texto do autor. Após a entrega dos originais para a casa 

editorial, não sabemos se José Saramago leu a prova final ou se, o que é comum nesse 

meio, apenas assentiu previamente a publicação, desde que, é óbvio, fossem 

incorporadas suas intervenções.  

Mas seria tão óbvio assim?  
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 No texto da edição príncipe são vários os casos de inversões que não estavam 

previstas no manuscrito. No trecho a seguir, observemos que a métrica parece mais 

ajustada em A do que em B, possivelmente um indício de critérios diferentes em ação 

– o primeiro atento à musicalidade do verso, o segundo pautado pela clareza e ordem 

direta das frases.  

  
urbe sobre colinas rasa [A] 

urbe rasa sobre colinas [B]  
 

Ainda no campo das divergências entre A e B, também são frequentes as 

substituições por sinônimos ou termos do mesmo campo semântico, operação que 

constitui terreno fértil para especulações e exegeses.  

 
o Highland Brigade é jardim de crianças e [consolo] de velhos [A] 

 o Highland Brigade é jardim de crianças e [paraíso] de velhos [B] 

 

A opção por “paraíso” (B) no lugar de “consolo” (A) – mudança não prevista 

em A – pode ser tanto um exemplo da intenção do autor em fazer eco à ideia de 

“jardim” como também uma tentativa de modular o pessimismo do narrador, entre 

outras interpretações possíveis. Em que se pese a tentação de enveredar por uma 

psicologia autoral, nos concentremos apenas na natureza desses originais, assim como 

em suas operações editoriais mais recorrentes no segmento analisado.  

 

Hipótese do “testemunho perdido” 

Em relação ao manuscrito, é digna de nota a incidência de marcações de 

página ao longo do primeiro capítulo. Sob a forma de barras numeradas delimitando 

porções de texto, essas marcações costumam aparecer no meio de cada folio (A) para 

terminar no meio do seguinte. Sua numeração começa em 10 (à altura da página A9); 

pula para 12 (A10), 12 de novo (A11), 13 (A12) e 14 (A13). O autor dessas 

marcações provavelmente se enganou na página A10, grafando “12” quando deveria 

ter grafado “11”.   
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Ao que tudo indica, essas anotações remetem à paginação de outro testemunho 

da obra, cujos folios provavelmente comportavam mais texto, resultando daí a 

discrepância entre a relação texto-página de A e aquela expressa pelas marcações 

(doravante referidas como α, “alfa”). Ou, ainda, podem remeter a um projeto não 

concretizado do autor para a paginação de um testemunho posterior que, por algum 

motivo, foi abandonado. Não há nenhuma chance de essas marcas remeterem à 

paginação da edição príncipe, uma vez que a relação texto-página de B não encontra 

equivalência em α. Além disso, a intermitência dessas marcações ao longo do trecho 
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analisado mostra que o intento foi abortado. Tampouco parece haver menções a essa 

numeração nos outros documentos que compõem o dossiê genético.  

Ainda que um “testemunho perdido” viesse a ser de grande ajuda para explicar 

algumas das divergências existentes entre A e B – fazendo as vezes de um 

“subarquétipo genético” – vale lembrar que α é um testemunho hipotético, cuja 

existência encontra-se condicionada à possibilidade de que essas marcações remetam 

a um outro documento, não havendo nenhuma prova cabal de sua existência. Além 

disso, caso exista ou tenha existido tal testemunho, ele poderia estar situado numa 

etapa anterior a A, assim como entre A e B, posição esta que poderia explicar as 

emendas invisíveis ou “silenciosas” constatadas na príncipe. Vale lembrar que uma 

entrevista com os responsáveis por esse espólio é de grande importância para nossa 

pesquisa na medida em que pode nos ajudar a refutar ou corroborar as hipóteses 

formuladas.  

 

Quanto à localização dos lugares críticos na totalidade do corpus analisado 

(isto é, A+B), convém fazermos algumas considerações sobre as partes em relação ao 

todo do(s) objeto(s) de pesquisa. Podemos afirmar que esses lugares críticos podem 

estar situados tanto em A – desde que tomemos isoladamente as variantes deste em 

sua cronologia própria, sem confrontá-las com as do outro testemunho –, assim como 

também em B, mas somente quando este último apresentar inovações e variantes que 

não estavam previstas em A.  

Em outras palavras, se B acata as emendas manifestas no original, o lugar 

crítico é de A; se B nega a última variante da cronologia de A, acatando a penúltima 

ou antepenúltima, por exemplo, o lugar crítico continua sendo de A; mas se B, além 

de divergir de A, insere variantes que não estavam previstas no original, então o lugar 

crítico passa a recair em B. De modo que essa “flutuação” averiguada dos lugares 

críticos entre dois testemunhos de uma mesma obra apenas corrobora nossa opção por 

uma edição crítico-genética.  

 Dito isso, podemos afirmar que, independentemente da localização dos lugares 

críticos – seja em A ou em B –, nos deparamos com operações editoriais tais como 

substituições, inversões, supressões e acréscimos (a saber, na ordem decrescente de 

incidência no texto). Embora estas quatro constituam-se operações básicas da maioria 

dos processos de edição, combinadas segundo a subjetividade do autor ou do editor 

elas assumem especificidades que configuram as chamadas tipologias textuais, 
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próprias de cada objeto genético. O que se entende, em alguns casos, por “reescrita” 

de enunciados, às vezes encobre uma combinação imbricada das operações editoriais 

citadas, a ponto de ser inútil tentar inferi-las ou separá-las em etapas, tamanha a 

distância que vai entre a versão anterior e a atual do texto estabelecido.  

Assim, dentro do que se considera, grosso modo, “substituição”, cabem 

variações de sinônimos específicas, que manifestam preferências as quais, por si só, 

merecem considerações caso a caso. Essas variações, por exemplo, podem-se dar por 

contraste (a troca de um termo por outro de sentido distinto ou oposto), especificidade 

(um termo mais geral por outro mais específico e vice-versa), intensidade, etc., 

promovendo insights interessantes sobre as opções literárias do autor. Além dessas 

sutilezas que se dão dentro do campo semântico, sob o guarda-chuva do termo 

substituição, não nos esqueçamos das oscilações nos tempos e formas verbais que, 

não raro, remetem a opções narrativas que ora distanciam, ora aproximam o narrador 

dos fatos narrados.  

No campo das inversões, por sua vez, chamam a atenção as decisões 

estilísticas relacionadas à preposição ou posposição de adjetivos em relação a 

substantivos. Vale lembrar que algumas inversões podem se dar utilizando uma 

supressão seguida de um acréscimo, como no caso da posição pronominal, em que o 

autor rasura um “lhe” colocado após um verbo para acrescentá-lo, em seguida, antes 

desse mesmo verbo.  

No que diz respeito aos acréscimos, vale a distinção entre os acréscimos 

efetivos do texto daqueles acréscimos que só dizem respeito ao original, como notas e 

observações marginais para uso “interno” do escritor.    

Reside, dessa maneira, na observância de tipologias como as mencionadas e 

no seu mapeamento um dos caminhos a serem seguidos pela análise dos testemunhos, 

para que assim possamos compreender melhor a natureza das alterações 

empreendidas.  

 

Inversões  (exemplos) 
 

apesar do constante mau tempo constante [A] 

apesar do mau tempo constante [B] 

 

quatro maneiras diferentes [A] 

quatro diferentes maneiras [B] 
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como se a culpa deste mau tempo fosse nossa [A] [datiloscrito] 

como se fosse nossa a culpa deste mau tempo [A] [primeira campanha] 

como se fôssemos nós os culpados deste mau tempo [B] 

 

É inglês este vapor [A]  

O vapor é inglês [B] 

 

Substituições (exemplos) 

 

1) Variações semânticas:  
 

outro conto de fadas [A] 

outro conto de encantar [B] 

 

há cheias lá para cima [A]  

há cheia nas lezírias [B] 
 

No trecho acima, ao trocar “lá para cima” por “lezírias”, o autor de certa 

forma corrige uma informação, conferindo maior verossimilhança à cena, uma vez 

que o termo “lezíria” designa um terreno alagadiço à margem de um rio, mais passível 

de sofrer com as cheias, digamos assim, do que os terrenos mais altos.  

 

2) Ajustes nos tempos e formas verbais: 

 
lhe prometiam uma cidade bonita [A] 

lhe prometeram uma cidade bonita [B] 

 

não tem nada de valor [A] 

não continha nada de valor [B] 
 

Supressões 
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Acréscimos 

1) Acréscimos efetivos ao texto: 
 

e a falta que [↑]ela[↑] nos faz 

 

mas vai levar seu tempo [↑]saírem dela,[↑] 

 

2) Anotações e comentários breves (uso “interno” do autor):  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 58!

3.2 Considerações finais 
 

Como já tivemos a oportunidade de constatar, os artefatos genéticos são 

objetos lacunares e fragmentários por excelência. Nesse sentido, vem a calhar a 

máxima da Crítica Genética segundo a qual o objeto estudado é sempre a parte visível 

“de um processo cognitivo mil vezes mais complexo” (GRÉSILLON, 2007: 41). 

Porém, mais do que nos desencorajar a prosseguir, essa constatação deve servir de 

convite a conjecturas e hipóteses acerca de nosso objeto, em torno do qual devemos 

mobilizar todo o aparato genético e crítico textual (haja vista o cotejo com a edição 

príncipe) a fim de que cubramos todas as possibilidades apontadas por suas lacunas.  

Voltemos a uma das questões colocadas na Introdução deste trabalho: “Em 

posse desse material, o que é possível descobrir sobre a estruturação do romance e o 

processo de reescrita empreendido por Saramago? A respeito das marcas deixadas 

pelo autor no original, o que podemos depreender sobre o trabalho de editor que 

subjaz ao de escritor?” (p. 5). A respeito da possibilidade de entrever a estruturação 

da obra por meio do material genético, devemos ter em mente que, no caso específico 

dos datiloscritos, estamos diante de uma etapa pontual e específica do processo de 

criação, com intervenções de cunho estilístico num romance que já se encontrava bem 

próximo de sua forma publicada. Mais diretamente ligados à criação do projeto 

ficcional per si estão os outros artefatos genéticos que integram o dossiê (agenda, 

apontamentos, fotocópias com anotações autógrafas, etc.), que serão devidamente 

articulados na próxima etapa deste trabalho dentro do projeto de uma edição crítico-

genética do romance. Até aqui, conforme o previsto, a ênfase recaiu sobre o estudo 

das variantes do original em relação à edição príncipe.  

Outra questão levantada guarda relação com a possibilidade de detectar no 

original um suposto método de edição, subjacente ao do escritor. Tal perspectiva 

norteou nossa discussão sobre a hipótese de intervenções não-autorais no texto 

estabelecido. Se em A temos marcas de edição autógrafas, os lugares críticos 

exclusivos de B – isto é, as inovações de B em relação a A – abrem para a 

possibilidade de uma campanha de revisão empreendida pela figura do editor.  

Mas na altura em que nos encontramos deste trabalho ainda não é possível 

afirmar categoricamente se houve intervenções dessa natureza, no que a falta de 

acesso às circunstâncias em que esses originais foram produzidos é quase sempre 
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determinante em relação à metodologia adotada para analisá-los. Muitas vezes 

disponibilizados sob a forma de dossiês genéticos, junto com outros documentos 

correlatos, testemunhos normalmente vêm desacompanhados de maiores 

considerações sobre os critérios utilizados para reuni-los, e não seria diferente com o 

dossiê genético do romance ora analisado. Tampouco é tarefa fácil obter relatos e 

depoimentos substanciais das pessoas envolvidas em sua produção – isso para 

falarmos de originais modernos, cujos autores ou editores ainda podem estar vivos. 

Nesse caso, é de se esperar também que um processo complexo como o da edição seja 

difícil de ser recomposto de memória por seus responsáveis, cabendo aos manuscritos 

o papel de responder às questões que eles mesmos nos impõem, ainda que seja por 

meio de outras questões cada vez mais sedimentadas e pontuais.  

Um outro ponto do qual parte este trabalho diz respeito à natureza das 

variantes dos originais, conforme já expusemos no capítulo 1.1 (“Objetivo”, p. 7). 

Diferentemente do que defende ROANI (2003), os datiloscritos com emendas 

manuscritas não são apenas um amontoado de “correções ortográficas”. Ainda que se 

encontrem entre as variantes de A muitas emendas desse tipo, elas são sem dúvida 

uma minoria, não correspondendo às lições mais interessantes ou dignas de nota de 

que já demos vários exemplos até aqui.  

Para derrubar a tese de que esses originais se constituem meras provas de 

revisão ortográfica do autor nem precisaríamos ter avançado até o cotejo com a edição 

príncipe, bastando o universo de variantes de A – em todas as suas inovações e 

reescritas – para chegarmos à conclusão de que as preocupações do autor, conforme 

registra esse testemunho, refletem decisões estéticas caras à manutenção de seu estilo. 

Bom exemplo disso é a abertura da obra, cujo enunciado inicial apresenta sucessivas 

reescritas, num registro privilegiado da busca do autor pelo “melhor ângulo” para 

narrar a chegada do protagonista a Lisboa.  

Assim, a essa altura de nossos estudos dos originais de O Ano da Morte de 

Ricardo Reis, vemo-nos diante de renovadas questões a respeito de sua natureza 

genética e editorial. Essas dúvidas, diga-se de passagem, são fruto de uma análise do 

primeiro capítulo do romance, expresso em vinte páginas datilografadas com emendas 

manuscritas que, ao lado do texto correspondente estabelecido pela edição príncipe, 

nos apresenta variantes “visíveis” e “invisíveis”. A esse respeito, como já observamos, 

ainda temos um longo caminho a percorrer, ao qual concorrem não apenas as 
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variantes de A e B, mas também pesquisas de campo que envolvam o espólio genético 

e mais depoimentos dos responsáveis pela organização e publicação do material.  
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B1



TRANSCRIÇÃO A1 + B1

Margem superior
Nota 1: [marg. sup.]”Rever, repensar, re-
escrever” 

Linha 1
Nota 2: <Aqui, onde a terra começa e o 
mar se acaba.> <Cá onde o mar acaba e a 
terra principia.> /Aqui o mar acaba e a terra 
principia.\

Linha 2
Nota 3:��YrP!��>Ĺ@FRUUHP>Ĺ@�
Nota 4:��Oi�SDUD�FLPD!��>Ĺ@QDV�OH]tULDV>Ĺ@

Linha 3
Nota 5:��8PD�HVFXUtVVLPD�EDUFD!�>Ĺ@8P�
EDUFR�HVFXUR>Ĺ@
Nota 6:��D�FRUUHQWH�VRWXUQD�!�>Ĺ@ÀX[R�QR-
WXUQR>Ĺ@�
Nota 7:�>Ĺ@p>Ĺ@�
Nota 8:�>Ĺ@TXH>Ĺ@

Linha 4
Nota 9: atra<s>ar – atra/c\ar
Nota 10:��e�LQJOrV�HVWH�YDSRU�!�>Ĺ@2�YDSRU�p�
LQJOrV�>Ĺ@
Nota 11:��H�YLYH�GH!�>Ĺ@XVDP�QR�SDUD>Ĺ@

Linha 6
Nota 12:�>Ĺ@HVFDODQGR>Ĺ@�
Nota 13: <escalando> <†>

Linha 8
Nota 14:�>Ĺ@SRU�HVWD�RX�LQYHUVD�RUGHP>Ĺ@
Nota 15:��QHVWD!�>Ĺ@QD>Ĺ@�YLDJHP
Nota 16:�>WRFDUi@ļ>DLQGD@�HP�9LJR

Linha 9
Nota 17: como <esta> agora
Nota 18:�>Ĺ@YHP>Ĺ@�HQWUDQGR

Linha 10
Nota 19:�>Ĺ@HPEDUFDomR�>Ĺ@�

Linha 11
Nota 20: aguenta <muito> bem o mar
Nota 21:�FRPR��¿FRX�SURYDGR!�>Ĺ@RXWUD�YH]�
VH�SURYRX>Ĺ@

Linha 12
Nota 22:�>FRQVWDQWH@ļ>PDX�WHPSR@

Linha 13
Nota 23:�>Ĺ@��PDLV�YHWHUDQRV>Ĺ@�

Nota 24:�SDGHFHP��GXPD!�>Ļ@GH>Ļ@�LQFXUiY-
HO�GHOLFDGH]D

Linha 14
Nota 25:��QRV!�>Ĺ@HP�VHXV>Ĺ@�
Nota 26: <o barco> 

Linha 15
Nota 27:�IRL�OKH�GDGR��>Ĺ@FDULQKRVDPHQWH�>Ĺ@�
como ao 
Nota 28:�VHX�LUPmR��GH�FODVVH!�>Ĺ@
JpPHR�>Ĺ@
Nota 29:�R�>Ĺ@tQWLPR>Ĺ@�DSHODWLYR��tQWLPR!�GH�
YDSRU�GH�IDPtOLD
 
Linha 16
Nota 30:�$PERV��HVWmR�VHUYLGRV!�>Ĺ@IRUDP�
�>Ĺ@�GH�WRPEDGLOKRV
Nota 31:��IRUDP��!�>ĺ@HVWmR�SURYLGRV>ĺ@�
de tombadilhos

Linha 17
Nota 32:�SDUD�>Ĺ@VSRUW�H>Ĺ@�EDQKR�GH�VRO�
Nota 33:��R�VSRUW��RQGH�VH!�SRGH�>Ĺ@�VH>Ĺ@�
jogar, 
Nota 34:�MRJDU��>Ĺ@SRU�H[HPSOR�>Ĺ@�R�FULFNHW

Linha 18
Nota 35:�WDPEpP�>Ĺ@p�H[HUFLWiYHO>Ĺ@�VREUH�
as ondas do mar
Nota 36:�>Ĺ@�>Ĺ@�
Nota 37:��VH�H[HUFLWD�!�>Ĺ@GHVWH�PRGR�VH>Ĺ@

Linha 19
Nota 38: demonstrando<-se deste modo> 
Nota 39:��DVVLP��TXHLUD!�>Ĺ@VHMD�HVVD�D�
YRQWDGH�GH�TXHP�Oi�PDQGD�>Ĺ@

Linha 20
Nota 40:�>PHWHRURORJLD@ļ>DPHQD@
Nota 41:�p��XP!�MDUGLP��SDUD�DV!�>Ĺ@GH>Ĺ@�
crianças 

Linha 21
Nota 42:�H�FRQVROR��GH!��>Ĺ@SDUD>Ĺ@!�>Ļ@
GH>Ļ@�YHOKRV�

Linha 23
Nota 43: co<m>inas – co/l\inas   
Nota 44:�GH�FDVDV�WpUUHDV�IHLWD�
 
Linha 25
Nota 45:��D�QmR�VHU�TXH!�>Ĺ@VDOYR�VH>Ĺ@
Nota 46:�WXGR�LVWR��VHMD!�>Ĺ@p>Ĺ@�LOXVmR�



 
Linha 26
Nota 47:�LOXVmR��PLUDJHP�FULDGD
Nota 48:�SHOD��RVFLODQWH!�>Ĺ@PRYHGLoD>Ĺ@�FRUWLQD�

Linha 27
Nota 49:�D�TXHP�PDLV���!�>Ĺ@ODUJDPHQWH�GRWRX�D�QDWXUH]D>Ĺ@�GD�YLUWXGH�

COMENTÁRIOS

Nota 1: enunciado manuscrito em caneta de cor preta no canto superior direito do ms. (”Rev-
HU��UHSHQVDU��UHHVFUHYHU´���ULVFDGR�QD�GLDJRQDO�GXDV�YH]HV�

Nota 2: duas reescritas sucessivas do enunciado que abre o romance. A julgar pelas formas 
¿QDO�H�LQWHUPHGLiULD�GR�WH[WR�HP�UHODomR�j�SULPHLUD��H[SUHVVD�SHOR�WH[WR�GDWLORVFULWR�UDVXUDGR��
WHPRV�XP�FDVR�GH�YDULDQWH�VXEVWDQWLYD��GHFRUUHQWH�GD�LQYHUVmR�GH�SHUVSHFWLYD��TXH�VLPXOD�D�
FKHJDGD�GD�EDUFR�HP�WHUUD�¿UPH�

Nota 25:�DSHVDU�GD�HPHQGD�SUHY��QR�PV���QD�HGLomR�SUtQFLSH�¿FRX�³QRV´�PHVPR�HP�YH]�GH�
³HP�VHXV´�

Nota 29:�WHPRV�DTXL�XPD�RSHUDomR�GH�LQYHUVmR�IHLWD�SRU�PHLR�GD�LQVHUomR�QD�HQWUHOLQKD�VX-
SHULRU�GD�SDODYUD�³tQWLPR´�DQWHV�GH�³DSHODWLYR´��H�HP�VHJXLGD�D�UDVXUD�GD�SDODYUD�³tQWLPR´�TXH�
tinha sido datilografada. 

Nota 31:�QHVVD�SDVVDJHP�WHPRV�GXDV�UHHVFULWDV�GR�HQXQFLDGR��HVWmR�VHUYLGRV�!�IRUDP���!�
HVWmR�SURYLGRV��

Nota 38:�QXPD�RSHUDomR�GH�LQYHUVmR��D�ORFXomR�³GHVWH�PRGR´�YDL�SDUD�DQWHV�GR�YHUER�
³GHPRQVWUDQGR�VH´��OHYDQGR�FRQVLJR�R�³�VH´�

Nota 42:�QmR�SUHY��QR�PV���QD�SUtQFLSH�¿FRX�³>SDUDtVR@�GH�YHOKRV´��

Nota 43:�QmR�SUHY��QR�PV���QD�HGLomR�SUtQFLSH�¿FRX�³XUEH�UDVD�VREUH�FROLQDV´�

Nota 44:�QD�HGLomR�SUtQFLSH�¿FRX��GH�FDVDV�WpUUHDV��IHLWD!��FRQVWUXtGD?�

Nota 46:�DV�DOWHUDo}HV�LQGLFDGDV�QDV�QRWDV����H����VmR�FRUUHODWDV��SRLV�YLVDP�PDQWHU�D�FRQMX-
JDomR�DGHTXDGD��

Nota 47:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX��³LOXVmR��>TXLPHUD@��PLUDJHP�FULDGD´��
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TRANSCRIÇÃO A2 + B2

Linha 2
Nota 1:�RX�>Ĺ@GHFOLQDP�QR>Ĺ@�DV�DPDV���R�GHFOLQDP�!�DV�QXUVHV��DV�ERQQHV

Linha 3
Nota 2:�SDUD�LU�j����!�PDQREUD

Linha 4
Nota 3: quatro [maneiras]ļ[diferentes]
Nota 4:�GH��GL]HU!�>Ĺ@HQXQFLDU�>Ĺ@�IRUD�DV

Linha 5
Nota 5:�H�>Ĺ@LVVR>Ĺ@�IRL�R

Linha 6
Nota 6: que já sabiam <antes>, nada, apenas
Nota 7: gravosamente pronunciado

Linha 7
Nota 8:�PDLRU���!�FRQIXVmR�
Nota 9:�GDV�MXYHQLV��FDEHoDV!�>Ĺ@LQWHOLJrQFLDV�>Ĺ@

Linha 8
Nota 10:�VH��GHVWHV!�>Ĺ@GHOHV>Ĺ@�VH�WUDWDYD�

Linha 10
Nota 11:�H�GDV��KDELOLGDGHV!�>Ĺ@�>Ĺ@��LPLWDo}HV?�GD�HVFULWD�

Linha 11
Nota 12:�>Ĺ@TXH>Ĺ@�
Nota 13: [haja]ļ[ao menos]

Linha 12
Nota 14: para que a neblina parda 

Linha 13
Nota 15: <,>

Linha 14
Nota 16:�Mi��GHVPDLDQWH!�>Ĺ@HVYDHFHQWH>Ĺ@�GRV�YLDMDQWHV

Linha 15
Nota 17: repetem<,> Lisboa

Linha 16
Nota 18:�TXH�IUDQ]HP��D�FDUD!�>Ĺ@R�VREUROKR>Ĺ@

Linha 18
Nota 19:��'H!�>Ĺ@3RU>Ĺ@�JRVWR

Linha 19
Nota 20:�QLQJXpP��GHVHMDULD!�>Ĺ@TXHUHULD>Ĺ@�¿FDU�QHVWH�SRUWR��

Linha 20
Nota 21:�Mi�EDL[DUDP�D�HVFDGD
 
Linha 24
Nota 22:�>Ĺ@-XQWDP�VH>Ĺ@�QR�DOWR�GD�HVFDGD



COMENTÁRIOS

Nota 3:�LQYHUVmR�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³TXDWUR�>GLIHUHQWHV@�PDQHLUDV´�

Nota 6:�H[FOXVmR�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³TXH�Mi�VDELDP��QDGD��DSHQDV´�

Nota 7:�QmR�SUHY��QR�PV���³>DSUR[LPDWLYDPHQWH@�SURQXQFLDGR´�

Nota 11:�QmR�SUHY��QR�PV���QD�SUtQFLSH�FUDYRX�VH�³LPLWDo}HV´�QR�OXJDU�GH�³DSUR[LPDo}HV´��
WHUPR�HVWH�TXH��SRU�VXD�YH]��WLQKD�HQWUDGR�QR�OXJDU�GH�³KDELOLGDGHV´��

Nota 14:�LQYHUVmR�QmR�SUHY��QR�PV���³SDUD�TXH�D�>SDUGD@�>QHEOLQD@´

Nota 20:�QmR�SUHY��QR�PV���³QLQJXpP�>KDYHULD�GH�TXHUHU@�¿FDU�QHVWH�SRUWR��

Nota 21:�QmR�SUHY��QR�PV���³Mi�>DUUHDUDP@�D�HVFDGD´�

Nota 25:�QmR�SUHY��QR�PV���³FLGDGH�VLOHQFLRVD�TXH�>RV�DVVXVWD@´�

Nota 26:�H[FOXVmR�QmR�SUHY��QR�PV���³SRUYHQWXUD�PRUUHX�D�JHQWH�QHOD´�

Nota 27:�QmR�SUHY��QR�PV���³H�D�FKXYD�>Vy�HVWi�FDLQGR@�SDUD�GLOXLU´�

Nota 28:�QmR�SUHY��QR�PV���³R�TXH�DLQGD�>¿FRX@�GH�Sp´�

Nota 23:�RV�YLDMDQWHV�>Ĺ@��KHVLWDQGR>Ĺ@��FRPR�VH�GXYLGDVVHP

Linha 25
Nota 24:�GH��HVWDU!�>Ĺ@WHU�VLGR>Ĺ@�DXWRUL]DGR�R�GHVHPEDUTXH

Linha 26
Nota 25:�FLGDGH�VLOHQFLRVD�TXH��SDUHFH�LQWLPLGi�ORV!�>Ĺ@RV�LQWLPLGD>Ĺ@�

Linha 27
Nota 26: porventura morreu toda a gente nela
Nota 27:�H�D�FKXYD�Vy�YHLR�>Ĺ@DTXL>Ĺ@�SDUD�GLOXLU
 
Linha 28
Nota 28:�R�TXH�DLQGD�HVWLYHU�GH�Sp
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A3



B3



TRANSCRIÇÃO A3 + B3

Linha 2
Nota 1: Para lá dos barracões do cais começa a cidade sombria

Linha 5
Nota 2: gorgulhar

Linha 9
Nota 3:�VREUDoDP�VDFRV�H�PDOHWDV��H�WrP�XP�DU��SHUSOH[R!�>Ĺ@SHUGLGR>Ĺ@�GH�TXHP�YLYHX

Linha 11
Nota 4: <bananço> /balanço\

Linha 12
Nota 5:�$OJXpP�WUDQVSRUWD�DR�FROR�XPD�FULDQoD��>Ĺ@TXH>Ĺ@�SHOR�VLOrQFLR�SRUWXJXHVD�>Ĺ@GHYH�VHU>Ĺ@��
�SRUTXH!�QmR�VH�OHPEURX�GH�SHUJXQWDU�RQGH�HVWi��

Linha 13
Nota 6:�RX��IRL�DYLVDGD!�>Ĺ@DYLVDUDP�QD>Ĺ@�DQWHV�

Linha 14
Nota 7:�OKH��SURPHWLDP!�>Ĺ@SURPHWHUDP>Ĺ@�XPD�FLGDGH

Linha 15
Nota 8:�RXWUR�FRQWR�GH��IDGDV!�>Ĺ@HQFDQWDU�>Ĺ@�

Linha 17
Nota 9:�GHL[D�FDLU�D�>Ĺ@SHTXHQD>Ĺ@�FDL[D�GH�IROKD�YHUGH�TXH�WUD]LD�>Ĺ@GHEDL[R�GR�EUDoR�>Ĺ@�

Linha 19
Nota 10:�QmR��WHP!�>Ĺ@FRQWLQKD>Ĺ@�QDGD�GH�YDORU��Vy�FRLVDV�GD�HVWLPDomR

Linha 20
Nota 11: colo<†>ridos

Linha 24
Nota 12:��4XDQGR�S}HP!�>Ĺ@&RQVRDQWH�YmR�SRQGR>Ĺ@�Sp�HP�WHUUD

Linha 25
Nota 13:�FRPR�VH�>D�FXOSD�GHVWH�PDX�WHPSR@ļ>IRVVH�QRVVD@�

Linha 26
Nota 14:�SDUHFH��QmR�VH�OHPEUDUHP�GH!�>Ĺ@WHUHP�HVTXHFLGR>Ĺ@�TXH���

Linha 27
Nota 15: muito pior
Nota 16: tudo<†> 

Linha 28
Nota 17:�>Ĺ@EHP>Ĺ@�PDLRUHV�UD]}HV�WHUtDPRV�QyV��SDUD!�>Ĺ@GH>Ĺ@�QRV�TXHL[DUPRV�H�HVWDPRV�FDODGRV

 



COMENTÁRIOS

Nota 1:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���QD�SUtQFLSH�¿FRX�³3DUD��DOpP!�GRV�EDUUDF}HV«´�

Nota 2:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���QD�SUtQFLSH�HVWi�JUDIDGR�FRPR�³JRUJROKDU´�

Nota 3:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���QD�SUtQFLSH�WHPRV�³WUD]HP´�HP�YH]�GH�³VREUDoDP´�

Nota 10:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���¿FRX�³Vy�FRLVDV�GH�HVWLPDomR´�

Nota 13:�D�LQYHUVmR�SURSRVWD�SHOR�DXWRU�QmR�IRL�OHYDGD�D�FDER��1mR�SUHYLVWR�QR�PV���QD�SUtQFLSH�
¿FRX�³FRPR�VH�I{VVHPRV�QyV�RV�FXOSDGRV�GHVWH�PDX�WHPSR´�

Nota 14:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���¿FRX�³WHUHP�VH�HVTXHFLGR´�

Nota 15:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���QD�SUtQFLSH�¿FRX�³EHP�SLRU´�

Nota 17:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���¿FRX�³PDLV�IRUWHV�UD]}HV�WHUtDPRV�QyV�GH�QRV�TXHL[DUPRV�H�DTXL�
estamos calados”.
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B4



TRANSCRIÇÃO A4 + B4

Linha 1
Nota 1: H�D�IDOWD�TXH�>Ĺ@HOD>Ĺ@�QRV�ID]
Nota 2:�VHQGR�WmR�SHTXHQD��R�SDtV!�>Ĺ@D�QDomR�>Ĺ@�

Linha 4 
Nota 3: a veste curta de oleado, assamarrada, 

Linha 6
Nota 4:�WDOYH]�HVWH�GHVGpP�GH���!�FRQIRUWRV��IDoD!�>Ĺ@OHYH�D>Ĺ@���!�>Ĺ@FRPSDGHFHUHP�VH>Ĺ@��

Linha 8
Nota 5: povo <†> atrasado 

Linha 9
Nota 6:�XP�R�TXH��OKH!�>Ĺ@WLYHU�GH>Ĺ@�VREUD
Nota 7:�DVVLP�>Ĺ@SDVVDUHPRV>Ĺ@��HQFRQWUDPRV!��HQFRQWUDU?�VHPSUH�TXHP�GH�WDLV�PHUFDGRULDV�IDoD�QR�
PXQGR�FRPpUFLR

Linha 11
Nota 8: poucos como se previa
Nota 9:�PDV�YDL�OHYDU�VHX�WHPSR�>Ĺ@VDtUHP�GHOD�>Ĺ@

Linha 12
Nota 10:�SRU�VHUHP��WDQWRV!�>Ĺ@PXLWRV>Ĺ@�RV�SDSpLV�

Linha 14
Nota 11:�FRP��XPD!��XP?�SRXFD!�>Ĺ@SRXFR>Ĺ@�GH

Linha 15
Nota 12:�VRPEUD�>Ĺ@VH>Ĺ@��ID]LD�VH!��IDULD?�QRLWH

Linha 16
Nota 13:�DFHVDV�>Ĺ@GXUDQWH>Ĺ@�WRGR�R�GLD�DV�IUDFDV�OkPSDGDV�
Nota 14:�DOJXPDV�TXHLPDGDV���SRU�H[HPSOR�!�

Linha 17
Nota 15:�DTXHOD�>Ĺ@HVWi>Ĺ@�Ki�XPD�VHPDQD�DVVLP�
Nota 16:�H�DLQGD�>D@ļ�>QmR@�VXEVWLWXtUDP��

Linha 18
Nota 17:�1R�DU��LQGHFLVR!�>Ĺ@��DV�>Ĺ@�

Linha 20
Nota 18:�>Ĺ@ID]>Ĺ@�FDODU�RV�YLDMDQWHV
Nota 19:�QmR�Ki�QHQKXPD�DOHJULD�QHVWH�UHJUHVVR�

Linha 23
Nota 20:��XQV�GXSOLFDGRV!�>Ĺ@PDLV�FySLDV>Ĺ@
Nota 21:�SRGH�>Ĺ@�VH>Ĺ@�LU���VH!�HPERUD��VDLU��
Nota 22:�FRQWLQXDU�D�YLGD�HP�WHUUD�¿UPH

Linha 24
Nota 23:�FXMR�DVSHFWR�ItVLFR�QmR��p!�>Ĺ@VHULD>Ĺ@�FRQYHQLHQWH�H[SOLFDU

Linha 25
Nota 24:�RX��WHUHPRV!�>Ĺ@WHUtDPRV>Ĺ@�GH�SURVVHJXLU�LQ¿QLWDPHQWH��D�H[SOLFDomR!�>Ĺ@R�H[DPH�>Ĺ@�SDUD

Linha 26



COMENTÁRIOS

Nota 2:�QR�PV��³SHTXHQD´�IRL�FRUULJLGR�SDUD�³SHTXHQR´��PDQWHQGR�D�FRQFRUGkQFLD�GH�JrQHUR�RFDVLR-
QDGD�SHOD�DOWHUDomR�

Nota 3:�QmR�SUHYLVWDV�QR�PV���IRUDP�LQFOXtGDV�YtUJXODV��³D�YHVWH�FXUWD��GH�ROHDGR��DVVDPDUUDGD�´��

Nota 4:�GRLV�WUHFKRV�LOHJtYHLV�IRUDP�ULVFDGRV�j�PiTXLQD�H�FDQHWD�DR�PHVPR�WHPSR��1D�VHJXQGD�SDOD-
YUD�ULVFDGD��R�DFUpVFLPR�QD�HQWUHOLQKD�IRL�IHLWR�j�PiTXLQD��³FRPSDGHFHUHP�VH´��H�QmR�j�FDQHWD��FRPR�
WHP�VLGR�R�XVXDO�QHVWH�PV��DWp�DJRUD�

Nota 6:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���¿FRX�³VREHMR´�HP�YH]�GH�³VREUD´�

Nota 7:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���QD�SUtQFLSH�¿FRX�³DVVLP�FRQWLQXHPRV�QyV�D�HQFRQWUDU�TXHP�GH�WDLV�PHU-
FDGRULDV�IDoD�QR�PXQGR�FRPpUFLR�

Nota 8:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���QD�SUtQFLSH�¿FRX�³SRXFRV�FRPR�VH�FDOFXODYD´�

Nota 17:

Nota 18:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���¿FRX�³ID]�HPXGHFHU�RV�YLDMDQWHV´�

Nota 19:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���¿FRX�³QmR�Ki�VRPEUD�GH�DOHJULD�QHVWH�UHJUHVVR�´�

Nota 22:�QmR�SUHYLVWD�QR�PV���KRXYH�XPD�LQYHUVmR�QD�SUtQFLSH��³FRQWLQXDU�HP�WHUUD�¿UPH�D�YLGD´�

Nota 23:�QmR�SUHYLVWD�QR�PV���¿FRX��³FXMR�DVSHFWR�ItVLFR�QmR�GHYH�VHU�H[SOLFDGR´�

Nota 29:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���¿FRX�³FRPR�GDTXHOH�IRL�GLWR�Mi´�

Nota 25:�TXH�QmR�VH��DUPH!�>Ĺ@DUPDVVH�D>Ĺ@�FRQIXVmR�
Nota 26:�QD�FDEHoD�GH�TXHP��>Ĺ@YLVVH�D>Ĺ@!�>Ĺ@YLHVVH�D>Ĺ@�SUHFLVDU�GH�

Linha 27
Nota 27:�VH�WDO��p�SUHFLVR!�>Ĺ@VH�UHTXHU�>Ĺ@�
Nota 28:�SRUTXH�GHVWH��KDYHUtDPRV!�>Ĺ@WHUtDPRV>Ĺ@�GH�GL]HU�TXH�WDPEpP�p

Linha 28
Nota 29:�VHFR�GH�FDUQHV��JULVDOKR>�@��Mi!�H�PRUHQR>�@�H�GH�FDUD�UDSDGD>�@�FRPR�>Ĺ@G>Ĺ@DTXHOH�>Ĺ@IRL�
GLWR�DQWHV�>Ĺ@�
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B5



TRANSCRIÇÃO A5 + B5

Linha 3
Nota 1:�DUUHLD�WXGR�QR�FKmR�

Linha 5
Nota 2:��2�YLDMDQWH��DFHQGHX�XP�FLJDUUR�!�ROKD�DV�QXYHQV�EDL[DV��

Linha 7
Nota 3:�6XMDV�GH�yOHR>�@��H!�FDVFDV��>Ĺ@GHWULWRV�YiULRV>Ĺ@��H�p�HQWmR�TXH�UHSDUD�HP�XQV

Linha 8
Nota 4:�QmR�FRQWDYD�TXH��DOL!�RV�KRXYHVVH�>Ĺ@DTXL�>Ĺ@�

Linha 9
Nota 5:�SUySULR��GHVWHV!��GHVVHV?�QDYHJDQWHV

Linha 10
Nota 6: <de la> /dela\
Nota 7: largo de sobejo para 

Linha 11
Nota 8:�FRPR��GDQWHV!�>Ĺ@DQWLJDPHQWH>Ĺ@�

Linha 12
Nota 9:�VHP�YHU�TXH�HVTXDGUDV�VmR
Nota 10: <Agoniou-se o viajante com o tabaco úmido, tirou fora o cigarro meio fumado, a brasa chiou 
DVSHUDPHQWH�QR�FKmR��!

Linha 14
Nota 11: acolitados por outros descarregadores

Linha 16
Nota 12:��(VEUDFHMDUDP!�>Ĺ@%UDFHDUDP>Ĺ@�>DOYRURoDGRV@ļ>RV�SUHWHQGHQWHV@�

Linha 17
Nota 13:�e�SDUD��HVWH!�>Ĺ@DTXHOH>Ĺ@�VHQKRU��DVVLP
Nota 14:�DVVLP�PRVWUDQGR�FRPR�DWp�D�XP��GLVFUHWR!�>Ĺ@KXPLOGH>Ĺ@�VHUYHQWXiULR�

Linha 18
Nota 15:��DMXGDQGR!�>Ĺ@VH>Ĺ@�

Linha 19
Nota 16:�D�FKXYD�H�DV�FLUFXQVWkQFLDV�>Ĺ@DMXGDUHP�>Ĺ@�p�GDGR�

Linha 20
Nota 17:�>Ĺ@HP�XP�PRPHQWR>Ĺ@�Gi�OD�RX�UHWLUi�OD

Linha 23
Nota 18:�3RU�TXH�HVWmR�>DTXHOHV�EDUFRV@ļ>QD�GRFD@
Nota 19:�HQTXDQWR�DMXGDYD�>Ĺ@R�PRWRULVWD>Ĺ@�D�FDUUHJDU�D�PDOD�JUDQGH

Linha 24
Nota 20:�$KQ��>Ĺ@p�D�GRFD�GD�PDULQKD�>Ĺ@�IRL�SRU�FDXVD�GR�PDX�WHPSR

Linha 25
Nota 21:�VHQmR�HUDP�FDSD]HV

Linha 27
Nota 22:�DQWHV��GR!��GD?�KRUD��SUHYLVWD!�>Ĺ@HVSHUDGD��DJRUD>Ĺ@��R�WHUUHLUR��DJRUD!�HUD�XPD�IHLUD�IUDQFD



COMENTÁRIOS

Nota 1:�QmR�SUHYLVWD�QR�PV���¿FRX�³SRXVD�D�FDUJD�QR�FKmR´�

Nota 6:�MXQomR�GH�VtODEDV�VHSDUDGDV�SRU�PHLR�GH�XP�VLQDO�

 

Nota 7:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���¿FRX�³ODUJR�GH�VREUD�SDUD´��

Nota 9:�QmR�SUHYLVWD�QR�PV���¿FRX�³VHP�>FXLGDU�GH@�YHU�TXH�HVTXDGUDV�VmR´�

Nota 10:�H[FOXVmR�GH�XP�WUHFKR�LQWHLUR�VREUH�R�FLJDUUR�p�FRQVRDQWH�jV�LQWHUYHQo}HV�GD�QRWD���
(linha 5). 

Nota 11:�QmR�SUHYLVWR�QR�PV���¿FRX�³DFROLWDGRV�>SHORV�VHXV@�GHVFDUUHJDGRUHV´�

Nota 14:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³DVVLP�>VH@�PRVWUDQGR´�

Nota 15 e 16:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³>TXDQGR@�D�FKXYD�H�DV�FLUFXQVWkQFLDV�>DMXGHP@´�

Nota 19:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³>RIHJDQGR@��DMXGDYD�R�PRWRULVWD�D�>LoDU@�D�PDOD�JUDQGH´�

Nota 21:�QmR�SUHY��QR�PV��¿FRX�³VHQmR�HUDP�>EHP@�FDSD]HV´�

Nota 22:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³DJRUD�KDYLD�QR�WHUUHLUR�IHLUD�IUDQFD´�

Linha 28
Nota 23:�WRUQDUD�VH�EDQDO�D�VDWLVIDomR��GHVWD!�>Ĺ@GD>Ĺ@�QHFHVVLGDGH�
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B6



TRANSCRIÇÃO A6 + B6

Linha 8
Nota 1:�RX�UHGRQGR�WHULD�FDtGR��HVWH!�>Ĺ@R�GRQR�GHVWH�>Ĺ@�IXOPLQDGR
Nota 2:�4XHU�UHWULEXLU�D>Ĺ@H[FHVVLYD>Ĺ@�JHQHURVLGDGH�

Linha 9
Nota 3:�DR�PHQRV�QmR�¿FDU��D�GHYHU!�>Ĺ@HP�GtYLGD�GH>Ĺ@�SDODYUDV�

Linha 10
Nota 4:�MXQWD�DV�DRV�DJUDGHFLPHQWR�TXH�QmR�OKH�RXYLUDP

Linha 12
Nota 5:�R�'mR�p��HVWH!�>Ĺ@DTXHOH>Ĺ@�PDLV�SHUWR

Linha 13
Nota 6:�DWp�SRGLDP�WURFDU�OKHV�RV�QRPHV�

Linha 15
Nota 7: as mesmas bandeiras molhadas como trapos
Nota 8:�VDOYR�VHMD�H�VHP�>Ĺ@TXHUHU>Ĺ@�DR�UHVSHLWR�IDOWDU

Linha 16
Nota 9: acaso tornaremos a saber dele 

Linha 20
1ota 10:�WmR�DGHTXDGD�j��RFDVLmR!�>Ĺ@FLUFXQVWkQFLD>Ĺ@�H�DR�OXJDU�

Linha 21: 
Nota 11:�QR�5LR�GH�-DQHLUR��IRVVH!�>Ĺ@WLYHVVH�VLGR>Ĺ@�H�SXGHVVH�FRQWLQXDU�

Linha 23
Nota 12:��H!�>Ĺ@DJRUD>Ĺ@�PDO�GHVHPEDUFRX�>Ĺ@H>Ĺ@�ORJR�Yr�TXH�QmR

Linha 25
Nota 13: p<†>ior seria

Linha 26
Nota 14:�MXOJRX�TXH�R�SDVVDJHLUR�QmR��WLQKD�RXYLGR!�>Ĺ@RXYLUD�>Ĺ@�

Linha 27
Nota 15: ainda vaga, suspensiva

Linha 28
Nota 16:�VRXEH�R�>Ĺ@YLDMDQWH>Ĺ@�R�TXH�TXHULD��

Linha 29
Nota 17:�FRP��WDQWD!�>Ĺ@WmR�¿UPH>Ĺ@�FRQYLFomR�

 



COMENTÁRIOS

Nota 4:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³MXQWD�DV�DRV�DJUDGHFLPHQWR>V@�TXH�QmR�OKH�>RXYHP@´��FRUULJ-
LQGR�DVVLP�D�FRQFRUGkQFLD�

Nota 7:�QmR�SUHY��QR�PV���³PHVPDV´�IRL�VXSULPLGD�QD�SUtQFLSH��³DV��PHVPDV!�EDQGHLUDV´�

Nota 8:�QmR�SUHY��QR�PV���³TXHUHU´�HQWURX�GHSRLV�GH�³UHVSHLWR´��³VHP�>DR�UHVSHLWR@ļ>TXHUHU@�
faltar”.

Nota 9:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³DFDVR�WRUQDUHPRV�D�>WHU�QRWtFLDV@�GHOH´�

Nota 13: 
 

Nota 15:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³DLQGD�>LUUHVROXWD@��VXVSHQVLYD´�
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TRANSCRIÇÃO A7 + B7

Linha 1
Nota 1:�3HUWR�GR�ULR�Vy�>Ĺ@VH�IRU>Ĺ@�R�%UDJDQoD�

Linha 3
Nota 2:�PDV�>VHL�RQGH�p@ļ>D�UXD@

Linha 4
Nota 3: pelo sotaque julguei que fosse brasileiro

Linha 6
Nota 4:�YDL�HQFRQWUDU�>SRU�Fi@ļ>JUDQGHV�PXGDQoDV@

Linha 10
Nota 5:�QHP�DGPLUD��VHPSUH��IRUDP!�>Ĺ@WLQKDP�VLGR>Ĺ@�GH]DVVHLV�DQRV�D�FUHVFHU

Linha 12
Nota 6:�DSRXFDYD�D�GLPHQVmR�GRV��WURQFRV!�>Ĺ@UHQTXHV>Ĺ@�

Linha 13
Nota 7:�$�FKXYD�UDUHDUD���VRPHQWH!�>Ĺ@Vy>Ĺ@�DOJXPDV�GLVSHUVDV�JRWDV�>Ĺ@FDtDP�>Ĺ@��

Linha 14
Nota 8:�QmR�VH��DEULD!�>Ĺ@DEULUD>Ĺ@�QHP�XPD�IULQFKD�GH�D]XO

Linha 15
Nota 9:�>Ĺ@XPDV�GDV�RXWUDV>Ĺ@��ID]HP�XP�H[WHQVtVVLPR�

Linha 16
Nota 10:�>Ĺ@e�XP�GLO~YLR�>Ĺ@��Ki!�>Ĺ@+i>Ĺ@�GRLV�PHVHV�TXH�>R�FpX@ļ>DQGD@�D�GHVID]HU�VH�

Linha 20
Nota 11: sar<g>e<j>as ¬– sar/j\e/t\as

Linha 21
Nota 12:�H�OX]HV�YLVFRVDV
Nota 13:�D��WULVWH]D�HVW~SLGD!�>Ĺ@LPDJHP�WDFLWXUQD>Ĺ@�GH�XP�FRSR�VXMR

Linha 23
Nota 14: que esconde a cidade

Linha 24
Nota 15:�FRPR�VH�DQGDVVH��D!�>Ĺ@j>Ĺ@�SURFXUD�U!�>Ĺ@GH>Ĺ@�XPD�EUHFKD��>Ĺ@GH>Ĺ@�XP�SRVWLJR��>Ĺ@GH>Ĺ@�
uma porta

Linha 25
Nota 16: a entrada para o labirinto interior
Nota 17:�3DVVD��OHQWDPHQWH!�>Ĺ@GHYDJDU>Ĺ@�R�FRPERLR�

Linha 26
Nota 18:��D�WUDYDU�!�>Ĺ@WUDYDQGR>Ĺ@�SUHJXLoRVR�
Nota 19:�DLQGD��WUD]LD!�>Ĺ@YLQKD�FRP>Ĺ@�YHORFLGDGH�TXH�GDULD�SDUD�XOWUDSDVVDU

 



COMENTÁRIOS

Nota 3:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³SHOR�VRWDTXH�>SHQVHL@�TXH�IRVVH�EUDVLOHLUR´�

Nota 7:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³DOJXPDV�>JRWDV@ļ>GLVSHUVDV@�FDtDP´�

Nota 8:�PDQXWHQomR�GR�SUHWpULWR�PDLV�TXH�SHUIHLWR��D�H[HPSOR�GD�QRWD���QHVWD�SiJLQD�GR�PV�

Nota 10:�HPERUD�SUHY��QR�PV���QD�SUtQFLSH�QmR�IRL�HIHWXDGD�D�LQYHUVmR�HQWUH�>R�FpX@�H�>DQGD@�

Nota 11:�FRUUHomR�RUWRJUi¿FD�GD�SDODYUD�³VDUMHWD´�XVDQGR�D�SUySULD�PiTXLQD�GH�HVFUHYHU�SDUD�
sobrepor as letras <g> /j\ e <j> /t\. 

Nota 12:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³>DV@�OX]HV�YLVFRVDV´�

Nota 14:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³TXH�>RFXOWD@�D�FLGDGH´�

Nota 15:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³j�SURFXUD�>GXPD@�EUHFKD��>GXP@�SRVWLJR��>GXPD@�SRUWD´��
RSWDQGR�SHOD�FRQWUDomR�HQWUH�³GH´�H�³XP�XPD´�

Nota 16:�QmR�SUHY��QR�PV���HOLPLQRX�VH�³LQWHULRU´��¿FDQGR�DSHQDV�³D�HQWUDGD�SDUD�R�ODELULQWR´�

Nota 19:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³YHORFLGDGH�>EDVWDQWH@�SDUD�XOWUDSDVVDU´�
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TRANSCRIÇÃO A8 + B8

Linha 1
Nota 1:��j�SRUWD!�QmR�SRVVR�HVSHUDU�>Ĺ@PHVPR�j�SRUWD>Ĺ@�SRU�FDXVD�GRV�

Linha 3
Nota 2:�H[HPSOR�FRPHUFLDO�GH�VDXGDGHV�PRQiUTXLFDV��SRUWXJXHVDV!�>Ļ@HP�WHPSR�GH�UHS~EOLFD�>Ļ@�>Ĺ@
RX�UHPDQHVFHQWH�GR�~OWLPR�UHLQDGR�>Ĺ@�
Nota 3:��>Ĺ@TXDO�LGRODWULD>Ĺ@!�DTXL�GLVIDUoDGR

Linha 5
Nota 4:�GHEDWHU��HVWD!�>Ĺ@D>Ĺ@�TXHVWmR�

Linha 7
Nota 5: com quarto ou sem ele
Nota 6:��Wi�[L!��Wi[L?

Linha 10
Nota 7:�EHQV��!��Mi!��-i?�LD�YHQFHQGR

Linha 16
Nota 8: em tempos teria sido sineta

Linha 17
Nota 9: progresso e <†> as suas melhorias
Nota 10: lanço de escadas empinado

Linha 19
Nota 11:�XP�JOR>Ĺ@ER>Ĺ@�GH�YLGUR

Linha 20
Nota 12: um <pagem> /pajem\ 
Nota 13:�VH�D�H[SUHVVmR�VLJQL¿FD�DOJXPD�FRLVD��VH�QmR�p�UHGXQGDQWH

Linha 21
Nota 14: um <pagem> /pajem\ 

Linha 22
Nota 15:�SDUD�LVVR�p�TXH�HOHV�VmR��SDJHQV!��SDMHQV?�
Nota 16:�PDLV��H[SOLFDGDPHQWH!�>Ĺ@FRQYLQFHQWH>Ĺ@�

Linha 23
Nota 17:�VHULD��GL]HU!�>Ĺ@WHU�GLWR��>Ĺ@
Nota 18: Um <pagem> /pajem\ <t>rajado de <pagem> /pagem\ 
Nota 19: pelo talhado das roupas

Linha 24
Nota 20:�2�YLDMDQWH��VXELX!�>Ĺ@WUHSRX>Ĺ@�RV��LQFRQWiYHLV!�>Ĺ@LQWpUPLQRV>Ĺ@�GHJUDXV�

Linha 26
Nota 21:�R�TXH�>Ĺ@OKH>Ĺ@�YDOHX

Linha 27
Nota 22: ter aparecido lá em cima um homem

Linha 28
Nota 23:�PDV��p�HVVH!�>Ĺ@DVVLP�SRGH�VHU�WUDGX]LGR>Ĺ@�R�VHX�PRGR�GH�ROKDU�
Nota 24: e debruçar-se do alto patamar

Linha 29



Nota 25:�D��TXHUHU�VDEHU!�>Ĺ@LQGDJDU>Ĺ@�TXH�ERQV�YHQWRV
Nota 26:�HVWH�K�V!VSHGH�±�K�y?VSHGH

 

COMENTÁRIOS

Nota 2:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�TXDVH�LJXDO��³H[HPSOR�FRPHUFLDO�GH�VDXGDGHV�PRQiUTXLFDV�HP�
tempo de república, ou [remanescência] do último reinado”

Nota 3:�LQRYDomR�QD�HQWUHOLQKD�VXSHULRU�³TXDO�LGRODWULD´�IRL�GHVFDUWDGD��QmR�FRQVWDQGR�QD�
SUtQFLSH��

 

Nota 5:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³FRP�TXDUWR�RX�>DLQGD@�VHP�HOH´

Nota 6: 

 

Nota 8:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³HP�WHPSRV�WHULD�>KDYLGR@�VLQHWD´

Nota 10:�VHP�SUHY��QR�PV���¿FRX�³ODQoR�GH�>HVFDGD@�HPSLQDGR´

Nota 13:�VHP�SUHY��QR�PV���¿FRX�³VH�D�H[SUHVVmR�JDQKD�FRP�D�UHSHWLomR�DOJXPD�FRLVD��VH�QmR�
p�SOHRQiVWLFD´

Nota 14: ver nota 12 (linha 20)

Nota 15:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³SDUD�LVVR�p�TXH��HOHV!�VmR�SDMHQV´�>YHU�QRWDV�����OLQKD�����H�
14 (linha 21)]

Nota 16:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³PDLV�>H[SOLFDWLYR@�VHULD´

Nota 18: ver notas 12 (linha 20), 14 (21) e 15 (22). 

Nota 19:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³SHOR�>WDOKH@�GDV�URXSDV´

Nota 22:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³WHU�DSDUHFLGR�>QR�DOWR@�XP�KRPHP´

Nota 24:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³H�GHEUXoDU�VH�GR�>DOFDQGRUDGR@�SDWDPDU´
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TRANSCRIÇÃO A9 + B9

Linha 1
Nota 1:�QmR�FKHJD�SDUD�PDLV�R�I{OHJR

Linha 2
Nota 2:�H�R�VRUULVR�>Ĺ@DJRUD>Ĺ@�p�GH�TXHP

Linha 3
Nota 3:��VH!�>Ĺ@SHGH>Ĺ@�GHVFXOSD

Linha 5
Nota 4:�HVWH�>Ĺ@DTXL>Ĺ@�QmR�VHUYH��

Linha 7
Nota 5:�WUDVHLUDV��>Ĺ@HVWHV�HVWmR�RFXSDGRV�>Ĺ@�*RVWDYD�HUD�GH�XP�TXDUWR�
Nota 6: donde pudesse

Linha 9
Nota 7:�$�SRUWD�¿FDYD��QR�¿P!�>Ĺ@DR�IXQGR>Ĺ@�GR�FRUUHGRU
Nota 8: esm<l>/a\ltada

Linha 10
Nota 9:�QmR�IRVVH�LVWR�XP��GLVFUHWR!�>Ĺ@GLVFUHWR>Ĺ@�TXDUWR�GH�KRWHO

Linha 11
Nota 10:�R�Q~PHUR��GHVWD!�>Ĺ@GD>Ĺ@�SRUWD

Linha 12
Nota 11:�SRGHULD�FKDPDU�VH�-DFLQWR�H��WHU�XPD!�>Ĺ@VHU�GRQR�GXPD>Ĺ@�TXLQWD�HP�7RUPHV

Linha 14
Nota 12:�p�Vy��QR!�>Ĺ@QLVVR>Ĺ@�TXH�VH�SDUHFHP

Linha 16
Nota 13:�XP�DPSOR�YmR��>Ĺ@HP�DUFR�>Ĺ@�DOL�R�OXJDU�GH�GRUPLU

Linhas 16-17
Nota 14:�DOFRYD�VH�OKH��FKDPRX!�>Ĺ@FKDPDULD>Ĺ@�QRXWURV�WHPSRV

Linha 17
Nota 15:�R�OXJDU�GH�HVWDU��>Ĺ@QR�FRQMXQWR>Ĺ@�XP�DSRVHQWR��TXH�HUD!�FRPR�XPD�FDVD�GH�KDELWDomR�

Linha 19
Nota 16:�2�YLDMDQWH�RXYLX�R�>UDQJLGR@ļ>DOWR@�

Linha 22
Nota 17: <medode> /medo de\

Linha 23
Nota 18:�YR]�H�DXWRULGDGH�GH�TXHP�R�>Ĺ@��>Ĺ@�p

Linhas 23-24
Nota 19:�PDV��EODQGt�!�>Ĺ@EODQGLFLRVRV>Ĺ@�FRPR�FRQYpP�>Ĺ@DR�QHJyFLR�GH>Ĺ@�DOXJDGRU

Linha 25
Nota 20: de uns assuntos

Linha 26
Nota 21:�e��XP!�>Ĺ@R>Ĺ@�GLiORJR�FRUUHQWH



COMENTÁRIOS

Nota 1:�QmR�SUHY��QR�PV���KRXYH�LQYHUVmR��³QmR�FKHJD�>R�I{OHJR@�>SDUD�PDLV@´�

Nota 6:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³GH�RQGH�SXGHVVH´��9HU�QRWD����GH�$��%���

Nota 7:�SRVVtYHLV�YDULDQWHV��³>DR�¿P�GR@�RX�>DR�IXQGR@�GR�FRUUHGRU´"�1D�SUtQFLSH�¿FRX�³DR�¿P�
do corredor”.

 

Nota 9:�DR�TXH�SDUHFH��R�DXWRU�ULVFRX�³GLVFUHWR´�PDV��QD�KRUD�GH�JUDIDU�D�YDULDQWH�QD�HQWUH-
OLQKD�VXSHULRU��YROWRX�DWUiV�H�PDQWHYH�³GLVFUHWR´��JUDIDQGR�QRYDPHQWH�R�WHUPR�j�PmR��1R�PV���
SRUpP��¿FRX�³XP�>UHFDWDGR@�TXDUWR�GH�KRWHO´��

Nota 11:�YHU�QRWD���GHVWD�SiJLQD��H�D�QRWD����GH�$��%���VREUH�SDGUmR�GH�FRQWUDo}HV�³GH���
uma”.

Nota 16:�QmR�SUHY��QR�PV���DSHVDU�GD�LQYHUVmR�LQGLFDGD��HOD�QmR�p�HIHWXDGD�QD�SUtQFLSH��(P�
YH]�GLVVR��WURFD�VH�³DOWR´�SRU�³iVSHUR´��³RXYLX�R�UDQJLGR�>iVSHUR@´�

Nota 18: SULPHLUD�RFRUUrQFLD�GH�QXPHUDomR�GHVFRQKHFLGD��³�� �́���LQGtFLR�GH�XPD�SDJLQDomR�
GLIHUHQWH�H�TXH��DR�TXH�WXGR�LQGLFD��QmR�FRUUHVSRQGH�j�SDJLQDomR�GD�HGLomR�SUtQFLSH���

 

Nota 19:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³PDV�>EODQGLFLRVR@�FRPR�>FRPSHWH@�DR�QHJyFLR�GH�DOXJDGRU´�

Nota 20:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³GH�>DOJXQV@�DVVXQWRV´�

Nota 23:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³PDV�QHVWH�>GH�DJRUD@�>Ki@�XP�HOHPHQWR�GH�IDOVLGDGH´�

Nota 22:�FRQYHUVD�VHPSUH�LJXDO��QHVWHV!�>Ĺ@HP>Ĺ@�FDVRV�>Ĺ@DVVLP�>Ĺ@�PDV�

Linha 27
Nota 23:�>Ĺ@QHVWH>Ĺ@�FRQWpP�>Ĺ@�VH>Ĺ@�XP�HOHPHQWR�GH�IDOVLGDGH

Linha 28
Nota 24:�QHQKXP�DVVXQWR�>Ĺ@TXH�HVVH�QRPH�PHUHoD�>Ĺ@�GLVVH�XPD�PHQWLUD
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TRANSCRIÇÃO A10 + B10

Linha 1
Nota 1:�GRV�UHFDGRV�H�>Ĺ@KRPHP�GRV>Ĺ@�FDUUHJRV�

Linha 5
Nota 2:�GHVFRQ¿DQoD�PDO��HPSUHJDGD!�>Ĺ@HQFDPLQKDGD�>Ĺ@�

Linha 6
Nota 3:�PRWRULVWD�p�>KRQHVWD@ļ>SHVVRD@�
Nota 4:�TXH�OKH�SDJXHP��R!��D?��GHYLGR!�>Ĺ@FRQWD�>Ĺ@

Linha 6-7
Nota 5:�PDLV�D�JRUMHWD��GR!�>Ĺ@TXH�p>Ĺ@�FRVWXPH�

Linha 7
Nota 6:�1mR�>Ĺ@YDL>Ĺ@�WHU�i!�D�VRUWH�GR�EDJDJHLUR�

Linha 7-8
Nota 7:�KRMH�QmR�KDYHUi�RXWUD�GLVWULEXLomR�GH�SHSLWDV�

Linha 9
Nota 8:�QmR��p!�TXH�D�JHQHURVLGDGH�>Ĺ@QRV>Ĺ@�FDQVH�

Linha 10
Nota 9:�H�RVWHQWDomR�p��GHIHLWR�!�>Ĺ@LQVXOWR�DRV�SREUHV��$>Ĺ@�PDOD�SHVD�>Ĺ@PXLWR>Ĺ@�PDLV�TXH�R�PHX�

Linha 11
Nota 10:�H�TXDQGR�HOD��DWLQJH!�>Ĺ@DOFDQoD>Ĺ@�R�SDWDPDU

Linha 15
Nota 11: e pensando aquelas primeiras palavras
 
Linha 18
Nota 12: an<†>r – an/da\r

Linha 19-20
Nota 13:�H�HQWUHWDQWR�R�KyVSHGH�WRUQRX�D�HQWUDU�QD�UHFHSomR�

Linha 21
Nota 14:�H�QR�OLYUR�GDV�HQWUDGDV�HVFUHYH�D�UHVSHLWR�GH�VL�PHVPR�R�TXH�p

Linha 22
Nota 15:�QHFHVViULR�>Ĺ@��>Ĺ@�SDUD�TXH�¿TXH

Linha 22-23
Nota 16:�QD�VXFHVVmR�GR�ULVFDGR�H�SDXWDGR�GD�SiJLQD�

Linha 24
Nota 17:�HVWDGR�FLYLO�VROWHL>Ĺ@UR>Ĺ@��SUR¿VVmR�PpGLFR

Linha 26-27
Nota 18:�WRGR�R�DLQGD�RFXOWR�VH�FRQWpP�QHVWD�OLQKD�PDQXVFULWD�
 
Linha 27
Nota 19:�DJRUD��D�TXHVWmR!�>Ĺ@R�SUREOHPD>Ĺ@�p�GHVFREULU�R

Linha 28
Nota 20:�UHVWR�>Ĺ@�DSHQDV�>Ĺ@�(�R�JHUHQWH�



COMENTÁRIOS

Nota 4:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³TXH�OKH�SDJXHP�>R�TXH�R�FRQWDGRU�PDUFD@´�

Nota 5:�DSHVDU�GD�HPHQGD�SUHY��QR�PV���FRQWLQRX�QD�SUtQFLSH�FRPR�³PDLV�D�JRUMHWD�>GR@�FRV-
tume”.

Nota 7:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³QmR�KDYHUi�RXWUDV�GLVWULEXLo}HV�GH�SHSLWDV´�

Nota 9:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³$�PDOD�SHVD�PXLWR�PDLV�>GR@�TXH�R�PHX´�

Nota 11:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³H�SHQVDQGR�>GHOD@�DTXHODV�SULPHLUDV�SDODYUDV´�

Nota 13:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³H�>HQTXDQWR�HOH�VREH�WRUQRX�R�KyVSHGH@�D�HQWUDU�QD�UHFHS-
omR´�

Nota 14:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³H�>HVFUHYH@�QR�OLYUR�GDV�HQWUDGDV>�@�D�UHVSHLWR�GH�VL�PHVPR>�@�
R�TXH�p´�

Nota 15:�QXPHUDomR�GHVFRQKHFLGD��³��´���YHU�QRWD����HP�$��%���

Nota 16:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³QD�>TXDGUtFXOD@�GR�ULVFDGR�H�SDXWDGR�GD�SiJLQD´�

Nota 18:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³>WXGR�R�TXH�p@�RFXOWR�VH�FRQWpP�QHVWD�OLQKD�PDQXVFULWD´�
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TRANSCRIÇÃO A11 + B11

Linha 1
Nota 1:�¿FRX�D�VDEHU�WXGR�
Nota 2:�D�VHU�XPD�YpQLD�

Linha 2
Nota 3: apenas um selo

Linha 3
Nota 4:�H�LVWR�HVWi�SHGLQGR�XPD�UHWULEXLomR�

Linha 4
Nota 5:�VRX�R�UHVSRQViYHO��SRU�HVWH!�>Ĺ@SHOR>Ĺ@�KRWHO�

Linha 5
Nota 6: de alguma coisa
Nota 7:�Vy�WHP�TXH�GL]HU�
Nota 8:�$�TXH�KRUDV�p�R�MDQWDU

Linha 6
Nota 9:�HVSHUR�TXH�JRVWH�GD�QRVVD�FR]LQKD�

Linha 6-7
Nota 10:�WDPEpP�WHPRV�SUDWRV�IUDQFHVHV

Linha 10
Nota 11: ainda dentro do quarto, de porta aberta.

Linha 12
Nota 12:�LULD�DSURQWDU�D�PmR�VHUYLoDO��WDPEpP�LPSHUDWLYD���

Linha 13
Nota 13:�H�HQTXDQWR�DYDQoDYD�QRWRX��DQWHV�QmR�VH�DSHUFHEHUD

Linha 15
Nota 14:�FRPR�VH�IRVVH�XPD�TXHVWmR�LPSRUWDQWH�TXH�QmR�GHYHULD�HVTXHFHU

Linha 16
Nota 15: gorje<j>a – gorje/t\a

Linha 18
Nota 16: tanto que disse

Linha 21
Nota 17:�HVWXGR>Ĺ@V>Ĺ@�
Nota 18:�$�3LPHQWD�Vy�>Ĺ@��>Ĺ@�OKH�GRtD�

Linha 22-23
Nota 19:�GXPD�GDV�WUDYHVVDV�GH�UHIRUoR�GD�PDOD�>Ĺ@��QHP�SDUHFH�KRPHP�FRP�WDQWD�H[SHULrQFLD�GH�
FDUUHJDU�>Ĺ@�

Linha 24-25
Nota 20:�>Ĺ@LUi>Ĺ@�DTXL��LUi!�YLYHU�QmR�VDEH�SRU�TXDQWRV�GLDV�

Linha 25
Nota 21:�WDOYH�DOXJXH�FDVD�H�LQVWDOH�FRQVXOWyULR�

Linha 26
Nota 22:�SRU�DJRUD�EDVWD>Ĺ@Ui>Ĺ@�R�KRWHO



COMENTÁRIOS

Nota 1:�QmR�SUHY��QR�PV���³¿FRX�D�VDEHU�LVWR�H�DTXLOR´

Nota 2:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³D�VHU�YpQLD´�

Nota 3:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³XP�VHOR´

Nota 4:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³R�TXH�UHTXHU�XPD�LPHGLDWD�UHWULEXLomR´

Nota 5:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³VRX�R�UHVSRQViYHO�>GR@�KRWHO��>R�JHUHQWH�@´

Nota 6:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³GH�>TXDOTXHU@�FRLVD´

Nota 7:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³Vy�WHP�TXH�>PH@�GL]HU´

Nota 8:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³$�TXH�KRUDV�>VH�VHUYH@�R�MDQWDU´

Nota 9:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³HVSHUR�TXH�D�QRVVD�FR]LQKD�OKH�Gr�VDWLVIDomR´

Nota 10:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³>WHPRV@�>WDPEpP@�SUDWRV�IUDQFHVHV´

Nota 11:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³>GR�ODGR�GH@�GHQWUR�GR�TXDUWR��>FRP�D@�SRUWD�DEHUWD´

Nota 12:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³LULD�>DYDQoDU@�D�PmR�VHUYLoDO��>PDV@�WDPEpP�LPSHUDWLYD´

Nota 13:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³H�HQTXDQWR�>FDPLQKDYD@�QRWRX��>QmR�VH�DSHUFHEHUD@�>DQWHV@´

Nota 14:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³FRPR�>VH�WUDWDVVH�GH@�XPD�>LPSRUWDQWH@�>TXHVWmR@´

Nota 16:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³WDQWR�>DVVLP@�TXH�GLVVH´

Nota 18:�QXPHUDomR��YHU�QRWD�����$���%����H�QRWD�����$��%����

Nota 20:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³>p@�DTXL�>TXH@�LUi�YLYHU�QmR�VDEH�SRU�TXDQWRV�GLDV´

Nota 21:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³WDOYH]�>YHQKD�D�DOXJDU@�FDVD�H�>LQVWDODU@�FRQVXOWyULR´

Nota 22:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�³SRU�DJRUD�R�>KRWHO@�>EDVWDUi@´

Nota 24:�QmR�SUHY��QR�PV���¿FRX�VHP�YtUJXOD��³7mR�WDUGH�Mi�´

Linha 27
Nota 23:�GH�WUkQVLWR�>Ĺ@H>Ĺ@��GH!�YLGD�VXVSHQVD

Linha 29
Nota 24:�7mR�WDUGH��Mi��
Nota 25:�R�TXH�GHOH�UHVWD��HVWi!�>Ĺ@SDLUD>Ĺ@�ORQJH�VREUH�R
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TRANSCRIÇÃO A12 + B12

Linha 1
Nota 1: ainda há poucas horas navegava

Linha 2
Nota 2: está aonde o seu braço chega 

Linha 4
Nota 3: das máquinas <a> do vapor 

Linha 5-6
Nota 4: agora uns passos recatados no corredor 

Linha 11
Nota 5:�YmR�¿FDQGR�FKHLURV

Linha 13-14
Nota 6:�¿FD�R�VHX�SUySULR�KDOR�GH�PXOKHUHV�

Linha 19
Nota 7:�SDUD�RV�JDYHW�}?HV�GD�FyPRGD�

Linha 20
Nota 8:�D�PDOD�SUH�F!D�±�SUH�W?D�GH�PpGLFR�
Nota 9: num fundo escuro de ar<l>ário ¬– ar/m\ário

Linha 20-21
Nota 10:�H�>ĸ@��>ĸ@�RV�OLYURV�QXPD�SUDWHOHLUD

Linha 21
Nota 11:�RV�SRXFRV�TXH��TXLVHUD�WUD]HU!�>Ĺ@WURX[HUD�>Ĺ@�

Linha 23
Nota 12:�GH�SRUWXJXHVHV�QHP�GH]HQD

Linha 24
Nota 13:�H�QR�PHLR�GHOHV��HQFRQWUDYD!�>Ĺ@HQFRQWURX>Ĺ@�DJRUD�XP�TXH

Linha 25
Nota 14: desembarque[. A] estas 

Linha 26
Nota 15:�JURVVDV�>Ĺ@H�JUDYRVDV>Ĺ@�DFXVDo}HV�

 



COMENTÁRIOS

Nota 1:�QmR�SUHY��QR�PV���³DLQGD�Ki�>WmR@�SRXFDV�KRUDV�QDYHJDYD´�

Nota 2:�QmR�SUHY��QR�PV���³HVWi�DRQGH�R�VHX�EUDoR�>DOFDQoD@´�

Nota 3: sugere que se trata de uma emenda imediata, usando a máquina e a caneta para 
ULVFDU�D�SUHSRVLomR��DXVrQFLD�GH�HPHQGD�PDQXVFULWD�QD�HQWUHOLQKD�VXSHULRU�

Nota 4:�QmR�SUHY��QR�PV���³DJRUD�XQV�SDVVRV�>FDXWHORVRV@�QR�FRUUHGRU´��9HU�QRWD���GH�$��%���

Nota 5:�QmR�SUHY��QR�PV���³YmR>�OKH@�¿FDQGR�FKHLURV´�

Nota 6:�QmR�SUHY��QR�PV���³¿FD�>WDPEpP@�R�VHX�SUySULR�KDOR�GH�PXOKHUHV´�

Nota 10:�QXPHUDomR�GHVFRQKHFLGD��³��´���YHU�DV�QRWDV�����$���%���������$��%���H�����$���
%�����$R�TXH�WXGR�LQGLFD��GHOLPLWD�SDJLQDomR�GLIHUHQWH�GD�DSUHVHQWDGD�SHOR�PV��H�SHOD�SUtQFL-
pe. 

Nota 11:�QmR�SUHY��QR�PV���³>HVWHV@�SRXFRV�TXH�WURX[HUD�>FRQVLJR@´�

Nota 12:�QmR�SUHY��QR�PV���³GH�SRUWXJXHVHV�>QmR�FKHJDYD�D�XPD@�GH]HQD´�

Nota 13:�HPHQGD�GR�PV��QmR�IRL�DFDWDGD��³H�QR�PHLR�GHOHV�>HQFRQWUDYD@�DJRUD´��
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TRANSCRIÇÃO A13 + B13

Linha 1
Nota 1:�S{V�R�OLYUR�QD�PHVD�GH�FDEHFHLUD�

Linha 1-2
Nota 2: para acabar de o ler

Linha 2
Nota 3:�p�VHX�WtWXOR�7KH��W!�7?KH��J!�*?RG�RI�WKH��O!�/?DELULQWK��

Linha 3
Nota 4:�LUODQGrV�>Ĺ@WDPEpP>Ĺ@�SRU�QmR�VLQJXODU�FRLQFLGrQFLD�

Linha 4
Nota 5:�p�VL>Ĺ@Q>Ĺ@JXODU��SRLV�VHP

Linha 6
Nota 6:�SRUTXH�DOJXpP�R�HQFRQWURX�

Linha 12
Nota 7:��RV!�>Ĺ@WRGRV>Ĺ@�WUrV�F~PSOLFHV�

Linha 13
Nota 8: em verdade vos digo 

Linha 14
Nota 9:�GD�KLVWyULD�TXH�HVWi�OHQGR

Linha 16
Nota 10: estas <com> folhas escritas com versos

Linha 18
Nota 11:�FRPR�GHSRLV�OKH�FKDPDUDP�HQTXDQWR�QmR��ID]LDP!�>Ĺ@¿]HVVHP>Ĺ@�RXWUD�

Linha 19
Nota 12: plá<t>idas – plá/c\idas 
Nota 13:�VH�>Ĺ@��>Ĺ@�QR�SHUGr�ODV�

Linha 22
Nota 14:�FDGD�OLQKD��H!�>Ĺ@OHYD>Ĺ@�VHX�YHUVR��

Linha 24
Nota 15:�H��HVWD!�>Ĺ@D>Ĺ@�GH�WRGDV�PDLV�UHFHQWH�IROKD
Nota 16: tem <a> data  

Linha 26
Nota 17:�DLQGD�IROKD��QRYD!�>Ĺ@GH�SRXFR�WHPSR>Ĺ@�
Nota 18: in<l>meros – in/ú\meros 
Nota 19: pen<t>o – pen/s\o 

Linha 28-29
Nota 20:�p�FRPR�VH�DFDEDVVH��SDUD�DOpP�GH�SHQVDU��RX!�>Ĺ@H>Ĺ@�VHQWLU�QmR�Ki�PDLV�QDGD�

 



COMENTÁRIOS

Nota 1:�QmR�SUHY��QR�PV���³PHVD�GH�FDEHFHLUD´�

Nota 2:�QmR�SUHY��QR�PV���³SDUD�>R@�DFDEDU�GH�OHU´�

Nota 4:�YtUJXOD�QmR�SUHY��QR�PV���³LUODQGrV�WDPEpP>�@�SRU�QmR�VLQJXODU�FRLQFLGrQFLD�´�

Nota 5:�QmR�SUHY��QR�PV���³p�>VLQJXODUtVVLPR@��SRLV�VHP´�

Nota 6:�QmR�SUHY��QR�PV���³SRUTXH�DOJXpP�R�>DFKRX@´�

Nota 8:�QmR�SUHY��QR�PV���³HP�YHUGDGH�YRV�>GLUHL@´��

Nota 9:�QmR�SUHY��QR�PV���³GD�KLVWyULD�TXH�>HVWLYHU@�OHQGR´�

Nota 10:�VXJHUH�TXH�IRL�XPD�HPHQGD�PHGLDWD��GH�UHYLVmR��

Nota 11:�QmR�SUHY��QR�PV���³FRPR�GHSRLV�>SDVVDUDP�D�FKDPDU�OKH@�HQTXDQWR�QmR�ID]LDP�
outra”.

Nota 13:�QXPHUDomR�GHVFRQKHFLGD��³��´���YHU�QRWDV�����$���%���������$��%��������$���%����H�
����$���%�����$R�TXH�WXGR�LQGLFD��GHOLPLWD�SDJLQDomR�GLIHUHQWH�GD�DSUHVHQWDGD�SHOR�PV��H�SHOD�
SUtQFLSH��

Nota 14:�QmR�SUHY��QR�PV���³FDGD�OLQKD�OHYD�VHX�YHUVR�>REHGLHQWH@´�
 
Nota 15:�LQYHUVmR�QmR�SUHY��QR�PV���³H�D�>IROKD@�>PDLV�UHFHQWH@�>GH�WRGDV@´�

Nota 20:�LQVHUomR�QmR�SUHY��QR�PV���³p�FRPR�VH�DFDEDVVH��>XPD�YH]�TXH@�SDUD�DOpP�GH�SHQVDU�
H�VHQWLU�QmR�Ki�PDLV�QDGD´�
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TRANSCRIÇÃO A14 + B14

Linha 1
Nota 1: pensando agora o que penso

Linha 5
Nota 2:�TXH�SHQVDPHQWRV�H�VHQVDo}HV�QmR�SDUWLOKR�SRU�Vy�PH�SHUWHQFHUHP�

Linha 8-9
Nota 3:�H�S{V�D�FRUUHU�D�iJXD�TXHQWH�SDUD��WRPDU�EDQKR!�>Ĺ@VH�ODYDU�>Ĺ@�

Linha 11
Nota 4:�UHFHSo��!R�±�UHFHSo�m?R

Linha 12-13
Nota 5:�OHYDQWDQGR�R�ELJRGH�VREUH�RV�GHQWHV��PDO�ODYDGRV�!�>Ĺ@SRXFR�OLPSRV�>Ĺ@

Linha 15
Nota 6: <†>eminiscências – /r\eminiscências

Linha 16
Nota 7:�GLJQL¿FDQ��!�±�GLJQL¿FDQ�GR?

Linha 17
Nota 8: ma<t><i>re – ma/î\/t\re 
Nota 9:��IRL�OKH!�>Ĺ@VDLX�OKH>Ĺ@�DR�FDPLQKR��6HQKRU�GRXWRU��QmR�HVWDYDP�RXWURV�KyVSHGHV�QD�VDOD

Linha 19
Nota 10:�RX>Ĺ@���>Ĺ@YLDP�VH�UXPRUHV

Linha 20
Nota 11: e<t>trariam – e/n\trariam 
Nota 12:�D�SRXFR>Ĺ@�>Ĺ@DV�WHUULQDV�
Nota 13:�2>Ĺ@�>Ĺ@PRELOLiULR�

Linha 24
Nota 14:�OH[tYLD�

Linha 25
Nota 15:�VD��!mR�±�VD�E?mR�

Linha 26
Nota 16: tan<d>os – tan/t\os 

Linha 28
Nota 17: preferir dieta
Nota 18:�RXWUR�SHL[H>�@

 



COMENTÁRIOS

Nota 1:�QmR�SUHY��QR�PV���³SHQVDQGR�DJRUD�R�TXH�>HX@�SHQVR´�

Nota 2:�QmR�SUHY��QR�PV���³TXH�SHQVDPHQWRV�H�VHQVDo}HV�>VHUmR�RV�TXH@�QmR�SDUWLOKR�SRU�Vy�
me pertencerem”.

Nota 9:�QmR�SUHY��QR�PV���³6HQKRU�GRXWRU´�IRL�H[FOXtGR��³2�PDvWUH�VDLX�OKH�DR�FDPLQKR��QmR�
HVWDYDP�RXWURV�KyVSHGHV�QD�VDOD´�

Nota 10:�QXPHUDomR�GHVFRQKHFLGD��³��´���YHU�QRWDV�����$���%���������$��%��������$���%�����
����$���%����H�����$���%�����$R�TXH�WXGR�LQGLFD��GHOLPLWD�SDJLQDomR�GLIHUHQWH�GD�DSUHVHQWDGD�
SHOR�PV��H�SHOD�SUtQFLSH���

Nota 14:�QmR�SUHY��QR�PV���D�JUD¿D�¿FRX�FRPR�³OL[tYLD´�

Nota 17:�LQFOXVmR�GH�DUWLJR�QmR�SUHY��QR�PV���³SUHIHULU�>D@�GLHWD´�
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TRANSCRIÇÃO A15 + B15

Linha 1
Nota 1: du<†> – du/ma\
1RWD����GH�S!DVVHLV�±�GH�]?DVVHLV

Linha 4
Nota 3: cor de cera estes

Linha 5-6
Nota 4:�R�FKHIH�GD�IDPtOLD�j�IUHQWH��D�PmH�WRFDQGR�DV�FULDV�TXH�YmR�QR�PHLR

Linha 7
Nota 5: de bolsinho a bolsinho

Linha 8
Nota 6:�PDJUtVVLPR��HVWH�!�>Ĺ@HOH�>Ĺ@��GH�JUDYDWD

Linha 9
Nota 7: qua<t><r>o – qua/r\/t\o

Linha 10
Nota 8: <l>ratos – /p\ratos 

Linha 11
Nota 9: ofendido no seu luto 
Nota 10:�VXD��ERD!�HGXFDomR�

Linha 14
Nota 11:�QmR�SRU�OKH�HQFRQWUDU��PRWLYR!�>Ĺ@YDQWDJHP>Ĺ@�SDUWLFXODU�

Linha 16
Nota 12: Rua do <Alecrim> Alecrim

Linha 16-17
Nota 13:�TXH�UXD�VHUi>�@��HVWD!�QmR�VH�UHFRUGD

Linha 17-18
Nota 14:�PDV�R�FULDGR�TXH�YHP�UHWLUDU�R�SUDWR�YD]LR�H�P!SOLFD�±�H�[?SOLFD�

Linha 19
Nota 15: galeg<a> – galeg/o\

Linha 20
Nota 16:�KyVS>Ĺ@�H>Ĺ@GH

Linha 22
Nota 17:�$�SRUWD�DEULX�VH�RXWUD�YH]��DJRUD�HQWUD�XP�KRPHP�GH�PHLD�LGDGH�

Linha 23
Nota 18: e uma rapariga de uns vinte anos[.] 

Linha 23-24
Nota 19:�VH��WDQWR!�>Ĺ@WHP�>Ĺ@�PDJUD�

Linha 24
Nota 20:�H[��!WR�±�H[�D?WR
Nota 21:�VHMD�GL]HU�

Linha 27



COMENTÁRIOS

Nota 3:�QmR�SUHY��QR�PV���³FRU�GH�FHUD�>HOHV@´�

Nota 4:�QmR�SUHY��QR�PV���³R�FKHIH�GD�IDPtOLD�j�IUHQWH��>JXLD�GD�WULER�@�D�PmH�WRFDQGR�DV�FULDV�
TXH�YmR�QR�PHLR´�

Nota 5:�QmR�SUHY��QR�PV���³GH�EROVLQKR�D�EROVLQKR�>GR�FROHWH@´�

Nota 6:�DSHVDU�GD�HPHQGD�SUHY��QR�PV���QmR�IRL�DFRPSDQKDGD�SHOD�HGLomR�SUtQFLSH��³PDJUtV-
simo, de gravata”.

Nota 9:�QmR�SUHY��QR�PV���³RIHQGLGR�QR�OXWR´�

Nota 11:�QmR�SUHY��QR�PV���³QmR�SRU�OKH�>WHU�HQFRQWUDGR@�>SDUWLFXODU@�>YDQWDJHP@´�

Nota 12:�D�SDODYUD�³$OHFULP´�IRL�GXSODPHQWH�ULVFDGD��j�PiTXLQD�H�j�FDQHWD��VHJXLGD�QRYD-
PHQWH�SHOD�SDODYUD�³$OHFULP´�j�PiTXLQD��QR�TXH�SDUHFH�VHU�XPD�HPHQGD�LPHGLDWD��GDGD�D�
DXVrQFLD�GH�WH[WR�PDQXVFULWR�QD�HQWUHOLQKD�VXSHULRU��TXH�SRGHULD�VHU�LQGtFLR�GH�XPD�HPHQGD�
GH�UHYLVmR��

Nota 14:�QmR�SUHY��QR�PV���³PDV�R�FULDGR�TXH�YHP�>PXGDU@�R�SUDWR�H[SOLFD´�

Nota 17:�QmR�SUHY��QR�PV���YHUER�YDL�SDUD�R�SDVVDGR�QD�HGLomR�SUtQFLSH��³$�SRUWD�DEULX�VH�
RXWUD�YH]��DJRUD�>HQWURX@�XP�KRPHP�GH�PHLD�LGDGH´�

Nota 18:�QmR�SUHY��QR�PV���FRORFD�XPD�YtUJXOD�QD�SUtQFLSH��³H�XPD�UDSDULJD�GH�XQV�YLQWH�
anos[,]”.

Nota 19:�QmR�SUHY��QR�PV���³VH�>RV@�WHP��PDJUD´�

Nota 21:�QmR�SUHY��QR�PV���³>VHULD@�GL]HU´�

Nota 22:�SUDWLFDPHQWH�D�PHVPD�HPHQGD�GD�1RWD����GHVWD�SiJLQD��

Nota 23:�VXSUHVVmR�QmR�SUHY��QR�PV���³RV�KRWpLV�WrP�GRQR´�

Nota 22:�KyVS>Ĺ@�H>Ĺ@GHV

Linha 28-29
Nota 23:�RV�KRWpLV�WDPEpP�WrP�GRQR�V!�

Linha 29
Nota 24:�VD�N!D�±�VD�O?D�
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TRANSCRIÇÃO A16 + B16

Linha 5
Nota 1:�VyEULR��H!�>Ĺ@PDV>Ĺ@�IDPLOLDU�GH�PRGRV�

Linha 7
Nota 2:�QmR�VH�OHPEUD�GH�Wr�ODV�RXYLGR�

Linha 10
Nota 3:�P�D!R�±�P�m?R

Linha 11
Nota 4:�D�PmR�HVTXHUGD�TXH��UHSRXVD!�>Ĺ@GHVFDQVD>Ĺ@�QR�FROR�

Linha 13
Nota 5:��OHPEUD�VH!�>Ĺ@UHFRUGD�VH>Ĺ@�GH�TXH�

Linha 17
Nota 6: arr<†>pio – arr/e\pio 

Linha 18
Nota 7: se arr<e>pia – se arr/e\pia

Linha 19
Nota 8:�PmR�SDUDOLVDGD�H�FHJD��!�TXH�QmR�VDEH

Linha 25
Nota 9: descascada<†> 

 



COMENTÁRIOS

Nota 2:�QmR�SUHY��QR�PV���³QmR�VH�OHPEUD�GH�>DV�WHU@�RXYLGR´�

Nota 9:�SURYDYHOPHQWH�IRL�ULVFDGR�R�³V´�GH�³GHVFDVFDGD>V@´�
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TRANSCRIÇÃO A17 + B17

Linha 11
Nota 1: <e>etrai – /r\etrai

Linha 11-12
Nota 2:�TXHUHUi�R�KyVSHGH�SDUWLU
Nota 3:�j�GHVFREHUWD�GH�/LVERD�QRFWXUQD
Nota 4:�H�VHXV�SUD]HUHV�RFXOWRV

Linha 12-13
Nota 5: depois de tantos anos de Brasil 

Linha 16
Nota 6: o grande espelho onde cabe toda a sala

Linha 17-18
Nota 7:�TXH�QmR�p�R�VLPSOHV�UHÀH[R�GDV�>Ĺ@GLPHQV}HV>Ĺ@�FRPXQV�TXH�FRP�HOH�VH�FRQIURQWDP
 
Linha 19-20
Nota 8:�QXPD�~QLFD�GLPHQVmR�

Linha 20
Nota 9:�FRPR�IDQWDVPD�LQDSUHHQVtYHO�GH�XP�SODQR�UHPRWR�H�SUy[LPR

Linha 22
Nota 10:�DTXL�VH�HVWi�FRQWHPSODQGR�5LFDUGR�>Ĺ@5HLV�>Ĺ@�

Linha 24
Nota 11:�VH��WLYHVVH!�>Ĺ@KRXYHVVH>Ĺ@�SRU�Dt�XQV�MRUQDLV�

Linha 26
Nota 12: e neste <†> momento 

Linha 27
Nota 13:�HOH���!��j?�IUHQWH�

Linha 28
Nota 14: <n>á – /j\á 

 



COMENTÁRIOS

Nota 2:�QmR�SUHY��QR�PV���³>WDOYH]@�R�KyVSHGH�>TXHLUD@�SDUWLU´�

Nota 3:�QmR�SUHY��QR�PV���³j�GHVFREHUWD�>GD@�/LVERD�QRFWXUQD´�

Nota 4:�QmR�SUHY��QR�PV���³H�>GRV@�VHXV�SUD]HUHV�>VHFUHWRV@´�

Nota 5:�QmR�SUHY��QR�PV���³GHSRLV�GH�WDQWRV�DQRV�>QR@�%UDVLO´�

Nota 6:�QmR�SUHY��QR�PV���³R�JUDQGH�HVSHOKR�>HP�TXH@�FDEH�WRGD�D�VDOD´�

Nota 7:�QmR�SUHY��QR�PV���³TXH�QmR�p�R�VLPSOHV�UHÀH[R�GDV�>FRPXQV�H�VDELGDV@�GLPHQV}HV�TXH�
com ele se confrontam”.

Nota 8:�LQYHUVmR�QmR�SUHY��QR�PV���³QXPD�>GLPHQVmR@�>~QLFD@´��

Nota 9:�QmR�SUHY��QR�PV���³FRPR�IDQWDVPD�LQDSUHHQVtYHO�GH�XP�SODQR�>VLPXOWDQHDPHQWH@�UH-
PRWR�H�SUy[LPR´�
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TRANSCRIÇÃO A18 + B18

Linha 1
Nota 1:�R��EHVRX!�>Ĺ@EHVRXUR>Ĺ@�]XPELX

Linha 2
Nota 2:�>Ĺ@G>Ĺ@HVWD�QRLWH�
Nota 3:�QmR��>Ĺ@WHUi>Ĺ@!��YLUi?�
Nota 4:�PDLV��TXH�VH�YHMD!�>Ĺ@�>Ĺ@��FKXYD��YHQGDYDO

Linha 4
Nota 5:�GH�WDQWR>Ĺ@V>Ĺ@�FRUSR>Ĺ@V>Ĺ@�TXH�QHODV
Nota 6:�VH��VHQWRX!�>Ĺ@VHQWDUDP>Ĺ@�

Linha 5
Nota 7:�UHF{QFDYR�VXDYH���QD!�H�D�OX]

Linha 6
Nota 8: secretári<o> – secretári/a\

Linha 6-7
Nota 9:�QHP�>LVWR@ļ>SDUHFH@�>Ĺ@XP>Ĺ@�KRWHO

Linha 8
Nota 10:�HVWDV�>Ĺ@VmR�DV>Ĺ@�QRWtFLDV�GD�PLQKD�WHUUD>�@
Nota 11:��TXH!�H�GL]HP��

Linha 10-11
Nota 12:�QmR�VH�SRGHP�GLVSHQVDU�DV�LPSHULDLV�FRPHPRUDo}HV�>Ĺ@QHP�HVTXHFHU�DV�¿JXUDV�LPSHULDLV�>Ĺ@

Linha 12
Nota 13:�VH�DV�FKHLDV�GHVWUXtUHP�R�GLTXH�GRV�9LQWH���FXULRVR�QRPH!�>Ĺ@VHPSUH�PXLWR�FXULRVR�>Ĺ@�

Linha 13
Nota 14:��UHSHWLU�VH�i!�>Ĺ@YHUHPRV�UHSHWLGD>Ĺ@�D�FDWiVWURIH�

Linha 14
Nota 15:�WLQKD�HX��GH]!RLWR�DQRV�
Nota 16:��LGDGH�GD�UD]mR!�>Ĺ@p�QDWXUDO>Ĺ@��>Ĺ@TXH�QD>Ĺ@!��H!�QmR��PH�OHPEUH!�>Ĺ@PH�OHPEUDU�>Ĺ@

Linha 16
Nota 17:�D�HVWD�QmR��KDYHUi!�>Ĺ@D�FREULULD�D>Ĺ@�FKHLD>�@��TXH�D�FXEUD�!�

Linha 18-19
Nota 18:�PHLD�SiJLQD�GH�UHWUDWRV�GH��EHEpV!�>Ĺ@FULDQFLQKDV�>Ĺ@��QX]LQKRV!��QXD]LQKDV?�GH�WRGR�

Linha 19
Nota 19: alimentad<o>s – alimentad/a\s

Linha 20
Nota 20:�DOJXQV�GHVWHV�>Ĺ@EHEpV>Ĺ@�VH�WRUQDUmR�FULPLQRVRV
Nota 21: prost<n>tutas – prost/i\tutas 

Linha 21
Nota 22:�DVVLP��RV!�WHUHP>Ĺ@QRV>Ĺ@�H[SRVWR�

Linha 22-23
Nota 23:�H�GR�%UDVLO�TXH�QRWtFLDV�WHPRV��>Ĺ@VHP�QRYLGDGH�>Ĺ@�WXGR�DFDEDGR

Linha 23



COMENTÁRIOS

Nota 4:�QmR�SUHY��QR�PV���³PDLV�>QDGD�TXH�VH�DSURYHLWH@��FKXYD��YHQGDYDO´��(PHQGD�LOHJtYHO�QD�
HQWUHOLQKD�VXSHULRU�QmR�FKHJRX�D�VHU�DSURYHLWDGD�SHOD�HGLomR�SUtQFLSH��TXH�¿[RX�³QDGD�TXH�VH�
aproveite”.
 

Nota 10: QmR�SUHY��QR�PV���³>VmR@�>HVWDV@�DV�QRWtFLDV�GD�PLQKD�WHUUD�>QDWDO@´�

Nota 12:�QmR�SUHY��QR�PV���XPD�YtUJXOD�HP�YH]�GH�SRQWR�¿QDO��³¿JXUDV�LPSHULDLV>�@´�

Nota 13:�QmR�SUHY��QR�PV���³VH�DV�FKHLDV�GHVWUXtUHP�R�GLTXH�GRV�9LQWH��>QRPH�PXLWR�FXULRVR@´�

Nota 16:�³p�QDWXUDO�QmR�PH�OHPEUDU´�

Nota 22:�QmR�SUHY��QR�PV���³DVVLP�WHUHP�>VLGR@�H[SRVWR>V@´�

Nota 25:�QmR�SUHY��QR�PV���³QmR�Ki�>IRUoD@�>KXPDQD@�>FDSD]@�GH�WUDYDU�R�VROGDGR�LWDOLDQR´�

Notas 27, 28 e 29:�QmR�SUHY��QR�PV���³>Mi�DJRUD@�QmR�VH�HVTXHoDP�GH�PXGDU�OKH�>WDPEpP@�R�
nome”.

Nota 30:�LQYHUVmR�QmR�SUHY��QR�PV���³TXH�QRPH��>%RFDJH�SHUDQWH�R�7ULEXQDO�GR�6DQWR�2ItFLR@��
[quadro do pintor Fernando Santos]”. 

Nota 24:��$V!�>Ĺ@$YDQoR�JHUDO�GDV>Ĺ@�WURSDV�LWDOLDQDV��DYDQoDP�HP�WRGDV�IUHQWHV!�

Linha 24
Nota 25:�QmR�Ki�IRUoDV�KXPDQDV�FDSD]HV�GH��GHWHU!�>Ĺ@WUDYDU>Ĺ@�R�VROGDGR�LWDOLDQR

Linha 25
Nota 26:�TXH�IDUi�FRQWUD�HOH�D�OD]DULQD�DEH[LP��>Ĺ@D�SREUH�ODQoD��D�PtVHUD�FDWDQD�>Ĺ@

Linha 28
Nota 27:�FRPR�GH�QDVFLPHQWR��>Ĺ@QmR�VH�HVTXHoDP�GH>Ĺ@�
Nota 28: mud<em>-lhe – mud/ar\-lhe
Nota 29:��WDPEpP!�R�QRPH�

Linha 28-29
Nota 30: que nome, Quadro do pintor Fernando Santos, Bocage perante o Tribunal do Santo 
2ItFLR�
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TRANSCRIÇÃO A19 + B19

Linha 1
Nota 1:�EHODV�>Ĺ@VmR�DV>Ĺ@�DUWHV�>Ĺ@TXH>Ĺ@�SRU�Fi�ID]HP

Linha 2
Nota 2:�D�HVFXOWXUDO�H�D]RXJDGD�9DQLVH�0HLUHOHV�

Linha 3
Nota 3:�>QXQFD�GHL�SRU�HOD@ļ>QR�%UDVLO@
Nota 4:�>Ĺ@FXOSD�PLQKD�>Ĺ@�DTXL�D�WUrV�HVFXGRV�D�JHUDO

Linha 3-4
Nota 5:�IDXWHLO>Ĺ@O>Ĺ@�D�SDUWLU�GH�FLQFR�

Linha 6
Nota 6:��HVWi�YLVWR�TXH�VmR!�>Ĺ@WHP�FDGD�WHPSR�VXDV>Ĺ@�DV�FUX]DGDV
Nota 7:��TXH!�>Ĺ@HVWDV>Ĺ@�FRQWLQXDP�

Linha 7
Nota 8:��/L����!�>Ĺ@/LVWD�GH>Ĺ@�

Linha 10
Nota 9: morre<m> – morre/m\

Linha 11-12
Nota 10:�EHP��HVWmR!�>Ĺ@WUDWDGRV�VmR>Ĺ@�HP�3RUWXJDO�RV�PDFUyELRV�

Linha 12
Nota 11:�EHP��HVWi!�>Ĺ@WUDWDGD>Ĺ@�D�LQIkQFLD�GHVYDOLGD�
Nota 12:�H�HVWD�>Ĺ@QRWtFLD>Ĺ@��

Linha 16
Nota 13:�GH�WmR�VLQJXODU�EHOH]D��>Ĺ@H�RXWUDV�>Ĺ@�)RQWHV

Linha 19
Nota 14:�SDVWRULO�ÀRULQKD��OtULR�WmR�FHGR�FRUWDGR��FUXHOPHQWH��

Linha 21
Nota 15:�IRL�VHPSUH��DSSDKKGG!�>Ĺ@DSDQKDGD>Ĺ@�D�FRPHU�RV�¿OKRV�

Linha 22
Nota 16:�SUH]DGR�OHLWRU�>Ĺ@H�FRQVXOHQWH�>Ĺ@�

Linha 22-23
Nota 17:�p�JHUDOPHQWH�GHYLGR�DR�PDX�DUUDoRDPHQWR�

Linha 25-26
Nota 18:�XPD��GLHWD�TXH�VHMD!�>Ĺ@DOLPHQWDomR�FRPSOHWD�>Ĺ@�

Linha 27
Nota 19:�TXH�VH�DYHQKD�FRP�R�FLR��>Ĺ@RX�PDQGH�FDSi�OD�>Ĺ@

Linha 27-28
Nota 20:�$JRUD�LPDJLQHPRV�>Ĺ@QyV>Ĺ@�
Nota 21:�TXH�DV�PXOKHUHV�PDO�DUUDoRDGD>Ĺ@V>Ĺ@�GXUDQWH�D�JUDYLGH]
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Nota 1:�QmR�SUHY��QR�PV���³EHODV�DUWHV�SRU�Fi�VH�ID]HP´�

Nota 2:�LQYHUVmR�QmR�SUHY��QR�PV���³D�>D]RXJDGD@�H�>HVFXOWXUDO@�9DQLVH�0HLUHOHV´�

Nota 5:�DSHVDU�GD�HPHQGD�QR�PV���HGLomR�SUtQFLSH�QmR�DFRPSDQKD�D�LQGLFDomR�GH�XP�³O´�D�
PDLV�HP�³IDXWHLO´��WLSR�GH�FDGHLUD�RULJLQiULD�GD�)UDQoD�QR�VpFXOR�;9,,���

Nota 6:�SRVLomR�GR�DUW��QmR�SUHY��QR�PV���³WHP�FDGD�WHPSR�>DV@�VXDV�FUX]DGDV´�

Nota 7:�QmR�SUHY��QR�PV���³HVWDV�>VmR�DV�GH�KRMH@´�

Nota 10:�QmR�SUHY��QR�PV���³>TXH@�EHP�WUDWDGRV�VmR�HP�3RUWXJDO�RV�PDFUyELRV´�

Nota 14:�QmR�SUHY��QR�PV���³SDVWRULDO�ÀRULQKD��>FDPSHVWUH�@�OtULR�WmR�FHGR�FRUWDGR�FUXHOPHQWH´��

Nota 17:�QmR�SUHY��QR�PV���³p�>QR�JHUDO@�GHYLGR�DR�PDX�DUUDoRDPHQWR´��
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TRANSCRIÇÃO A20 + B20

Linha 1
Nota 1:�>Ĺ@H��WHQGR�LPDJLQDGR�H�YHUL¿FDGR>Ĺ@��H�FRPR!�>Ĺ@TXH>Ĺ@�WDO�QmR�DFRQWHFH>�@
Nota 2:�WRUQD�VH�>Ĺ@D¿QDO>Ĺ@�IiFLO�GLVWLQJXLU�DV�SHVVRDV�GRV�DQLPDLV

Linha 3
Nota 3:�TXH�QRPH��EHP�DSURSULDGR!�>Ĺ@DGHTXDGR>Ĺ@�VH�GHYHULD�GDU

Linha 4
Nota 4: adiant<aria> – adiantar/á\ 
Nota 5:��R!�>Ĺ@XP>Ĺ@�

Linha 7
Nota 6:�H�HQ¿P�HQFRQWUD�R��QRPH!�FHUWR�>Ĺ@DSHODWLYR>Ĺ@��
Nota 7: Ugolin<†> – Ugolin/o\

Linha 8
Nota 8:�FDQLEDOtVVLPR�FRQGH�TXH�PDQMRX�¿OKRV�H�QHWRV

Linha 10-11
Nota 9:��FKD��H!�>Ĺ@FKDPH�VH>Ĺ@�

Linha 11
Nota 10:�TXH�FRPH�RV�SUySULRV�¿OKRV

Linha 11-12
Nota 11:�TXH�QmR�VH�OKH�PRYHP�DV�HQWUDQKDV�TXDQGR

Linha 14
Nota 12:�H�RV�SREUHV�FmH]LQKRV���FHJRV!�>Ĺ@JHPHQWHV�>Ĺ@�HVWmR�PRUUHQGR

Linha 16
Nota 13:��2�MRUQDO!�>Ĺ@$�IROKD>Ĺ@�TXH
Nota 14:��WDQWRV!�>Ĺ@WDLV>Ĺ@�KRUURUHV�H[SOLFD�

Linha 17
Nota 15:�8PD�>V~ELWD@ļ>UDMDGD@�IH]�
Nota 16: estreme<r>er– estreme/c\er 

Linha 19
Nota 17: anda a cadela Ugolina<,> a babar-se de sangue

Linha 20
Nota 18: mordendo furiosa<mente> 
Nota 19: vent<†> – vent/re\ 

Linha 21
Nota 20:�D�JHUDU�VH�D�SUy[LPD�QLQKDGD��!�>ĺ@H�R�SUy[LPR�MDQWDU�>ĺ@

 



COMENTÁRIOS

Nota 8:�QmR�SUHY��QR�PV���³FDQLEDOtVVLPR�FRQGH�>PDFKR@�TXH�PDQMRX�¿OKRV�H�QHWRV´��

Nota 9:�SDODYUD�ULVFDGD�j�FDQHWD�H�HQWUHOLQKD�VXSHULRU�GDWLORVFULWD��LQGtFLRV�GH�TXH�VH�WUDWD�GH�
XPD�HPHQGD�LPHGLDWD��IHLWD�GXUDQWH�R�ÀX[R�GD�HVFULWD��

Nota 10:�QmR�SUHY��QR�PV���³TXH�FRPH�RV�>VHXV@�SUySULRV�¿OKRV´�

Nota 11:�QmR�SUHY��QR�PV���³TXH�QmR�VH�OKH�PRYHP�DV�HQWUDQKDV�>j�SLHGDGH@�TXDQGR´�

Nota 20:�DFUpVFLPR�PDQXVFULWR��³H�R�SUy[LPR�MDQWDU´���QR�¿QDO�GR�FDStWXOR��QmR�p�DFRPSDQ-
KDGR�SHOD�HGLomR�SUtQFLSH��TXH�SUHIHUH�D�OLomR�GR�GDWLORVFULWR��$R�TXH�WXGR�LQGLFD��D�LQRYDomR�
VHULD�UHGXQGDQWH�FRP�D�PHWiIRUD�GD�FDGHOD�FDQLEDO��SUy[LPD�QLQKDGD� �SUy[LPR�MDQWDU���
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