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RESUMO 

 

Leituras do processo de criação de Cândido ou O Otimismo, peça teatral escrita pela dramaturga 

Cleise Mendes, a partir da tradução do romance homônimo do filósofo Voltaire, interessada na 

rasura em torno das noções de autoria, subjetividade e discussão sobre a prática de edição. 

Revisam-se as relações estabelecidas entre a Crítica Textual e a Crítica Genética, direcionando-

se para a percepção da proximidade metodológica que se observa entre os campos, sob o 

reconhecimento de que este último é herdeiro de procedimentos metodológicos daquele, razão 

pela qual se defende que a edição genética é uma prática possível e coerente com o labor 

filológico. Discutem-se possibilidades de compreender a noção de autoria, considerando-se que 

esta é uma etiqueta que o fazer crítico impõe aos documentos de criação, os quais não trazem 

em si pistas secretas para reconhecimento, mas apenas marcas físicas a partir das quais o 

filólogo pode operar. Reflete-se a respeito dos impactos que os deslocamentos e 

descentramentos construídos acerca da noção de autoria produzem no modo de compreender as 

relações entre subjetividade e práticas de escrita, propondo-se que estas práticas, às quais o 

crítico só tem acesso pela via das marcas legadas, são o espaço de uma espécie de fazer ficcional 

do filólogo, o qual, mesmo que escondido na pretensa objetividade das etapas de descrição, 

transcrição e interpretação, constituintes básicos de qualquer proposta editorial, produz sempre, 

no cumprimento dessas etapas, um saber especificamente motivado por seu modo de interpretar, 

no jogo entre aquilo que mostra e aquilo que recalca. Por fim, apresenta-se edição genética 

vertical seletiva para a cena IV, do primeiro ato, do texto teatral citado, constituída pela 

descrição e transcrição dos testemunhos, história do processo de criação, com quadro-síntese e 

crítica filológica voltada para a comparação entre a edição ora proposta e aquela que, na 

dissertação de mestrado intitulada  Os manuscritos de Cândido ou o O Otimismo, uma 

adaptação de Cleise Mendes: leituras do processo de criação e proposta de edição genética, 

foi feita, objetivando evidenciar como as diferentes percepções e escolhas interpretativas do 

filólogo produzem outras edições e outras facetas/imagens do sujeito autor.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Filologia. Processos de criação. Cândido ou O Otimismo. Autoria. 

Subjetividade. Edição Genética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Readings of the creation process of Cândido ou O Otimismo, a play written by the playwright 

Cleise Mendes, from the translation of the homonymous novel by the philosopher Voltaire, 

interested in the erasures around the notions of authorship, subjectivity and discussion about 

the practice of editing. This work revises the relations established between the Textual Criticism 

and the Genetic Criticism, directing to the perception of a methodological similarity that is 

perceived between these fields, under the recognition that the latter is heir of the methodological 

procedures of the former. It is the reason why Genetic Edition has a possible and coherent 

practice with the philological labor. Possibilities to understand the notion of authorship are 

discussed, considering that this is a formality that criticism imposes to the creational documents, 

that do not bring secret clues to acknowledgment, but only physical marks in which the 

philologist can operate. We reflect on the impacts that the displacements and the decenterings 

built on the notion of authorship produce in order to understand the relationship between 

subjectivity and writing practices, proposing that these practices, which the critic only has 

access via the marks left, are the site of a sort of fictional doing of the philologist, who, even if 

hidden in the assumed objectivity of the stages of description, transcription and interpretation, 

basic constituents of any editorial proposal, always produces, on the fulfillment of these stages, 

a knowledge specifically motivated by his way of interpreting the game between what it shows 

and what is represses. Finally, we present a selective vertical genetic edition of the scene IV 

from first act of the theatrical text already mentioned, made by the description and transcription 

of the testimony, history of the creation process, with a summary table and a philological 

criticism focused on the comparison between the edition proposed here and the one already 

done on the master thesis entitled Os manuscritos de Cândido ou O Otimismo, uma adaptação 

de Cleise Mendes: leituras do processo de criação e proposta de edição genética, aiming to 

show how the philologist’s different perceptions and interpretative choices produce other 

editions and other images/facets of the individual author.  

KEY WORDS: Philology. Creation Process. Cândido ou O Otimismo. Authorship. 

Subjectivity. Genetic Edition.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

Em novembro de 2011, defendemos, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Literatura da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação da professora Dra. Rosa Borges, 

a dissertação de mestrado Os manuscritos de Cândido ou O Otimismo1, uma adaptação de 

Cleise Mendes: leituras do processo de criação e proposta de edição genética, a qual foi 

resumida do seguinte modo:  

 

Leituras do processo de criação de Cândido ou O Otimismo, peça teatral 

escrita pela dramaturga Cleise Mendes, a partir da tradução portuguesa do 

romance homônimo do filósofo Voltaire.  A partir de dados biográficos, lê 

parte da história da responsável intelectual e jurídica pelo texto, especialmente 

naquilo que se refere à sua produção de teórica do Drama e dramaturga, 

recortando os lugares de autora, encenadora, intelectual e revisora gramatical 

que a mesma assume nos papéis do referido contexto de escritura. Descreve-

se o dossiê genético da obra, constituído de quatro partes: dois blocos, uma 

pasta e um envelope, em sua dimensão material, suportes, espaço gráfico, 

rasuras. Apresenta-se uma discussão em torno do lugar de fala de onde se 

enuncia, dos campos do saber tomados como método de estudo, bem como 

dos operadores de leitura para interpretação da forma dramática e de suas 

especificidades, respectivamente, Filologia, Crítica Textual, Crítica Genética, 

e Teoria(s) do Drama. Segue-se o estudo do processo de construção da 

personagem Cândido, a partir do recorte de passagens de manipulação 

genética, defendendo-se que os movimentos de (re)escritura atendem a uma 

necessidade de reforço de suas virtudes e submissão passiva ao exercício de 

poder daqueles que o cercam. Por fim, oferece-se uma proposta de edição 

genética vertical seletiva de três cenas, as quais estão unidas pela presença de 

um objeto cênico, um globo, e pela possibilidade de discussão em torno da 

questão dos ritos e do exercício de poder. A edição consta de uma descrição 

física dos testemunhos em que as versões de cada cena se inscrevem, de 

transcrições, ora diplomáticas, ora mistas, ora lineares de tais passagens, bem 

como do estudo, a partir da(s) Teoria(s) do Drama, do processo de construção 

de cada cena. (MATOS, 2011, p. 5) 

 

 Naquele momento, voltamos nossos esforços para a elaboração de um dispositivo 

teórico-metodológico que desse conta do objetivo de realizar edições genéticas de partes 

selecionadas do dossiê em estudo: as cenas I e IV, do primeiro ato, e a cena XII, do segundo 

 A proposta de edição foi amadurecida e, depois da defesa, apresentada em eventos 

científicos, gerando, inclusive, uma publicação no livro Edição de texto e crítica filológica, em 

2012, de autoria coletiva: Rosa Borges, Arivaldo Sacramento de Souza Eduardo Matos, Isabela 

                                                 
1Peça teatral escrita pela dramaturga Cleise Mendes no começo da década de 1980, a partir da tradução 

portuguesa do romance homônimo do filósofo Voltaire.  
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Almeida. Desde então, ocupamo-nos de reflexões que permitissem a insistência nessa opção de 

pesquisa, a qual, ainda praticada de modo muito tímido no Brasil, tem naquele nosso trabalho 

um dos poucos referenciais. Além da edição, a dissertação trouxe uma descrição mais geral do 

dossiê genético da peça teatral2, cuja responsabilidade intelectual é de Cleise Furtado Mendes, 

que, também naquele momento, foi assim biografada: 

 

Cleise Furtado Mendes nasceu no Rio de Janeiro, mas vive na Cidade da 

Bahia desde o ano de 1966. Na infância, conforme conta em entrevista ao 

Projeto Assembleia Literatura3, fez a experiência com o mundo real pela via 

das Letras e, desde então, percebeu-se vocacionada a escrever.  

Fez teatro amador no Rio de Janeiro, onde, desde os quatorze anos, foi 

atriz. Na Bahia, já como estudante de Letras, em uma aula ministrada pelo 

professor Carlos Petrovich, foi seduzida e impelida a uma aproximação ainda 

maior com o teatro. Depois de formada, inscreveu-se no curso de atores do 

professor José Possi Neto, compondo o elenco da encenação de A casa de 

Bernarda Alba4 e, posteriormente, produzindo seu primeiro roteiro de teatro, 

Marilyn Miranda.5 

É uma escritora de múltipla atuação e de muitas encenações: poeta, 

contista, teórica, ensaísta, professora universitária, dramaturga.  Seu livro de 

estréia, de poemas, Ágora: praça do tempo, foi publicado em 1979, pela 

Fundação Cultural do Estado da Bahia. Depois dele, escreveu poemas para 

revistas e coletâneas, voltando a publicar textos dessa natureza somente em 

2006, em O Cruel Aprendiz, livro que reúne produções recolhidas ao longo de 

seu trabalho e tecidas nos mais distintos momentos do seu fazer literário. 

Também é contista: foi premiada em 1976, no Rio de Janeiro, pela Revista 

Ficcção e, em 2003, a convite de Ildásio Tavares, publicou uma seleção de 

contos no livro A Terceira manhã, em uma parceria entre a Fundação Cultural 

do Estado da Bahia e a Editora Imago. 

[...] 

Na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, onde atua como 

professora dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, é também bolsista de 

produtividade do CNPq e pesquisa a produção dramatúrgica de efeito cômico, 

problematizando as estratégias e os artifícios de construção de tal efeito por 

parte dos escritores de textos para o teatro. De sua atuação como pesquisadora 

e teórica, dois livros interessam para nossa leitura: As estratégias do Drama 

(MENDES, 1995), um recorte de sua dissertação de mestrado Drama e desejo 

                                                 
2O dossiê que estudamos, em suas quatro divisões – bloco 1, bloco 2, envelope, pasta –, consta dos 

manuscritos autógrafos do processo de produção do texto.  
3O Assembleia Literatura é um programa de entrevistas do canal de televisão da Assembleia Legislativa 

do Estado da Bahia, que recebe personalidades do campo da Literatura, escritores e intelectuais, os 

quais respondem a perguntas sobre sua história com a Literatura, seus traços biográficos e suas 

produções. É apresentado por Claudius Portugal e exibido nos finais de semana.  
4O espetáculo A casa de Bernarda Alba foi encenado no Teatro Santo Antônio, em 1973. No elenco, 

além de Cleise Mendes, estavam, dentre outros, Lia Mara, Sônia dos Humildes, Hebe Alves, Eduardo 

Calanzans. Foi produzido por José Possi Neto e dirigido por Raimundo Matos (FRANCO, 1994, p. 

249). 
5Marylin Miranda, o primeiro texto dramático escrito por Cleise Mendes, foi encenado no Teatro Santo 

Antônio, em 1974. No elenco, estavam, dentre outros, Zizi Possi, Jacques de Beauvoir, Orlanita 

Ribeiro, Luiza Mariano, Carlos Nascimento, Jane Canaparro e José Possi Neto. A produção executiva 

foi feita por José Possi Neto e Vicente di Franco Filho (FRANCO, 1994, p. 260). 
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– o lugar da catarse na Teoria do Drama, defendida em 1985 no Instituto de 

Letras da UFBA, sob a orientação da professora Judith Grossmann e A 

gargalhada de Ulisses: um estudo da catarse na comédia (MENDES, 2008), 

obra resultante de sua tese de doutoramento, defendida também no Instituto 

de Letras da UFBA; desta feita, sob a orientação da professora Dra. Evelina 

de Sá Hoisel. 

[...] 

Além de todos os papéis aqui arrolados, Cleise Mendes é também membro 

do Conselho Estadual de Cultura da Bahia, além de imortal da Academia de 

Letras do Estado, onde, desde 2004, ocupa a cadeira número 06.   

No lugar de escritora de dramaturgia, acumula uma média de quarenta 

peças escritas, nas quais, ainda segundo Hoisel (2008, p. 274), “percebe-se um 

constante entrelaçamento de elementos díspares, como a festa popular, a 

negritude, a sensualidade, o humor, o cômico, o trágico, a ironia, a presença 

de uma tradição constantemente evocada através de vozes do passado”. Seus 

textos dramáticos, alguns resultantes de traduções de outros sistemas 

semióticos (adaptações de romances, contos, etc), são marcados pelo trânsito 

intercultural, pelas intervenções e acréscimos das cores locais e pela marca de 

uma autoria ocupada de um trabalho de linguagem que oscila entre o teatral 

da cena e o literário do escrito.  

Sua relevância para a ainda não construída história da Dramaturgia Baiana 

é tão reconhecida que, em 2003, estreou a coleção Dramaturgia da Bahia, 

com a publicação de dois volumes. No primeiro, estão as peças Lábaro 

Estrelado, Bocas do Inferno, O Bom cabrito berra; no segundo, os textos de 

Castro Alves, Marmelada: uma comédia caseira e Noivas. Além destes, 

outros textos dramáticos foram produzidos pela escritora ao longo de mais de 

30 anos de produção, dentre os quais, destacamos A Terceira margem (1980); 

As Feministas de Muzenza (1990), em co-autoria com Haydil Linhares; A 

Conspiração dos Alfaiates e Canudos – A Guerra do Sem Fim (1992 e 1993, 

respectivamente), em co-autoria com Aninha Franco e Paulo Dourado; A Casa 

de Eros (1996)  etc.  

Ainda na condição de dramaturga, Mendes recebeu o prêmio Braskem de 

Teatro de melhor autor de 2009, bem como uma homenagem pelo conjunto 

da obra teatral em 2005. Foi ainda premiada pelo Troféu Bahia Aplaude de 

melhor autor em 1994 e pelo Troféu Martin Gonçalves na categoria melhor 

texto, em 1980. 

[...] (MATOS, 2011, p. 17-21).6 

 

O trabalho que ora se apresenta volta-se para aquele mesmo dossiê, a fim de 

problematizar aspectos que não foram considerados quando da feitura da dissertação e revisitar 

questões fundamentais, as quais, por tantas razões, especialmente, pela natureza mais inicial da 

pesquisa, não foram trazidas à baila naquele momento.   

Como se trata de uma tese que visa à obtenção do grau de doutor, fizemos questão de 

que ela nascesse das provocações que, ao longo da integralização curricular, foram nos 

chegando, afetando, incomodando. Assim, tudo o que se traz aqui foi gestado, de um modo ou 

                                                 
6Como nosso intento é mostrar a autoria como construção/atribuição do fazer do crítico, optamos por 

não ir à vida pública e pessoal de Cleise Mendes, para, na tentativa de colar vida e obra, estabelecer 

pistas prévias as quais seriam confirmadas por nossa leitura. Por essa razão, essa breve biografia serve 

mais para situar o leitor que para qualquer outro procedimento que se ligue à leitura aqui proposta.  
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de outro, no contexto das discussões da Equipe Textos Teatrais Censurados (ETTC), 

coordenada pela Profa. Dra. Rosa Borges, da qual fazemos parte; dos eventos científicos de que 

participamos no período do Mestrado e do Doutorado e, de forma muito mais evidente, das 

discussões e leituras que, no tempo de cumprimento das disciplinas, fomos convidados a fazer. 

Inserimo-nos na linha de pesquisa Críticas e Processos de Criação em Diversas Linguagens e 

somos identificados com o interesse filológico pelos estudos em Crítica Genética  

Como passamos para o Doutorado por meio da transferência interna por Mudança de 

Nível, assumimos a tarefa de dar prosseguimento ao trabalho iniciado na dissertação. Ainda 

que, naquele momento, tivéssemos a pretensão de realizar a edição genética de todo o dossiê, a 

percepção de que uma das cenas editadas poderia ter seu processo de criação lido de modo 

diferente foi motivadora para um redirecionamento dos interesses da pesquisa, que passou a 

assumir uma inclinação mais teórica, voltada para as discussões sobre o papel do editor nos 

processos de atribuição, reconhecimento de autoria, como se ele também assumisse uma certa 

função-autor em seu fazer.  

Diante disso, a tese que defendemos pretende desconstruir a noção clássica de autoria 

e substituí-la pela compreensão de que o autor é ficcionalizado pelo leitor-crítico, o que justifica 

o fato de o objeto de pesquisa deste trabalho ser uma das cenas já editadas no trabalho anterior. 

Este trabalho está, assim, estruturado em seis seções, incluindo-se as CONSIDERAÇÕES 

INICIAIS e CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

Na segunda seção, OS MANUSCRITOS AUTÓGRAFOS NA CENA DOS 

ESTUDOS FILOLÓGICOS: UMA RASURA NA LÓGICA DA PRESENÇA¸ 

apresentamos uma das formulações mais importantes para compreensão do pensamento que 

aqui defendemos, quando pensamos a conciliação entre os métodos da Crítica Textual e da 

Crítica Genética. Consideramos que a apropriação filológica dos estudos dos processos de 

criação produz uma revisão da lógica platônica com a qual a Filologia sempre se comprometeu, 

entendendo que os manuscritos permitem ler o autor em disfonia, no indecidível, em seus 

processos de reunião dos fios a partir dos quais vai tecer seu discurso7. Defendemos que, sob a 

rubrica de um filólogo, o exercício da Crítica Genética compromete-se, ao menos como 

possibilidade, com a feitura de edições, o que não ocorre, necessariamente, quando um 

geneticista se volta para os processos de criação, observando que, no Brasil, certas práticas de 

Critica Genética tendem, cada vez mais, a um distanciamento de qualquer tipo de edição.  

                                                 
7 Estamos, evidentemente, colocando-nos no lugar de quem lê a concepção barthesiana de texto.  
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Na terceira seção, OS MANUSCRITOS: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE 

AUTORIA, consideramos que os manuscritos autógrafos são um espaço privilegiado para 

perceber o autor como uma construção. Partimos da possibilidade de ambiguidade sintática 

ligada à forma “construção de autoria”, para dizer que esse processo pode se marcar em duas 

vias: o autor se constrói, no sentido de que se encena em seus manuscritos; o autor é construído 

pelo crítico que se ocupa do estudo dos manuscritos. Rasuramos o interesse filológico pela 

autoria, sugerindo que o filólogo vá ao texto não para recuperar o autor que “já está”, mas que 

se volte, na potência de sua prática, para o estudo das dimensões de figuração, atribuição e 

apropriação, instaurando seu lugar na possibilidade de ir ao manuscrito para ver e ficcionalizar 

o modo como ali essas encenações de constroem. Assim, estabelecemos um lugar de fala 

voltado para a negação do discurso da “vontade autoral”, a fim de dizer, como tantos já o 

fizeram, que cada vontade foi legítima e última até ser substituída, interessados mais em ler as 

tantas vontades que em reduzi-las a uma forma compósita, entendendo a autoria, a partir do 

entendimento foucaultiano de “função”.  

Partindo de uma provocação de Diana Klinger (2012), avançamos para a quarta seção, 

A AUTORIA, A SUBJETIVIDADE E A ESCRITA. Levamos em conta, tomando aquela 

provocação, que a revisão do interesse filológico pela categoria de autor impõe também uma 

revisão no modo como ele compreende as relações que observa entre subjetividade e escrita. 

Ainda na negação da metafisica da presença prévia, vamos aos manuscritos para considerar que 

tanto a autoria como a subjetividade se montam enquanto o sujeito escreve, observando que o 

crítico não deve perseguir um suposto substrato mental, mas produzir sentidos para os 

movimentos inscritos nas marcas materiais que observa nos documentos que estuda. Ainda na 

dimensão da subjetividade, colocamos o crítico sob suspeita, sugerindo, por exemplo, que as 

descrições físicas feitas, embora pretensamente objetivas, sejam, antes, construções 

comprometidas com o olhar de quem as produz, defendendo ainda que é nas tensões do 

manuscrito e em seus modos de manipulação que se pode atribuir subjetividade a um dado 

processo de criação.  

A quinta seção, A EDIÇÃO GENÉTICA DA CENA IV, ATO 1¸ é o vínculo mais 

explícito entre o trabalho anterior e este. Voltamos ao processo de criação da quarta cena do 

primeiro ato da peça para apresentar uma nova forma de lê-lo e publicá-lo em outra 

possibilidade editorial. Fazendo isso, não estamos pretendendo substituir aquela primeira 
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proposta, mas suplementá-la8. Ademais, consideramos que, quando a lógica e as possibilidades 

relacionais da edição mudam, muda também o desenho que fazemos da autora e das relações 

subjetivas com seus processos de escritura. Nesta seção, revisamos os princípios mais gerais da 

edição. Remetemo-nos ao trabalho anterior, indicamos os ajustes feitos para esta nova forma 

de apresentar o percurso genético da cena, descrevemos, transcrevemos, historicizamos 

testemunhos e versões. Além disso, comparamos as duas edições, insistindo na problematização 

a respeito do papel do crítico no tecer de feições ou perfis de uma autoria.   

Seguem as CONSIDERAÇÕES FINAIS, as REFERÊNCIAS e os ANEXOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8Nesse contexto, buscamos assumir a lógica derridiana de “suplemento”, o qual “põe fim às oposições 

simples do positivo e do negativo, do dentro e do fora, do mesmo e do outro, da essência e da aparência, 

da presença e da ausência. Sua lógica consiste mesmo em escapar sempre a esse dualismo marcado, à 

identidade, na medida em que pode ser o dentro e o fora, o mesmo e o outro: sua especificidade reside, 

pois, nesse “deslizamento” entre os extremos, na ausência total de uma essência”. 

(DEPARTAMENTO DE LETRAS DA PUC/RJ, 1976, p. 89).  
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2 OS MANUSCRITOS AUTÓGRAFOS NA CENA DOS ESTUDOS FILOLÓGICOS: 

UMA RASURA NA LÓGICA DA PRESENÇA 

  

 

 Consideramos que a emergência no discurso científico dos manuscritos autógrafos 

modernos e contemporâneos nos obriga a rasurar a compreensão de autor como “unidade de 

interpretação”, evocado em sua “vontade”, para pensá-lo, nos bastidores dos processos de 

criação, como múltiplo, oscilante, inconcluso, fragmentado9. A partir disso, entendemos que a 

Crítica Genética mostra-se como um importante abalo no platonismo que sustenta a lógica 

metafísica com a qual a Filologia, como Crítica Textual, sempre esteve, de algum modo, 

comprometida, razão pela qual dela nos apropriamos para caminhar pela seara do objeto de 

pesquisa do qual nos ocupamos.  

A associação entre a Crítica Textual e a Crítica Genética é a tônica do contexto 

acadêmico em que nos formamos e no qual aprendemos a fazer Filologia. No grupo de pesquisa 

de que fazemos parte, coordenado pela professora Doutora Rosa Borges, os trabalhos 

produzidos nos últimos anos, especialmente, desde que Borges passou a trabalhar com os textos 

teatrais produzidos na Bahia em tempos de Ditadura Militar, mostram a potência dessa 

associação10. Em trabalho apresentado no I Congresso Internacional de Estudos Filológicos, 

Borges manifesta essa tendência à conciliação entre métodos afins, quando, na apresentação do 

trabalho A Filologia e os lugares das críticas textual, genética e sociológica: por um estudo de 

Quincas berro d’água, adaptação de João Augusto, posiciona-se do seguinte modo: 

                                                 
9Embora essa nos pareça ser a mais adequada postura para situar a Filologia na episteme contemporânea, 

ainda não é exatamente aquela que se observa nos discursos de certas práticas filológicas 

comprometidas com os ideais platônicos que edificaram e sustentam a lógica de centramentos que 

marca o pensamento ocidental.  Mesmo que alguns operadores do pensamento contemporâneo, muito 

especialmente aqueles pensadores da filosofia francesa da segunda metade do século XX, Gilles 

Deluze, Jacques Derrida e Michel Foucault, tenham buscado, de diferentes modos, abalar essa lógica, 

elegendo o simulacro – antes recalcado – como potência, valorizando o falso, descentrado centros 

antes inabaláveis e elegendo a diferença como objeto de interesse, certas práticas filológicas ainda 

insistem no discurso metafísico da essência, no paradigma das similitudes e na necessidade de 

recuperar, nos textos, a forma original dada por seu autor, como uma tentativa de garantir a presença 

de um pai.  É como se, nesse discurso e prática, a “fala” desse pai tivesse de, a todo custo, ser 

preservada para garantir o valor do texto e sua verdade de interpretação. Nessa esteira, apegadas à 

vontade autoral como critério (único) para a interpretação, determinadas práticas filológicas buscam 

livrar os textos de toda forma de corrupção, “deturpação”, em uma espécie de obsessão pela presença 

do autor do/no texto como um prolongamento e garantia de sua verdade. 
10Essa postura foi gestada também desde sua tese de doutoramento, quando, editando os Poemas do 

Mar de Arthur de Salles, conciliou o método filológico aos princípios teórico-metodológicos da 

Crítica Genética, propondo uma edição crítico-genética. 
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No âmbito dessa discussão [das propostas de trabalho para o estudo da 

adaptação de João Augusto Azevedo], parece-nos interessante cruzar os 

métodos das edições, crítica, histórica, sinóptica, genética e “social”, para dar 

conta dos resultados das investigações desenvolvidas. Desse modo, da edição 

alemã, histórica e crítica, tomamos o modelo que “inclui a análise, o 

comentário e a interpretação genéticos e condensa os resultados dessas 

investigações nos seus aparatos sinópticos para resultar [...] na organização do 

texto definitivo” (GRÉSILLON, 2007 [1994], p. 258, grifo do autor); da 

edição genética, o modelo que visa a “[...] fornecer ao pesquisador uma 

simples ferramenta, apresentando-lhe na ordem da gênese os testemunhos 

transcritos e acompanhados de um comentário escritural do dossiê em 

questão” (GRÉSILLON, 2007 [1994], p.258); da edição “social”, a proposta 

de investigar os diversos atores envolvidos com a produção do texto, suas 

ações e gestos de leitura, o que explica versões distintas de um texto, que 

testemunham um conjunto de significações em sucessivos momentos da 

história. (BORGES, 2012, p. 129)  

 

A opção pelo cruzamento de métodos nos coloca no espaço da interação de campos 

disciplinares, motivando-nos a marcar nosso lugar teórico nessa interação, de modo que, mesmo 

nos ocupando das questões ligadas à produção de uma edição genética, estamos – ou 

pretendemos estar – a todo tempo em um lugar fronteiriço. Essa marcação faz-nos recortar, no 

contexto desta pesquisa, duas dimensões do diálogo entre as Críticas Textual e Genética: i) a 

relação de determinados filólogos com a Crítica Genética; ii) a relação de certos geneticistas 

com a Filologia.  

 

 

2.1 FILÓLOGOS E CRÍTICA GENÉTICA 

 

 

A postura da professora e pesquisadora Rosa Borges, que evocamos para situar o lugar 

de fala e a escolha ideológica e metodológica que assumimos, não se encontra, no contexto dos 

estudos filológicos, isolada. Em Portugal e no Brasil, são muitos os exemplos de interação entre 

os campos das Críticas Textual e Genética, materializados, em quase todos os casos, naquilo 

que se chama edição crítico-genética, genético-crítica, crítica em perspectiva genética etc. Essa 

conciliação muda o modo como esses filólogos se relacionam com os textos que estudam, 

impondo, cada vez mais, atitudes que tendem aos descentramentos e às desconstruções.   
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Tais posturas mostram-se herdeiras dos trabalhos desenvolvidos no país de Fernando 

Pessoa pela Equipa, que, desde o final dos anos 1980, ocupa-se da edição de seus papéis. No 

livro Editar Pessoa, Ivo Castro apresenta o projeto da edição crítica da obra11, definindo que  

 
o modelo editorial é, em princípio, o da edição crítico-genética, que serve a 

dois fins muito adequados ao caso pessoano: enquanto crítica, esta edição 

procura fixar um texto mais autorizado (isto é, mais próximo da vontade 

reconstituível do autor); enquanto genética, procura documentar o percurso 

seguido pelo autor na construção de cada texto. (CASTRO, 1990, p. 31). 

 

Essa definição de modelo editorial é observada também nos trabalhos desenvolvidos 

no contexto da Universidade Federal da Bahia. Dessa formulação teórico-metodológica, 

interessa sublinhar a possibilidade conciliatória, a qual se marca na ausência de um discurso 

que, ao menos, no fragmento recortado, defenda a necessidade de um campo estar a serviço de 

outro, na tentativa de hierarquizar as práticas de saber. A natureza crítica da edição volta-se 

para a fixação de um estado de texto, estabelecendo uma configuração que o aproxime daquilo 

que se considera ser uma feição autorizada; a natureza genética, como “técnica de publicar 

inéditos”, volta-se, por sua vez, para a documentação do percurso, caracterizando-se, ainda no 

dizer de Castro (1990, p. 32), por ser aquela que “considera cada manuscrito como um 

indivíduo, que decifra, identifica, transcreve e publica, quer diplomaticamente, se lhe conservar 

todas as características gráficas, quer modernizadamente”. As duas possibilidades apresentam-

se em “complementaridade”, e não em “partilha de terrenos” (CASTRO, 1990, p. 32). 

Ainda em Portugal, no contexto do final dos anos 1980, voltamo-nos à atitude crítica 

que Luiz Fagundes Duarte assume, quando se debruça sobre o manuscrito de A Tragédia das 

Flores, de Eça de Queirós. O filólogo considera que o manuscrito “não passa daquilo que se 

poderá chamar um ‘genotexto’, um texto inacabado, com as marcas (riscados, acrescentos, 

substituições, indicações tácticas de realizações, etc.) que atestam a sua gênese visível e, em 

muitos casos, não resolvidas pelo Autor” (DUARTE, 1993, p. 13). A noção de genotexto 

remete-nos, em sua estrutura mórfica e semântica, ao campo dos estudos genéticos. Desse 

modo, vale destacar as palavras de Duarte, o qual, evidenciando suas escolhas de trabalho, 

assinala: 

 
É exatamente esta cristalização do processo de construção do texto que 

adoptei para objecto do presente estudo, uma vez que além de registrar as 

marcas das várias fases por que passou o trabalho de elaboração do 

manuscrito, ela revela por transparência a dinâmica interna que terá presidido 

                                                 
11Esse modelo foi defendido por Tavani para a Coleção Archivos na mesma época.  
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à ordenação dos diversos vectores de grandeza, direção e sentido do material 

significante, com vistas a alcançar um estado de equilíbrio entre a forma 

escrita e o respectivo discurso interior. (DUARTE, 1993, p. 13) 

 

A opção pelo processo de construção do texto, que atravessa o modo como Luiz 

Fagundes Duarte faz Filologia, é, mais uma vez, marca de que os estudos genéticos não são 

alheios aos estudos filológicos, sendo possível, por exemplo, neste caso específico, considerar 

que do mesmo modo como as atividades de recensear, descrever e transcrever são filológicas, 

também o são as práticas de registrar as marcas das fases pelas quais passou um texto, em seu 

jogo de forças, seus vetores, sua direção.  

Em contexto luso-brasileiro, Luiz Fagundes Duarte é tido recorrentemente como uma 

referência na conciliação entre as Críticas Textual e Genética. Dele provêm, de modo bastante 

significativo, os fundamentos mais iniciais para a elaboração das edições que conciliam o 

método filológico com o trabalho no campo dos estudos genéticos. No âmbito da Universidade 

Federal da Bahia, Célia Marques Telles tece, no trabalho A crítica textual no Brasil: um esboço 

historiográfico, apresentado no Congresso Nacional de Linguística e Filologia, no Rio de 

Janeiro, em 1997, na mesa-redonda Crítica Textual e Crítica Genética, as seguintes 

considerações:  

 
Numa edição crítica, a partir das variantes autorais, pode o editor crítico 

oferecer, além do texto definitivo, uma demonstração do processo de criação 

autoral. Uma edição crítica dá conta dessas variantes autorais tanto no aparato 

crítico quanto na descrição dos testemunhos. Entretanto, uma edição crítica 

somente leva em consideração algumas dessas emendas autorais, aquelas que 

correspondem à última fase da intervenção do autor, registrando-as no aparato 

crítico. Na descrição do testemunho, limita-se a registrá-las. 

As diferentes campanhas do autor não são analisadas. Para isso é 

necessário pensar-se em uma edição que abranja as características da edição 

crítica e dê conta de um aparato genético. Faz-se mister, então, que se 

preparem edições crítico-genéticas ou genético-críticas, que tragam, ao lado 

do aparato crítico, o aparato genético.  (TELLES, 1997, [p. 18]) 

 

 A demonstração do processo de criação autoral – a citação evidencia – inclui-se nas 

possibilidades de trabalho do filólogo. No dizer de Célia Telles, isso pode se fazer em uma 

edição crítica, que estaria limitada a registrar determinadas marcas de manipulação autoral no 

aparato crítico ou na descrição, ou em edições crítico-genéticas ou genético-críticas, as quais 

estariam voltadas para o aparato genético, ou seja, para a exposição das diferentes fases, etapas, 

momentos de gênese.   

 Na sequência desse posicionamento, o que nos chama a atenção é o modo como Telles 

(1997) se vale exclusivamente das reflexões de Luiz Fagundes Duarte para discutir e 
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caracterizar, em seu percurso historiográfico sobre a Crítica Textual no Brasil, o fazer editorial 

que, no campo da Filologia, conciliaria o método filológico com as práticas da Crítica Genética. 

São três longas transcrições de reflexões feitas pelo filólogo português no Encontro de Edição 

Crítica e Crítica Genética: a eclosão do manuscrito, realizado na Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, cujas atas foram publicadas em 1988. 

Embora saibamos que a exigência normativa para trabalhos acadêmicos seja a de citar a fonte 

em sua pureza primária, sem os mediadores das apropriações, a escolha pelo uso da palavra 

apud justifica-se aqui por seu caráter simbólico: quando citamos Duarte, português, pela via da 

apropriação de Telles, brasileira, falando em evento nacional, em nome da Universidade 

Federal da Bahia, entendemos que estamos dando visibilidade ao processo como a relação entre 

Filologia e Crítica Textual nos chega e indicando nosso modo de estar no contexto dessas 

relações.  

 Em primeiro momento, Telles usa palavras de Duarte para caracterizar a edição crítico-

genética especificamente aplicada à edição da obra pessoana: 

 
A edição crítico-genética que documentará a eclosão dos manuscritos de 

Fernando Pessoa aos olhos do leitor será construída por três corpos: o 

primeiro, consistirá no texto crítico, ou seja, no texto definitivo ou na fase do 

texto que se tiver concluído representar a mais recente vontade do autor, o 

segundo, consistirá num aparato crítico, apresentado sob a forma de notas de 

rodapé, em que se dará conta das variantes introduzidas pela tradição face ao 

texto crítico, sejam elas resultantes de erros de leitura ou de decisões tidas 

como incorretas na adopção de lições autênticas mas alternativas; o terceiro, 

consistirá no aparato genético, apresentado no final do volume e texto a texto, 

em que se fará a descrição do testemunho (tipo de papel e de matérias de 

escrita, estado de conservação, características das letras, cotas, etc.) se darão 

todas as informações possíveis relativas ao texto em si, ou às razões que 

levaram à sua inclusão no lugar que ocupa, e se transcreverá, lugar a lugar, e 

com recurso a uma bateria de símbolos adequada, todas as fases genéticas 

detectadas, com indicação dos respectivos testemunhos. (DUARTE, 1988, p. 

367 apud TELLES, 1997, [p.19]) 

 

Duarte desenha de modo detalhando as três etapas do modelo editorial: a apresentação 

do texto crítico e apresentação posterior dos dois aparatos, o primeiro para dar conta das 

intervenções alheias ao autor, decorrentes da história do texto em seu processo de recepção; o 

segundo, genético, para permitir ver a história do processo de elaboração do texto, na dimensão 

dos bastidores da escritura, em suas diferentes fases. A partir dessa orientação, muitos trabalhos 

foram feitos em Filologia.  

Mais adiante, na segunda citação, Telles traz a resposta de Duarte à solicitação de 

esclarecimentos a respeito do suposto fato de “a proposta de crítica genética ficar ao nível 
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descritivo, não interpretativo”. Transcrita pela filóloga brasileira, a resposta do filólogo 

português apresenta-se do seguinte modo: 

 
[...] Nós entendemos a crítica genética como a preparação do material genético 

de um texto, para o qual há uma atitude crítica, – decidimos se este material 

entre [sic] aqui, não entra ali, faz parte ou não deste poema. Há uma posição 

crítica no sentido de decidir com certo rigor científico aquilo que estamos a 

fazer. Agora, aquilo que não parte da crítica genética, é fazer interpretações 

de ordem ideológica e literária. Isso fará parte daquilo que devia ser uma 

espécie de crítica genética literária ou seja a gênese das ideias, por exemplo, 

como uma ideia do autor é adaptada e transformada, etc. (DUARTE, 1988, p. 

393 apud TELLES, 1997, [p.19]). 

 

A defesa de que o trabalho com a Crítica Genética é fundamentalmente crítico 

interessa-nos não apenas pela possibilidade de marcar o modo como a relação entre Crítica 

Genética e a Filologia foi se estabelecendo em contexto brasileiro, mas também para sublinhar 

o modo como essa posição de Duarte é motivadora das escolhas teóricas e metodológicas que 

buscamos assumir. Mais adiante, definiremos o fazer editorial como uma atividade de escolhas, 

crítica por natureza, especialmente quando estivermos realizando a descrição do dossiê que 

estudamos e quando formos apresentar uma edição diferente para manuscritos que nós mesmos, 

em momento anterior, editamos. Além disso, acolheremos aquilo que ele chamou “crítica 

genética literária”, na tentativa de, em nome do que chamaremos Crítica Filológica12, produzir 

sentidos para os movimentos trazidos para a cena da edição (genética) proposta.  

A terceira citação de Telles volta-se para a transcrição do que Duarte estabelece a 

respeito da existência dos aparatos que dão conta dos levantamentos das variantes dos textos 

impressos e das variantes dos manuscritos. Observemos: 

 
De acordo com a nomenclatura tradicional em crítica textual, a edição crítica 

só pode ser feita quando existem edições impressas divergentes. Se houver só 

uma, já não é uma edição crítica. Ora bem, para nós, suponho que estejamos 

de acordo, a edição crítica e a edição genética não são coisas paralelas, mas 

são elos de mesma cadeia, ou seja, [...] edição genética só pode ser feita a nível 

[sic] do manuscrito do autor, e edição crítica é para além do que fará o autor. 

Já não tem nada a ver com o autor. Edição genética vai dar conta daquilo que 

foi escondido pelo autor na sua arca, edição crítica vai mostrar ao leitor aquilo 

que foi lavrado à revelia da vontade do autor. [...] Então, como são as coisas 

                                                 
12Com Borges e Souza (2012, p. 46), queremos compreender a crítica filológica “como uma atitude 

crítica, de leitura concebida aqui como um espaço de produção histórica, linguística, sócio-cultural e 

política”, a partir da tarefa de “compreender as inter-relações entre os conteúdos produzidos 

historicamente no texto e os mecanismos (linguísticos-discursivos) produtores de significados no 

texto, ou melhor, pensar a leitura do texto por meio das coordenadas linguístico-discursivas, culturais, 

sócio-históricas e políticas nas quais o texto foi (re)inscrito e inseminado” (BORGES; SOUZA, 2012, 

p. 48).  
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diferentes, nós achamos que não deve [sic] ser misturadas” (DUARTE, 1988, 

p. 394 apud TELLES, 1997, [20]) 

 

 Essa clara escolha pela separação entre aquilo que é da esfera do processo de produção 

e da esfera do processo de transmissão (tradição textual) é fundamental para o estabelecimento 

de limites entre os dois modos de edição. Mesmo que, até o momento, a discussão, tanto em 

nossa perspectiva quanto na perspectiva de Telles, tenha-se voltado para a feitura de edições 

crítico-genéticas, Duarte já nos permite vislumbrar a possibilidade de serem construídas, 

também no âmbito da Filologia, edições genéticas, desvinculadas da miragem do texto 

compósito, crítico. 

 Reiteremos a defesa de que a apropriação feita por Telles dos posicionamentos de 

Duarte, em momento pretérito de discussão, em âmbito nacional, dos limites entre as práticas 

da Crítica Textual e da Crítica Genética é símbolo do modo como, no contexto da Universidade 

Federal da Bahia, a conciliação entre os referidos métodos de trabalho se estruturou. No 

contexto da UFBA, convém destacar os ecos do olhar de Luiz Fagundes Duarte nos trabalhos 

de Rosa Borges Santos Carvalho e Elisabeth Baldwin13, esta, na dissertação de mestrado O dote 

de Matilde, conto de Arthur de Sales: proposta de edição crítico-genética e estudo, defendida 

em 1996; aquela, na tese de doutorado Poemas do Mar de Arthur de Sales: edição crítico-

genética e estudo, defendida em 2002. Somando-se a esses dois trabalhos, releva ainda lembrar 

a tese de doutorado de Baldwin, Rascunhos de Jorge Amado e as escritas de A festa: um 

episódio de O sumiço da santa (edição genética e leitura), defendida em 200514.  

 Embora possamos fazer referência a tantos trabalhos dispersos pelo Brasil, como a tese 

Edição crítica em uma perspectiva genética de As Três Marias de Rachel de Queiroz, orientada 

por Telê Ancona Lopes e defendida por Marlene Gomes Mendes na USP em 1996,  e tantos 

outros que, nesses últimos anos, vêm trabalhando no campo da interface entre a Crítica Textual 

e a Crítica Genética, o destaque para aquilo que aconteceu como discurso e prática na 

Universidade Federal da Bahia está justificado pela necessidade de sustentar o fato de, em nosso 

caso, na constituição mais subjetiva dos caminhos de pesquisa, a conciliação entre os dois 

métodos ter sempre se mostrado mais que oportuna e natural.  

 Desse modo, a leitura e o convívio cotidianos, desde os primeiros passos no caminho 

da pesquisa, foram nos conduzindo para opções de investigação sempre voltadas para o 

interesse por produtos e processos textuais. Com base no que dissemos, a partir das palavras de 

                                                 
13Baldwin foi a pesquisadora que, efetivamente, em primeiro momento, colocou em prática as 

proposições/provocações de Duarte no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia.  
14Todos estes trabalhos foram orientados pelo saudoso professor Nilton Vasco da Gama. 
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Luiz Fagundes Duarte apropriadas por Célia Telles, filiados ideológica e epistemologicamente 

aos trabalhos de Rosa Borges Santos Carvalho e Elisabeth Baldwin, inserimo-nos em uma 

ordem de discursos que compreende a potência do diálogo prático e intelectual entre o estudo 

das tradições textuais e os estudos dos processos de criação, sem hierarquizar as possibilidades, 

mas as associando em produtiva tensão aos estudos dos manuscritos autógrafos que se colocam 

como objeto de pesquisa.  

 

 

2.2 CRÍTICOS GENÉTICOS E FILOLOGIA 

 

 

Entre os filólogos, há, como se viu, a compreensão e a defesa de que a crítica genética 

é elemento de interesse e, em certos casos, constituinte de uma prática. Quando invertemos o 

olhar, isto é, a percepção que os geneticistas têm da atividade filológica, os valores atribuídos 

a essa relação são um tanto diferentes. De um lado, temos os geneticistas franceses, presentes 

nos primeiros momentos de estruturação do campo, que reconhecem e discutem as relações 

entre os métodos, firmando vínculos positivos. Do outro lado, uma parte daqueles que fazem 

Crítica Genética no Brasil, os quais nem se ocupam de edições, nem costumam estabelecer 

relações entre aquilo que constroem e a atividade filológica15.  

 

 

2.2.1 Geneticistas franceses e Filologia 

 

 

Recolhemos, entre os geneticistas franceses, aqueles que mais diretamente se voltam 

para a relação entre a Crítica Genética e Filologia, destacando as percepções de Louis Hay, 

                                                 
15A discussão sobre os limites entre os campos da Filologia e da Genética é bastante produtiva. 

Destacamos, nesse âmbito, dois trabalhos significativos: a reflexão de Tavani sobre Filologia e 

Genética, que compreende a Crítica Genética como um auxiliar do fazer filológico, e a resposta de 

Willemart e essa provocação, defendendo que “a crítica genética tanto quanto a filologia de qualquer 

tendência não encontra sua finalidade em si, o que às vezes esquecemos. Usando uma metáfora 

retomada de Einstein por Proust, diríamos que orbitamos em torno não da filologia ou da crítica 

genética, mas de cada obra estudada, uns para estabelecer o texto padrão, outros para descobrir os 

processos de criação nos manuscritos, nos esboços, nos croquis, etc. A filologia ou a crítica genética 

constituem nosso meio, o espaço em que entramos, o campo onde somos submetidos a radiações, 

ondas e partículas para nos relacionarmos com uma obra que inclui o prototexto, as versões e o texto” 

(WILLEMART, 1999, p. 202.) 
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Almuth Grésillon e Pierre-Marc de Biasi. A escolha pelos três geneticistas se deve a duas 

razões: i) o caráter fundador dos discursos que enunciam, ii) a clara boa vontade com a qual 

leem o comprometimento dos estudos genéticos com a Filologia. Além disso, é nosso interesse 

ainda observar o modo com eles pensam, propõem e consideram a questão da prática da edição 

genética, para a qual, em momento posterior, vamos nos voltar.  

No capítulo A edição genética, história e projeto, do livro A literatura dos escritores: 

questões de Crítica Genética, Louis Hay considera que a tal edição é um projeto bastante 

recente de “publicar o nascimento de um texto” (HAY, 2007 [2002], p. 314), assinalando que 

se trata de “uma nova evolução, mas se une a uma tradição antiga, e, para dizer a verdade, a 

questões que se colocam quando da aparição das primeiras edições críticas” (HAY, 2007 

[2002], p. 341). Hay parece, nesse momento, reconhecer certa filiação entre aquilo que faz a 

Crítica Genética e as inquietações que, no caso da Filologia – essa tradição antiga –, sempre se 

impuseram àqueles que se ocuparam da edição dos autores modernos.  

Ele relaciona a edição genética à edição histórico-crítica, acrescentando que a 

diferença mais fundamental entre as duas está no modo como a edição genética usa o fac-símile, 

que, inicialmente, tinha uso estrito e basicamente reservado aos amadores de textos autógrafos. 

Em sua perspectiva, a reprodução do manuscrito deve ser feita a partir da lógica seguinte: 

 
A reprodução do manuscrito acompanha-se, geralmente, de uma transcrição 

dita “diplomática”, transposição literal do texto em caracteres de imprensa que 

esposa, tanto quanto a tipografia o permite, a disposição especial e as 

características gráficas (rasuras, acréscimos etc.) do original. De início, esse 

tipo de edição viu sua eficácia confirmada, e um consenso parece se 

estabelecer a seu favor, entre os leitores. Tal edição, entretanto, ainda se vê 

confrontada a uma contradição de seu objeto: o trabalho do escritor não 

consiste em desenrolar o manuscrito como um rolo, e – para citar apenas um 

aspecto – uma única folha pode trazer o traço de diversos momentos da gênese 

e de textos diversos, assim como um único texto pode estar disperso num 

grande número de folhas. (HAY, 2007 [2002], p. 347-8) 

 

De sua leitura, podemos depreender que a edição seria, em síntese, a reprodução fac-

similar do manuscrito, acompanhada de sua transcrição, técnicas que, como é sabido, estão 

historicamente ligadas à Crítica Textual em suas tantas formas de aplicação metodológica. 

Desse modo, o discurso de Louis Hay confirma aquilo que os geneticistas franceses destacados 

aqui não costumam esconder: há uma filiação de práticas entre as atividades da Crítica Genética 

e o método filológico.  

Na esteira de Hay, editar seria, portanto, reproduzir os manuscritos em sua condição e 

estruturação material para, com o auxílio de estratégias de transcrição, permitir que seja lido 

em seu estatuto, classe, tipo, signo, função e significação (HAY, 2007 [2002]). Nesse contexto, 
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poderíamos questionar se a dita edição genética não seria a aplicação de certas etapas do método 

filológico à leitura de manuscritos autógrafos. E poderíamos ainda questionar a produtividade 

da reprodução fac-similar e da posterior transcrição dos textos que, apesar de trazerem uma 

série de intervenções, dispensam a necessidade das duas estratégias em sua leitura. Os 

manuscritos que estudamos, por exemplo, em sua maioria, não pedem que uma transcrição 

reforce o que qualquer olho, mesmo de não especialista, pode ver, mas as transcrições, em sua 

relativa subjetividade, podem se apresentar de modo diferente se diferente for a interpretação 

que se faça do dossiê genético.  

É evidente que, em documentos de processos de criação mais confusos, menos 

lineares, a intervenção de leitura do geneticista pode ajudar o leitor mais apressado a ler melhor 

a dinâmica da folha manuscrita. Ainda assim, se o trabalho do geneticista é ajudar a ler o 

manuscrito, não seria ele quase um filólogo que se ocupa de textos escritos em tempos mais 

deslocados, o qual, colocando-se entre o hiato temporal que se observa entre o tempo da 

produção do documento e o tempo de sua leitura, tenta minimizar os efeitos desse 

distanciamento? Ademais, na esteira do que enunciaremos posteriormente, é necessário 

repensar esse lugar de decifrador dado ao filólogo ou ao geneticista, para compreender como 

suas intervenções nascem de escolhas subjetivas.  

Nesse sentido, defendemos que o geneticista atualiza seu traço de filólogo quando se 

dedica à tarefa de editar os manuscritos que lê, para publicar documentos, atividade que 

constitui histórica e epistemologicamente a Filologia. Esse traço de publicação é reconhecido 

como característica primeira das edições genéticas, as quais, no dizer de Grésillon (2007 [1994], 

p. 91, grifo nosso), 

 
visam à publicação de manuscritos mostrando o trabalho do escritor. A edição 

genética não tem como objeto a publicação de uma obra textual, mas a edição 

do que se encontra aquém: um certo estado inacabado ou ainda virtual, da 

escrita. Ela não estabelece um texto, mas procura tornar visível e inteligível 

uma etapa de sua gênese ou o processo integral que a originou.  

 

 O traço da publicação é entendido a partir da relação com o trabalho filológico, do 

qual, no processo de consolidação do campo da Crítica Genética, foram tomados os 

procedimentos editoriais e as direções para a formulação do tipo de edição de que fala a referida 

geneticista. A diferença entre as duas práticas estaria, no entanto, não necessariamente na 

escolha do método e em sua aplicação, mas no propósito da edição a ser realizada. No campo 

dos estudos filológicos, interessa o texto, produto estabelecido, possível e passível de leituras, 

que o editor publica; do ponto de vista da Crítica Genética, interessa dar a ver e a ler os 
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bastidores de um processo, o inacabado de uma prática de escritura em suas tensões, em seu 

devir. 

 Para Grésillon, as edições genéticas devem se guiar pelos seguintes passos 

metodológicos: 

 

– reprodução de todos os documentos genéticos de uma obra na ordem de uma 

redação, incluindo as primeiras anotações documentárias, esboços ou 

começos; no melhor dos casos, cada fólio será apresentado em fac-símile e 

acompanhado de uma transcrição em face; 

– notas de rodapé, em particular quando o fac-símile falha, fornecendo 

precisões sobre o traçado, sobre os suportes e sobre as ferramentas de escrita, 

do mesmo modo que qualquer outra indicação genética que o editor acredita 

dever transmitir ao seu leitor; um outro tipo de notas, facultativo, pode 

comportar informações mais enciclopédicas; 

– uma introdução descrevendo a composição material e a localização dos 

manuscritos do mesmo modo que a história global da gênese, nela integrando 

documentos “periprototextuais” como a correspondência, testemunhos de 

terceiros etc. (GRÉSILLON, 2007 [1994], p. 248) 

 

 A metodologia atende, em síntese, a três fins: a publicação do processo de construção 

de um texto em seus momentos e estados genéticos, a elaboração de notas que deem conta da 

explicação ou da descrição do que se observa, a elaboração de uma introdução crítica a respeito 

da composição material dos manuscritos recortados para estudo, sua localização e a história da 

gênese em seus aspectos mais gerais e globais. A edição propriamente dita estrutura-se, assim, 

a partir de três pilares: descrição, transcrição e interpretação de um processo de escritura.  

No diálogo com Pierre-Marc de Biasi (2010 [2000]), compreendemos que tais edições 

podem seguir duas orientações: uma proposta horizontal, outra vertical. No primeiro caso, 

associando àquilo que Grésillon posteriormente chamaria edição de uma fase particular de 

gênese, o propósito do trabalho volta-se para   

 
a publicação de um conjunto de documentos relativos a uma fase precisa ou a 

um momento delimitado do trabalho do escritor. Esse conjunto pode ser 

selecionado em um dossiê de manuscritos que não levou a nenhuma redação 

propriamente dita (por exemplo, notas de viagem ou de pesquisa), ou no 

corpus genético de uma obra (acabada ou inacabada, publicada ou inédita), ou 

ainda nos dossiês de várias obras diferentes. Concernente a um documento 

único ou a um vasto conjunto de manuscritos, a edição horizontal opõe-se à 

edição vertical, uma vez que não visa à reconstituição de um projeto de 

escritura, mas o estudo de um momento de determinado processo. (BIASI, 

2010 [2000], p. 94) 

 

 Nessa orientação de edição, o pesquisador elege o recorte de uma obra: um caderno de 

trabalho, a fase de preparação ou de revisão das provas tipográficas, a construção de uma 
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personagem, um aspecto temático, por exemplo. O editor reproduz os passos estabelecidos por 

Grésillon (2007 [1994]), mas não tem a pretensão de dar conta de um dossiê por completo, 

apenas de um recorte, com base em uma escolha coerente ou na decisão por uma etapa do 

processo. 

 Outro interesse tem, em contrapartida, a orientação vertical, a qual,  

 
[d]iferentemente da edição horizontal, que só concerne a um momento 

determinado da gênese, [...] interessa-se pelo encadeamento das fases que 

atravessam o dossiê genético de uma obra, acabada ou não, publicada ou 

inédita. Ela tem como objetivo para aquela obra (ou uma de suas partes), a 

publicação cronológica dos documentos relativos à série integral (ou a uma 

sequência significativa) das transformações sucessivas que permitem 

compreender a sua gênese. A edição vertical visa, em princípio, reconstituir o 

processo de escritura de ponta a ponta do itinerário genético (BIASI, 2010 

[2000], p. 104) 

 

A edição horizontal é marcada, deste modo, pela falta de pretensão cronológica, ao 

passo que, como imperativo, a edição vertical dá conta do processo integral, organizando 

momentos, ordenando movimentos e transcrevendo versões na ordem em que a leitura dos 

processos de reescritura permita estabelecer. As edições verticais apresentam-se, pois, de 

diferentes modos, os quais, em função do interesse do pesquisador e das dimensões do objeto 

de estudo, contemplam: i) o processo integral de um projeto de escritura; ii) “a exploração 

integral de um dossiê genético lacunar, a seleção de um trecho (parte, capítulo, sequência), [...] 

a focalização em um segmento de pequena dimensão” (BIASI, 2010 [2000], p. 106); iii)  a 

edição seletiva, em que se combinam as edições verticais e os estudos de gênese, segundo o 

seguinte procedimento:  

 
[...] os documentos transcritos estão acompanhados de seu comentário, em 

uma apresentação que procura ao mesmo tempo dar a ler uma seleção 

significativa de manuscritos de trabalho, compreender sua emergência e 

interpretar as transformações, propondo diversas abordagens críticas dos 

fenômenos genéticos observados (BIASI, 2010 [2000], p. 107). 

 

Diante de todas essas observações e da leitura do que defendem esses teóricos, 

podemos evidenciar a marcada filiação da metodologia da Crítica Genética em relação à Crítica 

Textual e seu método filológico, destacando o trabalho editorial.  
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2.2.2 Geneticistas brasileiros e Filologia  

 

 

A precisão com a qual Grésillon e Biasi definem os passos e a concepção metodológica 

para as edições genéticas nos faz voltar às etapas que devem ser cumpridas também, com os 

ajustes a cada situação textual, no fazer das tantas outras edições construídas no âmbito da 

Filologia. O traço de aproximação entre o campo disciplinar da Crítica Genética e o labor 

filológico, evidentemente manifesto e reconhecido pelos franceses, não costuma se observar, 

entretanto, quando pensamos a atividade dos geneticistas brasileiros. Aqui, a Crítica Genética, 

reconhecida em certos espaços acadêmicos como Crítica de Processo16, quando praticada por 

alguém que não se reconhece filólogo, não costuma se voltar para a abordagem mais material 

do manuscrito, de modo que os trabalhos se realizam no terreno da interpretação dos processos 

de construção de textos em diversas linguagens, dispensando, em muitos casos, aquela 

metodologia francesa mais próxima da Crítica Textual17.  

Em contexto brasileiro, o pioneiro dos estudos em Crítica Genética foi Philippe 

Willemart, que, em 1985, participou da fundação da Associação dos Pesquisadores do 

Manuscrito Literário (APML), hoje Associação dos Pesquisadores em Crítica Genética 

(APCG), e, desde então, trabalha, no âmbito da Universidade de São Paulo, com a conciliação 

entre a Crítica Genética e Crítica Literária. Willemart é reconhecido pela abordagem 

psicanalítica que faz dos manuscritos literários, especialmente aqueles de escritores da literatura 

francesa.  

Em sua trajetória de pesquisa, sobre a relação entre Filologia e Genética, compreende 

que 

                                                 
16Cecília Salles diferencia Crítica Genética de Crítica de Processo: “Opto por limitar aquilo que 

chamamos de crítica genética às pesquisas que têm como objeto os documentos dos processos de 

criação e o propósito de compreender aquele percurso específico. São estudos de caso, cuja 

metodologia enfatiza o olhar retrospectivo, isto é, uma crítica que acompanha e interpreta, com o 

auxílio de instrumentos teóricos diversos, a história das construções das obras de arte. Por um lado, o 

acompanhamento teórico-crítico de vários processos, nesta perspectiva, nos levou à observação de 

algumas características comuns entre nesses percursos, que nos possibilitaram nos encaminhar em 

direção a uma teorização de natureza geral da criação. Ao mesmo tempo, vemos a complexidade que 

envolve as relações entre o processo e o objeto entregue ao público, especialmente mas não só, das 

produções artísticas contemporâneas. Percebemos assim que essa teorização sobre a criação, ao 

oferecer uma abordagem processual, adiciona ao olhar retrospectivo da crítica genética, uma dimensão 

prospectiva de uma crítica de processo, ou seja, uma maneira de se discutir objetos em movimento, ou 

um modo de acompanhar os processos em ato. (SALLES, 2009, p.69). 
17No Brasil, destacamos duas grandes vertentes da Crítica Genética: a psicanalítica, representada por 

Philippe Willemart, e a semiótica, representada por Cecília Almeida Salles. 
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[a] Filologia não está [...] a serviço da crítica genética ou vice-versa, mas as 

duas abordagens iluminam e esclarecem o texto publicado. Talvez esteja aí o 

calcanhar de Aquiles de certas teses, dissertações ou artigos. Limitando-se ao 

estudo das variantes ou dos processos de criação, esses trabalhos não alçaram 

voo suficientemente para terem uma repercussão maior no meio literário e não 

convenceram os colegas. A crítica genética e a filologia devem levar o texto 

publicado.  

No início, alguns geneticistas recusaram esta posição porque queriam 

valorizar o prototexto habitualmente esquecido já que consideravam o texto 

editado como uma das versões possíveis, mas hoje cremos que poucos 

sustentam tal atitude. Por outro lado, os estudiosos da literatura devem 

entender que o manuscrito e suas versões sucessivas, e, portanto, os processos 

de criação e o estabelecimento do texto, fazem parte do estudo do autor 

pesquisado. (WILLEMART, 2012, p. 362, grifo do autor). 

 

Destacamos que o olhar de Phillipe Willemart volta-se, de modo predominante, para 

o trabalho com o manuscrito literário, estabelecendo que o estudo dos autores passe pelos textos 

que eles publicaram, mas também por aquilo que se pode flagrar – em seu caso, pela via da 

crítica psicanalítica – nos bastidores de seus processos de criação. Willemart concentra-se 

basicamente em textos literários, usa, em certos casos, o procedimento da transcrição, mas não 

se ocupa de edições. 

Além de Willemart, destacamos, em contexto brasileiro, os trabalhos de Cecília 

Almeida Salles, pesquisadora que, em trabalho apresentado no I Congresso Internacional de 

Estudos Filológicos, intitulado Processos de criação: estudos interdisciplinares, defendeu “a 

vocação da ampliação dos estudos genéticos para além da literatura” (SALLES, 2012, p. 255). 

Em sua argumentação, Salles assume um interesse por investigações a respeito da Crítica de 

Processo de objetos estéticos em várias linguagens, sem que haja referências ao termo e à 

necessidade de edição ou a qualquer traço que a filie a um comprometimento filológico. Ao 

justificar a defesa de ampliação dos interesses da Crítica Genética, ela diz: 

 
Se é uma pesquisa que procura por uma maior compreensão dos princípios 

que norteiam a criação, em outras palavras, que busca pelos procedimentos 

responsáveis pela construção da obra, tendo em vista a atividade do criador, 

não havia motivo para se tratar só do processo de criação literária. Por isso 

rapidamente começou a surgir junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Semiótica da PUC/SP o interesse pelo estudo de 

documentação dos processos de arquitetura, dança, teatro, cinemas e artes 

visuais etc., pensando o campo das artes em sentido amplo. E ao mesmo 

tempo, começaram a ser propostos estudos sobre os processos jornalísticos e 

publicitários (SALLES, 2012, p. 255-6). 

 

Os interesses da citada pesquisadora são – isso é evidente – muito diferentes dos que 

nos motivam quando, no lugar da Filologia, voltamo-nos para os processos de criação, de modo 
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que suas palavras se distanciam da perspectiva que aqui apresentamos, confirmando a separação 

observada em muitos centros de pesquisa brasileiros quando se faz a relação entre Estudos dos 

Processos de Criação e Filologia, na via do olhar daqueles sobre estes18.  

Na esteira de Salles, estão pesquisadores que atuam em diferentes regiões do país, 

dentre eles Sílvia Maria Guerra Anastácio19, na Bahia, e José Cirillo, no Espírito Santo. Cirillo 

(2009), por exemplo, ao citar Almuth Grésillon, toma passagens que, mesmo também lidas em 

contexto filológico, apontam para direções muito diferentes daquelas que assumem quando de 

sua apropriação neste último campo. Embora use as palavras da geneticista francesa para 

caracterizar a Crítica Genética, é a partir do pensamento e dos trabalhos de Cecília Salles que 

ele mais claramente discute a questão dos estudos genéticos.  

 
A partir dos trabalhos de Cecília Salles, na década de 1990, a crítica 

genética começou a estudar outros “manuscritos” nas áreas do cinema, artes 

visuais, arquitetura, teatro e dança, ampliando o próprio conceito da disciplina 

e de seus fundamentos. Para Salles (1998), a crítica genética se configura por 

meio de um processo investigativo cujo centro é a obra de arte em sua 

construção; essa investigação vê a obra a partir da sua feitura, buscando 

melhor compreender o processo de criação. Para a autora, “a Crítica Genética 

pretende, deste modo, oferecer uma nova possibilidade de abordagem para as 

obras de arte: observá-la a partir de seus processos de fabricação. É assim 

oferecida à obra uma perspectiva de processo” (Salles, 1998, p.12).  

Fala-se, portanto, de um estudo do processo de criação do percurso de 

gestação da obra. O profissional que desvela esse funcionamento chama-se 

crítico genético. Para Salles (idem, p. 12-13), “o crítico genético é um 

pesquisador que comenta a história da produção de obras de natureza artística, 

seguindo as pegadas deixadas por seus criadores. Narrando a gênese da obra, 

ele pretende tornar o movimento legível e revelar alguns sistemas 

responsáveis pela geração da obra”. A ele, qual ao físico do caos, cabe a 

função de desvelar alguns dos princípios direcionadores que regem o processo 

de criação. Ele entrega-se ao acompanhamento de percursos criativos ou à sua 

análise dos documentos da criação. Estabelece-se em movimento, numa ação 

em direção à dinâmica que antecede a obra (CIRILLO, 2009, p. 18).  

  

Mais uma vez, o recurso de trazer o apud em vez de ir às fontes em que o pensamento 

primeiro se materializou serve ao interesse de evidenciar como o discurso citado, em seu caráter 

fundador, é apropriado e circula entre tantos. José Cirillo produz sua concepção da crítica e do 

crítico genético, a partir de Salles. Eles, no encontro de suas percepções, ensinam que a tarefa 

daquele que estuda os documentos de criação é narrar a gênese das obras – literárias e não –, 

em busca dos princípios direcionadores – anteriores, talvez – que regem seu fazer. Dispensam, 

                                                 
18É evidente que, diante dessa ampliação do objeto de pesquisa, a manutenção da base filológica não se 

mostra tão possível.  
19Agradecemos à professora Sílvia Anastácio a generosidade e a competência com a qual nos aproximou 

dessa forma de se fazer Crítica Genética.  
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pois, qualquer relação com a atividade filológica e, em nenhum momento, consideram que a 

observação do nascimento da obra possa ser materializada em algum dispositivo editorial.  

Na tensão entre o modo como os filólogos têm se valido dos princípios da Crítica 

Genética para editar e interpretar os manuscritos autógrafos e entre a escolha por uma crítica 

genética que não se vincula ou relaciona com a filologia, tomamos uma posição semelhante à 

que assume Almuth Grésillon, quando diz que “o saber filológico participa da reconstrução 

genética: não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta metodológica útil na 

coleta, descrição, classificação e transcrição dos manuscritos” (GRÉSILLON, 2009, p. 42-3).  

 

 

3 OS MANUSCRITOS: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE AUTORIA  

 

 

Uma revisão nos trabalhos em Crítica Genética/Crítica de Processo nos coloca diante 

do interesse dos estudiosos em torno do fazer de obras científicas e artísticas de natureza 

diversa. Os geneticistas e críticos textuais, ocupados de manuscritos autógrafos, voltam-se para 

os processos de criação, ora tentando localizar pistas e justificativas para suas escolhas 

editoriais, ora buscando refletir sobre a dinâmica observada nos bastidores desses processos. A 

miragem da obra pronta, mesmo negada entre tantos, coloca-se, em alguma medida, como uma 

presença no itinerário de pesquisa, seja como finalidade dos estudos, seja como possível 

orientação para cronologia dos manuscritos de um dossiê.  

Os manuscritos não são vistos, no entanto, apenas como recurso para entender o fazer 

da obra. Eles podem ser lidos em outra perspectiva: como forma de ver ou de dar a ver os 

desenhos de uma autoria. E, mais ainda, como forma de produzir relações subjetivas:  i) entre 

o autor e seus processos de escrita, ii) entre o crítico e a leitura que monta do texto que estuda, 

iii) entre o editor e sua proposta de edição.  

Tomando como motivação a percepção barthesiana de que “o sujeito é apenas um 

efeito da linguagem” (BARTHES, 2004 [1968], p, 85), estendemos o termo sujeito à nossa 

compreensão da noção de autor, defendendo que este último, como aquele primeiro, constitui-

se efeito daquilo que o olhar do crítico constrói quando lê os documentos de criação. A autoria, 

como quer Foucault (2013 [1969])20, é uma função que se reconhece, atribui e se outorga a um 

ente físico e jurídico, reconhecido por um nome próprio, conforme se direcione, a partir de 

                                                 
20 Sublinhamos que as reflexões feitas por Barthes e Foucault remontam o final da década de 1960.  
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critérios previamente formulados, o querer do olhar do crítico. O manuscrito é, portanto, lugar 

privilegiado para a percepção do vir a ser da escritura, em contexto de tensão, escolhas, 

recalques.  

 

 

3.1 FILÓLOGOS, MANUSCRITOS E A QUESTÃO DA PRESENÇA 

  

 

 O autor, mesmo dessacralizado pelos operadores do pensamento contemporâneo, 

ainda é pensado, em certos procedimentos de Crítica Textual e de Crítica Genética, como um 

ser dotado de razão que apenas persegue o burilamento da obra, interessado em sua melhor 

forma de comunicar. Embora estejamos cercados, em Crítica Textual e em Crítica Genética, de 

discursos que perseguem o “querer dizer” como meta de trabalho, é preciso repensar algumas 

formulações discursivas que lutam a favor do fortalecimento do “eu-autor”, à revelia das 

evidentes e físicas provas (estamos pensando na tradição de uma obra e em seus dossiês 

genéticos) de que este “eu” é, antes, o resultado de processos mais sociais – a imposição da 

publicação, os contratos editoriais, as exigências censórias – que individuais, por exemplo.    

 Luciana Stegagno Picchio, em seu A lição do texto: filologia e literatura, defende que 

o problema do filólogo é “exatamente” “como vencer o ruído do tempo”, entendendo que sua 

“zona de trabalho” é “a da restituição textual e a reconstrução da personagem-autor, da sua 

palavra individual, da sua língua e estilo dentro da língua do tempo” (PICCHIO, 1979, p. 214-

15). Embora a expressão “personagem-autor” nos encha os olhos pela possibilidade de pensar 

a autoria como encenação, não podemos passar incólumes pela obsessão manifesta na 

necessidade de restituição da presença, paradigma platônico que estrutura o edifício da 

metafísica ocidental, o qual, mesmo abalado, na segunda metade do século XX, pelo 

pensamento da Desconstrução, é atualizado em cada exercício filológico que se filia ao lugar 

epistemológico assumido por Picchio.  

 A concepção da filóloga italiana insere-se em uma ordem que, desde Platão, obstina-

se pela presença da fala do pai-autor21, como condição para a verdade e legitimação do discurso. 

De modo que o autor é pensado, neste caso, como um eu centrado, cuja voz deve ser restituída. 

                                                 
21 A expressão pai-autor quer aqui retomar certa compreensão psicanalítica da figura paterna como 

aquela que interdita, proíbe, e é significante da lei (LACAN, 1992 [1956]).  



38 

O autor-origem, mesmo personagem, seria, neste caso, detentor de um discurso singular, que, 

exposto às corrupções promovidas pelos mais diferentes agentes, deveria ser recuperado.  

As cópias22, tão recalcadas pela metafísica da presença, constituem, nesse caso, 

impedimentos ao acesso à verdade do texto, razão pela qual são expurgadas, excluídas da 

tradição de uma obra, a partir de uma hierarquização positivista das formas textuais. Não apenas 

as cópias, mas qualquer intervenção alheia ao autor tem de ser perseguida, uma vez que, não 

fazendo parte da obra por editar, a falseia, gerando leituras equivocadas do texto e da sociedade 

– o labor filológico se ocupa também das comunidades humanas – que o produziu.  Nesse 

sentido, preservar o texto é preservar a cultura da civilização que o legou, afastando-os, o texto 

e a civilização, de qualquer depreciação bárbara que não corresponda à sua essência, a qual está 

em sua origem.  

 O discurso de Picchio é evocado como representativo de tantos outros que, na mesma 

lógica, se enunciam, reforçando o vínculo de cumplicidade que a prática filológica sempre 

manteve com o platonismo. Essa Filologia da presença remonta aos alexandrinos, os quais, 

conforme se sabe, buscaram defender sua biblioteca, seu patrimônio espiritual, da 

ação/intervenção do outro e se pereniza em práticas de edição comprometidas com um ideal de 

pureza que investem o filólogo da tarefa espiritual de defender a cultura (letrada) de sua 

comunidade e garantir que ela não caia no ostracismo, a partir de rigoroso método, sintetizado 

naquilo que estabeleceu Lachmann (1793-1851) propôs – a recensio, a emendatio, a constitutio 

textus – como etapas necessárias ao cumprimento do labor filológico.  

 Essas etapas, devidamente empregadas e contextualizadas, garantem a tarefa de 

restituição, que ecoa no discurso de Picchio. Recolher todos os documentos, excluir o que se 

repete, fazer emendas, controlar as variantes, excluir erros óbvios, evitar a corrupção são 

atividades historicamente filológicas, seja na ausência do manuscrito23, em que, por via de 

estemas, a origem não é mais que reconstituição, seja sua presença e atuação intensiva e 

inventiva do autor, mesmo depois de ter seu texto publicado24.  

                                                 
22 Aqui, as cópias físicas de um texto são entendidas, em verdade, como simulacros, imagens sem 

semelhança. (DELEUZE, 2000).  
23Retomamos a distinção feita por Ivo Castro (1995), que distingue a Filologia do manuscrito presente, 

aquela que opera a partir do acesso a documentos de trabalho do autor (textos modernos e 

contemporâneos), da filologia do manuscrito ausente (textos antigos e medievais), em que a figura do 

autor e o consequente acesso ao seu laboratório não são possíveis ou necessários.   
24 A atuação do autor depois da publicação do texto e os sentidos que atribui ao que produziu em 

diferentes momentos históricos pode ser uma motivação para reflexões em torno dos jogos de presença 

e ausência no estudo de dossiês genéticos e de tradições textuais.  
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Voltando a Picchio, não é gratuito o fato de a ideia de ruído ser o fundamento de sua 

formulação. Afirma então:  

 
O ruído é aquela desordem que, inserindo-se na esfera da estrutura e da 

informação, atenua, até ao ponto de apagar completamente, a própria 

informação. É ruído o ensurdecimento da voz devido a impedimentos 

acústicos, como é ruído a deterioração dos livros por influência de danos 

mecânicos, a deformação da estrutura de um texto causada pela censura, a 

distância de séculos que nos separa de Camões e nos impede de colher, 

impreparados, a sua real mensagem poética. (PICCHIO, 1979, p. 215) 

 

 A escolha da expressão “ensurdecimento da voz”, no contexto da definição de “ruído”, 

principal inimigo do filólogo e do texto, é sintoma da filiação epistemológica do discurso. O 

paradigma da voz se impõe à cena, reforçando o comprometimento filológico com a presença 

e com a defesa de qualquer apagamento, alteração, ensurdecimento. A intervenção dos agentes 

externos e o deslocamento temporal impedem a comunicação da real mensagem, que está 

colada à voz do autor, a qual, a todo e qualquer custo, precisa ser preservada.  O discurso exclui 

a dimensão histórica dos sentidos e desconsidera a potência do leitor, sustentando em suas 

(entre)linhas a importância do filólogo na conservação da “real mensagem poética” de um texto, 

a qual deve se manter conservada e livre de qualquer corrupção. Não se trata aqui de enaltecer 

pura e simplesmente o ruído, mas de pensá-lo como componente da história dos textos, a partir 

de uma apreciação crítica que o tome como objeto de leitura e significação.  

 Mais adiante, Picchio (1979, p.234) define o filólogo como alguém que, “utilizando 

todos os instrumentos dos quais pode dispor, estudando todos os documentos se esforça por 

penetrar no epistema que decidiu estudar, procurar a voz dos textos e de um passado que já não 

considera sufocado pelos estratos sobrepostos”. É a perspectiva platônica se materializando 

mais uma vez no discurso (fundador) produzido.  O texto, nesse modo de ver, guarda, na 

materialidade, a voz-verdade do pai que o produziu, a qual, historicamente exposta a tantas 

ameaçadas, é purificada, limpa, preservada, de modo que o filólogo assume o lugar do 

terapeuta, que, a partir dos mais diferentes procedimentos, livra-a dos distúrbios (nódulos, 

pólipos, edemas) impostos pelo tempo, pelo mau uso, pela ação de outros. Seu papel é, pois, 

garantir a integridade da voz, que precisa continuar a significar o mesmo que seu produtor 

intencionava.  

 Ainda que vislumbre a atividade filológica como um exercício crítico, a submissão ao 

dizer/voz autoral é significativa.  

 
[P]ara aquém ou para além da obra criticada há o crítico, com a sua capacidade 

de escolha, com a sua faculdade de favorecer certos aspectos de uma obra, 
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certas “estruturas preferenciais” ou, se quisermos, com a sua possibilidade de 

violentar o objeto que se propõe ao seu exame, de sobrepor a sua interpretação 

à vontade de expressão do autor. (PICCHIO, 1979, p. 231) 

 

 A interpretação, como se sabe, é sempre uma violência que se impõe ao signo. No 

entanto, não nos parece ser esta a concepção de “violentar” que se apresenta no fragmento. 

“Violentar” é aqui produzir sentidos que, de algum modo, não estejam previstos, sinalizados, 

na dita “vontade de expressão”, termo tão repetido nos manuais de Crítica Textual e nas 

discussões teóricas sobre edição de textos. Do apego à voz e da tarefa de recuperá-la para 

garantir o sentido, deriva a questão da vontade, do ânimo autoral como origem do dizer e 

garantia do sentido. A violência da interpretação, assim, não está relacionada à apropriação do 

discurso por tantas forças, mas ao risco que corre a “vontade de expressão do autor”, a qual 

pode se perder no tempo, no espaço, na história.  

 Essa vontade é a base daquilo que se considera forma genuína dos textos, cuja 

restituição é, no dizer de César Nardelli Cambraia (2005, p. 1), a tarefa primordial da Filologia. 

Em sua Introdução à Crítica Textual, Cambraia faz uma associação entre o processo de 

transmissão dos textos e a conhecida brincadeira do telefone-sem-fio. O filólogo diz que:  

 
[p]ara se perceber de forma descontraída essa questão [de que um texto sofre 

modificações ao longo do processo de sua transmissão], basta levar-se em 

conta a tradicional brincadeira chamada telefone-sem-fio; ao pé do ouvido de 

quem está ao seu lado, uma pessoa passa oralmente uma mensagem, a qual se 

encontram, e assim sucessivamente – mas, como todos sabem, ao retornar ao 

primeiro emissor, a mensagem nunca chega como foi. Pode-se dizer que passa, 

mutatis mutandi, a mesma coisa na transmissão de textos escritos. A cada 

cópia que se faz de um texto, a constituição deste muda – seja por ato 

involuntário, seja por ato voluntário de quem o copia. (CAMBRAIA, 2005, 

p.1) 

 

 Mais uma vez, voltamos ao paradigma da fala. A brincadeira do telefone-sem-fio, 

evocada como elemento de associação por Cambraia, remete-nos a uma atividade lúdica na qual 

os participantes sopram mensagens ao ouvido, na tentativa de fazer chegar ao último a 

mensagem produzida pelo primeiro brincante da sequência. Se pensarmos no contexto literário, 

podemos dizer que o telefone-sem-fio é a tentativa de os mais distintos agentes conduzirem – 

na íntegra – a mensagem que o autor, ponto de origem do jogo, formulou para o leitor, 

destinação mais específica da mensagem formulada. Relendo Picchio, podemos nos lembrar da 

tarefa de reduzir o ruído ao máximo, na tentativa de fazer chegar a real mensagem, 

compreendendo-se que todos os agentes da história de um texto devem trabalhar no sentido de 

preservar a vontade autoral, à qual nem o querer do crítico nem a ação de qualquer outro 

elemento – o tempo, o apagamento, o ostracismo, o erro de reprodução – podem se sobrepor.  



41 

 As posturas de Picchio, em tempo mais deslocado, e Cambraia, em momento 

contemporâneo, permitem materializar aquilo que, em hipótese, formulamos: as práticas de 

Crítica Textual, especialmente, na relação com a literatura, em sua maioria, operam na lógica 

platônica da presença, a partir do paradigma da fala-vontade. 

Rompendo com essa lógica da presença prévia, queremos considerar que a leitura é 

prática histórica e social, que passa pelo entendimento, nas palavras de Chartier (2002, p, 61-

2), de que textos “não existem fora dos suportes (sejam eles quais forem) de que são veículos” 

e que, ainda na esteira de Chartier (2002, p. 62), “o ‘mesmo’ texto, fixado em letras, não é o 

‘mesmo’ caso mudem os dispositivos de sua escrita e de sua comunicação”. Nesse sentido, as 

muitas mediações pelas quais passa a história de um texto e as muitas intervenções de leitores, 

os autorizados e os não autorizados, significam e ressignificam os textos, na dinâmica do jogo 

das interpretações e das apropriações.  

É evidente que esse jogo pode produzir complicadores para a hermenêutica literária, 

que se compromete com o discurso autoral, legitima sentido, produz operadores de leitura, razão 

pela qual é preciso ponderar a necessidade de o crítico textual definir e diferenciar aquilo que 

é, efetivamente, vontade manifesta de autor daquilo que lhe escapa. A proposta não é – 

evidentemente – que a Filologia inclua nos textos críticos as intervenções dos outros agentes 

sociais, falseando a feição autoral dos textos, mas que busque um modo de tratar essas 

intervenções de forma mais crítico, sem reduzi-las a um simples silenciamento.  

 Defendemos, nesse sentido, que o crítico textual, em seu fazer filológico, manifeste 

claramente sua condição de leitor e, desse lugar, assuma os riscos da crítica e das edições que 

propõe. Se o sentido do texto não está preso à sua origem, mas se constrói social e 

historicamente, é preciso que o editor dê visibilidade a potência dos mediadores que marcam – 

inclusive, do ponto de vista físico – a história dos textos, e, colocando-se também neste lugar, 

produza (seus) sentidos a partir das marcas materiais que observa, sem se esconder sob qualquer 

pretensão de neutralidade. Falamos, assim, em uma Filologia de descentramento que rompa o 

comprometimento com a presença prévia, transcendental, e se coloque no jogo da história do 

texto, tensionando pontos de referência e centros fixos, encenações de autor e suas atribuições, 

rizomas e estemas.  
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3.1.1 Entre rizomas e estemas 

 

 

O propósito da Filologia, entendida como Crítica Textual, é, como se sabe, o de estudar 

a história dos textos em seu processo de produção, transmissão e leitura, a partir das 

materialidades em que eles estão inscritos. Neste contexto, é recorrente a prática de edições, as 

quais, em função da situação textual encontrada, dos propósitos do editor e daquilo que, como 

estudo, queira-se evidenciar, podem se desenhar de diferentes modos. Dentre os tipos de edição 

possíveis, está aquela comumente denominada crítica, cujo propósito se desenha em um duplo: 

o estabelecimento de um estado de texto e sua apresentação. 

A edição crítica é construída quando o filólogo tem à sua disposição diferentes 

testemunhos de um texto, ou seja, diferentes suportes nos quais se localizam as marcas da 

história da transmissão e das leituras do mesmo. Nesses testemunhos, podem-se localizar 

alterações, intervenções dos muitos leitores (editores, revisores, o próprio autor, dentre outros) 

que, em tal processo, vão reconfigurando as feições do texto, alterando sua primeira forma. Em 

tal contexto, o trabalho do filólogo estaria voltado para o estudo dessas materialidades, 

interpretando as intervenções e as marcas do processo de transmissão, de modo a operar leituras 

sobre a dispersão desses textos e sobre os sentidos aí produzidos. Para tanto, conforme os 

manuais mais tradicionais de Crítica Textual, alguns passos são necessários, dentre os quais 

destacamos, conforme nosso interesse, a estemática, fase do método filológico em “que se 

determina a relação genealógica entre os testemunhos” (CAMBRAIA, 2005, p. 136). 

No processo de edição, a produção de estemas, diagramas arbóreos que esquematizam 

a história de um texto, atende à necessidade de hierarquizar, separar, os diferentes testemunhos 

de modo a se reconstituir uma origem – muitas vezes, hipotética, arquetípica – ou um fim, 

enquadrando as muitas feições de um texto em uma forma “final”, muitas vezes, virtual, 

definida pelo editor e atribuída a um sujeito-escritor como representativa de sua última vontade 

e de seu querer final. O estema é uma árvore genealógica que busca localizar os “antepassados” 

de uma textualidade, enquadrando-os a um olhar e interpretação de um sujeito que, em nome 

de um autor e para evitar erros, silencia as marcas de interpretação, as rasuras, os cortes, as 

censuras. O estema é uma das marcas mais platônicas desse processo, porque ele quer ser o 

mapeamento da corrupção textual, em uma tentativa de preservar o texto dos descaminhos e da 

vulgarização da palavra-presença do pai-autor. Ele localiza os ruídos e mapeia os desvios 
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impostos pela brincadeira do telefone-sem-fio à qual os textos estariam expostos em processo 

de transmissão25.  

Com relação aos erros, no trabalho com os manuscritos medievais, por exemplo, a 

orientação de César Cambraia é a seguinte: 

 

Para que o método seja aplicado com segurança é necessário, primeiramente, 

que se tenha certeza sobre qual das variantes existentes em cada lugar-crítico 

é um erro, ou seja, uma forma não-genuína. Em segundo lugar, é preciso que 

esse erro seja tão particular e idiossincrático que não possa ter sido cometido 

simultânea e independentemente por dois copistas [...]; além disso, sua 

condição de erro não pode ser óbvia, pois, em sendo, os copistas poderiam 

intervir conjecturalmentee, dependendo da obviedade do erro, poderiam 

acabar por fazer modificações que resultassem no reestabelecimento da 

própria forma genuína, sem a terem visto. (CAMBRAIA, 2005, p. 136) 

 

 A orientação prevista é aplicada à edição de textos medievais, em que a presença do 

copista e a ausência da figura autoral impõem comportamentos editoriais específicos. Mas é 

possível percebê-la também em trabalhos em torno dos manuscritos modernos e 

contemporâneos, nos quais a figura do autor se mostra de modo mais particular e a mediação 

de outras práticas se impõe de modo mais decisivo. A exclusão do não-genuíno e a 

representação arbórea desse procedimento historicizam o processo de transmissão e leitura dos 

textos em função de um comprometimento com a lógica platônica de busca de ideais e expulsão 

(como se faria com os poetas da República) de procedimentos de representação distanciados da 

origem, na qual estaria a verdade da interpretação e única possibilidade de sua realização. Os 

erros aqui são tomados como intervenções de leitura, de marcas de interpretação, não são 

problematizados e discutidos, mas entendidos como sinais de degradação do texto, que o 

filólogo, em seu trabalho, precisa evitar, para que sua pureza seja restituída.  

 O estema, conforme prática de certa forma de fazer Filologia, é um tipo de livro-raiz 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995), que se sustenta em uma lógica binária, comprometida com 

um pensamento que “nunca compreendeu a multiplicidade” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, 

p. 13). Sua orientação é dicotômica e sustentada na busca de uma unidade, de unificação, a 

partir dos procedimentos de reconstituição e do desejo de estabelecimento de uma forma final, 

que silencia dos desvios, os plurais e agenciamentos da história de um texto. 

 Outra lógica, no entanto, tem o rizoma. Em primeiro lugar, o rizoma não fixa um ponto, 

uma ordem (princípio de conexão e de heterogeneidade), diferente do estema que, a partir do 

                                                 
25 Não se trata aqui de eleger os “desvios” à condição de verdade sobre o texto, mas de repensar seu 

lugar da história das tradições textuais.  
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nó estabelecido, opera por dicotomia. No rizoma, as conexões se dão por várias entradas e o 

descentramento se coloca como condição para ler a multiplicidade de que um texto se constitui. 

Além disso, o estema opera em uma lógica de derivação, na qual o múltiplo, texto copiado de 

outro, é um exemplar imperfeito, cópia corrompida do original, o qual se procura restituir. No 

rizoma, “o múltiplo é efetivamente tratado como substantivo, multiplicidade” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 16), ligado a uma anterioridade, mas não derivado e devotado a um uno 

que centraliza as interpretações e define uma perspectiva singular de leitura. As edições, nesse 

sentido, poderiam dar conta da multiplicidade da história de um texto, tratando os testemunhos 

sem reduzi-los ao centro do qual derivariam, na tentativa de preservação e resgate desse suposto 

uno26.  

  Por fim, o rizoma “não pode ser justificado por nenhum modelo estrutural ou gerativo. 

Ele é estranho a qualquer ideia de eixo genético ou de estrutura profunda” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p.20). Tal característica o distancia da base genealógica do estema, que é 

norteado pelo princípio do decalque, uma vez que procura localizar os momentos da história de 

um texto em que o mesmo foi “copiado” em desacordo com a matriz original e originária, 

buscando preservar esta última, a partir do movimento de articulação e hierarquização das 

folhas da árvore. Mais que decalque, a lógica do rizoma se aproxima do mapa, que cartografa, 

desenha as entradas múltiplas e os tantos possíveis da história de um texto, sem necessariamente 

prendê-lo ao modelo que lhe teria gerado e que, por meio da edição e da reconstituição 

estemática, o filólogo deveria recuperá-lo.  

Na lógica do rizoma, a edição e o estudo de textos, assumiria outra direção. A questão 

não seria perseguir o modelo original/presença, buscando expurgar os erros e cópia e 

purificando os testemunhos dos textos, de modo a se produzir, muitas vezes, uma origem. Em 

tal lógica, o trabalho do filólogo seria muito mais de leitor da multiplicidade e da metamorfose, 

da dispersão, na horizontalidade – não na verticalização/hierarquização – da história de um 

texto. Seu papel não é mais o de higienizador da tradição, mas de um historiador que leva em 

conta os momentos genéticos, as intervenções, as feições que um texto assume em seu processo 

de produção, circulação e leitura.  

                                                 
26Na história da Crítica Textual, há dois momentos muito importantes os quais, de algum modo, 

prenunciam a realizam desse tipo de desconstrução. G. Pasquali (1885-1952), por exemplo, defendia 

o lugar fundamental da tradição na crítica do texto, relacionando cada testemunho – tomado 

individualmente – com as configurações culturais que o fizeram emergir. G. Contini, como já 

dissemos, elegeu a filologia de autor, a partir da crítica das variantes, como seu objeto de estudo.  
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 Não se trata aqui de abrir mão do propósito de problematização de aspectos das 

histórias dos textos, mas dar outro valor às materialidades recolhidas, mesmo àquelas nas quais 

se inscrevem versões de um texto diferentes do modelo estabelecido, entendido como original 

e mais próximo das vontades de um autor. Assim como as árvores gerativas, que “construídas 

a partir do modelo sintagmático de Chomsky, poderiam abrir-se em todos os sentidos, fazer, 

por sua vez, um rizoma” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 25), os estemas, ainda que não 

abram em todos os sentidos, poderiam se construir nessa lógica, pautados nos princípios da 

conexão, da multiplicidade, das rupturas e da cartografia.  

 Nesse sentido, haveria uma aproximação entre a prática filológica, voltada para o 

processo de feitura de um livro/texto, e a seguinte compreensão:   

 
não há diferença entre aquilo de que o livro fala e a maneira como é feito. Um 

livro tampouco tem objeto. Considerado como agenciamento, ele está sempre 

em conexão com outros agenciamentos, como outros corpos sem órgãos. Não 

se perguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ou significante, não 

se buscará nada compreender num livro, perguntar-se-á com o que ele 

funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar intensidades, em que 

multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a sua com que corpos sem 

órgãos ele faz convergir o seu. (DELEUZE; GUATTARI,1995, p. 12)  

 

 Ao construir a história do texto, a partir do modo como ele se tece, como é produzido, 

o filólogo, mesmo a partir da cronologia de momentos e de estemas rizomáticos, dá conta da 

maneira como o texto é feito. Seu lugar de enunciação e de crítica opera nos muitos 

agenciamentos da história dos textos, quer sejam eles relacionadas às possibilidades de versões 

para uma passagem, às negociações entre autor e editor, as intervenções de censores. O filólogo 

faz ciência no lugar das conexões entre o texto e as muitas histórias dos mediadores de seu 

processo de produção, transmissão e leitura. 

   

 

3.2 OS MANUSCRITOS COMO RASURA 

 

 

 Essa possibilidade de rasurar o comprometimento metafísico da Filologia tem-se 

observado já há alguns anos em centros de estudo estrangeiros e começa a acontecer, como 

discurso e prática, também no Brasil. Em Portugal, além da práxis já referida de  Luiz Fagundes 

Duarte, vale destacar as provocações de Isabel Lourenço (2009), a qual, relacionando “obra, 

texto, autor, escritor, editor, leitor”, na seção Crítica textual, teoria literária e edição 
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impressa, de sua tese de doutoramento The William Blake Archive: Da Gravura Iluminada à 

Edição Electrónica, afirma que:  

 

[n]a crítica textual e na actividade editorial, a equiparação de intenção autoral 

a autoridade textual, a ênfase no objecto literário corporizado numa forma 

espacial e a concepção de autor como entidade unitária foram sendo 

substituídas pela percepção de um processo temporal que alguns críticos 

consideram uma contaminação e McGann “[a] training” (1992: 52). 

Compreendendo etapas como as primeiras revisões do autor, as revisões 

editoriais, a realização das provas, a publicação, a reimpressão em vida e após 

a morte do autor, é no decurso desse processo que o significado literário se 

constrói, resultando das relações entre os elementos do próprio texto e entre 

este e o leitor e o editor, com base em determinadas convenções literárias e 

linguísticas cultural e institucionalmente estabelecidas. Na sequência desta 

evolução da crítica textual, o debate recaiu sobre a instabilidade textual e o 

significado das versões, levando alguns a considerar que a abordagem 

sociológica não constitui tanto uma teoria da edição como uma teoria da 

produção de textos, e outros a preverem (e a temerem) que encarar um 

texto/enunciado como um evento e, dessa perspectiva, como irrepetível, 

porque irrepetíveis as condições em que ocorre, poderá significar o fim da 

crítica textual. Esta evolução na teoria da edição assenta numa concomitante 

evolução da teoria do texto, prendendo-se com a consideração da natureza e 

do modo de existência da obra literária, que compreende a sua concepção, 

recepção, transmissão, publicação, determinantes para os procedimentos 

editoriais de selecção e emenda do copy-text, definição do aparato crítico e 

para o tipo de edição a adoptar. (LOURENÇO, 2009, p. 181)  

 

A partir da reflexão de Lourenço, podemos colocar em oposição duas teorias de edição, 

a intencionalista – platônica, teleológica, que se volta para o ânimo autoral – e a sociológica, 

que opera o “deslocamento da intenção autoral para os aspectos colaborativos da produção de 

textos” (LOURENÇO, 2009, p. 181). Desse modo, observamos que a práxis filológica não se 

reduziu àquele fazer platônico do século XIX, mas avançou e se posicionou para responder a 

certas demandas da episteme contemporânea, buscando, como disse Lourenço, ler o texto em 

sua instabilidade, compreendendo sua concepção, recepção, transmissão, publicação, em todos 

os seus mediadores.  

Aproximamo-nos, assim, da proposta de Borges (2012, p. 129), que, lendo Lourenço 

(2009), assinala: “houve um deslocamento da intenção autoral para o estudo da gênese, a partir 

das versões de uma obra, levando em conta os aspectos colaborativos da produção de textos”. 

Esse deslocamento da intenção autoral para o estudo da gênese aconteceu, em nosso caso, já na 

dissertação que outrora defendemos. O dossiê de Cândido ou O otimismo, dotado de uma 

diversidade de materiais, não poderia ser reduzido, em nome da preservação de um suposto 

ânimo autoral, a um texto “limpo” definitivo, final, estemático. Pelo contrário, a potência dos 

movimentos de (re)escritura tinha de se evidenciar e expor, razão pela qual optamos pela 

https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/12069
https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/12069
https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/12069
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estratégia de colocar a diversidade de versões de determinadas passagens do dossiê em 

confronto, em vez de reduzir os manuscritos a uma (frankeinsteinica) versão final. 

Entendendo a potência da versão recalcada, reescrita, trouxemos a rasura para o 

confronto, deslocando uma perspectiva redutora de Crítica Textual para a perspectiva 

pluralizadora imposta pelo trabalho com os manuscritos autógrafos. Nesse contexto, a 

interpretação, tarefa fundamental para a atividade filológica, instaurou seu lugar na rasura, 

propondo leituras críticas como a que segue:  

 

[o] procedimento de reescritura atende, neste caso, a uma necessidade de 

desenho da personagem que, somada à performance da mesma, reforce o ônus 

da transgressão. A extensão de sua peregrinação é atingida diretamente pelo 

movimento da mão que reescreve e tal movimento atende a uma necessidade 

do reforço do traço do sofrimento, Cândido erra por vários lugares como que 

condenado a um degredo que não se localiza, na busca da amada, razão de sua 

condenação. Além disso, a violência sobre ele praticada, com a expressão de 

seus agentes, reforça o caráter disciplinador da punição, que atinge o corpo, 

subjugando-o pela violência e negando suas possibilidades de uso com alguma 

liberdade. 

 O corpo é, deste modo, o alvo de uma política de disciplina. O 

descumprimento da ordem implícita “não saia do seu castelo”, retomada da 

canção final do espetáculo, e aqui entendido como “não faça nada que te leve 

a sair do castelo”, é punido como a longa caminhada e com a surra, violência 

física que se opera como instrumento disciplinador do corpo que transgride e 

desobedece. Está posta a relação de poder: Cândido transgrediu e pagou, 

transgrediu e errou, transgrediu e foi surrado por um exército. (MATOS, 2011, 

p. 84) 

 

 Assim, os manuscritos dos processos de criação, que desnudam as muitas vontades e 

muitas intenções originais de um autor, remetem o crítico textual a uma forma de ler a obra, a 

partir de sua pluralidade de sentidos. São os manuscritos que nos levam para longe da simples 

tarefa de reconstituição, pois eles nos mostram que a origem que se quer preservar é plural, 

diversa e não se reduz a um mero querer dizer.  

No estudo dos bastidores da criação, o conceito de última vontade entra em xeque e a 

autoridade desta sobre a interpretação do texto se arrefece, uma vez que: 

 
[o]s originais examinados pelo geneticista revelam uma fracção do processo 

criador do texto. A intenção autoral é impalpável, só as suas manifestações 

materiais podem ser consideradas. Nenhuma edição crítica é mais que uma 

‘proposta de trabalho’, nenhuma encerra definitivamente a forma e a 

significação de um texto. (CASTRO, 1995, p. 516) 
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 Em seu trabalho de decifração e interpretação dos dossiês genéticos, o geneticista 

depara-se com frações de um processo, materializadas no suporte em que a obra foi tecida 

(CASTRO, 1995). Não é palpável a vontade de um autor. Aquilo de que dispõe o crítico, seja 

ele textual, genético ou genético textual, constitui-se apenas em passos, rastros de um caminho 

do qual ele não participou, o que nos leva a considerar que, mais uma vez, estamos falando de 

um trabalho de interpretação, que, como tal, é sempre provisória.  

 Nesse sentido, interessa sublinhar que os filólogos que se ocupam de textos finais e de 

documentos de processo (manuscritos autógrafos) tendem a assumir posturas menos platônicas, 

uma vez que, em vez de partir da fala-centro, instauram seu lugar de trabalho nos tantos timbres 

assumidos pela voz autoral nos mais distintos momentos ou dimensões de sua atividade. Esses 

filólogos, embora ainda falem em vontade, já admitem o plural “vontades”, rasurando, em 

alguma medida, a herança de Platão.  Luiz Fagundes Duarte (1995b, p. 338) dirá:  

Não podendo dispor de dados objetivos que permitam identificar qual seria a 

derradeira vontade do autor, posso no entanto identificar uma pluralidade de 

vontades, uma vez que qualquer correção autógrafa entre a escrita de primeiro 

jacto e o nível terminal do manuscrito representa sempre uma vontade que só 

deixa de o ser depois de substituída por uma nova vontade.  

 

 

 E dirá mais:   
 

 

Na minha qualidade de filólogo, eu não posso fazer outra coisa que não seja 

decifrar e interpretar todos os traços deixados pelo autor no conjunto dos 

manuscritos com que trabalho e de que, eventualmente, retiro uma edição 

crítica: as conclusões, as certezas, e sobretudo  as dúvidas com que me deparo 

permitir-me-ão que diga ao leitor que o texto que eu lhe dou a ler teria podido 

ser como este que eu lhe ofereço, mas poderia ter sido diferente se o autor 

tivesse decidido  seguir  uma das hipóteses do processo da génese textual – e 

o texto crítico poderia ser ainda diferente se fosse outro que não eu a editá-lo: 

pois se, como afirmou algures Paul Zumthor, os textos se movem, eu 

acrescentarei que as edições se movem também. E como todos poderemos 

constatar – muito. (DUARTE, 2007, p. 28) 

 

 As duas citações identificam a Filologia com práticas menos platônicas. Ainda que se 

fale em “vontades”, Duarte admite a existência do plural no processo. Se temos acesso aos 

bastidores da criação, vemos que a voz que os manuais platônicos pretendem restituir/recuperar 

é, em verdade, uma pluralidade. A voz-origem-essência-sentido é circunstancial, ocasional, 

definida – de modo geral – pela simples necessidade de publicação ou de dar fim, por várias 

razões, a um processo de criação de qualquer outro objeto estético ou ainda uma invenção do 

crítico que lê. 
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 Chegamos, pois, ao ponto que nos importa: é o estudo dos manuscritos que nos leva a 

reconhecer que a genética dos objetos estéticos, discursivos e literários se dá em um contexto 

de disfonias, eufonias, gagueiras, repetições etc. Por essa razão, concordamos com Louis Hay, 

quando ele diz que “talvez seja preciso tentar pensar o texto como um possível necessário, como 

uma das realizações de um processo que permanece sempre virtualmente presente em segundo 

plano” (HAY, 2002, p.44). Afinal, é no espaço dos manuscritos que a tensão dos quereres 

autorais se encena. Essas tensões são recalcadas na necessidade de publicar, de dar fim, o que 

não significa que a forma que, por qualquer razão, ascendeu à condição de definitiva deva ser 

considerada, nas análises críticas, como a única possível. De modo que é mais potente a 

interpretação que se instaura no plural, no em se fazendo, na tensão.  

 Especificando a discussão, quando se pensa na literatura dramática, os 

condicionamentos de encenação, luz, tempo de fala, dicção dos autores não se constituiriam 

nesse “possível necessário” de que fala Louis Hay? E, quando se pensa em literatura dramática 

em tempos de ditadura ou de reabertura política, como é o caso dos manuscritos que estudamos, 

o possível necessário não estaria ainda mais distanciado de querer autoral coerente, presente a 

si e unificado? Como pensar, nesse contexto, a voz-presença, sem ter acesso àquilo que, em 

manuscrito ou memória, é recalcado nas formas finais?  

 Esses questionamentos nos levam a pensar na materialidade da literatura, a partir de 

uma possível reflexão sobre a relação entre a produção do texto em seus bastidores, os diálogos 

com a equipe que participou da montagem do espetáculo, a presença, mesmo mais branda, da 

censura prévia, a escolha da obra adaptada em sua relação com o momento político do país etc. 

Todo esse contexto de produção e circulação nos leva a colocar ainda a autoria na tensão entre 

o querer individual de Mendes e as questões e pressões sociais, econômicas, os modelos 

culturais, a tradição de formas dramáticas, as questões relacionadas aos procedimentos de 

adaptação etc. Tudo isso como possibilidade de trabalho.  

 Se entramos, pela via dos documentos de criação, nos manuscritos do Cândido de 

Mendes, podemos flagrar um movimento de substituição textual motivada pela participação no 

processo de encenação do texto, por exemplo. Nesse contexto, é pertinente – e fundamental – 

questionar: que vontade, que voz deve prevalecer? Aquela que pensou o texto como escritura 

e, na dimensão dramatúrgica, o teceu? Ou aquela que, participando do processo de montagem 

do espetáculo, voltou àquilo que antes escrevera para, pensando a encenação, remontar o dizer, 

assumindo outra vontade. Se pensamos a edição do texto, que versão deve ser restituída?  

 Se voltamos a Picchio (1979), que ruídos – se é que há! – devem ser expurgados? Se 

vamos a Cambraia (2005), que desvios no “telefone-sem-fio” precisamos rever? Se lemos 
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Duarte (1995b), a quais vontades precisamos dar visibilidade? Se queremos um estema, onde 

estará a origem e em que direções caminharão os ramos? 

 A partir desses questionamentos, a perspectiva de Filologia que assumimos se monta 

assim: acolhendo e problematizando as tantas encenações do autor nos manuscritos que 

documentam sua gênese, o que interessa não é necessariamente determinado estado/estágio da 

voz-presença, mas suas tantas figurações. Desse modo, se as ações da escrita, em primeiro 

momento, permitem fazem a personagem passear pela Europa e, em segundo momento, trocam 

o Velho Continente pela América Latina, o que nos interessa não é calar o velho continente, 

mas dar visibilidade às tensões desse deslocamento, considerando as feições que seu processo 

de autoria, a partir disso, apresenta.  

 Se considerarmos o fato de o texto primeiro de Cândido ou O Otimismo ter sido 

produzido, em tempo mais deslocado, por um europeu, o filósofo Voltarie, e o texto segundo, 

assim designado por uma questão de cronologia, ter sido elaborado, em tempo mais próximo, 

por uma latino-americana, não teríamos, de algum modo, uma explicação para essa alteração? 

E, se pensarmos a desterritorização como possibilidade de enquadramento dramático-narrativo 

das personagens ficcionais das últimas décadas do século XX e dos primeiros anos do século 

XXI, não teríamos uma explicação? Se considerarmos o interesse pelo outro, tão manifesto 

nesses últimos tempos, chamando essa rasura pelo nome de escolha pela perspectiva 

etnográfica, não teríamos mais uma forma de ler a substituição? 

 Indubitavelmente, a questão das vozes do texto nos coloca frente à necessária reflexão 

em torno da autoria, que, mesmo sendo confundida com a voz que enuncia e assume a 

responsabilidade pelo dito, ultrapassa o limite do singular, para se situar na dimensão do plural, 

da polifonia. As versões de Cândido ou O Otimismo – o herói de todo caráter nascem de nossa 

leitura das tensões dos manuscritos. De modo que a autoria do texto pode ser pensada a partir 

da figura de Cleise Mendes, tão celebrada no mitiê cultural e intelectual da Bahia, mas também 

se materializa nas marcas físicas que suas ações imprimiram ao construir, conceber, adaptar o 

Cândido francês de Oitocentos para a cidade da Bahia de Oitenta (do século XX).  

  O modo como Cleise Furtado Mendes se apropriou da textualidade de Cândido ou O 

Otimismo é traço de sua configuração específica de autoria; suas ações, documentadas nos 

manuscritos do processo de criação, fazem com que, de modo enfático, voltemo-nos para sua 

intervenção e responsabilidade no processo de adaptação do texto, ou seja, sua autoria.  

 Essa postura que assumimos acha-se em sintonia com aquilo que Rosa Borges e 

Arivaldo Souza (2012, p. 24-5) defendem: 
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Embora tradicionalmente interesse ao crítico textual, quando se trata de uma 

edição crítica, o texto final, representativo da última “vontade do autor” ou da 

intenção autoral final, autêntico, autorizado, resultado da aplicação do método 

filológico (texto crítico), quando se trata da edição de textos modernos e 

contemporâneo, de autoridade múltipla, identificados por uma instabilidade 

textual, e muitas versões, é preciso repensar a prática editorial, dessa vez 

pondo em evidência a multiplicidade de textos (estados, versões, etc.) e suas 

especificidades, a partir da história da tradição e transmissão textuais, 

devendo-se propor outros modelos editoriais que sejam coerentes com o 

exame de cada situação textual e com o propósito de cada editor crítico de 

textos.  

 

 Essa postura nos provoca e impulsiona no sentido da proposição de dispositivos 

teórico-metodológicos que deem conta da necessidade de edição da multiplicidade, da 

instabilidade, da heterofonia. Esse lugar possível do filólogo rompe com a perspectiva 

platônica, acolhe os ruídos, descentra os estemas e instaura seu lugar no sem-fio das 

(dis)sonantes apropriações da história de um texto, nos bastidores de sua construção, em seus 

processos de transmissão e no tensionamento com os mais variados atores de seu processo de 

circulação e de recepção, agora em perspectiva pragmática no que tange à prática editorial. É 

evidente que a esse mesmo filólogo cumpre a tarefa de publicar um texto que sirva de base para 

estudiosos de outros campos. Não anulamos esse lugar, o que propomos é de outra ordem: diz 

respeito apenas à problematização de uma postura alternativa, que, no momento desta 

formulação, nos parece mais conveniente.  

 

 

3.3 GENETICISTAS, FILÓLOGOS E A QUESTÃO DA AUTORIA  

 

 

 Almuth Grésillon, que direciona nosso modo de caminhar pelos estudos genéticos, é 

enfática quando separa os interesses da Crítica Genética e os interesses da Filologia: para ela, 

esta última se interessaria pelo texto, estabelecido, fixado, crítico, ao passo que aquela primeira 

estaria voltada para o prototexto. Texto e prototexto estariam aqui em relação opositiva, mas, 

em certo sentido complementar, já que é significativo o número de pesquisadores que, como 

vimos, especialmente no campo da Filologia, reúne diferentes metodologias para dar conta do 

estudo de obras nos três momentos significativos de sua história: produção, transmissão e 

circulação. Dentre os portugueses, já nos referimos aos trabalhos da Equipa Pessoa, cuja tarefa 

é, conforme se conhece, estabelecer criticamente estados de texto para os trabalhos do poeta, a 

partir dos manuscritos e outros documentos de seu espólio. Mesmo que entenda que “Pessoa 
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existe nos seus papéis” (CASTRO, 1990, p. 11) ou que do trabalho com os manuscritos possa 

nascer “um Pessoa que seja diverso do vigente” (CASTRO, 1990, p. 18), o interesse mais 

imediato das edições preparadas volta-se a para a problematização de aspectos da obra e não 

para aspectos mais específicos da construção da autoria, no caso específico e complexo de 

Pessoa e ou de tantos outros escritores. Nessa mesma linha, estão tantos outros trabalhos no 

campo da Crítica Textual, no campo da Crítica Genética ou no diálogo entre esses campos. 

Mesmo entre os geneticistas que, em coro a Grésillon, repetem que não se interessam pelo texto 

final, a postura teleológica, aquela que pensa o processo a partir de seu fim, é, em certo sentido, 

observada.  

 Uma revisão dos textos mais básicos dos estudos dos processos de criação nos coloca 

diante da repetição do interesse pela obra. Pierre-Marc de Biasi, por exemplo, ensina que o 

ponto de partida da crítica genética reside na constatação de um fato:  

 
o texto definitivo de uma obra literária é, com raríssimas exceções, o resultado 

de um trabalho, isto é, de uma elaboração progressiva, de uma transformação 

que se traduziu num período produtivo, em cujo decorrer o autor se dedicou, 

por exemplo, à pesquisa de documentos ou de informações, à preparação, 

seguida de redação, de seu texto, a diversos trabalhos de correção etc. A crítica 

genética tem por objeto essa dimensão temporal do texto em estado nascente, 

e parte da hipótese de que a obra e sua eventual perfeição final, não deixa de 

ser o efeito da própria gênese. (BIASI, 1997, p. 1) 

 

 Biasi evidencia, nas primeiras linhas de sua apresentação para a Crítica Genética, que 

o interesse dessa disciplina está na obra, no fazer do texto, desnudando aquilo que chama 

“definitivo”, a partir de uma associação com a ideia de eventual. O fato é que, quando indica 

os primeiros passos para o caminho naquele campo do saber, ele direciona o olhar do leitor para 

a ideia de trabalho, transformação, dimensão temporal, estado nascente do texto. O autor figura, 

nesse caso, como operário, que, com dedicação, pesquisa e trabalho, constrói. Mesmo 

descentralizada, a obra-texto aqui é centro, como se fosse possível uma mudança em seu modo 

de lê-la, mas nunca em seu lugar.  

 Mais adiante, quando apresenta as fases da gênese, reforça seu comprometimento com 

a obra-texto. Quatro fases são apresentadas, a saber:  a pré-redacional, a redacional, a pré-

editorial, a editorial (BIASI, 1997, p. 9). Mesmo que se trate de um texto deslocado no tempo 

e das ressalvas e revisões que este distanciamento pode trazer, não se pode negar que muitos 

pesquisadores voltam a esse material para direcionar sua abordagem dos manuscritos. O lugar 

de relevo que tal texto tem na formação dos espaços de pesquisa em Crítica Genética nos leva 

a trazê-lo à baila, já que, formador, pode explicar o interesse textual e teleológico de tantos que 
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trabalham com Genética Literária. E não se trata aqui de revisitar Biasi sob a justificativa de 

que ele não sirva a este tempo. Antes, trata-se de um olhar desconfiado sob uma das bases do 

campo disciplinar a partir do qual enunciamos.  

 É evidente que, desde sua fundação, a Crítica Genética vem dilatando suas fronteiras 

epistêmicas. Os trabalhos mais recentes não se contentam apenas com o texto literário, mas 

exploram a potência dos bastidores de obras as mais diversas. O que não nos parece mudar, no 

entanto, é este centramento na obra, mesmo a partir de sua fragmentação, e entendimento do 

autor como ente exterior, cujas mãos organizam e definem um projeto. A compreensão, nesses 

casos, dá-se em via de mão única: o autor interfere, define, altera a obra, mas a obra não tem 

qualquer tipo de impacto sobre o autor, em sua constituição discursiva.  

Na dissertação Os manuscritos de Cândido ou O Otimismo, uma adaptação de Cleise 

Mendes: leituras do processo de criação e proposta de edição genética, reconhecemos que, nos 

manuscritos em estudo, Mendes se encenava em quatro personagens: a autora, a encenadora, a 

leitora de um tempo, a revisora gramatical. Essa encenação em quatro pontos nos leva a 

reconhecer uma fala multiforme, em uma presença que se manifesta em dispersão. Revendo o 

que já defendemos, podemos sugerir que, em primeira percepção, a autoria do texto, que se 

revela múltipla, é atravessada por um interesse na encenação, um interesse na realidade social 

exterior ao texto, um cuidado com a adequação normativa ao português padrão. Assim, a leitura 

dos movimentos de produção do texto permite reconhecer forças de escrita que, mesmo não 

sendo as chaves do sentido, individualizam um fazer autoral.  

Lendo os manuscritos, nos interessa dizer que o exercício autoral suplementa aquilo 

que se reconhece como genialidade, dom especial; de modo que, nas práticas de escritura, a dita 

inspiração é um dado que se soma à transpiração, ao trabalho.  

Nesse contexto, a referência a Antoine Compagnon faz-se necessária. Lendo 

Benveniste, ele diz:  

 
O autor cede, pois, o lugar principal à escritura, ao texto, ou ainda, ao 

“escritor”, que não é jamais senão um “sujeito” no sentido gramatical ou 

linguístico, um ser de papel não uma “pessoa” no sentido psicológico, mas o 

sujeito da enunciação que não preexiste à sua enunciação mas se produz com 

ela, aqui e agora (COMPAGNON, 2010, p. 50). 27 

                                                 
27Aqui, somos remetidos à noção de função autor, resumida  por Michel Foucault (2013[1969], p. 283-

4) do seguinte modo: “a função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que contém, 

determina, articula o universo dos discursos; ela não se exerce uniformemente e da mesma maneira 

sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas as formas de civilização;  ela não é definida 

pela atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas por uma série de operações específicas 
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 Eis, pois, a concepção que nos guia. O autor é ser de papel e de rasura, ele se encena 

do movimento dos jogos da enunciação. Por isso, abrimos mão de qualquer especulação prévia 

para investigar as configurações de uma autoria, a qual, porque não dada, permite-se produzir 

pelas mãos que escrevem, que rasuram e, muito especialmente, pelo olhar daquele que lê. E os 

manuscritos nos dão essa possibilidade: afinal, a homogeneidade do texto final recalca as 

tensões do autor em construção, porque o apresentam resolvido, decidido, estável, quando, 

antes, foi marcado pela dúvida, pela indecisão, pela instabilidade.  

  A leitura da construção dessa autoria passa, portanto, por um deslocamento, um 

espaçamento constitutivo da condição do filólogo. Este espaçamento não se motiva pelo desejo 

de restituir, mas pela tarefa de trazer as materialidades para a cena com o intento de operar a 

partir daí. Nessa condição, entramos no teatro da linguagem, que é um espaço de dramatização 

do sujeito, neste caso, do autor, para montá-lo na cena da enunciação. E voltar à cena não quer 

ser aqui um compromisso com a presença, mas com a heterofonia que caracteriza o querer dizer 

autoral. Nesse sentido, é precioso observar que, no dizer de Barthes (2004[1968], p. 272), há 

uma relação entre escrita e morte, a qual se “manifesta no desaparecimento das características 

individuais do sujeito que escreve”, ou seja, o fazer da Crítica Filológica não de volta apenas 

para os traços individuais – ou estilísticos – do autor, mas para a observação dos traços que 

marcam o seu desaparecimento ou os seus desaparecimentos constantes no ato de escrever.   

A perspectiva platônica28, que nos interessa como referência de pesquisa, parte do 

ânimo autoral para preservar o sentido-essência do texto como modo de garantir que ele não 

será deturpado. O autor, morto por Barthes em seu famoso texto29, é embalsamado por práticas 

filológicas que insistem na presença, garantido a palavra do pai, que pereniza o sentido. Se, em 

certas perspectivas, a voz do autor dá lugar aos olhos do leitor, que produzem e estabelecem os 

                                                 
e complexas; ela não remete pura e simplesmente a um indivíduo real, ela pode dar lugar 

simultaneamente a vários egos, a várias posições-sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem 

vir a ocupar”.  
28Chartier, em paráfrase, observa que “[r]ecentemente, David Kastan (2001, p.117-8) qualificou de 

‘platônica’ a perspectiva segundo a qual uma obra transcende todas as suas possíveis encarnações 

materiais e de ‘pragmática’ a que afirma que nenhum texto existe fora das materialidades que lhe dão 

a ler e escutar. Essa percepção contraditória dos textos divide tanto a crítica literária quanto a prática 

editorial, opondo aqueles que têm necessidade de encontrar o texto como seu autor  o redigiu, 

imaginou, desejou, sanando as feridas que lhe infligiram a transmissão manuscrita ou a composição 

tipográfica, àqueles para quem as múltiplas formas textuais em que um obra foi publicada constituem 

seus diferentes estados históricos, que devem ser respeitados, editados e compreendidos em sua 

atividade irredutível. (CHARTIER, 2010 [2007], p. 41).  
29Referimo-nos ao ensaio “A morte do autor” (BARTHES, 2004 [1968], p. 57-64). 
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sentidos; em certas práticas filológicas, o pai-autor, em seus ânimos e vontades, é ainda a 

presença que se busca e se tem como miragem.  

Preferimos, no entanto, “retirar do sujeito (ou do seu substituto) seu papel de 

fundamento originário, e de analisá-lo como uma função variável e complexa do discurso” 

(FOUCAULT, 2013 [1969], p. 291), assumindo que essa função constitui-se “objeto de 

apropriação penal” (FOUCAULT, 2013 [1969], p.279) e não se exerce de maneira universal e 

constante em todas as materialidades e contextos discursivos. E é, além disso, resultado de 

operações críticas de atribuição e projeção, atuando de tal modo que dá lugar à dispersão das 

tantas encenações (“egos”) nas “várias posições-sujeito que classes diferentes de indivíduos 

podem vir a ocupar” (FOUCAULT, 2013 [1969], p. 284). 

Essa compreensão da função autor aproxima-nos de um comportamento que 

 
[e]m vez de reconstituir seu segredo imanente, [...] apreende o texto como um 

conjunto de elementos (palavras, metáforas, formas literárias, conjunto de 

narrativas) entre os quais é possível fazer surgir relações absolutamente novas, 

na medida em que eles não foram determinados pela própria obra como tal. 

As relações formais que assim se descobrem não estavam presentes na cabeça 

de ninguém; elas não constituem conteúdo latente dos enunciados, seu segredo 

indiscreto; são uma construção, mas uma construção precisa desde que as 

relações assim descritas possam ser atribuídas aos materiais tratados 

(FOUCAULT, 2008 [1968], p.69). 

 

Diante disso, atuamos também no sentido de institucionalizar, pelo fazer filológico, 

certa feição da obra de Cleise Mendes, que “não pode ser considerada como uma unidade 

imediata, como uma unidade certa, nem como uma unidade homogênea” (FOUCAULT, 2008 

[1968], p.90), mas “é constituída por uma operação [...] interpretativa (no sentido de que ela 

decifra, no texto, a expressão ou a transmissão de alguma coisa que simultaneamente ela 

esconde e manifesta)” (FOUCAULT, 2008 [1968], p. 90). Assim, a edição genética que 

apresentaremos permitirá construir, pela via dos manuscritos, uma autora a qual, identificada 

com o mesmo nome de sua vida social e de tantas outras análises críticas, poderá ser, a um 

tempo, a mesma e outra30. 

Duas questões são relevantes neste ponto. A primeira é que, pela edição e pela 

discussão teórica, podemos dar visibilidade à produção da autora, que, representativa da 

                                                 
30Reconhecemos que “a palavra obra e a unidade que ela designa são provavelmente tão problemáticas 

quanto a individualidade do autor” (FOUCAULT, 2013 [1969], p.274). E, ainda com Foucault (2008 

[1968], p.71), “sabe[mos] que a obra não pertence a um projeto de seu autor, nem mesmo àquele de 

sua existência, que ela mantém com ele relações de negação, de destruição, que ela é para o jorro do 

eterno fora, existindo, no entanto, entre eles essa função primordial do nome. É pelo nome que, em 

uma obra, se marca a modalidade irredutível do murmúrio anônimo de todas as outras linguagens”.  



56 

dramaturgia baiana, não costuma ser referenciada em trabalhos que se voltam para o estudo do 

teatro brasileiro, o que também é papel dos estudos filológicos. A segunda diz respeito ao fato 

de a edição genética atuar no sentido de testemunhar uma memória autoral, que tem perdido 

espaço nestes tempos em que vigora o princípio da incerteza e a queda das grandes narrativas.  

 Passamos, pois, a partir do tratamento dado aos manuscritos do dossiê, a construir uma 

interpretação para o modo como a função autor se constrói e exerce nos manuscritos, 

destacando três passagens.  

A primeira está em um documento manuscrito em caneta de tinta azul, no verso de 

folha de caderno universitário, amarelada pela ação do tempo, com 31 linhas, cuja transcrição 

linearizada se observa no Quadro 1:  

 

 

Quadro 1 - Transcrição linearizada da Folha 55, BL. 1 

l.1 *Marq – Coitadinho! Imagino como deve   

l.2  se sentir.... Mas para seu consolo  

l.3  quero dizer que o mal que   

l.4  o aflije é muito comum... Cinco traços em diagonal 

sobrescrevem as letras 

“mu”, no vocábulo 

“muito” 

l.5 Când – Comum, senhora?  

l.6 Marq – Sim, jovem Cândido; diariamente  

l.7  recebo aqui uma dúzia de 

 

 

 

 

 

Em diagonal, ao centro das 

linhas 6-11, sobre a 

mancha escrita, em tinta 

azul mais fraca, lê-se: 

Sweet land. 

l.8  corações despedaçados... e, ao 

 

 

l.9  eles, [↑ao] saírem daqui,  se não estão inteiros, Em diagonal, ao centro das 

linhas 9-11, sobre a 

mancha escrita, em tinta 

azul mais fraca, lê-se: Blue 

 

l.10  pelo menos sangram mais suavemente.   

l.11  Quantos suicídios evitei com um  

l.12  copo de vinho e algumas carícias... Em diagonal, ao centro das 

linhas 6-12, sobre a 

mancha escrita, em tinta 

azul mais fraca, lê-se: 

Suzar Sugar 

l.13  Mas meu trabalho começa a ser  

l.14  reconhecido. As autoridades já pensam    

l.15  em tombar este castelo pelo seu   

l.16  inegável caráter de utilidade Em diagonal, à direita das 

linhas 16-20, sobre a 

mancha escrita, em tinta 
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FONTE: MATOS, 2011. 

 

A aparente desordem do manuscrito coloca em cena a tensão entre as vozes que se 

encenam no fazer do texto. É evidente que se pode fazer um ordenamento temporal dos 

movimentos para, em sequência, chegar a uma versão final que silencie o caos da página 

manuscrita. Mas, depois da crítica à Filologia da presença, não é coerente esse tipo de proposta. 

É preferível dar visibilidade a heterofonia do processo, que, reproduzido em fac-símile (Figura 

1), permite-se ler com mais produtividade:  

azul mais fraca, lê-se: 

Landia 

l.17  pública. Como vê, querido, há  Em diagonal, à direita das 

linhas 17-22, sobre a 

mancha escrita, em tinta 

azul mais fraca, lê-se: 

Honeymoon 

l.18  sempre um Cândido triste para  

l.19  cada Cunegundes roubada.   

l.20 Când - Oh! Não, senhora, mas Cunegundes  

l.21  é diferente… nosso caso é diferente...   

l.22 Marq -  Claro, claro... é o que todos os  

l.23  amantes pensam... Mas diga-me,  

l.24  você<s> est<ao>/á\ longe dela há muito tempo 

<!>/?\ 

 

l.25 Când - Oh! Sim, senhora. Depois de expulso  

l.26  do castelo do Sr. Barão, travessei <quase>  

l.27  toda a Europa, quase toda a América,  

l.28  fiz a guerra contra e a favor, fui  

l.29  <††††††> /surrado por\ [↑todo um exército,] 

reencontrei Cun. <em> /na\ <Buenos> [↓Espanha] 

O tom de azul para 

inclusão de surrado por 

todo um exército, bem 

como para supressão de 

Buenos Aires difere dos 

tons utilizados em outros 

momentos.  

l.30  <Aires>  <e ali mesmo a>  

l.31  para perdê-la  novamente em  
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Figura 1 - Fac-símile: Construção do diálogo entre Cândido e Marquesa 

 

Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 
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A disposição da letra no papel, os movimentos mais apressados, a sobreposição de 

elementos e a intensa manipulação demandam um olhar especial. Como reduzir o sentido a uma 

única e real possibilidade de interpretação se ele é marcado por um tensionamento e um jogo 

de quereres? Como calar a potência significativa da tensão Espanha versus Buenos Aires, tão 

marcada no texto, em nome da restituição de uma forma genuína que, temporalmente, 

estabelece a versão final como única possibilidade de ler os caminhos de Cândido?  Não seria 

mais produtivo evidenciar o plural e problematizar a escolha pelo Velho Mundo ou o 

deslocamento etnográfico? A tensão está colocada na cena da escritura e haveria, pelo menos, 

três possibilidades para Cândido: a primeira, a de reencontrar Cunegundes em Buenos Aires; a 

segunda, a de reecontrar Cunegundes na Espanha; a terceira, o indecidível, já que, embora 

suprima a capital argentina no fluxo da linha e subescreva Espanha como opção, B.Aires 

(Buenos Aires) permanece como um possível à margem esquerda.   

 Um leitor especialista pode argumentar que as versões datiloscritas seguintes podem 

trazem a solução para esse conflito enunciativo. Mas e se – como críticos – não quisermos 

resolver? Se optarmos pela polifonia, em lugar do recalque das materialidades que aqui se 

encenam? A tensão entre Velho Mundo e periferia é um elemento primordial na discussão sobre 

a produção do texto e na defesa de que, mesmo adaptado de uma origem canonizada, cujo nome 

autoral é Voltaire, o texto em estudo é outro, de autoria específica, marcada especialmente pelos 

deslocamentos operados. 

 Ainda na folha manuscrita que estudamos, outra tensão se pode flagrar. A cena é a de 

um diálogo que envolve a personagem Cândido, narrando seus caminhos para a personagem 

Marquesa. Observemos o seguinte confronto sinóptico no Quadro 2: 

 

 

Quadro 2 - Confronto Sinóptico: Reescritura da narração dos caminhos de Cândido 

Momento Genético 1 
Momento genético 2 

Oh! Sim, senhora. Depois de expulso do castelo 

do Sr. Barão, travessei quase toda a Europa, 

quase toda a América, fiz a guerra contra e a 

favor, fui surrado reencontrei Cun... 

Oh! Sim, senhora. Depois de expulso do castelo do 

Sr. Barão, travessei toda a Europa, quase toda a 

América, fiz a guerra contra e a favor, fui surrado 

por todo um exército, reencontrei Cun... 

FONTE: MATOS, 2011. 
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O movimento autoral de feitura do texto tem acréscimos muito significativos. Cândido 

já sofria na primeira versão da cena, mas, na reescrita, passou a sofrer mais. A Europa 

“travessada” passou a ser “travessada” em inteireza, completamente; a surra por todo um 

exército – antes apenas surra – reforça ainda mais o caráter de sofrimento, de opressão que 

caracteriza a personagem montada por Mendes. 

Sublinhemos, aqui, que não é interesse nosso a formulação de uma teoria geral da 

escrita ou de uma discussão sobre o usus scribendi da autora para justificar as escolhas que, por 

força de uma edição crítica, tenhamos, por ventura, de fazer. O que convém destacar, antes, são 

as forças que, atuando no processo, desenham certa configuração de autoria nos documentos de 

processo, indicando que essas forças são traços do autor que construímos nos movimentos 

observados. Ainda que o movimento de revisão não afete significativamente o conteúdo do 

texto e não traga implicações teóricas – como o deslocamento Europa-América Latina –, o olhar 

sobre as correções em questão nos coloca diante da problematização a respeito do modo como 

aquele que se diz autor se apropria dos elementos de criação, desenhando-os conforme suas 

escolhas, quaisquer que sejam.  

A autoria nasce, então, nas rasuras, porque ela não está associada necessariamente à 

formulação do inédito ou à capacidade inventiva de quem se diz criador, mas está ligada 

fundamentalmente ao modo como as mãos que trabalham, que elaboram, se apropriam dos 

textos que produzem nos momentos em que estes textos, nos bastidores, ainda não são 

definitivos, estáveis, finais. Que faria um editor crítico nesse momento? Ele “corrigir[ia] os 

descuidos da pena do autor”? (CUNHA, 2004, p. 332). Mas os descuidos, o próprio autor os 

corrigiu. Reduziria todo o movimento genético a um texto final, crítico, que calaria o processo?  

A gênese do texto de Cândido oferece ainda outras possibilidades de problematização: 

a primeira cena do espetáculo, já editada e estudada na dissertação é marcada por um importante 

conflito de forças nas quais se encenam diferentes tensões teóricas e enunciativas.  

O primeiro momento de escrita é marcado por uma atitude narrativo-descritiva, quase 

pedagógica, quase colada ao texto de Voltaire, conforme se observa na transcrição (Quadro 3):  
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Quadro 3 – Transcrição da versão 1, cena 1 

 CÂNDIDO 

CENA PRIMEIRA 

(Esboço) 

 

 
< Narrador – Era uma vez... no reino da Vestfália, no castelo 

do senhor barão/de Thunder-tem-tronkn, um jovem pleno das 

mais doces virtudes./ Sua fisionomia serena refletia sua alma. 

Tinha razão equilibrada/ e espírito simples. Creio ter sido por 

este motivo que lhe deram / o nome de............. CÂNDIDO. 

Silhueta de Pangloss, o filósofo, pensando. Em sombra. Só o 

contorno, sen-/ tado numa cadeira. Basear-se na silheta de 

Voltarie feita por Jean Huber./ Luz em Pangloss. Fala. 

 

Um traço, caneta de tinta 

preta, em diagonal, suprime 

a passagem 

FONTE: MATOS, 2011. 

 

A posterior supressão, com a sobreposição de um traço diagonal em caneta de tinta 

preta, e o desaparecimento desta possibilidade nas versões seguintes confirmam o que a 

identificação Esboço anuncia. Se foi suprimida, a versão tem de ser calada e relegada à 

condição de mero aparato ou de estado inicial, precário e, por isso, dispensável? Como pensar 

essa vontade primeira que, depois, desapareceu? 

Relevante é observar que, depois da supressão dessa primeira versão, o texto muda 

radicalmente suas feições. A presença de um narrador, que conduz o leitor-espectador; a 

intervenção em primeira pessoa com a possível explicação para a razão de a personagem 

Cândido assim se chamar e a presença em cena da silhueta do filósofo Voltaire, autor do 

primeiro Cândido, nos levam à construção de uma adaptação direta e evidentemente vinculada 

a seu texto primeiro. O texto é montado sob a figura da voz que narra, a interpretação dessa 

voz, a sombra do primeiro que, mesmo em tempo e versão diferente, o enunciou. Aqui, podemos 

ensaiar uma possibilidade de interpretação das rasuras teóricas que se operaram. A gênese do 

prólogo de Cândido é ícone de toda uma formulação teórica que se funda na percepção do texto 

como ausência, como morte. Na versão imediatamente seguinte todas essas marcas de presença 

desaparecem (Quadro 4): 
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Quadro 4 – Transcrição da Versão 2, Cena 2 

 
Prólogo 

             Início 

 

 Sobe o poço. Atores como estátuas, vestidos <iguais> 

[↑guardapós cáquis]  com/  maquiagem que anule a cabeça, 

ficando ações de todos os/ tipos de serviços necessários para o 

“melhor dos mundos”./ Cada ação deverá ser caracterizada pelo 

uso de um objeto./ O universo das ações poderá abranger os 

serviços domésticos e coletivos./ Pangloss (o controlador das 

estátuas) é trazido por dois criados/ sobre o seu globo e liga um 

botão num objeto que poderá ser/ – um cetro/ – ou o braço da 

cadeira  sobre o qual Pangloss se senta/ – ou ao mesmo tempo 

cetro e braço da cadeira ficando o/ objeto apenas encaixado, 

podendo ser manipulado como cetro./ Esse objeto é uma cabeça 

humana cheia de botões./ A partir do gesto de dizer as “estátuas” 

se movem e/  e tudo começa a funcionar no “melhor dos 

mundos” para/ servi-lo. 

 

Supressão realizada por 

risco em caneta de tinta 

azul, acréscimo 

manuscrito na entrelinha 

superior, tinta azul.  

FONTE: MATOS, 2011. 

 

O narrador, como se vê, é uma ausência, mas só se percebe ausente aquilo que, em 

dado momento, se fez presente. E não há possibilidade de retornarmos ao que desapareceu, uma 

vez que o texto final é sempre espaço de recalques, que não pela via dos manuscritos, espaço 

de construção, potencialização da autoria.  

Curioso, no entanto, é que, ainda que haja movimentos de apagamento das pistas de 

interpretação do texto, em outros momentos do dossiê, comentários paratextuais orientam a 

produção de sentidos para a peça. Observemos:  

 

Cândido nasceu e cresceu no mais belo dos castelos. Seu mestre,/ o filosofo 

Pangloss, ensinou-o a ver o mundo <†††>31 através de uma lente/ cor-de-rosa; 

este é o melhor dos mundos possíveis, onde tudo caminha da/ melhor forma; 

para cada acontecimento existe sempre uma razão  suficiente,/  

preestabelecida pela harmonia universal. Mas Cândido, por ter beijado a/ filha 

do barão, é expulso desse Éden. Conhece então o mundo lá fora:/ guerra, fome, 

doença. Encontra um novo mestre <†††> cujo pensamento é/ inteiramente 

oposto ao de Pangloss: Martinho, o filósofo pessimista./ Durante toda sua 

peregrinação, através da Europa e da América, <†> Cândido/ é animado pelo 

desejo de reencontrar Cunegundes, a filha do barão, Quando/ finalmente a 

reencontra, ela perdeu toda sua beleza, devido aos sofrimentos/ por que 

também passara, decide casar-se com ela, ainda assim, apenas para/ cumprir a 

<palavra> promessa. 

As modificações introduzidas na adaptação são uma imposição óbvia/ da 

leitura do texto, hoje. No original, Cândido reencontraria Cunegundes/ em 

Veneza, no Carnaval, nessa rota passa por Paris, pretexto de Voltaire/ para 

                                                 
31Embora o operador seja utilizado em textos escritos à mão, fazemos uso do mesmo, neste contexto, 

para indicar as supressões datiloscritas por sobreposição de sequência de X cuja leitura não é possível.  
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criticar a sociedade da época. Mas Cunegundes havia sido roubada para/ 

Constantinopla, o barril de pólvora da época. Fiz com que Cândido <††††††>/  

<†††> <††††††> procurasse sua amada no carnaval do Rio, e que nesse 

itinerário/ fosse tentado a conhecer a Bahia. No Rio, não a encontra, pois ela 

foi/ raptada e está no Irã, escrava de uma tribo muçulmana. 

Ao final do Cândido de Voltaire, as personagens, após muitos/ sofrimentos, 

aceitam um final, não feliz, mas tolerável: o trabalho sossegado/ numa granja. 

Creio que a década passada já apresentou esta solução. Foi?/ Fizemos com que 

nosso herói abandonasse os mestres e seguisse adiante./ Para onde? 

Cândido é a representação, numa personagem, desta parte de nós/ que 

sempre crê, que sempre aposta num final feliz. Cândido é o puro bem/ a 

entrega confiante ao sentido positivo da existência, a certeza de uma/ justiça. 

Creio que esta parte de nós tem que seguir adiante. (MENDES, [198-]). 

 

Depois da síntese do texto e das justificativas para as novidades da adaptação, interessa 

sublinhar a leitura que a autora faz de sua própria peça. Quando diz o que Cândido representa, 

ela se coloca na dianteira da interpretação, indicando o modo como essa personagem deve ser 

lida. Temos, pois, no dossiê, o seguinte: na gênese do prólogo, a perspectiva do narrador que 

interpreta e impõe sentidos para a trajetória da personagem é rasurada, mas a mediação da voz 

autoral não é totalmente silenciada a ponto de facultar ao leitor a possibilidade de interpretação 

do texto, uma vez que a autora já prevê, de algum modo, determinados sentidos para a leitura 

de sua obra.  

Entramos, assim, em uma situação desafiadora e especial: não se trata agora de 

problematizar a atuação do crítico que busca, nas pistas materiais, aquilo que um autor teria 

querido dizer para garantir a verdade do sentido do texto, mas de observar que o próprio autor 

já anexa sentidos possíveis, nos bastidores da feitura da adaptação. Seria tentador explorar, no 

máximo da visibilidade, a vontade de sentido da autora para defender até as últimas instâncias 

essa possível verdade, mas, considerando que não houve publicação do material, a que 

propósito ele serviria? Vislumbramos aqui a possibilidade de uma edição oferecer esse material 

como forma já de leitura do texto ou de um editor, de posse dele, justificar escolhas entre lugares 

de variação. A opção que se nos impõe, no entanto, não é essa.  

A autora que queremos, portanto, não é aquela que delimita e fecha o sentido para o 

texto, mas aquela que, ao produzi-lo, o faz em exercício constante de reflexão, desaparecendo 

autora e assumindo, por tantas vezes, o lugar de leitora. Se todo autor é, em teoria, em primeira 

instância, um leitor, nos movimentos flagrados no dossiê em estudo, essa configuração se impõe 

com nitidez. Eis uma autoria que se lê, que se problematiza, que se justifica e remonta.  E, além 

de tudo, que se constrói em processo de negociação.  

O fazer autoral que se constrói no dossiê em questão está condicionado à dispersão 

própria dos ensaios, no tempo de desenvolvimento da montagem entre os atores sociais que 
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dela participam. A crítica teatral do momento em que o texto foi escrito dá conta de uma 

construção de certo modo coletiva, o que se confirma no que observamos no Quadro 5:  

 

Quadro 5 – Transcrição das anotações relacionadas à encenação (Bl. 1, f .62) 

l.1 
1. Bião –  cortar o “bom filósofo” p. 7 

l.2 
2. Ver discursos –  Línguas 

l.3 
3. Falar com Déo –  Deixar hino [↑militar] encontrando com 

l.4 
 “glória, aleluia”. p.8 

l.5 
4. Cortar discurso religioso - Joram. p.8 

l.6 
5. Cortou fala da samaritana? p.10 

l.7 
Falar com Graça - Algum efeito musical 

l.8 
 para os reencontros 

l.9 
 com Pangloss p.ex. p.11 

l.10 
7. Correção: Ó tempora! Ó mora! p. 15 

l.11 
8. Déo: experimentar no auto da fé cada  

l.12 
um com um verso. Mudar linxem! p.18. 

l.13 
9. João: p. 21 entrada péssima – dar tempo 

l.14 
 de entender o q está acontecendo - 

l.15 
 articulação embolada. 

l.16 
10. p.21 Mudar Espanha para Buenos Aires. 

l.17 
11. Memélia narrar Eunuco – só imagem 

l.18 
12. Memélia: p. 22 “comeriam os marinheiros” 

l.19 
13. Wilson: tentar um p explosivo. p.24 

l.20 
14. Memélia: Olha o caco! complicou! 

l.21 
 p.24. “um tostão” 

l.22 
15. Corte pág.31. Cacambo 

l.23 
16. pág. 28 Por que a mudança? 

l.24 
                   (comer cru e cozido) 

 
 

 
 

FONTE: MATOS, 2011. 

 

É provável que o manuscrito transcrito acima seja fruto da participação de Cleise 

Mendes em um dos ensaios da montagem. Essa participação gera intervenções importantes no 

fazer do texto, tanto na dimensão cênica, quanto na dimensão dramatúrgica, no texto que 

estudamos. Fundamental é sublinhar as intervenções nas performances dos atores: “cortar o 

‘bom filósofo’”, “cortar discurso religioso”, “articulação embolada” e, muito especialmente 
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aqui, as intervenções textuais, nascidas do encontro com outros agentes sociais: “Mudar 

Espanha para Buenos Aires”, “Corte pág.31. Cacambo”, por exemplo. 

 Se a autoria se monta nessa tensão, ela se afasta cada vez mais da pretensão da 

fundação, da origem e se coloca no lugar da negociação e do acolhimento de vontades que, não 

necessariamente, são as suas. A autoria se encena em conjunto e permite, nesse caso, inclusive, 

a possibilidade de o crítico atuar no campo da ficcionalização. Cleise Mendes seria, nessa 

lógica, uma autora que se interessa pelo outro culturalmente diferente (quando territorializa ou 

desterritorializa personagens) e tem um cuidado muito especifico com as convenções do 

português padrão (quando opera correções de ordem gramatical). Além disso, comprometida, 

no caso do texto em questão, com a reversão da lógica do platonismo e do pai-presença, 

emancipa o texto-adaptação do texto-origem.  

O autor, que, aqui, é marcado pela fragmentação, pela dispersão, pela heterofonia, 

recebe o estatuto de unidade pelo fazer do crítico, a partir de uma concepção, segundo a qual,  

 
o autor é o que permite explicar tão bem a presença de certos acontecimentos 

em uma obra com suas transformações, suas deformações, suas diversas 

modificações (e isso pela biografia do autor, a localização de sua perspectiva 

individual, a análise de sua situação social ou de sua posição de classe, a 

revelação do seu projeto fundamental). O autor é, igualmente, o princípio de 

certa unidade de escrita – todas as diferenças devendo ser reduzidas ao menos 

pelos princípios da evolução, da maturação ou da influência (FOUCAULT, 

2013, [1969], p.282).  

 

 O fazer do crítico literário moderno, na concepção de Foucault, se parece muito com 

o fazer da Filologia, como Crítica Textual Genética32. O autor, nesses processos, para qualquer 

que seja o fim, é reconhecido como uma unidade, de procedimentos, de intenções, origem de 

certos acontecimentos e das transformações nas obras. Como se houvesse uma força interior no 

texto, que, a partir de tantos movimentos, insistisse em um querer, em um dizer, em uma 

materialização específica, especial e original para tudo isso. A questão é que – nos parece – 

essa inquietação manifesta nos textos é muito mais uma percepção e defesa de quem lê do que 

necessariamente uma motivação de quem escreve. E as noções de “evolução”, de “maturação”, 

de “influência” são reconhecidas e percebidas, como regra, por aquele que se coloca em posição 

de leitor (especialista) e se apropria dos movimentos autorais para a formulação de sua teoria. 

Em que medida a liberdade de construção do sujeito que escreve, e morre enquanto o faz, não 

                                                 
32Aplicada a complexos de manuscritos autógrafos (notas, esboços, versões transitórias, cópias a limpo 

e texto definitivo), com o objetivo de estudar e determinar o processo de gênese do texto neles contido, 

dando especial atenção aos aspectos materiais que a documentam (marcas de manipulação autógrafa) 

(DUARTE, 1997, p.73). 
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é uma invenção do indivíduo que o lê e de que modo esse indivíduo que lê inventa um autor, 

conforme seu interesse, ainda que as pistas para esta invenção estejam dadas no jogo textual 

que estuda?    

 Importante é, neste momento, sublinhar que a defesa que aqui operamos não está 

comprometida com linhas de força mais amplas ou com uma teoria geral dos processos de 

criação. Além disso, não estamos situados no campo da crítica ou da teoria literária para operar 

na problematização dos procedimentos epistemológicos destes lugares de saber. O discurso que 

produzimos tem um interesse e uma direção específica: ele se volta para o modo pretendemos 

aproximar a Crítica Textual e a Crítica Genética, pelo ângulo da autoria e da subjetivação do 

estudo filológico-genético. E, deste lugar, entendemos, em síntese, que: 

a. a lógica da presença, com a qual a Filologia sempre esteve comprometida, pode ser 

rasurada pela entrada dos estudos dos processos de criação na cena dos trabalhos de 

Crítica Textual, uma vez que os manuscritos nos colocam diante de um sem fim de 

presenças, de ausências, de mortes autorais nos movimentos operados no interior de um 

dossiê genético;  

b. os movimentos operados no interior de um dossiê genético são flagrados e significados 

pelo crítico, a partir dos mais distintos operadores teórico-metodológicos. Nesses 

movimentos, nasce o autor, que não é prévio, anterior, acabado, dotado de uma vontade 

coerente – que não precisa, por isso, ser perseguida com tanta obsessão –, mas cheio de 

vontades, as quais são barradas por elementos externos (censura, publicação, 

necessidades de mercado);  

c. as tantas vontades de autor são produtivas para a construção de sentidos sobre aquilo 

que ele produz, não precisam ser reduzidas a um texto final, mas podem estar em 

tensionamento que não hierarquiza, põe em árvores, mas opera em tensão/confronto.  

d. autor é também uma certa ficcionalização do crítico, que se reforça pelas práticas sociais 

de reconhecimento de autoria: o nome próprio, a assinatura, a apropriação penal, dentre 

outras. 

Reiteramos, assim, a defesa de que a autoria é uma construção de nossa apropriação dos 

movimentos genéticos do texto, uma função que se reconhece e atribui, a partir do nome 

daquele que assume juridicamente a responsabilidade do texto. Em perspectiva pragmática, 

deslocamos, com Borges (2012, p.127), o interesse da intenção autoral para o estudo da gênese 

e, a partir daí, passamos a pensar as relações que, nesse deslocamento, podemos estabelecer 

entre subjetividade e escrita.  
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4 A AUTORIA, A SUBJETIVIDADE E A ESCRITA 

 

 

Diana Klinger (2012, p. 28) entende que “a desconstrução da categoria de autor te[m] 

um efeito profundo na concepção da relação entre subjetividade e escrita”. Fazemos eco às suas 

palavras, compreendemos que, se repensarmos e revisarmos a categoria de autor em nosso 

exercício crítico, precisaremos rever também de que forma a questão da subjetividade se nos 

apresenta. Essa revisão da categoria de autor, que conduz a uma reflexão sobre a relação entre 

subjetividade e escrita, tem implicações significativas na discussão sobre o fazer editorial, que 

figurará a seguir.  

 

 

4.1 A AUTORIA E A SUBJETIVIDADE  

 

 

A rasura operada por Nietzsche na pretensa unidade do sujeito cartesiano nos serve 

como primeira via teórica para pensar a questão da relação entre subjetividade e escrita. É o 

filólogo-filósofo alemão quem provoca: “O que me dá o direito de falar de um Eu, e até mesmo 

de um Eu como causa, e por fim de um Eu como causa de pensamentos?” (NIETZSCHE, 2005, 

p. 21). Esse questionamento nos põe novamente diante da necessidade de rever a lógica do 

pensamento ocidental que, herdeira do platonismo, concebeu o sujeito como centrado em si, 

senhor de seu pensar, origem do dizer. Defendendo a autoria como uma função, uma etiqueta 

que o fazer do crítico atribui, não podemos resistir a uma rasura também na noção de sujeito 

que a fundamenta. Se, com Nietzsche, suspeitamos desse “Eu – causa de pensamentos”, 

revemos também, a partir daí, o autor-sujeito-causa cujo efeito é o texto.  

É evidente que, aqui, não estamos rompendo com essas noções de autor e sujeito, que 

são tão fundamentais ao fazer do crítico textual interessado em processos de criação. Estamos, 

antes, propondo uma revisão do modo como, desse lugar, apropriamo-nos desses conceitos e 

valores, em nome do interesse de estudar os manuscritos não apenas como forma de ver 

construção da obra a que se vinculam, mas também como possibilidade de nos voltarmos para 

a questão da construção da autoria e dos traços de subjetividade que se encenam nesse processo. 

Se, do ponto de vista editorial, trabalhamos com a tentativa de dar visibilidade aos diferentes 

estados de textos, seja na dimensão da história editorial, dos bastidores da publicação ou dos 
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processos de criação, faz-se necessário considerar a provocação de Klinger e observar de que 

modo, no dossiê que estudamos, o descentramento da noção de autor impacta na compreensão 

que temos das relações subjetivas que observamos.  

A reflexão sobre questão da subjetividade se impõe ao lugar com o qual nos 

identificamos, aquele dos filólogos que se interessam por processos de criação. Desse lugar, 

evocamos o que Borges e Souza (2012, p.59) defendem, quando dizem que: 

 

[c]ada uma das atuações de sujeitos históricos diferentes na trama textual traz 

novidades à tessitura e demonstram intencionalidades diferentes que 

enriquecem e atualizam as diversas produções de sentido no/do texto. Mas não 

foi sempre assim que se pensou. Tradicionalmente, o filólogo higienizava os 

‘erros’ incorporados pelo processo de transmissão, afinal de contas a posição 

dele era de um erudito cuja autoridade paternal estava comprometida com a 

restituição do sentido do texto. Contemporaneamente, o filólogo tem-se 

conscientizado de que seu papel não é o de empreender uma leitura de asseio, 

mas de perceber cada ‘erro’ do processo de transmissão como ‘formas de 

recepção’ (MOREIRA, 2011) de um texto em dado momento histórico.  

 

A conscientização à qual se referem os autores, embora se refira à dimensão social da 

circulação do texto, afeta também, de modo significativo, a forma como nos voltamos, no lugar 

da Filologia, para o texto em seu contexto de produção, impondo-nos um reposicionamento e 

uma revisão de práticas. Consideramos, nesse sentido, que o texto, em seu fazer, não deve ser 

pensado como um efeito do ato criador daquele que o assina, mas como possibilidade relacional 

de ver a encenação de uma subjetividade que reconfigura os discursos dos quais se apropria, a 

partir de procedimentos que especificam seu fazer, tornando-o único. O texto não é prévio à 

interação, mesmo à interação com o crítico textual, ele se monta – no sentido de que é paciente 

da ação – no embate entre as forças que se enfrentam na cena da leitura, neste caso, 

especializada.  

Entendemos, pois, que, mesmo que interessem as marcas físicas dos manuscritos, 

tomados como objetos materiais, culturais e de conhecimento (GRÉSILLON, 2007), não há 

essência ou motivação prévia que se deva perseguir ou efeitos da trajetória social de Cleise 

Mendes que queiramos localizar nos documentos em estudo. Nossa apropriação filológica dos 

manuscritos volta-se, antes, para a tentativa de montar, a partir de edição genética, as relações 

entre autoria e subjetividade no texto dramático do qual nos ocupamos, sem que, para isso, 

precisemos perseguir o autor como centro de sentido ou nos voltemos para os manuscritos em 

busca de qualquer movimento de preservação ou restituição. Cumprida essa tarefa, 

compreendemos que será possível montar uma(s) de suas tantas subjetivações, as quais podem, 
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em tempo posterior, servir a quem se dedicar a estudar sua obra com ambições de totalidade 

mais manifestas – o que, neste trabalho, não é o caso.  

No contexto da Filologia, descentramos o autor ainda para dizer que as tramas a partir 

das quais se tecem os textos são tão potentes e producentes de sentido quanto quaisquer outros 

fenômenos de sua história, de modo a dar sentido às seguintes palavras de Barthes (2004 [1968], 

p. 63, grifo do autor): 

 
Uma vez afastado o Autor, a pretensão de “decifrar” um texto torna-se 

totalmente inútil. Dar ao texto um autor é impor-lhe um travão, é provê-lo de 

um significado último, é fechar a escritura. Essa concepção convém muito à 

crítica, que quer dar-se então como tarefa importante descobrir o Autor (ou as 

suas hipóstases: a sociedade, a história, a psique, a liberdade) sob a obra: 

encontrado o Autor, o texto está “explicado”, o crítico venceu; não é de 

admirar, portanto, que o reinado do Autor tenha sido também o do Crítico, 

nem tampouco que a crítica (mesmo a nova) esteja hoje abalada ao mesmo 

tempo que o Autor. Na escritura múltipla, com efeito, tudo está para ser 

deslindado, mas nada para ser decifrado; a estrutura pode ser seguida, 

“desfiada” (como se diz uma malha de meia que escapa) em todas as suas 

retomadas e em todos os seus estágios, mas não há fundo; o espaço da escritura 

deve ser percorrido, e não penetrado; a escritura propõe sentido sem parar, 

mas é sempre para evaporá-lo; ela procede a uma isenção sistemática do 

sentido. Por isso mesmo, a literatura (seria melhor dizer a escritura), 

recusando designar  texto (e ao mundo como texto) um “segredo”, isto é, um 

sentido último, libera uma atividade a que poderia chamar contrateológica, 

propriamente revolucionária, pois a recusa de deter o sentido é finalmente 

recusar Deus e suas hipóstases, a razão, a ciência, a lei.  

 

Compreendemos que esse dito “afastamento do autor” não é um esquecimento de que 

o texto é responsabilidade de alguém. Esse afastamento é compreendido por nós como o 

abandono de toda tentativa de buscar decifrar os sentidos de um texto – como se isso houvesse 

– a partir da figura externa de seu autor, o qual, pai e origem, deve ser evocado para validar, 

direcionar autorizar as leituras. Abandonar o autor, neste caso, é abandonar também todo 

comprometimento com seu querer, com sua intenção, a qual, por longo período, foi tomada, em 

contexto filológico, como único critério de coerência dos textos e princípio de sua autenticação 

e validação.  

Voltamo-nos, assim, neste lugar da Crítica Textual, para os manuscritos autógrafos do 

processo para rever o “reinado” dessa concepção e instaurar – ao menos na ordem deste discurso 

que enunciamos – a potência ficcionalizadora do fazer do crítico, que, munido de um discurso 

minimamente coerente, inventa feições para a construção de seu discurso sobre a figura física 

da qual se apropria. O autor é, nesse contexto, nossa invenção e tem seus manuscritos 

percorridos muito mais para deslinde que para decifração, ou seja, estamos mais interessados 
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em produzir sentidos para as percepções que elegemos para o entrelaçamento dos fios dos 

discursos que para a decifração dos supostos sentidos ocultos.  

Reafirmamos, desse modo, que a subjetividade – como a autoria – não está 

previamente imposta ao texto, como um fundo para o qual se volta, um substrato em torno do 

qual se opera. A subjetividade é também uma ficcionalização do fazer do crítico, que 

desempenha uma certa função-autor. Ele, mesmo apropriado das marcas físicas e 

indiscutivelmente evidentes das rasuras textuais, monta sua interpretação dos movimentos que 

observa, de modo que não se pode separar a subjetividade de quem construiu um texto da 

subjetividade daquele que o lê. Não seria, nesse sentido, absurdo admitir que muito daquilo que 

propomos como leitura crítica de um texto editado ou de um conjunto de manuscritos por editar 

deve-se ao modo como subjetivamente nos apropriamos do objeto de estudo para o qual nos 

voltamos, produzindo uma leitura tensionada entre aquilo que o documento mostra e aquilo 

que, por nosso interesse, o obrigamos a mostrar. 

Na esteira de Luiz Fagundes Duarte, assumimos que 

 
trabalhar em Crítica Textual exige assumir-se o princípio da dúvida 

sistemática e o seu resultado, seja ele qual for, terá que ser sempre encarado 

como uma hipótese em processo de confirmação (ou de infirmação) e nunca 

como uma verdade adquirida – “qualquer edição é interpretativa: não existe 

uma edição-tipo, dado que a edição também está no tempo. [...] À ambição de 

um texto-no-tempo corresponde outrossim a elasticidade de uma edição-no-

tempo” (CONTINI, 1986, p.14) – conduz a uma nova situação que afinal é tão 

velha como a própria Filologia: qual manta de Penélope (e na falta de um 

Ulisses, que aqui entraria como uma metáfora do texto acabado e definido por 

seu autor, e da sua fiel criada Euricleia, único ser dotado – além do velho cão 

Argus – da capacidade de reconhecer o que está escondido), uma edição crítica 

nunca deverá ser dada por terminada porque poderão sempre aparecer novos 

materiais, ou novos métodos de trabalhar, ou, sobretudo, novos 

posicionamentos do editor acerca do seu trabalho, resultantes da própria 

história pessoal (DUARTE, 2012, p. 65. 

 

 Como quer Duarte, nossas escolhas certamente produzirão configurações muito 

específicas para as tensões dos manuscritos. Essas configurações, situadas neste tempo e nas 

demandas de nossa história pessoal, gerarão uma edição-no-tempo, que seria outra, se outro 

fosse o tempo, e darão feições à subjetividade que se encena no texto, que certamente seriam 

outras se outra subjetividade dele se apropriasse. Cruzando a leitura de Barthes com a leitura 

de Duarte, releva, pois, dizer que o afastamento do autor é solidário ao afastamento do editor, 

que não se quer princípio único de leitura do objeto de pesquisa, mas, situado no tempo, mostra-

se desfiando os traços dos bastidores da escritura, direcionando-o para os pontos de seu 

temporal e circunstancial interesse subjetivo.    
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A Crítica Genética é, assim, a via teórico-metodológica pela qual podemos “desfiar” a 

escritura, é a agulha pela qual puxamos os fios dos manuscritos para os destecê-los ou retecê-

los, em uma postura filológica, a qual 

 

 
não se limita somente à prática de edição de textos, ao trabalho de uma 

disciplina que existe para “servir” a outras, mas que se mostra atual  e coerente 

com a forma de pensar e construir saber na contemporaneidade, por meio de 

leituras que possibilitam, através do aspecto multifacetado e fragmentado do 

objeto de estudo, conjugar vários campos dos conhecimento, desenvolvendo 

de fato um trabalho interdisciplinar (BORGES; SOUZA, 2012, p. 26) 

 

 A atualidade e coerência entre a Filologia e a forma de pensar e construir saber na 

contemporaneidade parecem, em nosso caso, manifestar-se pela via de dar a ler, no contexto da 

associação entre a Crítica Textual e a Crítica Genética, a fragmentação, o descentramento, e a 

negação da essência, de modo que, se, em outros contextos, a Filologia foi cúmplice da 

construção do edifício da metafisica ocidental, ela pode agora, pela vitalidade de sua prática, 

participar de sua reversão, de seu abalo.  

Quando Silvio Elia (1993, p.63), em sua reflexão sobre A Crítica Textual em seu 

contexto sócio-histórico, estuda a relação entre a Crítica Textual e a Crítica Genética, ele 

defende, referindo-se a esta última, que 

 
[o] objetivo dessa nova posição crítica é reconstituir o trajeto da produção da 

obra no espírito do autor. Cada manuscrito ou original não se destina 

simplesmente a ser o elo numa cadeia que já tenha um termo previsto 

metodologicamente; é, por assim dizer, um momento vivo da criação literária 

e, como tal vale por si mesmo. A obra, em vez de ponto de chegada de um 

itinerário, converte-se numa das peças do painel ecdótico, visto como um fluir 

dinâmico de variações autônomas.  

 

Com todo o respeito que devotamos ao mestre citado e ainda que consideremos que 

sua posição epistemológica está coerentemente comprometida com os discursos que circulavam 

quando de sua formulação, não podemos nos furtar o direito de rasurar sua lógica metafísica. 

Em nossa percepção, a Crítica Genética não se volta para a reconstrução do pensamento de 

quem quer seja. O que nos interessa é a materialidade dos manuscritos, a qual, antes de ser uma 

transcrição ou transferência do espírito de quem a produziu, é um espaço de encenação de sua 

subjetividade. Desse modo, consideramos que o mais relevante não está em desvendar os 

raciocínios, os esquemas e as lógicas da mente de quem produziu os manuscritos que 

estudamos, mas, em uma apropriação, não necessariamente cronológica, das múltiplas entradas 

pelas quais podemos encenar nossa leitura crítica no palco das também encenações da escritura. 
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De modo que, embora, evidentemente, o tempo da escritura seja marcado por uma 

temporalidade, o tempo da leitura crítica, em sua relativa liberdade, pode construir sua própria 

– e outra – lógica.  

Voltando ao texto de Elia, na sequência de seu pensamento, o filólogo adverte o leitor 

de seu texto para os perigos da ótica genética, defendendo que, dentre tais perigos, figura a 

questão da perda do centro de gravidade (ELIA, 1993, p. 62). Esse receio de Silvio Elia é 

exatamente o risco que pretendemos assumir a partir dos estudos genéticos. 

A filologia do estema, como já dissemos, cede, em nossa percepção, lugar a uma 

filologia rizomática, a qual, ainda que fixe pontos, estabelece-os apenas em lógica de 

provisoriedade, na dimensão daquilo que o próprio Elia, receoso, chamaria de “filologia do 

movimento”, adjetivação que, como queremos, permite-nos o deslocamento da obsessão pelo 

sujeito externo e centrando para a possibilidade da subjetividade interna, construída.   

Ainda que não esteja geográfica, instituicional ou ideologicamente tão próximo a 

Silvio Elia, o geneticista francês Pierre-Marc de Biasi assume uma posição um tanto metafísica, 

de algum modo semelhante à do filólogo brasileiro. Biasi (1997, p. 1) diz que 

 
o ponto de partida da crítica genética reside na constatação de um fato: o texto 

definitivo de uma obra literária é, com raríssimas exceções, o resultado de um 

trabalho, isto é, de uma elaboração progressiva, de uma transformação que se 

traduziu num período produtivo, em cujo decorrer o autor se dedicou, por 

exemplo, à pesquisa de documentos ou de informações, à preparação, seguida 

da redação, de seu texto, a diversos trabalhos de correções , etc.  

 

Aqui, a escritura é percebida como trabalho, cujo trabalhador é um sujeito que, 

externo, prepara, produz, organiza. Por essa lógica, há os que considerariam que o trabalho do 

sujeito da/na escritura é meramente aquele de imprimir, mesmo de modo manuscrito, o percurso 

de sua mente criadora no papel, inscrevendo aí sua genialidade, que deve ser recuperada pelo 

olhar daquele que se ocupa do estudo dos documentos do processo da criação. Essa concepção 

metafísica, que se observou em Elia e Biasi, flagra-se ainda, de algum modo, na formulação 

que traz José Cirillo: 

 
O estudioso dos documentos do processo de criação busca a sua compreensão 

como sistemas não-lineares que fornecem meios de tornar acessíveis as 

artimanhas e a complexidade que envolvem a mente criadora em ação. Procura 

desenvolver mecanismos para desvelar a “equação simples” que é o processo 

de criação. A busca pelo equacionamento das variáveis que envolvem a leitura 

desses documentos “caóticos” passa, incialmente, pela sua compreensão como 

texto. [...] A crítica genética apresenta-se, pois, como uma possibilidade 

teórico-metodológica para a demarcação desse campo impreciso que envolve 

a mente criadora em movimento, o que é feito a partir dos vestígios deixados 

nesse percurso da mente criadora, os quais podem ser definidos como 
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documentos do processo – estes são o material de trabalho dos estudos 

genéticos. (CIRILLO, 2009, p.16) 

 

Mais uma vez, o sujeito, que, neste caso, aparece como mente criadora, é exterior e 

prévio à ação. A tarefa do crítico (genético) é a de “desvelar” um processo que já existe, resolver 

uma equação, que, misteriosamente, se percebe nos manuscritos. Não há qualquer suspeita 

sobre essa mente, sobre o ente que trabalha, sobre a unidade daquele que se coloca na origem 

do dizer. Nesse sentido, a obra/texto é resultado da força de seu agente, em uma postura inversa 

àquilo que lemos em Nietzsche, que diz: “não existe tal substrato, não existe ser por trás do 

fazer, do atuar, do devir; ‘o agente’ é uma ficção acrescentada à ação – e a ação é tudo 

(NIETZSCHE, 2004, p. 36).  

Partindo dessa última provocação nietzschiana, estamos interessados em rever, ao 

menos na escolha que fazemos neste trabalho, essa concepção de genialidade, que atravessa 

tantas práticas de Filologia e Crítica Genética, para defender que, no estudo dos documentos de 

processo, o que interessa reconhecer são as ações, que apresentam a subjetividade como um 

efeito da escritura, e não o contrário. Em seu devir e fazer, o texto permite que o crítico construa 

um agente, monte um sujeito, um autor. Assim, distanciamo-nos da “mente criadora em ação”, 

para nos voltarmos apenas para as ações, uma vez que os contornos psíquicos da mente de quem 

assina os movimentos genéticos não são nosso interesse.  

A apropriação filológica dos documentos do processo de criação quer ser, assim, um 

modo de ler o que fica oculto na publicação de uma obra ou, em nosso caso, nas versões 

passadas a limpo ou ainda naquela que foi encaminhada para a apreciação da Divisão de 

Diversões Públicas da Polícia Federal (DCDP). Ir ao oculto, não no sentido de lhe lançar luz, 

mas movidos pelo entendimento de que ocultar e desvelar são ações próprias do processo de 

construção do texto, é a primeira postura que assinala a leitura que propomos. 

 

 

4.2 A DESCRIÇÃO FÍSICA DOS MANUSCRITOS COMO FORMA DE CONSTRUÇÃO 

DE SUBJETIVIDADES 

 

 

 O filólogo é norteado pelo interesse pela visibilidade. Nesse sentido, dentre as formas 

de levar a cabo tal interesse, cumpre, por imposição do método que define sua prática, a tarefa 

de descrever os documentos que estuda, na tentativa de construir uma espécie de fotografia 

verbal daquilo que vê.  
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A descrição física, como etapa do método filológico e da série de passos que 

caracterizam aquilo que podemos chamar edição genética, é a forma de dar a ver as marcas 

materiais de um projeto de escritura, a partir dos agenciamentos que o constituem. Mais que 

uma atividade objetiva, marcada pelo distanciamento, essa prática é uma evidente possibilidade 

de construção do sujeito que escreve, o qual, pela descrição do crítico, ganha existência e 

contornos materiais.  

 É evidente que, em textos jurídicos, eclesiásticos, isto é, naqueles em que o traço de 

autoria não se impõe como elemento constituinte, a descrição tem um apelo mais técnico, 

funcionando, em relativa objetividade, simplesmente como forma de fazer ver os documentos 

estudados. Ainda assim, é possível reconhecer que as escolhas do crítico não são tão 

transparentes, de modo que, mesmo se querendo objetivo, sua subjetividade atravessa a 

atividade, marcando-se naquilo que topicaliza, nos lugares por onde começa, no ordenamento 

que dá a seu discurso, nas escolhas que faz.  

 Queiroz (2012, p. 244), por exemplo, ao descrever o auto de defloramento de Maria 

Juliana, um “documento jurídico, pertencente ao Arquivo Público Municipal de Santo Amaro 

– Bahia – Brasil”, diz, em uma descrição objetiva, que se trata de um documento “escrito em 

papel almaço – com as seguintes dimensões: 222 mm x 324 mm, com tinta preta e azul, em 

sessenta fólios. O texto apresenta grafias distintas, comprovando que foi escrito por escrivães 

diferentes”. Mais adiante, ainda no mesmo trabalho, quando apresenta outro auto, o de Maria 

José, a filóloga se mostra mais na descrição que faz, apresentando o documento pela via daquilo 

que indiscutivelmente se vê, mas marcando também o modo como o percebe, a partir da 

adjetivação “Bom”, que caracteriza, de modo subjetivo, o estado do documento. Ela diz: 

 

O auto de defloramento de Maria José é um documento jurídico lavrado entre 

os anos de 1902 a 1903, pertencente ao Centro de Documentação e Pesquisa 

– CEDOC, núcleo da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia – 

Brasil, assim descrito: processo-crime-subsérie: sumário. Escrito em papel 

almaço – com as seguintes dimensões: 222 mm x 324 mm, com tinta preta, 

em 19 fólios, sendo todos no recto e no verso apenas nos seguintes: 

2,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 e 17. Contém numeração a partir do fólio 4, sendo 

registrada a partir do número 1. Bom estado de conservação (QUEIROZ, 

2012, p. 245).  

 

As descrições feitas são coerentes com aquilo que, mais recorrentemente, se observa 

nos manuais mais básicos de Filologia a respeito da natureza objetiva do trabalho descritivo, 

que deve recalcar a subjetividade do filólogo em nome da necessidade de fazer o documento 

ser visto. Além disso, neste e em tantos outros, não seria possível fazer de outro modo, já que 
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não se trata de um texto no qual a necessidade de atribuição de autoria se impõe, marcado por 

uma escrita em tensão. De todo modo, a organização do discurso, a sequência que se observa 

no ordenamento das ideias, a apresentação que se faz dos elementos nos permitem desconfiar 

de que, fosse feita por outro especialista, a descrição não se apresentaria de modo idêntico. 

Reconhecemos, assim, que, mesmo na dita objetividade, a subjetividade se impõe pela via das 

escolhas discursivas do filólogo, mas pretendemos pensar a descrição ainda de outro modo.  

Recortando o interesse pelos textos modernos e contemporâneos, consideramos que a 

etapa de descrição, a qual se impõe a toda e qualquer prática editorial no âmbito da Filologia,  

pode servir a dois interesses: àquele voltado, por força da tradição, para fazer ver, com palavras, 

os traços físicos dos manuscritos – suportes, material de escrita, apropriação do espaço gráfico, 

encenação dos signos verbais e não verbais –; àquele que, muito especialmente, em nosso caso, 

pode se voltar para a possibilidade de construir o sujeito da escritura, a partir da defesa de que, 

não sendo prévio, ele é nossa invenção, no ato de violência que marca a apropriação que 

fazemos dos manuscritos em estudo33.  

Se, em outros tipos de documentos, como naquele do qual nos apropriamos há pouco, 

a possibilidade de montar um sujeito para a escritura não se mostra possível ou se faz necessária, 

nos manuscritos literários, a revisão da categoria de autor, que tem implicações no modo como 

se percebem as relações entre subjetividade e escrita, a etapa da descrição física mostra-se 

potente e produtiva. E, nesse caso, não se trata apenas de defender que a subjetividade do crítico, 

na etapa da descrição, está ligada apenas ao modo como sintática ou estruturalmente ele a 

apresenta. Aqui, pensar a etapa da descrição é considerá-la como espaço no qual as escolhas 

subjetivas do crítico vão produzir uma percepção interessada e muito específica da construção 

do autor no texto. Nesse sentido, a descrição física se nos apresenta como forma de nós mesmos 

ficcionalizarmos as configurações subjetivas do autor, a partir de motivações ora materialmente 

manifestas, ora discursivamente silenciadas. Considere-se, assim, que haveria sempre muito e 

tanto a dizer na descrição geral que, a seguir, apresentar-se-á, mas que aquilo que se diz serve 

                                                 
33Além disso, consideramos – talvez por via da experiência específica no trabalho neste projeto de 

pesquisa, que só se estruturou em discurso e possibilidade de fazer depois da apropriação do dossiê 

em sua inteireza material, a partir da descrição física realizada – que a descrição material dos 

documentos é uma necessidade, a qual, previamente, impõe-se a toda atividade editorial no âmbito da 

Filologia, pois permite que aquele que estuda o documento conheça-o com uma profundidade mais 

específica.  
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aos interesses nossos, os quais não são definitiva e necessariamente os únicos que podem ser 

propostos para o dossiê em estudo34.  

 Os manuscritos de Cândido ou O Otimismo, fontes de nossa reflexão teórica e proposta 

prática, recebem essa condição pelo arquivamento operado por Cleise Mendes, que os 

preservou para a temporalidade futura a qual ora se presentifica. Sua condição de fonte primária 

está nos traços materiais, os quais, descritos, apresentam-se como modo de continuarem 

existindo para além de sua primeira condição, aquela que se tenta reproduzir nas palavras que 

usamos. Além disso, na condição de construto, os nossos interesses entram na cena da 

descrição, direcionando a leitura dessas fontes para o enquadramento teórico e discursivo que 

nos convém, na montagem de nossa percepção sobre as relações entre subjetividade e escrita 

que são flagradas ou inventadas neste trabalho.  

A descrição pode ser pensada, assim, como etapa da edição, mostrando-se mais 

objetiva, direta e coerente com as condições materiais do documento estudado, apresentadas de 

modo estável e independente dos valores atribuídos pelo crítico; e como forma de, a partir da 

defesa de que a subjetividade autoral é uma construção da leitura crítica, formular 

materialmente, sob a impressão da objetividade, traços atribuídos e atribuíveis a um autor, em 

um jogo que mescla os dados fisicamente observáveis e os interesses que gravitam em seu 

redor.  

Em nosso caso, considerando que o prototexto é “construído pelo pesquisador não apenas 

a partir dos documentos conservados, mas também em função de suas hipóteses, pistas de suas 

hipóteses, pistas de leitura, associações e conhecimento da obra” (GRÉSILLON, 2009, p. 41), 

escolhemos montar uma feição subjetiva e autoral do dossiê de Cândido ou O Otimismo, 

construindo configurações de uma autoria que atribuímos aos manuscritos.  

 

 

 

 

                                                 
34No contexto deste trabalho, em seus objetivos manifestos, a comparação entre duas descrições, 

realizadas, por nós mesmos, em diferentes momentos sobre o mesmo objeto, pode confirmar a hipótese 

de que a descrição pode atender às demandas subjetivas do pesquisador, evidenciando que esta não é 

uma prática neutra, mas comprometida e diretamente vinculada aos sentidos que o crítico atribui aos 

movimentos que observa.  



77 

4.3 APROPRIAÇÃO INTERESSADA DAS MARCAS MATERIAIS PARA A 

CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE NO MANUSCRITO 

 

 

Ratificando os dados que se podem recolher da biografia de Cleise Furtado Mendes, a 

fragmentação dos papéis do dossiê nos leva à montagem de uma subjetividade marcada pelo 

tensionamento entre suas diferentes encenações. Na dissertação (MATOS, 2011) que 

defendemos, dissemos que Mendes assume, nos manuscritos estudados, muitos papéis, e, sob a 

força da argumentação que ora construímos, é possível acrescentar que essas encenações só são 

propostas e reconhecidas por nós em função das ações que se flagram no dossiê.  

As ações, que nos permitem ficcionalizar o agente, direcionam-nos sempre para a tensão 

entre a construção do texto dramático e as implicações da encenação. Saltam aos nossos olhos, 

nesse sentido, os vestígios das marcas de interlocução que se estabelecem entre Mendes e os 

tantos outros que participam de sua montagem. Esse traço, reconhecido pela ação flagrada em 

passagens do dossiê e já mencionado neste trabalho, permite-nos trazer de volta a provocação 

de Klinger para confirmá-la e ampliá-la.  A revisão da categoria de autor, a possibilidade de ver 

a autoria como uma construção do fazer do crítico nos leva também a reconhecer que a “mente 

criadora”, senhora e segura de si, não atua em solidão, ela é, em alguma medida, coletiva, plural, 

instaurando seu lugar no tensionamento entre a letra que assina e os rabiscos da negociação 

com outros agentes. 

O dossiê que estudamos, em suas quatro peças35 – Bloco 1, Bloco 2, Envelope, Pasta 

–, é marcado por passagens, cenas, folhas incompletas. 

No Bloco 1, constituído de 104 folhas, há datiloscritos com intervenções manuscritas, 

datiloscritos sem intervenções, além de textos escritos à mão, relacionados aos momentos de 

encenação e às primeiras camadas de escritura, passados a limpo ou não. Constam ainda aí, 

além do texto dramático especificamente, outras materialidades: comentários, fichamento de 

citação, desenhos de cenário e figurino, o que confere a tal bloco uma maior diversidade e 

heterogeneidade em relação aos demais. Apenas algumas das folhas, que se encontram ao final, 

trazem carimbo em formato circular da Divisão de Censura de Diversões Públicas, do 

Departamento de Polícia Federal, à margem, à direita, com rubrica/assinatura em seu interior, 

                                                 
35Peça é aqui entendida como “qualquer suporte individual, definição que se pode aplicar a um caderno 

de dezenas de páginas, do mesmo modo que a uma pequena ficha de poucos centímetros; em 

contrapartida, um texto pode ocupar diversas folhas soltas, ou seja, tantas peças, do mesmo modo que 

só uma peça pode acolher, na totalidade ou em parte, diversos textos. (CASTRO, 1990, P.34-5) 
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o que, dentre outros fatores, leva-nos a considerar que, ali, estão fragmentos de textos, 

passagens oriundas de outros contextos, sem linearidade e necessariamente unidade textual.  

Quando o texto foi encaminhado para a Divisão de Censura Diversões Públicas, o 

nome que figurou no requerimento e posterior certificado foi o de Cleise Furtado Mendes. Ela 

é reconhecida como autora da adaptação e responde intelectual e juridicamente pela produção. 

No entanto, quando entramos nos bastidores da construção do texto, somos expostos à 

estruturação plural do texto em estudo. O acesso aos documentos de processos nos permite ler 

as tantas configurações assumidas por essa subjetividade e refletir sobre os embates que se 

estabelecem entre os sujeitos da ação de escrever e o entorno de seu processo.  

Tão forte é essa marca de uma construção coletiva, que a crítica teatral da época, nas 

palavras de Fernando Pinho (1980, grifo nosso), assim se posicionou:  

 
Deve-se louvar, de início, a ousadia do grupo em transpor para o teatro uma 

obra literária estrangeira do século XVIII. Sem dúvida, um trabalho de fôlego 

que exigiu muitas horas de esforço intelectual e ensaios. Vale, no entanto, 

examinar quais foram os resultados de tal empreendimento. O espetáculo 

oferece várias mostras de que as pessoas envolvidas agiram com seriedade, 

buscando dar uma contribuição valiosa ao teatro baiano. A direção demonstra 

competência. Os atores tentam acertar, embora não se registrem destaques. 

[...] Além do ritmo, parece-nos que o aspecto mais negativo do espetáculo 

reside na adaptação teatral do texto de Voltaire. No primeiro ato, procurou-se 

manter certa fidelidade à novela. Acontece que o nosso grande público é 

pouco afeito à literatura, principalmente aquela que se produziu em séculos 

passados. O espectador, então, ficou sem entender bem as aventuras de 

Cândido entre barões, inquisidores, autos-de-fé, castelos medievais etc. 

Talvez porque sentiram que o público ficaria realmente alheio, resolveram os 

autores da peça, no segundo ato, alterar o enredo imaginado por Voltaire e 

fizeram com que o personagem central visitasse Salvador e o Rio de Janeiro 

(no original, são: Paris, Veneza e Constantinopla). As referências a assuntos 

locais arrancaram algumas risadas dos espectadores até então indiferentes. 

Isto, todavia, a nosso ver, não surgiu [(sic)] o efeito desejado. A vacilação 

entre teatralizar a obra do escritor Francês e ironizar nossa realidade a partir 

de uma trama que não nos diz respeito comprometeu, por certo, a necessária 

unidade do espetáculo.  

 

As folhas inteiras, normalmente de caderno universitário, que são ocupadas pelo 

traçado manuscrito da escritora mostram seu comprometimento e envolvimento no processo de 

montagem e encenação do texto. Nessas passagens, a dramaturga assume também o lugar de 

encenadora, fazendo sugestões, indicando caminhos, marcando posicionamento. Se 

estivéssemos comprometidos com a pureza da autoria ou da subjetividade, precisaríamos, por 

imposição dessa situação, proceder a uma revisão de princípios teóricos na tentativa de separar, 

quanto possível fosse, os limites entre aquilo que seria da ordem do texto dramático, centrado 

na palavra escrita, no registro da forma teatral e aquilo que seria da ordem do cênico, no que 
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diria respeito às demandas e especificidades da encenação. Entendemos, no entanto, que a 

relação entre subjetividade e escritura se dá na dinâmica deste lugar meeiro. As marcas do 

processo de escrita nos levam a um texto para ser lido, objeto de estudo, e a um texto a ser 

encenado, apropriado no fazer coletivo daqueles que participaram da montagem no palco. 

Além dos papéis de autora e encenadora, a escritora Cleise Mendes marca sua posição 

de leitora, de alguém que ocupa um lugar específico do mundo e que, conhecendo o que se 

passa a seu redor, posiciona-se sobre os acontecimentos. Nos manuscritos, nós a identificamos 

como uma pensadora das questões de seu tempo, trazendo para o texto que produz as marcas 

de sua inquietação. Diante disso, mesmo não recorrendo aos lugares ocupados por Mendes para 

além da escrita de dramaturgia, podemos percebê-la como intelectual, em uma encenação de 

subjetividade comprometida com o contexto social em que se insere.  

Não é possível defender que o processo de construção de sua literatura dramática, 

como marca própria e tendência daquilo que se chama estilo individual, seja atravessado por 

essa necessidade de envolvimento com as questões sociais. Mas se pode assegurar que, a partir 

das ações observadas no dossiê, a preocupação com o estar no mundo de modo crítico e 

participativo constitui sua subjetividade. A manipulação do texto dramático e as colagens que 

faz de textos jornalísticos reforçam ainda mais esse traço de sua performance nos movimentos 

de escrita.  

O Bloco 2 é, dentre todos os outros, o de maior unidade e traz o texto completo. 

Acompanhado do certificado de censura, que considera o espetáculo “impróprio para menores 

de 18 anos”, tal bloco pode ser tomado com uma entrada possível para o ordenamento dos 

outros testemunhos, uma vez que, além das referidas informações e das poucas marcas de 

intervenção manuscrita, suas folhas, todas numeradas, encontram-se distribuídas em uma 

sequência coerente e linear, coincidindo, em todas as marcas, com o texto disponível para 

consulta no Arquivo Nacional de Brasília, ao qual, no processo de pesquisa, tivemos acesso.  

É um manuscrito passado limpo, isto é, “última versão de uma elaboração textual” 

(GRÉSILLON, 1997). Até a folha 23, de um total de 48, o tipo da máquina de datilografia se 

mantém e a forma como a indicação de fala de personagem se apresenta em caixa alta e com 

recuo. Daí em diante, até a folha 29, a indicação de fala de personagem passa a ser marcada 

pelo uso de letras minúsculas com inicial maiúscula. Na sequência, da folha 30 até a folha 43, 

muda novamente o tipo da máquina de datilografia, passando o texto a ser apresentado 

totalmente em caixa alta e destaque para maiúsculas. Da folha 42 até a folha 48, repete-se a 

apresentação gráfica da sequência de 30-43. Por fim, nas duas últimas folhas do bloco, a mancha 

datiloscrita volta a se apresentar como se mostrou no início. Essas oscilações tipográficas nos 
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colocam diante da possibilidade de pensar sobre a temporalidade da escritura, que se deu, 

provavelmente, em diferentes momentos.  

Há poucas e pontuais intervenções manuscritas, todas feitas em caneta azul. Na folha 

12, l.1, acrescenta-se a indicação de fala “Pangloss”, ainda nessa folha, na última linha, abaixo 

da mancha datiloscrita, a inclusão do verso: “De depressa salvar”, na fala do Grupo que 

participa da cena. Mais adiante, na folha 13, l. 25, a indicação de fala: “Cândido”. Na folha 31, 

l.35, acréscimo de parte de palavra no enunciado: “A BELA CUNEGUNDES É A AMANTE 

FAVORITA DO GO<->/V\[ERNADOR]”. 

De outra natureza, à folha 35, l. 11, registra-se o acréscimo da informação *35-A, na 

indicação de “MÚSICA: “WHAT’S IS A NAME, BAHIA?”, que remete para a respectiva letra, 

datiloscrita na folha seguinte, que recebe, em sua margem, à direita, semelhante indicação. Essa 

outra linguagem, da música, que se incorpora ao texto dramático, é mais um caminho para a 

ficcionalização da subjetividade que se encena nos traços materiais do texto. 

O envelope, que tem 35 folhas e está associado basicamente ao primeiro ato da peça, 

consta de muitas intervenções manuscritas, sobretudo de correção gramatical, além de 

apresentar desenhos de figurino e outros acréscimos, também manuscritos, nos versos de alguns 

dos suportes de escrita. Há ainda, além disso, o original de uma folha com citações, cuja cópia 

se encontra no Bloco 1. Embora tenhamos reservado este traço para uma análise posterior, vale 

insistir que somente teríamos acesso a esse dado pela via do estudo dos manuscritos. A relação 

entre escrita e subjetividade autoral passa, nesse caso, por um cuidado com a obediência à 

norma gramatical, que a difere de tantos outros processos de escrita, individualizando e 

especificando o processo.   

Na folha 04, chama ainda a atenção o desenho de quatro rostos, na tentativa de 

desenhar uma personagem:  
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Figura 2 – Fac-símile: Construção de rosto de personagem 

 
FONTE: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

Além dessas três peças, os dois blocos e o envelope, há ainda uma pasta, em cuja capa 

se lê “Cândido/ ‘o herói de muito caráter’ / Cleise Mendes/ 1980”, com 37 folhas: datiloscritos 

fixados em diferentes tipos de máquina de escrever, sem intervenções, ou com muitas 

intervenções, manuscritos no verso das folhas, além de panfleto de divulgação do espetáculo, 

cujo verso também se torna suporte para anotações manuscritas. Em tal conjunto de textos, não 

se nota sequência linear de folhas, fato que, associado ao número reduzido das mesmas, coloca-

nos diante do inacabado, do incompleto, do fragmentado.  

Alguns dos versos das folhas estão ocupados por indicações cênicas manuscritas em 

tinta azul com referências a passagens do espetáculo. Intervenções manuscritas no corpo do 
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texto são feitas ainda com o propósito de correção de grafia e adequação gramatical. Trechos 

de falas de personagens e indicações cênicas são destacados por meio do uso de grandes 

parênteses, que isolam tais expressões. 

Em algumas folhas, como ilustra a figura 3, as passagens datilografadas, ainda que se 

refiram a partes do texto dramático, apresentam-se no espaço do suporte de modo diferente 

daquele como o texto dramático e se encena na página em branco. As cenas são descritas, mas 

não contextualizadas, como se fossem separadamente preparadas e posteriormente incluídas no 

corpo do texto dramático. Mais um traço da relação entre subjetividade e escrita se percebe 

aqui: há pontos no dossiê marcados por esses vazios, pela construção em temporalidade 

assimétrica, que não segue a lógica de uma sequência mais óbvia. Uma vez que consideramos 

que a escrita em ato é um espaço de encenação a partir do qual podemos montar as diferentes 

configurações do sujeito da escritura, parece-nos importante destacar as encenações dessa 

subjetividade no espaço gráfico do texto, antecipando que o fac-símile que segue será objeto de 

edição que, mais à frente, apresentaremos.  
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Figura 3 – Folha 1, Testemunho 1, Cenas II e IV, Ato 1 

. 

FONTE: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 
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Além disso, na folha seguinte, a citação da edição da Revista Veja de 17/10/1979, que 

é incorporada à fala da personagem CHEFE, está apenas transcrita sem referência ou indicação 

daquele que, no contexto da peça, será seu enunciador. Em versões posteriores do texto, a 

transcrição é colada a um espaço vazio, antecipadamente reservado para seu encaixe.  

 

Figura 4 – Colagem do discurso do chefe 

 
FONTE: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 
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Esse procedimento de pesquisar, datilografar, recortar e colar ao suporte previamente 

separado para acolher o fragmento é próprio da relação entre a ação específica e subjetiva de 

escrever e a manipulação dos suportes destinados a tal processo. Em nosso tempo, a prática de 

copiar e colar é recorrente. Os textos produzidos em suporte digital se estruturam, em alguma 

medida, nessa lógica; no tempo da escritura que estudamos, isso também aconteceu, com a 

diferença óbvia, no entanto, de que se fez a partir de outros processos materiais.  

Apesar de o suporte de escrita ser basicamente a folha no formato ofício e a folha 

pautada de caderno universitário, há também, em certa passagem, a construção do texto em 

suportes menos óbvios. De modo que podemos considerar, ainda como outra marca, que a 

escrita em ato, retirada do contexto de inspiração, acontece enquanto a vida se realiza. O sujeito 

escritor não se retira para escrever, não se recolhe ao espaço sagrado da inspiração, mas o faz 

enquanto participa das dinâmicas sociais. Qualquer lugar, qualquer tempo e qualquer suporte 

parecem ser apropriados para que a escritura se faça, em um processo intenso de construção, de 

manipulação.  

Destacamos, assim, que o panfleto de divulgação do espetáculo serve, no espaço de 

seu verso, como suporte para a inscrição manuscrita, tinta azul, das indicações: “Cena III/ Como 

Cândido foi/expulso do castelo/ Cena VIII/ Como Cândido/ foi <açoitado> [+ penitenciado] 

num/ auto-da-fé./ Cena XI/ Como Cândido volta a perder Cunegundes”.  

 

Figura 5 – Anverso do panfleto de divulgação do espetáculo 

 
FONTE: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 
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Figura 6 – Verso do panfleto de divulgação do espetáculo 

 
FONTE: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 

 

 

O espaço que valida o reconhecimento da autoria do texto dramático é também o lugar 

em que se materializa a construção dessa autoria. A letra corrida e apressada, marcada pelos 

destaques gráficos e pelo movimento de rasura, que troca “acoitado” por “penitenciado”, tem o 

mesmo traço daquela que atua na revisão gramatical do texto datiloscrito, na substituição de 

personagens e nas tantas outras materializações subjetivas dos movimentos de escritura. 

Ademais, retomando aquilo que já provocamos antes, ainda que o panfleto reconheça que o 

texto foi adaptado por Mendes e o espetáculo dirigido por Deolindo Checcucci, já sabemos que, 

no espaço material dos bastidores da construção do texto, adaptação e direção não se fizeram 

em contexto tão exclusivo e singular.   

Nas folhas finais da pasta, há ainda indicações das canções do espetáculo: a de 

Cunegundes, a de Cândido, a What’s a name [Bahia]. Por fim, ainda a lápis, encontra-se, na 

última folha da pasta, a letra e a indicação de “Canção de Martinho/ letra e música/ de Paulo 

Costa Lima”. Embora Mendes assuma a responsabilidade do texto, este foi, como nos ensina 

Barthes, tecido a partir de muitos fios, daqueles cuja autoria não se reconhece, porque se deseja 
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ou não se necessita, e daqueles cuja autoria se localiza claramente, como acontece nessa 

passagem. Trata-se, assim, de uma autoria, em certos momentos, compartilhada.  

Falamos, pois, diante dessa descrição, de uma subjetividade fragmentada, não 

comprometida com os dados da realidade social ou da existência física que lhe dá um nome, 

em um processo que, mesmo crítico, pode ser pensado como uma ficção, ou seja, ainda que nos 

coloquemos no lugar da observação direcionada pelos ditames da pesquisa científica, estamos 

produzindo um sujeito, uma personagem. Essa personagem, montada por nossa observação, é 

um acréscimo às ações observadas no dossiê.  

Nesse sentido, revisitamos Philipe Willemart, para quem: 

 
o escritor deve perder-se na escritura, perder sua identidade, a que ele acredita 

ter e a que ele é reenviado por seus vizinhos, para reconstruir outra, a 

identidade do autor através dos rascunhos. Mas vejam bem, esta identidade 

autoral não se determina somente quando o escritor assina o manuscrito para 

entregá-lo ao editor. A cada rasura, a questão se recoloca; a cada rasura 

resolvida, o autor emerge. Há, portanto, uma construção progressiva da 

identidade autoral. (WILLEMART, 2009, p.98-99) 

 

 

Sobre a identidade do autor, sublinhamos, conforme Willemart, que se constrói nos 

processos de escrita. E, partindo dele, preferimos seguir a reflexão acrescendo que a identidade, 

aqui reconhecida como construção de subjetividade, não se monta apenas quando a tensão do 

manuscrito se resolve, mas é montada pelo crítico na observação das tensões do vir a ser da 

escritura. Pensar que “a cada rasura resolvida, o autor emerge” (WILLEMART, 2009, p.98) é 

optar pela percepção de o sujeito coerente e resolvido, opção substituída, em nosso caso, pela 

escolha pela fragmentação e pelo desejo de construir o sujeito nos tensionamentos específicos 

de seu processo de escritura.   

 

 

4.4 SUBJETIVIDADE E TENSÕES DA ESCRITURA  

 

 

 A percepção de que o sujeito da escritura se constrói enquanto escreve leva-nos a uma 

compreensão de escrita como espaço de ação, que se flagra física – pelas rasuras, pelos 

deslocamentos, pelo ir e vir – e criticamente – pelos valores semânticos, ideológicos e culturais, 

que transitam na virtualidade dos processos de escritura. Rompendo com o autor-origem e 

defendendo a fragmentação do sujeito, estamos, pois, livres da necessidade de totalidade, da 
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prisão à origem, do apego à restituição e entramos, pela via da Crítica Genética, nas cenas dos 

processos de escritura para dar visibilidade ao inacabado que, em seus tantos sentidos, permite 

ler a escrita sem o comprometimento com seu fim ou origem. 

 As rasuras da escrita em processo não se comprometem, assim, com a genialidade ou 

a obstinação de quem a assina. São, antes de qualquer outra, elementos de leitura das obras que 

se montam e que se leem. Se, como queria Barthes (2004 [1968]), o nascimento do leitor se 

devia pagar com a morte do autor, o nascimento do manuscrito deve se pagar com a morte de 

da teleologia. Há sentidos nas ações flagradas nos documentos dos processos de criação e essas 

ações, lidas em relativa autonomia, são o que interessa na perspectiva que aqui assumimos.  

 A primeira versão para a Cena 12 do Ato 2, por exemplo, que tensiona frases de 

filósofos famosos é significativa e ilustra nossa percepção do processo que aqui se coloca. Em 

caneta de tinta azul, lemos o seguinte:  

 

Descem vários cartazes com frases de filósofos famosos. As frases devem ser 

organizadas de modo <que> a criar contraste nas idéias expressas, ou seja, 

lado a lado estão citações que se negam ou se <in>[↑ex]cluem mutuamente.  

 

 Observamos que a construção da cena passa pela possibilidade de colocar discursos 

que se incluem ou excluem mutuamente. O primeiro movimento, de evidenciar as semelhanças 

entre os trechos, cede lugar à opção pela exclusão, pela marcação dos discursos dissonantes. 

Essa escrita tensionada nos coloca diante de uma subjetividade que se constrói enquanto 

escreve, na rasura do manuscrito; e o sujeito da escritura não nasce no momento em que a 

questão se resolve, mas é produzido, acrescentado por nós no gesto de ler. 

 A reescritura da relação entre as frases dos filósofos, recuperada por nós nesse 

interesse de ler a subjetividade que nasce dos movimentos genéticos, permite produzir alguns 

sentidos para cena: as citações dos filósofos, colocadas em contraste, podem se somar, se 

suplementar, conforme predizia o primeiro movimento, ou podem se excluir, se afastar, 

conforme quer o segundo. Nessa perspectiva, a subjetividade que decide anular o primeiro 

movimento para dar visibilidade ao segundo pode ser contrariada pelo olhar do leitor, o qual 

pode escolher movimentos dos quais o autor, por qualquer que seja a razão, arrependeu-se.  

 A Crítica Genética permite, pois, evidenciar a fragmentação do sujeito da escrita, que 

ora decide, ora exclui, ora acrescenta, dando as vias para caminhar pelo percurso autoral e, com 

as devidas reservas, se decidir, em seu ato de ler, por aquilo que, em qualquer momento, foi um 

querer do sujeito que assina o texto. Nesse caso, o leitor atua ficcionalizando o sujeito da 

enunciação, uma vez que, nos manuscritos de processo, pode escolher uma de suas tantas faces. 
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Cleise Mendes parece ter escolhido o discurso da exclusão, mas a potência de sua ação no 

manuscrito pode nos levar, no lugar da leitura, a três direções: os discursos se incluem, se 

excluem ou os dois. Em todo caso, cumpre-se aquilo que nos parece ser a tarefa do filólogo que 

se interessa por processos de criação: entrar nas materialidades para observar como funciona o 

texto, em sua dinâmica, em seu ir e vir.  

 Os documentos do processo permitem construir, assim, uma subjetividade que atua na 

escolha, ainda que, nos momentos mais posteriores, isso se perca. Na primeira versão, também 

manuscrita, do Prólogo do espetáculo, já estudada em nossa dissertação de Mestrado e também 

retomada aqui, a descrição para a construção do objeto cênico que está no centro da primeira 

ação da peça é marcada, conforme se vê abaixo, pela tensão entre a escolha por um cetro, um 

braço da cadeira em que Pangloss se senta ou um objeto que seria ao mesmo tempo “cetro e 

braço da cadeira ficando o objeto apenas encaixado, podendo ser manipulado como cetro”. 

Observemos o quadro que segue:  

 

Quadro 6 – Transcrição da Versão 3, Cena 1 

 
Prólogo 

             Início 
 

 Sobe o poço. Atores como estátuas, vestidos <iguais> 

[↑guardapós cáquis]  com/  maquiagem que anule a cabeça, 

ficando ações de todos os/ tipos de serviços necessários 

para o “melhor dos mundos”./ Cada ação deverá ser 

caracterizada pelo uso de um objeto./ O universo das ações 

poderá abranger os serviços domésticos e coletivos./ 

Pangloss (o controlador das estátuas) é trazido por dois 

criados/ sôbre o seu globo e liga um botão num objeto que 

poderá ser/ – um cetro/ – ou o braço da cadeira  sobre o 

qual Pangloss se senta/ – ou ao mesmo tempo cetro e braço 

da cadeira ficando o/ objeto apenas encaixado, podendo 

ser manipulado como cetro./ Esse objeto é uma cabeça 

humana cheia de botões./ A partir do gesto de dizer as 

“estátuas” se movem e/  e tudo começa a funcionar no 

“melhor dos mundos” para/ servi-lo. 

 

Supressão realizada por 

risco em caneta de tinta 

azul, acréscimo 

manuscrito na entrelinha 

superior, tinta azul.  

FONTE: MATOS, 2011. 

 

A tripla caracterização do objeto parece, na primeira versão, ser um indicativo apenas 

para o leitor. Embora tal marca se perca posteriormente, isto é, não apareça nas versões 

seguintes da cena, um x colocado antes da terceira opção, a de “ou ao mesmo tempo cetro e 

braço da cadeira ficando o objeto apenas encaixado, podendo ser manipulado como cetro”, nos 

leva a crer que há uma escolha por parte de quem escreve. Nesse momento, a leitura do 
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manuscrito leva a um gesto que decide. A percepção dessa escolha pode nos conduzir a uma 

compreensão de que os movimentos dos bastidores são dotados de certa coerência interna, uma 

vez que o desenho que é feito do globo não apresenta o objeto como um cetro ou braço de 

cadeira, mas como previa a terceira opção sinalizada pelo “x”.  

O sinal gráfico ao lado do desenho do globo corrobora a escolha pela terceira opção, 

evidenciando a decisão do sujeito que escreveu. O que chama a atenção, entretanto, é que, 

mesmo decidindo, as outras possibilidades permanecem na cena, dando ao leitor o direito de 

escolher. As versões posteriores, mesmo simplificando a primeira, não a apagaram, o que nos 

leva a considerar que o traço da escolha, que atravessa os manuscritos do dossiê mantém-se, 

mesmo nas versões mais limpas e acabadas. Observemos a transcrição. 

 

Quadro 7 – Transcrição da Versão 4, Cena 1 

 
Cândido 

ou O Otimismo. 

adaptação do original de Voltaire.  

 

 <Prólogo>                                  [Cena 1]   

Poço de teatro vai subindo lentamente. Atores como estátutas, 

vestindo guarda-/pós cáquis e usando máscaras que anulem a 

cabeça. Estão fixando ações de/ todos os tipos de serviço 

necessários para manter o “melhor dos mundos”./ Cada ação 

deverá ser caracterizada pelo uso de um objeto. O universo 

das/ ações poderá abranger os serviços domésticos e 

coletivos./ Pangloss é trazido por dois criados sobre um globo 

de dois metros de diâmetro./ Traz na mão uma cabeça humana 

cheia de botões. Este objeto poderá ser:/ Um cetro; o braço 

da cadeira sobre o qual Pangloss se senta; ao mesmo 

tempo/ cetro; o braço da cadeira36. A partir do gesto de 

ligar os botões, as estátuas/ se movem e tudo começa a 

funcionar.  

Supressão e acréscimo 

manuscritos, caneta, 

tinta preta   

FONTE: MATOS, 2011. 

 

A primeira versão é simplificada nesta outra, que permanece nas três versões seguintes, 

as quais, por serem idênticas, não foram transcritas aqui.   

Essa tendência à escolha volta-se também para o destino e a trajetória das personagens. 

Conforme já dissemos, há, no dossiê, pontos de tensionamento entre a Europa, representada 

pelo trânsito das personagens por Cádiz, na Espanha, e a América Latina, neste caso, no fato de 

as personagens se encontrarem em Buenos Aires, na Argentina. A tensão entre o Velho Mundo 

e a América Latina, já evidenciada em outros momentos deste trabalho, nos coloca diante de 

                                                 
36 Grifo nosso.  
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um movimento genético de perspectiva etnográfica, de escolha pelo outro, pela periferia, pelo 

subdesenvolvimento.  

A rasura opera, nesse caso, um deslocamento importante e reterritorializa as 

personagens, marcadas pelo deslocamento. É, inclusive, esse deslocamento que nos permite 

reforçar as diferenças entre o Cândido de Voltarie e o Cândido de Mendes: suas rotas não são 

as mesmas, seus percursos não são iguais. Se compreendemos que a subjetividade do discurso 

é decorrente dos modos particulares de sua organização e de individualização, podemos 

defender, de modo muito evidente, que a subjetividade que compõe este nosso Cândido tem, na 

reterritorização, um importante ponto de definição. 

Este não é, no entanto, o único deslocamento operado por Mendes em sua adaptação. 

Se compararmos com a obra francesa de Oitocentos, o Cândido que estudamos desvia sua rota 

em mais outros pontos – ele passa pela Bahia e pelo Rio de Janeiro. A diferença, no entanto, é 

que esses últimos movimentos não acontecem no movimento interno da construção do texto, 

não há rasuras e só podemos considerá-los, se fizermos a comparação com o texto do filósofo 

francês, o que, evidentemente, não é nosso interesse aqui. 

 O que ocorre com a questão Europa-América Latina, no entanto, é de outra ordem, 

visto que, em muitos momentos do dossiê, há movimentos de revisão, reconstrução do processo. 

Cádiz e Buenos Aires estão em rasura e, ainda que, do ponto de vista físico e histórico, a 

preocupação de Cleise Mendes não assuma (ou assuma) esse interesse mais etnográfico, 

periférico, nas ações de sua adaptação ela dá visibilidade ao outro do Velho Mundo.  

O deslocamento para a América Latina ainda acha lugar na referência que faz ao 

Paraguai. Em passagem manuscrita, em dois momentos de escritura, marcados pela diferença 

nas cores das tintas das canetas que usa, Mendes constrói: “Cândido e Cacambo chegam a los 

Padres” e, depois, abaixo de “los Padres”, acrescenta “no Paraguai”. Esse interesse pela 

América Latina nos permite montar essa ficção que é o sujeito que escreve interessado trânsito 

Europa-América Latina, que, conforme se nota, é uma linha de força no manuscrito. 

A subjetividade que apaga a Europa se nota ainda no gesto de suprimir outras 

referências ao Velho Continente. Vejamos:  

Quadro 8 – Movimento de reescrita: fala de Cacambo. 

Cacambo –  
Senhor, estamos viajando há longo tempo e procuramos um lugar 

para ficar. Porisso queremos pedir consentimento ao seu rei, ou cacique, ou chefe, 

ou presidente  ou seja lá o que for. Por que <eu 

sou espanhol e meu amo é alemão e> não queremos cair outra vez 

em mão de inimigos. Diga-me: Vocês fazem a guerra contra ou 

a favor?  

FONTE: MATOS, 2011. 
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Não bastasse a substituição das passagens pela Europa e a troca pela América Latina, 

as ações do processo de construção do texto ainda insistem em calar a nacionalidade das 

personagens que se apresentam como “espanhol” e “alemão”. Essas substituições que 

produzem uma subjetividade pouco interessada no contexto europeu nos colocam em um jogo 

entre lugares de poder, em uma geografia que se monta em tensão.  

Desse modo, podemos sublinhar nossa defesa de que nem o autor, nem o sujeito são 

prévios ao texto, mas nascem do modo como nós, no lugar da crítica, produzimos sentidos para 

os movimentos que observamos. E esses valores são acréscimo nossos aos movimentos 

genéticos que observamos; de modo que, como se verá a seguir, quando muda nosso modo de 

ver, muda também nossa concepção de autor e mudam também as já referidas relações entre 

subjetividade e escrita.  
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5 A EDIÇÃO GENÉTICA DA CENA IV, ATO 1 

 

 

Em uma associação metodológica entre aquilo que foi pensado pelos franceses, a 

forma de estudar manuscritos em Portugal e a formação recebida em nosso grupo de pesquisa, 

propomos, a seguir, a edição genética para a Cena IV, do Ato 1, da peça Cândido ou O otimismo.  

 

 

5.1 PRINCÍPIOS GERAIS DA PROPOSTA DE EDIÇÃO GENÉTICA 

 

 

Na dissertação, propusemos exercícios de Genética Textual e de Crítica Genética 

(BIASI, 1997) a partir dos documentos do processo de construção de Cândido ou O Otimismo, 

em duas frentes de trabalho: o estudo do processo de criação de uma personagem – aquela que 

se inscreve no título do espetáculo – e a construção de uma edição genética, do tipo vertical 

seletiva (BIASI, 2010 [2002]), para dar conta de certo itinerário de escrita. 

Dentre os modelos editoriais disponíveis, optamos pela edição vertical, pois, nas cenas 

recortadas, procuramos, naquele momento, dar conta do processo de escritura desde os 

primeiros esboços até o manuscrito passado a limpo, aquele enviado para o Serviço de Censura 

com vistas à encenação do espetáculo. Além de vertical, a edição proposta ainda é adjetivada 

de seletiva, uma vez que as passagens recortadas estão ligadas pela presença de um objeto 

cênico, que é signo de poder e do exercício deste.  

Esta edição genética, cumprida a partir dos princípios que estabelecimentos na 

dissertação, pode servir, além do propósito mais claramente manifesto aqui, como forma de 

testemunhar uma memória autoral, que, mediada pelo fazer crítico, soma-se às tantas 

possibilidades de ler a produção intelectual de uma dramaturga baiana em um momento sócio-

histórico de reabertura política, depois de longo tempo de forte atuação de censura prévia e 

perseguição às liberdades individuais. A partir dela, é possível pensar o texto para além de sua 

imanência e de seus bastidores para colocá-lo também no cruzamento entre os horizontes de 

leitura do momento da produção e deste tempo posterior.  

A seguir, passamos a apresentar os quatro passos metodológicos tomados na 

construção da Edição Vertical Seletiva dos manuscritos autógrafos de Cândido ou O Otimismo, 

adaptação de Cleise Mendes. 
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5.1.1 Descrever 

   

 

Na etapa de descrição, Grésillon (2007 [1994]), leitora do método filológico, propõe a 

compreensão do manuscrito enquanto “objeto material”, que deve ser lido em seu suporte, na 

materialidade que transmite os textos. A descrição material contempla o estudo das técnicas e 

modalidades de escrita, além dos instrumentos utilizados em tal prática, bem como a leitura do 

espaço gráfico, em suas rasuras e encenações. Descrever o objeto é o primeiro passo para o 

entendimento das especificidades da situação textual que o geneticista estuda. 

Desse modo, os manuscritos são lidos em seus suportes, espaço gráfico e rasuras, 

considerando-se o modo como se apresentam: se datilografados, escritos à mão, reproduzidos 

mecanicamente, etc. Além disso, os instrumentos de escrita são também descritos em sua 

diversidade, uma vez que, a partir daí, constrói-se o referencial para a leitura dos níveis e dos 

momentos genéticos, bem como das camadas de reescritura. 

 A tentativa de ler os movimentos descritos se nota na percepção da temporalidade da 

escritura a partir da descrição e do estabelecimento de uma cronologia das marcas físicas 

observadas. Descrevem-se os instrumentos de escrita para, a partir daí, pensar as camadas o 

percurso genético do texto em estudo. Nessa proposta, a descrição não é apenas física, mas 

também interpretativa. 

 Mesmo pretendendo se mostrar objetiva, a descrição é sempre resultado das escolhas 

do olhar de quem a faz, podendo, ainda que se referindo ao mesmo objeto, mostrar-se de modo 

diferente se, conforme veremos, diferentes forem as leituras feitas.  

 

 

5.1.2 Transcrever 

 

 

Feita a descrição física do objeto de estudo, deve-se recorrer à transcrição, prática que 

se pode realizar a partir de três orientações, quais sejam: i) a transcrição diplomática, que 

reproduz os movimentos de escritura e busca coerência entre cores, topografia e disposição no 

espaço gráfico entre o documento transcrito e sua reprodução; ; ii) a transcrição mista, em que 

se respeitam a topografia do movimento e a disposição do espaço gráfico, mostrando o percurso 

genético a partir de operadores; iii)  a transcrição linearizada, definida por Duarte ([1997-], 

verbete) como  
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reprodução mecânica de um manuscrito com todos os seus acidentes 

genéticos, mas sem respeitar a respectiva topografia; para que o leitor possa 

ficar com uma ideia exacta desta topografia, são usados sinais convencionais 

devidamente descodificados (indicando, por exemplo, se um determinado 

acrescento está na margem ou na entrelinha, ou que uma dada alternativa não 

solucionada foi escrita depois de uma outra para o mesmo lugar). Esta 

operação já é o resultado de um trabalho crítico, uma vez que o transcritor teve 

que, previamente, interpretar os dados existentes no manuscrito.  

 
 

Em função dos propósitos de cada pesquisador e da situação textual encontrada, podem 

se mobilizar os três tipos de transcrição a depender daquilo que se queira pôr em evidência e 

problematizar. Nesta edição, opta-se pela transcrição mista. 

Os testemunhos são transcritos um a um, na cronologia construída a partir da 

observação dos movimentos de (re)escritura. Para indicar os movimentos, tomam-se operadores 

de larga utilização nos trabalhos do Grupo de Edição e Estudo de Textos da Universidade 

Federal da Bahia. Além disso, os fragmentos transcritos são acompanhados – à direita – de 

aparatos que trazem descrições materiais.  

 

 

5.1.3 Historicizar 

 

  

Cumpridas as etapas de descrição e transcrição, busca-se historicizar o processo de 

construção do texto, evidenciando-se e hierarquizando-se os testemunhos, as versões, os 

momentos genéticos e as camadas de escritura. 

Do ponto de vista terminológico, diferenciamos testemunho, versão, campanha (de 

escritura ou reescritura) e momento genético.  Por testemunho, em uma perspectiva material, 

compreendemos o documento que transmite a cena, identificado pelo suporte, neste caso, o 

papel que veicula o texto escrito. Versão seria a feição que o texto, como um todo, assume 

depois que se introduzem os movimentos de correção, reescrita e revisão. Uma versão, 

conforme Duarte ([1997-], verbete, grifo nosso), seria  

 
estado de um texto que considera todas as variantes nele introduzidas, num 

processo de cópia, pelo autor ou por alguém autorizado, em oposição ao estado 

anterior e a eventuais estados posteriores resultantes de novas reformulações; 

qualquer uma das versões é um original.  
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Na construção de cada versão, dentro do mesmo testemunho ou em testemunhos 

diferentes, entram as campanhas, movimentos com objetivos pontualmente definidos, que 

podem visar à correção, revisão ou reescrita de passagens, que compreendemos, ainda segundo 

Duarte ([1997-], verbete, grifo nosso), como “operação de escrita que corresponde a uma 

certa unidade de tempo e de coerência escritural; depois de uma interrupção, pode começar-

se uma nova campanha de escrita, que muitas vezes implica a reescrita”. Por fim, cada uma 

dessas campanhas, no processo de construção das versões, pode atestar os momentos genéticos, 

“estado de um texto numa determinada génese, ou processo genético. De acordo com o 

método de trabalho do autor, há certas operações (linguísticas ou estilísticas) que tendem a 

ocorrer num momento específico do processo” (DUARTE, [1997-], verbete, grifo nosso). 

Para dar visibilidade à história do processo de construção de cada cena editada, 

constroem-se quadros.  

 

 

5.1.4 Interpretar 

 

 

Depois da descrição física do objeto, da transcrição das passagens recortadas para a 

edição e construção esquemática da história do processo de construção, segue-se a interpretação 

dos movimentos de escritura, o que, segundo Grésillon (2007 [1994]) e Biasi (2010 [2000]), 

pode ser feito, conforme interesse do pesquisador, no diálogo entre a Crítica Genética e a 

Linguística, o Discurso, a Narratologia, a Crítica Temática, a Psicanálise, a Sociocrítica, dentre 

outros campos. 

 A crítica filológica se produz, neste sentido, nas rasuras dos textos, no ir e vir de seu 

processo, nas escolhas, silenciamentos de sua construção. Ali, na dinâmica do texto, o 

manuscrito é a parte visível de um jogo que o crítico pode problematizar não por mera 

curiosidade ou interesse pela intimidade de um determinado sujeito-escritor, mas por conceber 

que, enquanto produção literária, um texto é – sobretudo – uma construção intelectual, em 

tantos movimentos de (re)escritura. 

Os manuscritos, documentos de criação, contam, nesse sentido, as muitas histórias dos 

muitos processos de textualização do objeto literário e remetem o objeto-texto para o jogo que 

o constitui. A literatura é, desse modo, trabalho que se faz entre autor e leitor, um e outro, de 

modo que fabricante e usuário deixam a relação binária e dicotômica que os separa e passam a 
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(con)viver naquele que, assumindo a dianteira da produção de uma obra, marca sua posição de 

leitor e de consumidor quando faz rasura e instaura borrão. 

 O manuscrito manifesta o “escrevível” do texto em oposição ao “legível” da obra 

(BARTHES, 1970). No espaço do manuscrito, pode-se, assim, observar “o romanesco sem 

romance, a poesia sem o poema, o ensaio sem a dissertação, a escrita sem o estilo, a produção 

sem o produto, a estruturação sem a estrutura” (BARTHES, 1970, p. 12). A diversidade de 

cores dos manuscritos, de campanhas de (re)leitura e (re)escritura, a (des)ordem do espaço 

gráfico e as marcas da manipulação, inclusive física, dos suportes permitem ver várias vias de 

leitura de um texto.  

 

 

5.2 AJUSTES NA PROPOSTA EDITORIAL 

 

 

 Propomos uma edição genética para a cena IV, do primeiro ato, da peça em estudo, 

voltando, assim, ao mesmo objeto de que nos ocupamos na dissertação, por considerarmos que 

uma edição não é naturalmente decorrente dos manuscritos, mas se produz nas escolhas do 

crítico.  

 Desse modo, voltaremos aos manuscritos da Cena IV, para propor outra forma de ler, 

usando a construção da edição como forma material de dar visibilidade prática àquilo que, de 

modo teórico, estamos defendendo neste trabalho. Em linhas gerais, então, podemos dizer que 

nossas escolhas subjetivas, que definiram o modo como, em primeiro momento, desenhamos a 

autora do texto e tipo de relação entre subjetividade e escrita, voltam a esta para, mudadas, 

produzir outro desenho de autor, outro desenho de sujeito, outro processo de criação. A própria 

edição, que agora é outra, servirá ainda para denunciar toda a subjetividade que atua em seu 

processo de feitura. 

 Para isso, cumpriremos as etapas anteriormente apresentadas, descrevendo cada um 

dos testemunhos, transcrevendo-os, produzindo uma versão, descritiva e sintetizada em um 

quadro, para sua história, com a diferença de que, no momento da análise crítica, em vez de nos 

voltarmos para as escolhas de Cleise Furtado Mendes, quando da feitura da cena, 

direcionaremos o olhar para uma comparação entre as motivações, os usos, as escolhas que 

fizemos nos dois contextos, o da dissertação e este de tese. O exercício de leitura filológica 

voltar-se-á, desse modo, muito mais para nosso próprio fazer que para a construção de Mendes, 
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a qual, como já dissemos, é, no caso da edição, uma espécie de ficcionalização de nosso fazer 

que assume, em certo sentido, também uma “função-autor”.  

 

 

5.2.1 Critérios gerais para a edição 

 

 

Com base nos procedimentos teórico-metodológicos apresentados por Almuth 

Grésillon (2007 [1994]) e Pierre-Marc de Biasi (2010 [2000]), considerando a orientação de um 

“livro para ler”, mas objetivando a construção de uma “ferramenta de pesquisa”, a edição 

proposta estrutura-se, em síntese, nas partes seguintes:  

a. descrição de cada um dos testemunhos, levando em conta os aspectos e as condições 

gerais do suporte e da mancha escrita, o instrumento de escrita utilizado, a ocupação 

do espaço gráfico etc.; 

b. comentário geral sobre o processo de construção, considerando o número de 

testemunhos em que a cena foi inscrita, as versões que se produzem aí, bem como 

as campanhas que geram os diferentes momentos de (re)escritura; 

c. transcrição linearizada de cada testemunho que dá a ler as cenas editadas; 

acompanhada de observações descritivas à margem direita do movimento 

observado; 

d. explicação e caracterização detalhada de cada uma das versões que constituem o 

processo de construção da cena;  

e. exercício filológico de comparação entre as diferenças e semelhanças no 

cumprimento de cada um dos passos anteriores nas duas propostas de edição para a 

mesma cena: a que ora propomos e a que já realizamos no contexto da dissertação 

de mestrado.  

Em coerência com o lugar teórico-metodológico no qual nos posicionamos, os 

operadores tomados para uso serão aqueles utilizados nos trabalhos de Crítica Textual, 

desenvolvidos no âmbito do setor de Filologia Românica do Instituto de Letras da UFBA, bem 
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como o entendimento e a manipulação dos testemunhos serão guiados pelos estudos e pela 

prática filológica desenvolvidos na Bahia37.  

Utilizaremos, assim, os seguintes operadores, tomados de Carvalho (2002), em sua 

tese de doutoramento: 

 

< >  segmento riscado [ou qualquer outro tipo de supressão] 

 †   palavra ilegível 

[  ]  acréscimo 

< > / \ substituição por sobreposição, na relação <substituído> 

/substituto \38 

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

[ ]  acréscimo na entrelinha superior 

[ ]  acréscimo na entrelinha inferior 

[]  acréscimo na margem direita 

[]  acréscimo na margem esquerda 

<   > [  ] substituição à frente 

<[  ] > acréscimo e posterior supressão 

<XXX> cancelamento datiloscrito por sobreposição de sequência de 

X, em que não se consegue ler o que foi suprimido.  

 

 As transcrições serão acompanhadas de seus fac-símiles, colocados na página anterior. 

 

 

5.3 DESCRIÇÃO DOS TESTEMUNHOS 

 

 

 As seis versões da cena IV estão materializadas em cinco testemunhos, os quais se 

apresentam conforme descrições a seguir.  

 

 

 

 

 

                                                 
37 A ênfase nas práticas do setor de Filologia está justificada pela percepção de que, em outros contextos 

acadêmicos, alguns símbolos utilizados podem ser lidos de modo diverso.  
38No caso específico das correções para acréscimo de acento gráfico, destacaremos vogal “corrigida” 

com  o recurso do negrito: <a>/á\, por exemplo.  
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5.3.1 Testemunho 1 

 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. 3 folhas. Localizado na Pasta, materializa 

as versões 1, 4 e 5. Papel amarelado em decorrência da passagem do tempo.  

A primeira folha, que está identificada pelo algarismo III, acrescentado em caneta de 

tinta azul, à margem superior direita, traz a descrição para a Cena III e o início da Cena IV. Há 

um espaço em branco, no centro do suporte, separando as duas partes escritas. Na margem 

esquerda, há marcas de perfuração. Observam-se cancelamentos datiloscritos, que ocorreram 

no curso da escrita, e intervenções manuscritas, em canetas de tintas azul e preta.    

A segunda folha continua o texto da primeira. Está identificada, com acréscimo 

manuscrito na margem superior direita, tinta preta, pelo algarismo IV. Na parte superior da 

folha, há um trecho colado em um espaço em branco previamente reservado para tal 

movimento. Há intervenções manuscritas, a lápis, no trecho colado. Além disso, na parte da 

mancha escrita datilografada antes da colagem, há cancelamentos datiloscritos, realizados no 

curso da escrita, e intervenções manuscritas, em canetas de tintas azul e preta. Movimentos 

predominantemente voltados para o ajuste gramatical, tendendo a aproximar o texto de um 

registro mais informal. 

Na terceira folha, acréscimo manuscrito, tinta azul, margem superior, da indicação de 

página V. Continuação das intervenções de ordem gramatical, utilizando caneta de tinta azul, 

com vistas à aproximação do texto de um registro mais informal. Movimentos manuscritos em 

caneta de tinta azul, predominantemente, mas também em tinta preta. Isolamento de passagens 

pelo uso de grandes colchetes, também em caneta de tinta azul.  

 

 

5.3.2 Testemunho 2 

 

Datiloscrito com intervenções manuscritas. 6 folhas. Localizado no Bloco 1. É uma 

cópia39 do testemunho 1, que reproduz alguns dos movimentos manuscritos produzidos na 

                                                 
39Essa hipótese nasce da comparação entre as três primeiras folhas deste testemunho e as três folhas do 

testemunho 1.  
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primeira versão40 daquele e acrescenta, em caneta de tinta azul, outras intervenções. Há marcas 

de carbono, decorrentes do processo de reprodução.  

Na primeira folha, a parte da mancha escrita, relacionada ao início da Cena não consta 

de intervenções manuscritas. Localizam-se apenas os cancelamentos datiloscritos que figuram 

no testemunho 1. Há, evidentemente, como no original, um espaço em branco entre a descrição 

das cenas, que, aqui, não estão identificadas41. Não há marcas de perfuração. 

A segunda folha, que, na reprodução do acréscimo manuscrito de paginação, seria 

identificada como IV, traz um espaço em branco, reservado para a colagem das citações, que 

acontece em versões posteriores. Além da cópia de movimentos genéticos produzidos no 

testemunho 1, traz intervenções manuscritas, em caneta de tinta azul.  

Na terceira folha, identificada pela cópia do acréscimo manuscrito do algarismo V, na 

margem superior direita, além das intervenções já feitas no original, automaticamente mantidas 

no processo de reprodução, há movimentos manuscritos, caneta de tinta azul, voltados para a 

revisão gramatical.  

A quarta folha, identificada pela cópia do acréscimo manuscrito do algarismo V, na 

margem superior direita, reproduz marcas que já estavam no testemunho fonte42. Dentre as 

quais, destacamos a presença de cancelamentos datiloscritos e o acréscimo manuscrito da 

indicação “O comentário é Voltaire”, à margem direita da linha 2. Acrescentam-se, ainda, em 

movimentos manuscritos, caneta de tinta azul, correções de ordem gramatical.  

A quinta folha, identificada pela cópia do acréscimo manuscrito do algarismo VI, na 

margem superior direita, não traz intervenções manuscritas, além das que foram reproduzidas 

no processo de cópia. 

A sexta folha, identificada pela cópia do acréscimo manuscrito do algarismo V, na 

margem superior direita, também não traz intervenções manuscritas, além das que foram 

                                                 
40Como veremos a seguir, há 3 versões naquele testemunho: 1ª: o datiloscrito com as primeiras 

intervenções manuscritas, que foram copiadas no testemunho 2; 2ª: a colagem das citações, 

completando a fala do CHEFE na cena; 3ª: a volta ao testemunho, para, antes ou depois da colagem, a 

continuação dos movimentos de correção, revisão e reescrita. A partir da hipótese da cópia, elegemos 

os movimentos reproduzidos no testemunho 2 como critério para diferenciar as versões do testemunho 

1.  
41Consideramos que esta indicação, que figura, manuscrita, no testemunho 1, foi feita em momento 

posterior a esta reprodução.  
42A partir daqui, trabalhamos em conjectura, uma vez que o dossiê não traz as folhas desse suposto 

testemunho fonte para confronto.  
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reproduzidas no processo de cópia. Aqui, chama a atenção o fato de, nesse momento de escrita, 

ainda não se ter realizado a divisão das cenas, que só se observa na versão seguinte. 

 

5.3.3 Testemunho 3 

 

 

 Datiloscrito com intervenções manuscritas. Uma folha. Localizado no Envelope, 

materializa a versão 3. Na margem superior direita, acréscimo manuscrito de “VIII”, para 

indicar o número da folha. Uma linha vertical manuscrita separa o final do “Ato heróico pela 

pátria”43 da rubrica seguinte, estabelecendo, com o reforço da indicação manuscrita “Cena V”, 

em caneta de tinta preta, a divisão das cenas. 

 Nas rubricas seguintes que também se inscrevem neste testemunho, as quais, como se 

observa, não pertencem à cena que estamos editando, há intervenções manuscritas em caneta 

preta.  

 

5.3.4 Testemunho 4 

 

 

Datiloscrito. Uma folha. Localizado no Bloco 1. Reprodução em carbono das 

transcrições das citações de Maquiavel e da Revista Veja, edição de 17 de outubro de 1979, a 

qual, posteriormente recortada, é colada à segunda folha do testemunho 1, produzindo a versão 

444 da Cena. Há manchas decorrentes do uso de carbono para a cópia. Há ainda marcas de 

dobras, as quais tomam o centro do papel, que, sendo usado apenas para a transcrição das 

citações, acha-se em branco, nos espaços que não foram ocupados para esse fim.  

 

 

 

                                                 
43Identificação feita pelo confronto entre as versões.  
44Reforçamos que, internamente, não há versões neste testemunho. O que defendemos é que ele, depois 

de colado ao testemunho 1, gera a Versão 4 da Cena, no contexto da edição que propomos e do 

desenho que, a partir dela, vamos construir da autora e de seus processos de criação.  
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5.3.5 Testemunho 5 

 

 

Datiloscrito com intervenções manuscritas. 6 folhas. Localizado no Bloco 2, 

materializa a Versão 6. Apresenta o carimbo da Divisão de Censura das Diversões Públicas – 

D.P.F. (Departamento de Polícia Federal), acompanhado de assinatura ao centro, na margem 

superior direita. Pequenas manchas amareladas, decorrentes da ação do tempo, acham-se entre 

as folhas. Além disso, há marcas de perfuração na margem esquerda. Na margem superior 

esquerda, há ainda marcas e traços de ferrugem, decorrentes do uso de clipes. Do ponto de vista 

da dinâmica da escritura, acham-se apenas correções pontuais, por sobreposição datiloscrita, 

motivadas pela troca de letras no processo de datilografia.  
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Figura 7 – Recorte de fac-símile para comparação 
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5.4 TRANSCRIÇÃO DOS TESTEMUNHOS 

 

5.4.1 Testemunho 1 

 

  

[Cena IV] 

Acréscimo manuscrito, caneta 

de tinta preta.  

Abaixo da identificação da 

cena, acha-se um x envolto por 

um círculo, a  

.  

                                                                         [x] Acréscimo manuscrito, tinta 

azul.  

 Ouve-se uma marcha militar, surge Pangloss de chefe no alto do globo[,] que Acréscimo manuscrito, tinta 

azul  

 agora virado é uma arma de guerra, com <vários> canos apontando em várias di- Segmento riscado, tinta azul.  

 

 reções. <Desce ao fundo imagens de vários ditadores: <XXXX> Hitler, <Pinoch> Segmentos riscados, tinta azul.  

 

  
 Pinochet, Stalin, Id Amim, entre outros.> O exército é composto de solda- 

 dos <fardados> com vários tipos de farda, de vários países e de várias épo- Supressão por sobreposiçao 

datiloscrita. de X 

 

 cas. O chefe faz um discurso falando da necessidade <do armamento> d<e>/a\ guerr<a>/a\  Segmentos riscados, tinta azul.  

 

 <XXXXXXX> 
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Figura 8 – Recorte de fac-símile para comparação 
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                                                                                                                                     [IV] Acréscimo manuscrito, tinta 

azul.  

 45“Pois bem, haveis de ver que todos os que fizeram grandes coisas foram povos armados, [//] Acréscimo manuscrito, lápis  

 como Nino armou os assírios, / Ciro (armou) os persas/ e Alexandre (armou) os mecedônios.  

 

 Só conheço Aníbal e Pirro como exemplos de generais que fizeram grandes coisas com exér-  

 

 citos de mercenários.[/] Mesmo assim,[/] o seu êxito foi devido ao seu extraordinário gênio  Acréscimos manuscrito, lápis  

 militar, <e lhes granjeou um tal prestígio>, que incutiu nos seus exércitos de mercenários Segmentos riscados, lápis 

 

 

 

 

Segmentos riscados, lápis 

 

 o mesmo espírito e a organização das nações armadas.” (Maquiavel – séc XVI) 

 “<Nos exércitos de demonstração e também em situações de combate>, as nossas armas come- 

 çam a ser levadas a sério. Em menos de dez anos, um antiguado sistema de arsenais mi-  

 

 litares, com sete fábricas de revólveres..... deu lugar, hoje, à florescente competição  

 

 entre 56 empresas particulares que já empregam pelo menos 17.000 pessoas em diversos  

 

 estados e terão neste ano uma receita não inferior a 7 bilhões e ...... A nossa indústria    

 

 de equipamentos militares dá emprego a 100.000 trabalhadores, [/] vende 30 bilhões e Acréscimo manuscrito, lápis  

 

 está em quinto lugar na lista das indústrias que mais exportam manufaturados.......  

 

 Hoje em dia [/] já fabricamos de lança-pontes a lança-chamas, [/] de<s> canhões a mísseis, [/] de Acréscimos, lápis. Supressão 

por sobreposição dat. De X. 

                                                 
45 As citações são coladas em espaço em branco, anteriormente reservado.  
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Figura 9 – Recorte de fac-símile para comparação 
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 metralhadoras pesadas a tanques de guerra, de blindados e jatos de combate __ e pouco  

 

 a pouco despontamos no clube internacional dos fabricantes de armas, [/] em que durante Acréscimo manuscrito, Lápis.  

 

 séculos [/] só têm tido assento [/] os países industrializados. “ (Veja – 17/10/79) Acréscimos manuscritos, Lápis.  

 

   

 

 Todos fazem uma saudação ao chefe no final. Cândido vê toda [↑a] cena sem <XXXX> Acréscimo manuscrito, tinta 

azul.  

 entender o que está acontecendo. <c> /C\ongelam a saudação e a post<i>/u\ra. Dois <X> Subs. por sobreposição 

manuscrita, tinta azul.  

 Soldados aproxima-se e examinam Cândido.   

 

SOLDADO – Camarada, aí temos um jovem bemfeito de corpo, e com a altura <XX>  

 

 <EXIGIDA> exigida. Supressão por Sobreposição 

dat. de X 

2º soldado – Não quer<es> jantar conosco [,] rapaz?  Supressão e acréscimos 

manuscritos, tinta azul.  

CÂNDIDO – <Senhores> [↑Amigos], fico muito feliz com o convite, mas não tenho dinheiro  Substituição e acréscimo na 

entrelinha sup. tinta azul.  

 para pagar minha parte!  

SOLDADO – Ah, jovem, quem possui <vossa> [↑sua] aparência e <vosso> [↑seu] mérito, <não> [↑jamais] paga- Substituições e acréscimos na 

entrelinha sup. tinta azul.  

 <rá> coisa alguma <jamais>. <Não> [↑Você não] te<ns>[m] um metro e setenta de altura?  Substituições e acréscimos na 

entrelinha sup. tinta azul.  

CÂNDIDO – E [É]a estatura que tenho [,] cavalheiros! Acréscimos manuscritos, tinta 

azul.  

 

2º SOLDADO  – V<inde> /enha\ conosco! Não apenas pagaremos a despesa, como <também> nã[o] Subst. por sobreposição, supres.  

e acréscimo, tinta azul.  



110 

Figura 10 – Recorte de fac-símile para comparação 
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 lhe deixaremos faltar dinheiro. Nós, os homens [,] existimos pa- Acréscimo, tinta azul.  

 ra nos socorrer mutuamente.  

 Cândido – Te<ns>/m\ razão, foi o que sempre me afirmou o senhor Pangloss. E ob<s> Subst. por sobreposição em 

tinta azul. Supres. datiloscrita.  

 servo que em verdade [,] tudo vai da melhor forma.  Acréscimo manuscrito, tinta 

azul.  

SOLDADO – <Aqui tens> [↑Tome] algum dinheiro para <s>/t\<t>[s]uas desp<e>/ê\sas.  Subst. por sobreposição e 

acréscimo, tinta azul.  

CÂNDIDO – Não precisa fazer um vale como garantia?  

SO<U>[L]DADO – De forma alguma. Vamos ao jantar. <[Tira o alforje um †††† que dá para Candido]> Acréscimo manuscrito, tinta 

azul. Supressão, tinta preta.  

2º SOLDADO – <Não> ama<is> [↑Não é verdade que você] com ternura?... Substituição por acréscimo na 

entrelinha superior, tinta azul.  

CÂNDIDO – Oh [!] sim. Amo com ternura a menina Cunegundes. Acréscimo manuscrito, tinta 

azul.  

SOLDADO – Não! Perguntamos se não ama<is> com ternura o nosso chefe! Supressão manuscrita, tinta 

azul.  

 

Cândido – Nem um pouco! Nunca o vi.  

2º SOLDADO – Como? É o mais encantador dos chefes: <e>/E\ é preciso brindar-lhe  

<a>/à\ saúde! 

Substituição por sobreposição, 

tinta azul. 

Acréscimo manuscrito, tinta 

azul.  

CÂNDIDO – Oh! <c>/C\om prazer [,] senhores! Substituição por sobreposição e 

acréscimo, tinta azul. 

OS DOIS 

SOLDADOS – 

Viva o chefe! (Cândido não entende) 
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Figura 11 – Recorte de fac-símile para comparação 
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                                                                                                                                                   [V] Acréscimo manuscrito, tinta 

azul.  

Soldado – Repete conosco! Viva o chefe!  

CÂNDIDO – Viva o chefe! (Repetem várias ve<s>/z\es a saudação) Substituição por sobreposição 

manuscrita, tinta azul.  

SOLDADO – Basta! <Sois> [↑Você] agora [é] o apoio, o sustentáculo, o defensor, o herói d[a] Substituição/Acréscimo na 

entrelinha superior, tinta azul. 

 nossa raça! <Vossa> [↑Sua] fortuna está <p>/tr\a<ss>/ç\ada e <vossa> [sua] glória garantida! Substituição/Acréscimo na 

entrelinha superior, tinta azul. 

 (Entra uma marcha militar[.]) <(> O exército[,] que estava imóvel[,] come- Supressão e acréscimos 

manuscritos, tinta azul. 

 ça a fazer ordem unida. Os dois soldados tiram a roupa de Cândi-   

 do e põe-lhe uma farda. O chefe começa a dar ordens.)   

CHEFE –  Esquerda, volver!  

 Direita, volver!  

 Segurar arma<s>! Sobreposição datiloscrita de X 

 

 Apontar! Atirar!  

 (Cândido não consegue executar as ordens com precisão)  

 Alto! D[e]e<i>/m\-lhe trinta chicotadas! (Dois homens se aproximam e dão- Substituição por sobreposição, 

tinta azul.  

 lhe trinta chicotadas. Cândido at<o>/u\rdido geme, sem entender bem por- Substituição por sobreposição, 

tinta azul.  

 que está apanhando. Ao final, o chefe recomeça a ordem unida)  
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Figura 12 – Recorte de fac-símile para comparação 
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 Esquerda, volver!  

 Direita, volver!  

 Segurar arma!  

 Apontar! Atirar!  

 (Cândido não consegue atirar)  

 Alto! <Dei-lhe> [↑Dêem-lhe] vinte chicotadas<X>! (Os dois soldados executam as or- Subst.  por riscado e acréscimo 

na entrelinha sup., tinta preta.   

 dens. Cândido <geme> /XXXXXX\ geme. O chefe repete a manobra. Cândido  Sobreposição datiloscrita de X. 

 consegue realiz<a>/á\<r>[↑la] e fica muito feliz. É ovacionado e saudado como Acréscimos manuscritos, tinta 

preta.  

 Herói. Fazem duas filas, ele passa entre elas indo até o chefe e é   

 condecorado)  

TODOS –  Viva o nosso herói! Viva o nosso herói! Viva nosso herói!    

 (Dão uma volta com Cândido e o chefe no alto do globo, vindos do   

 fundo. Retiram-se todos, ficando Cândido só e feliz.)  

CÂNDIDO –  Agora que fui aceito e até já sou herói, posso estar mais <a>/à\ von- Acréscimos manuscritos, tinta 

azul.  

 tade! <p>/P\osso mesmo ser um boy [,] <e> andar despreocupado pelos campos. Emendas manuscrita, tinta azul.  
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Figura 13 – Recorte de fac-símile para comparação 
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 <a>/A\final [,] servir-se das pernas <a>/à\ vontade é um pr<e>/i\vilégio tanto da  Substituições por sobreposição, 

tinta azul. 

 espécie humana, como da animal! (Música de Cândido livre pelo ca<6>/m\- Sobreposição datiloscrita.  

 <PO> po. Surgem quatro <heróis> [↑soldados.] <que> <a>/A\lcançam<-no>[↑no], amarram-<lhe> [↑no] e levam- Emendas manuscritas, tinta 

azul. 

 no. Ouve-se um rufar de tambores. Entra o [sub]chefe e<m>/n\cima do glob<p>[o]   

e diz: ) 

Emendas manuscritas, tinta 

azul, exceto <p>[o, 

sobreposição datiloscrita.  

CHEFE – <Estamos aqui nesse tribunal reunidos para julgar os <t>[s]eus atos>. [ [ ][↑Você] Que- Supressões, substituições por 

sobreposição, acréscimo na 

entrelinha superior, tinta azul, 

exceto a supressão de <o>, feita 

por sobreposição datiloscrita de 

X.  

 br<astes>[ou] o regulamento. Já não pode<s> ser herói. 

 Que prefere<s>? Ser ve<s>/z\es fustigado por todo o regimento <o> 

 ou receber a um só tempo doze balas de chumbo na cabeça? [ ] ] 
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Figura 14 – Recorte de fac-símile para comparação 
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5.4.2 Testemunho 2 

 

  Não há a indicação da 

cena da qual a 

passagem transcrita faz 

parte.  

 Ouve-se uma marcha militar, surge Pangloss de chefe no alto do globo que  

 

 agora virado é uma arma de guerra, com vários canos apontando em vários di-  

 reções. Desce  ao fundo imagens de vários ditadores: <XXXX> Hitler, <Pinoch>  Segmento riscado, 

cópia.  

 Pinochet, Stalin, Id Amim, entre outros. O exército é composto de solda-  

 dos <fardados> com vários tipos de farda, de vários países e de várias épo- Sobreposição dat. de 

sequência de X 

 

 cas. O faz um discurso falando da necessidade do armamento de guerra   

 <XXXXXXX>  

   

   

Abre-se aqui um espaço 

em branco destinado à 

posterior colagem do 

discurso do chefe, que é 

uma apropriação das 

falas de Maquiavel e 

daquilo que se lê na 

edição de 17/10/1979, 

da Revista Veja.  
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Figura 15 – Recorte de fac-símile para comparação 
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Todos fazem uma saudação ao chefe no final. Cândido vê toda cena sem <XXXX> 

 entender o que está acontecendo. congelam a saudação e a postura. Dois <x> Sobreposição 

datiloscrita de x.  

 

 soldados aproximam e examinam Cândido.  

SOLDADO – Camarada, aí temos um jovem bemfeito de corpo, e com a altura <XX>  

 <XXXXXXXX> exigida.   

2º soldado – Não queres jantar conosco [,] rapaz? Acréscimo manuscrito, 

tinta azul.  

CÂNDIDO – Senhores, fico muito feliz com o convite, mas não tenho dinheiro  

 para pagar minha parte!  

SOLDADO – Ah, jovem, quem possui vossa aparência o vosso mérito, não paga-  

 rá coisa alguma jamais. Não tens um metro e setenta de altura?   

CÂNDIDO – É a estatura que tenho cavalheiros!  

SOLDADO 2º – Vinde conosco! Não apenas pagaremos a despesa, como também não  

 lhe deixaremos faltar dinheiro, Nós, os homens existimos pa-  

 ra nos socorrer mutuamente. 
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Figura 16 – Recorte de fac-símile para comparação 
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CÂNDIDO – Tens razão, foi o que sempre me afirmou o senhor Pangloss. E ob<s> Supressão por 

sobreposição 

datiloscrita de hífen.  

 servo que em verdade, tudo vai da melhor forma.   

SOLDADO – Aqui tens algum dinheiro para <s>/t\uas despêsas.  Substituição por 

sobreposição 

manuscrita. Cópia.  

CÂNDIDO – Não precisa fazer um vale como garantia?  

 

SO<O>/L\DAD

O – 

De forma alguma. Vamos ao jantar. [Tira o alforje um †††† que dá para Candido] Sobreposição 

datiloscrita  

Acréscimo manuscrito. 

Cópia. 

2º SOLDADO – Não amais com ternura?...  

CÂNDIDO – Oh sim. Amo com ternura a menina Cunegundes.  

SOLDADO – Não! Perguntamos se não amais com ternura o nosso chefe!  

Cândido – Nem um pouco! Nunca o vi.  

2º SOLDADO – Como? É o mais encantador dos chefes: e é preciso brindar-lhe   

 a saúde!  

CÂNDIDO – Oh! Com prazer senhores!  

OS DOIS 

SOLDADOS – 

Viva o chefe! (Cândido não entende)  
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Figura 17 – Recorte de fac-símile para comparação 
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                                                                                                              [V] Acréscimo manuscrito.  

Cópia.  

Soldado – Repete conosco! Viva o chefe!  

CÂNDIDO – Viva o chefe! (Repetem várias vezes a saudação)  

SOLDADO – Basta! Sois agora o apoio, o sustentáculo, o defensor, o herói da  

 nossa raça! Vossa fortura está passada e vossa glória garantida!  

 (Entra uma marcha militar) (O exército que estava imóvel come-  

 ça a fazer ordem unida. Os dois soldados tiram a roupa de Cândi-   

 do e põe-lhe uma farda. O chefe começa  a dar ordens.)   

CHEFE –  Esquerda, volver!  

 Direita, volver!  

 Segurar arma<s>! Supressão por 

sobreposição 

datiloscrita de X. Cópia 

 Apontar! Atirar!  

 (Cândido não consegue executar as ordens com precisão)  

 Alto! D<e>/e\<i>/m\-lhe trinta chicotadas! (Dois homens se aproximam e dão- Sobreposição 

datiloscrita. Cópia.  

 lhe trinta chicotadas. Cândido at<o>/u\rdido geme, sem entender bem por- Supressão por 

sobreposição, tinta 

azul.  
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Figura 18 – Recorte de fac-símile para comparação 
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Que está apanhando. Ao final, o chefe recomeça a ordem unida) 

 Esquerda, volver!  

 Direita, volver!  

 Segurar arma!  

 Apontar! Atirar!  

 (Cândido não consegue atirar)  

 Alto! D<e>/ê\[↑e] vinte chicotadas<X>! (Os dois soldados executam as or- Subs. por sobreposição 

e acréscimo na 

entrelinha sup., tinta 

azul. ..  

 dens. Cândido <geme> /XXXXXX\ geme. O chefe repete a manobra. Cândido  Sobreposição 

datiloscrita de  X 

Cópia..  

 consegue realizar e fica muito feliz. É ovacionado e saudado como  

 

 Herói. Fazem duas filas, ele passa entre elas indo até o chefe e é   

 condecorado)  

TODOS –  Viva o nosso herói! Viva o nosso herói! Viva o nosso herói!  

 (Dão uma volta com Cândido e o chefe no alto do globo, vindos do   

 fundo. Retiram-se todos, ficando Cândido só e feliz.)  

CÂNDIDO –  Agora que fui aceito e até já sou herói, posso estar ma<i>s a von- Segmento riscado, tinta 

preta.  
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Figura 19 – Recorte de fac-símile para comparação 
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tade! posso mesmo ser um boy e andar despreocupado pelos campos. 

 afinal servir-se das pernas <a>/à\ vontade é um priv<e>/i\légio tanto da  Acréscimo e 

substituição por 

sobreposição, tinta 

azul. 

 espécie humana, como da animal! (Música de Cândido livre pelo ca<6>/m\- Substituição por 

sobreposição 

datiloscrita.  

 <PO> po. Surgem quatro heróis que alcançam-no, amarram-lhe e levam- Sobreposição 

datiloscrita de 

sequência de X.  

 no. Ouve-se um rufar de tambores. Entra o chefe emcima do glob<p>/o\   

e diz: ) 

Substituição por 

sobreposição 

datiloscrita. 

CHEFE – Estamos aqui nesse tribunal reunidos para julgar os teus atos. Que-  

 brastes o regulamento. Já não podes ser herói.  

 Que preferes? Ser ve<s>/z\es fustigado por todo o regimento <o> Subs. por sobreposição, 

tinta azul e supres. por 

sobreposição dat. de X.  

 ou receber a um só tempo doze balas de chumbo na cabeça?  
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Figura 20 – Recorte de fac-símile para comparação 
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                                                                                             [VI] 

Acréscimo manuscrito. 

Cópia.  

CANDIDO – As vontades são livres. Nem uma coisa nem outra pretendo! [O comentário é de Voltaire] Acréscimo manuscrito 

à margem superior 

esquerda. Cópia.  

 

SUB:CHEFE –  Tens que fazer uma escolha.  

CANDIDO –  Já que posso lançar mão dessa dádiva divina que se/ [?] Acréscimo manuscrito, 

tinta azul.  

 chama liberdade, prefiro ser açoitado! (Os homens cer-  

 cam-lhe, tiram-lhe a farda e torturam-no até a exaustão).  

 Por caridade! Peço por bem! Façam-me a gentileza de/  

 estourar-me a cabeça! (O sub-chefe dá um sinal de aquie[↑s]- Acréscimo manuscrito, 

tinta azul.  

 c<e>/ê\ncia, vendam-lhe os olhos, fazem-no ajoelhar. Todos se Acréscimo manuscrito, 

tinta azul.  

 preparam para o fuzilamento. Surge o chefe: )  

CHEFE – O que está acontecendo?  

SUB-CHEFE – O nosso herói achando que era natural andar pelos campos  

 e servir-se das pernas <a>/à\ vontade, assim como os animais/ Acréscimo manuscrito, 

tinta azul.  

 quebrou o regulamento!  
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Figura 21 – Recorte de fac-símile para comparação 
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CHEFE – É então um metafísico! Ignorante por demais das coisas/  

 deste mundo! Sejamos clementes! Vamos absorvê-lo. E/  

 que o fato seja divulgado em todos os jornais de todo o    

 mundo. Vamos demonstrar que não somos tão irracionais!/  

 Este é um herói que não nos serve! Deixemo<->/s\ <lo> ///\  <ir>/que\ vá Substituição por 

sobreposição 

datiloscrita..Cópia.  

 adiante. Antes daremos a ele a assistência médica neces-  

 sária para que não venha a morrer das feridas que lhes/  

 fizeram (Entram dois soldados com uma cama-maca põem  

 Candido sobre ela. São seguidos por duas enfermeiras e um   

 médico que aplicam-lhe injeções e unguentos).  

MÉDICO –  Temperatura!  

EnferMEIRAS – (tomando a temperatura) Febril.  

MÉDICO –  Pulso   

ENFERMEIRA

S – 

Acelerado  

MÉDICO – Eletroencefalograma  
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Figura 22 – Recorte de fac-símile para comparação 
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ENFERMEIRA

S – 

Em desequilíbrio   

MÉDICO – Apliquemos um eletrochoque para reintegr<a>/á\-lo <a>/à\ normalida- Substituições por 

sobreposição, tinta 

azul.  

 de! (Liga uns fios e dão um eletrochoque em C<a>/â\ndido que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substituições por 

sobreposição, tinta 

azul.  
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Figura 23 – Recorte de fac-símile para comparação 
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                                                                                                             [VII] Acréscimo manuscrito. 

Cópia.  

 esperneia e acorda atordoado).  

 

MÉDICO –  Está curado. Já pode ir adiante. Aqui está [,] jovem, alguns Acréscimo manuscrito. 

Cópia. 

 

 medicamentos para aplicações futuras. (Cândido recebe os  

 medicamentos ainda atônito com o que lhe acontecera e sai.  

 Ouve-se um clarim. Surge o chefe que discursa convida<l>[n]do Supressão por 

sobreposição  

datiloscrita. Cópia.  

 seus aliados a defenderem a pátria.  

CHEFE –  Companheiros! Nossos inimigos estão prestes a nos atac<†>/a\r!  

 É preciso defendermos a pátria do perigo vermelho, azul,  

 rosa-choque, purpurina, colorido que nos ameaça! É pre-  

 ciso manter a ordem, a tradição, a pátria e a família com  

 unhas e dentes, com a coragem necessária para vencermos e   

 impor nossos valores. (Ouve-se um grande estouro. Vários  

 discursos no gênero são pronunciados em línguas diferentes.  
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Figura 24 – Recorte de fac-símile para comparação 

 

 

 

 



139 

 Em câmera lenta dois soldados se enfrentam numa luta. Os/  

 outros vão entrando com os corpos enrolados em ataduras e  

 rolando pelo palco. Sons e gemidos. Desce a imagem de vários   

 ditadores ao fundo. Candido caminha por entre os corpos,/  

 pegando algumas provisões, ao mesmo tempo que se esconde/  

 para não ser percebido, tremulo de medo.)  

CÂNDIDO –  É... Parece que está tudo de acordo com o direito público,  

 Segundo mestre Pangloss. Mas agora que já tenho algumas/  

 provisões, vou procurar algum lugar onde possa meditar so-  

 bre os efeitos e as causas, como um bom filósofo. (Sai. Os  

 soldados cantam e dançam a música do “Ato Heróico Pela Pá-  

 tria”)  

 Vamos a pátria   

 Que é a honra  

 Que é a vida  

 É o lar supremo  
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Figura 25 – Recorte de fac-símile para comparação 
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 A força Heril  

 Sobre a bandeira estremecida 
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Figura 26 – Recorte de fac-símile para comparação 
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                                                                                                                             [VIII] Acréscimo manuscrito. 

Cópia.  

 Avante, avante filho verde-anil  

 Vamos avante companheiros  

 Em marcha altiva para a frente  

 Quer sobre rijos aguaceiros  

 A noite ao frio  

 Ao sol ardente  

 Com o ponte ereto  

 E a crença n’alma  

 Marchemos pelo agreste solo  

 Fora da luta, nas horas calmas  

 com o pavilhão a tira colo.46  

 

 

 

 

                                                 
46 O confronto entre as versões do texto nos permite definir que Cena IV se encerra aqui.   
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Figura 27 – Recorte de fac-símile para comparação 
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5.4.3 Testemunho 3 

 

                                                                                                                                                     

[VIII] 

Acréscimo manuscrito, 

tinta azul. 

 Avante, avante filho verde-anil  

 Vamos avante companheiros  

 Em marcha altiva para a frente  

 Quer sobre rijos aguaceiros  

 A noite ao frio  

 Ao sol ardente  

 Com o porte ereto  

 E a crença n’alma  

 Marchemos pelo agreste solo  

 Fora da luta, nas horas calmas  

 com o pavilhão a tira colo47.   

                                                 
47 A comparação entre as versões indica que a Cena IV termina aqui. Neste caso, transcrevemos todo o conteúdo da folha para dar visibilidade ao momento de 

divisão das cenas.  
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Figura 28 – Recorte de fac-símile para comparação 
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  Uma linha manuscrita, 

caneta preta,  divide as 

partes do texto.  

 

 [Cena V] Acréscimo manuscrito, 

tinta preta.  

 ( 

Surge um grupo do exército da salvação entoando cânti- 

 

 cos. Trazem estandartes.)  

 

CÂNDIDO 

– 

Bem, me parece que aqui há um povo rico e religioso. <C> / / \ // Supressão por 

sobreposição 

datiloscrita.  

 Creio que não será difícil encontrar quem me faça uma ca-  

 ridade. As provisões que tinha já se acabaram. Acredito/  

 que aqui serei tão bem tratado quanto no castelo do se-  

 nhor barão, antes de me apaixonar pela bela <c>/C\unegundes. Supressão por 

sobreposição 

datiloscrita.  

 (Aproxima-se de um que <faz um> discurs<o>/a\ <sobre a ca- [)] 

ridade.)> 

Movimentos manuscritos, 

tinta preta.  

 

HOMEM –  Irmãos! A caridade é a virtude m<i>/a\ior do ser humano./ Supressão por 

sobreposição 

datiloscrita.  
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Figura 29 – Recorte de fac-símile para comparação 
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 Abandonem todas as variedades de religião e simplesmente  

 se entreguem a Mim. Mim disse: “É dando que recebemos,  

 uma mão lava a outra e só o amor constrói”. <Procure apren Segmentos riscados, tinta 

preta.  

 der a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. In  

 dague dele submissamente e renda-lhe serviços.> A alma au- 

 to realizada poderá transmitir-lhe o conhecimento porque  

 viu a verdade. Id<1>/e\ a Mim porque Mim é a luz. Mim é a sal- Supressão por 

sobreposição 

datiloscrita.  

 vação. (C<a>/â\ndido aproxima-se de um senhor e fala. ) Acréscimo, tinta preta.  
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Figura 30 – Recorte de fac-símile para comparação 
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5.4.4 Testemunho 4 

 

 “Pois bem, haveis de ver que todos os que fizeram grandes coisas foram povos armados,  Texto datilografado em 

folha própria, que foi 

recortado e colado, em 

momento posterior, ao 

Testemunho 1.  

 como Nino armou os assírios, Ciro (armou) os persas e Alexandre (armou) os macedônios. 

 Só conheço Aníbal e Pirro como exemplos de generais que fizeram grandes coisas com exér- 

 citos de mercenários. Mesmo assim, o seu êxito foi devido ao seu extraordinário gênio 

 militar, e lhes granjeou tal prestígio, que incutiu nos seus exércitos de mercenários   

 o mesmo espírito e a organização das nações armadas.” (Maquiavel – séc XVI)  

 “Nos exércitos de demonstração e também em situações de combate, as nossas armas come-  

 çaram a ser levados a sério. Em menos de dez anos, um antiquado sistema de arsenais mi-  

 litares, com sete fábricas de revólveres..... deu lugar, hoje, à florescente competição  

 entre 55 empresas particulares que já empregam pelo menos 17.000  pessoas em diversos   

 estados e terão neste ano uma receita não inferior a 7 bilhões e...... A nossa indústria   

 de equipamentos militares dá emprego a 100.000 trabalhadores, vende 30 bilhões e  

 está em quinto lugar na lista das indústrias que mais exportam manufaturados........  

 Hoje em dia já fabricamos de lança-pontes a <c>/l\ança-chamas, de <X> canhões a mísseis, de Movimentos 

datiloscritos    

 metralhadoras pesadas a tanques de guerra, de blindados a jatos de combate  __ e pouco  

 a pouco despontamos no clube internacional dos fabricantes de armas, em que durante  

 séculos só têm tido assento os países industrializados.” (Veja – 17/10/79) 
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Figura 31 – Recorte de fac-símile para comparação 
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5.4.5 Testemunho 5 

 

 
 Traz a numeração 

manuscrita, caneta de tinta 

azul, “2” no ângulo 

superior direito, final da 

CENA II  e CENA III.  

                                         CENA IV  

      Ouve-se uma marcha militar, surge Pangloss de chefe e no alto/  

 do globo, que agora virado é uma arma de guerra, com canos apontan-  

 do em várias direções. O exército é composto de soldad<p>/o\s com vários Substituição por 

sobreposição datiloscrita.  
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Figura 32 – Recorte de fac-símile para comparação 
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                                                                                                       3 Numeração datiloscrita.  

 tipos de farda, de vários países e de várias época. O chefe faz um  

 discurso falando da necessidade da guerra.  

CHEFE –  “Pois bem, haveis de ver que todos os que fizeram grandes/  

 coisas foram povos armados, como Nino armou os assírios, Ciro (armou)  

 os persas e Alexandre (armou) os macedônios. Só conheço Aníbal e Pir-  

 ro como exemplos de generais que fizeram grandes coisas com exérci-  

 tos de mecenários. Mesmo assim, o seu êxito foi devido ao seu extra-  

 ordinário genio militar, e lhes granjeou um tal prestígio, que in-  

 cutiu nos seus exércitos de mercenários o mesmo espírito e a organi-  

 zação das nações armadas.” (Maquiavel séc. XVI)  

 “Nos exércitos de demonstração e também em situações de com-  

 bate, as nossas armas começam a ser levadas a sério. Em menos de dez  

 anos, um antiquado sistema de arsenais militares, com sete fábri-  

 cas de revólveres... deu lugar, hoje, à florescente competição entre  

 55 empresas particulares que já empregam pelo menos 17 mil pesso<s>/a\ em  Substituição por 

sobreposição datiloscrita.  
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Figura 33 – Recorte de fac-símile para comparação 
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 diversos estados e terão ne<y>/s\te ano uma receita não inferior a 7 bi- Substituição por 

sobreposição datiloscrita 

 lhões..... A nossa indústria de equipamentos militares dá emprego a   

 cem mil trabalhadores, vende 30 bilhões e está em quinto lugar na<l>[/]/ Supressão por 

sobreposição datiloscrita 

de barra inclinada.  
 lista das indústrias que mais exporta manufaturados... Hoje em dia/  

 já fabricamos de lança-pontes a lança-chamas, <I0> /de\ canhões a mísseis, Substituição por 

sobreposição datiloscrita.  

 de metralhadoras pesadas a tanques de guerra, de blindados a jato de  

 combate<s>[/] – e pouco a pouco despontamos no clube internacional dos fa-  Supressão por 

sobreposição datiloscrita 

de barra inclinada. 
 bricantes de armas, em que durante séculos só tem tido assento os pai-  

 ses industrializados. “ (Veja – 17/10/79)  

 Todos fazem uma saudação ao chefe no final. Candido vê toda a ce-  

 na sem entender o que está acontecendo. Congelam a saudação e a postu-  

 ra. Dois soldados aproxima-se e xaminam Candido.  

SOLDADO – Camarada, aí temos um jovem bem feito de corpo, e com a al-  

 tura exigida.  
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Figura 34 – Recorte de fac-símile para comparação 
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2º Soldado –  Não quer jantar conosco rapaz?  

CANDIDO –  Amigos, fico feliz com o convite, mas não tenho di-  

 nheiro para pagar a minha parte!  

SOLDADO – Ah, jovem, quem possui sua aparencia e seu mérito jama<a>/i\s/ Substituição por 

sobreposição datiloscrita 

 paga coisa alguma. Você não tem um metro e setenta de al- 
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Figura 35 – Recorte de fac-símile para comparação 
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                                                                                                    4 Numeração datiloscrita.  

 tura?  

CANDIDO – É a estatura que tenho cavalheiros!  

2º SOLDADO – Venha conosco! Não apenas pagaremos as despesas como não  

 lhe deixaremos faltar dinheiro. nós, os homens, existimos  

 para nos socorrermos mutuamente.  

CANDIDO – Tem razão, foi o que sempre me afirmou o senhor Pangloss.  

 E observo que, em verdade, tudo vai da melhor f<i>/o\rma. Substituição por 

sobreposição datiloscrita 

SOLDADO – Tome algum dinheiro para suas despesas.  

CANDIDO – Não preciso fazer um vale com garantia?  

2º SOLDADO – Não é verdade que você ama com ternura?...  

CANDIDO – OH! Sim, Amo com ternura a menina Cunegundes.  

SOLDADO – Não! Perguntamos se não ama com ternura o nosso che<g>/f\e! Substituição por 

sobreposição datiloscrita. 

CANDIDO – Nem um pouco! Nunca o vi. 
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Figura 36 – Recorte de fac-símile para comparação 
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2º SOLDADO – Como? É o mais encantador dos chefes! <e>/E\ é preciso brindar- Substituição por 

sobreposição datiloscrita. 

 lhe à saúde.  

CANDIDO – OH! Com prazer senhores  

OS DOIS 

SOLDADOS – 

Viva o chefe! (Candido não entende)  

SOLDADO – Repete conosco! Viva o chefe!  

CANDIDO – Viva o chefe! (repetem várias vezes a saudação)  

SOLDADO – Basta! Você agora é o apoio, o sustentáculo, o defensor, o  

 herói da nossa raça! Sua fortuna está traçada e sua glória  

 garantida! (entra uma marcha militar.<)> /O\ exército, que esta- Substituição por 

sobreposição datiloscrita. 

 va imóvel, começa a fazer ordem unida. Os dois soldados ti-  

 ram a roupa de Candido e põem-lhe uma farda. O chefe começa  

 a dar ordens)  

CHEFE – Esquerda, volver!  

 Segurar arma!  

 Apontar!  
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Figura 37 – Recorte de fac-símile para comparação 
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 Atirar!  

 (Candido não consegue executar as árvores com precisão)  

 Alto! Dei-lhe trinta chicotadas! (dois homens se aproxi-  

 mam e dão-lhe trinta chicotadas. Candido aturdido geme, sem  

 entender bem porque está apanhando. Ao final, o chefe reco-  

 me<l>[ç]a a ordem unida.   

 Esquerda, volver! 
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Figura 38 – Recorte de fac-símile para comparação 
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                                                                                   5 Numeração datiloscrita 

 Direita, volver!  

 Segurar arma!  

 Apontar!  

 Atirar!  

 (Candido não consegue atirar.)  

 Alto! Dei-lhe vinte chicotadas! (os dois soldados exe-  

 cutam as ordens. Candido geme. O chefe repete a manobra.  

 Candido consegue realiza-la e fica muito feliz. É ovacio-  

 nado e saudado como herói. Fazem duas fila<,>/s\, ele passa em- Substituição por 

sobreposição datiloscrita.  

 tre elas indo até o chefe e é condecorado.)  

TODOS – Viva o nosso herói! Viva o nosso herói! Viva o nosso he-  

 rói! (dão uma volta com Candido e o chefe no alto do/  

 globo, vindos do fundo. Retiram-se todos, ficando Candido  

 só e feliz.  

CANDIDO – Agora eu fui aceito e até já sou herói, posso estar mais   
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Figura 39 – Recorte de fac-símile para comparação 

 

 

 

 



169 

 à vontade! Posso mesmo ser um boy, a andar despreocupado/  

 pelos campos. Afinal, servir-se das pernas à vontade é um   

 privilégio tanto da espécie humana, como da animal! (mú-  

 sica de Candido livre pelo campo. Surgem quatro soldados.  

 alcançam-no, amarram-no e levam-no. Ouve-se um rufar de/  

 tambores. Entra o sub-chefe em cima no globo e diz: )  

SUB-CHEFE – Estamos aqui neste tribunal reunidos para julgar os seus    

 atos. Você quebrou o regulamento. Já não pode ser herói.   

 Que prefere? Ser trinta vezes fustigado por todo o regi-  

 mento ou receber a um só tempo doze balas de chumbo na/  

 cabeça?  

CANDIDO – As vontades são livres. Não pretendo uma coisa nem outra!  

SUB:CHEFE – Você tem que fazer uma escolha. E já!  

CANDIDO – Já que posso escolher... prefiro ser açoitado! (Os homens  

 cercam-no, tiram-lhe a farda e torturam-no até a ex<u>/a\ustão) Substituição por 

sobreposição datiloscrita 

 Por caridade! Peço por bem! Façam a gentileza de es-  
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Figura 40 – Recorte de fac-símile para comparação 
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 tourar-nos a cabeça! (O sub-chefe dá um sinal de arquies-  

 cência, vendam-lhe os olhos, fazem-no ajoelhar. Todos se   

 preparam para o fuzilamento. Surge o chefe.)   

CHEFE – O que está acontecendo?  

SUB-CHEFE – O nosso herói, achando que era natural andar pelos campos 
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Figura 41 – Recorte de fac-símile para comparação 
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                                                                                        6 Numeração manuscrita 

 e servir-se das pernas à vontade, assim como os animais,   

 quebrou o regulamento.  

CHEFE – É então um metafísico! Ignorante por demais das coisas/  

 deste mundo! Sejamos clementes! Vamos absolvê-lo. E que o  

 fato seja divulgado em todos os jornais de todo o mundo./   

 Vamos demonstrar que não somos tão irracionais! Este é um  

 herói que não nos serve! Deixemos que se vá. Mas antes da-  

 remos a ele a assistência médica necessária para que não/  

 venha a morrer das feridas que lhe fizeram. (Entram dois   

 soldados com uma cama-maca e põem Candido sobre ela. São/  

 seguidos por duas enfermeiras e um médico que lhe aplicam  

 injeções e unguentos. )  

MÉDICO – Temparatura!  

ENFERMEIRAS 

– 

(tomando a temperatura) Febril 
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Figura 42 – Recorte de fac-símile para comparação 

 

 

 

 



175 

MÉDICO – Pulso  

ENFERMEIRAS 

– 

Acelerado  

MÉDICO – Eletroencefalograma  

ENFERMEIRAS 

– 

Em desequilíbrio   

MÉDICO – Apliquemos um eletrochoque para reintegra-lo à norm<l>/a\lidade: Substituição por 

sobreposição datiloscrita 

 (Liga<m> / / \ uns fios e dão um eletrochoque em Candido que es- Supressão por 

sobreposição datiloscrita 

de barra inclinada. 

 perneia e acorda atordoado.)  

MÉDICO – Está curado. Pode ir adiante. Aqui está, jovem, alguns me-  

 dicamentos para aplicações futuras. (Candido recebe os me-  

 dicamentos ainda atônito com o que lhe acontecera e sai./  

 Ouve-se um clarim. Surge o chefe que discursa, convidando  

 seus aliados a defenderam a pátria)  

CHEFE – Companheiros! Nossos inimigos estão prestes a nos <t>/a\tacar Substituição por 

sobreposição datiloscrita.  

 É preciso defendermos a pátria do perigo vermelho, azul, ro-  
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Figura 43 – Recorte de fac-símile para comparação 
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 sa-choque, purp<i>[u]rina, colorido que nos ameaça! É preciso/ Substituição por 

sobreposição datiloscrita.  

 manter a ordem, a tradição, a pátria e a família com unhas  

 e dentes, com a coragem necessária para vencermos e impor   

 nossos valores. (Ouve-se um grande estouro. Vários discur-  

 do gênero são pronunciados em línguas diferentes. Em   

 Câmara lenta, dois soldados se enfrentam numa luta. Os ou-  

 tros vão entrando com os corpos enrolados em atadura e ro-  

 lando pelo palco. Sons e gemidos. Desce a imagem de vários 
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Figura 44 – Recorte de fac-símile para comparação 
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                                                                                                    7 Numeração datiloscrita. 

 ditadores ao fundo. Candido caminha por entre os corpos,  

 pegando algumas provisões, ao mesmo tempo em que se escon-  

 de para não ser percebido, trêmulo de medo.  

CANDIDO – Bem, para tudo há uma razão suficiente, segundo mestre Pan-  

 gloss. Mas agora que já tenho algumas provisões, vou pro-  

 curar algum lugar onde possa meditar sobre os efeitos e as  

 as causas, como um bom filósofo. (sa<e>/i\. Os soldados cantam e Substituição por 

sobreposição datiloscrita 

 dançam a música do “Ato heróico pela pátria”  

 Vamos à pátria   

 Que é a honra  

 Que é a vida  

 É o lar supremo  

 A força Heril  

 Sobre a bandeira estremecida  

 Avante, avante filho verde-anil  
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Figura 45 – Recorte de fac-símile para comparação 
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 Vamos avante companheiros  

 Em marcha altiva para a frente  

 Quer sobre rijos aguaceiros  

 A noite ao frio  

 Ao sol ardente  

 Com o porte ereto  

 E a crença n’alma  

 Marchemos pelo agreste solo  

 Fora da luta, nas horas calmas  

 com o pavilhão a tira colo48.  

                                                 
48 A partir daqui, inicia-se a CENA V.  
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5.5 HISTÓRIA DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DA CENA 

 

 

 Entendemos, nesta edição, que a cena foi construída em seis versões49, que se 

materializam em cinco testemunhos: o testemunho 1, incompleto, que contém as versões 1, 450 

e 5; os testemunhos 2 e 5, que trazem a cena completa e materializam, respectivamente, as 

versões 2 e 6; o testemunho 3, que é uma folha única, na qual se vê a indicação manuscrita para 

divisão das cenas, naquilo que estabelecemos como versão 3. 

  

 

5.5.1 Versão 1 

 

 

 A primeira versão da cena foi datiloscrita e apresenta algumas intervenções 

manuscritas, às quais, no mesmo testemunho, foram somadas aquelas que identificamos como 

produtoras da Versão 5. Esta primeira versão, que é a base material para todas as outras que a 

seguem, com exceção daquela que se encontra materializada no testemunho que foi enviado 

para o Serviço de Censura, é marcada ainda por alguns cancelamentos datiloscritos. Embora a 

versão 6, um manuscrito passado a limpo, também apresente esse tipo de movimento, as 

anulações datiloscritas observadas na versão 1 nos colocam mais diretamente diante do 

processo criativo. As supressões observadas na versão 6 são pontuais e dizem respeito à 

substituição imediata de letras.  

Por supressão e substituição em sequência, vemos a troca de “O exército é composto 

por soldados fardados” por “O exército é composto por soldados com vários tipos de farda, de 

vários países de várias épocas”, conforme observamos nas figuras seguintes: 

                                                 
49Convém retomar a compreensão de Versão com a qual estamos operando, aquela defendida por Luiz 

Fagundes do Duarte: “estado de um texto que considera todas as variantes nele introduzidas, num 

processo de cópia, pelo autor ou por alguém autorizado, em oposição ao estado anterior e a eventuais 

estados posteriores resultantes de novas reformulações; qualquer uma das versões é um original” 

(DUARTE, [1997-], verbete). 
50A versão 4 nasceu da colagem do testemunho 4 ao testemunho 1.  
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Figura 46 - Cancelamento de "fardados", Versão 1 – Test.1 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

 

Figura 47 - Cancelamento de “fardados” –  Versão 2, Test.2 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

 

 Como já dissemos, o testemunho 1 materializa três versões. As figuras acima trazem 

movimentos muito significativos para essa interpretação. O primeiro recorte mostra 

cancelamentos manuscritos e apresenta também algumas intervenções manuscritas. O 

testemunho 2 copia apenas as intervenções datiloscritas, sem trazer as manuscritas. Como 

estamos utilizando o que foi copiado no testemunho 2 para diferenciar as versões 1 e 5 do 

testemunho 1, apresentaremos nossa leitura para esta última versão no momento dedicado a 

isso e nos ocuparemos apenas aqui do que foi estabelecido como primeira versão.  

Sobre ela, duas considerações são possíveis: em primeira hipótese, a reescrita nos 

levaria a pensar que a supressão é de natureza mais dramatúrgica, relacionada à construção da 

encenação: há uma diferença significativa entre os soldados estarem fardados, o que dá a ideia 

de unidade, coerência; e estarem com vários tipos de fardas, o que pode nos remeter à 

representação de vários exércitos, do mesmo exército em diferentes recortes temporais ou às 

duas coisas. Além disso, é possível pensar a reescrita também como um movimento sintático, 

que persegue uma clareza ou uma possibilidade significativa mais específica. De um modo ou 

de outro, interessa ver que o estatuto de manuscrito, aquele que se refere à manipulação genética 

do documento, pode ser atribuído ao documento, mesmo quando sua escrita não se faz à mão. 

Os movimentos desta versão, que se acham também datiloscritos, levam-nos a defender que, 

em primeiro momento, a datilografia do texto foi feita por mãos autorais, aquelas que assumem 

a formulação do discurso, o que não se pode assegurar quando se está diante da datilografia da 

última versão, uma vez que aí, por exemplo, se há intervenções, não são autorais, ou seja, não 

são próprias de um agente específico, uma vez que poderiam ser realizadas por qualquer copista. 
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Além dos movimentos datiloscritos, são percebidas intervenções muito claras, em 

caneta de tinta azul, que assinalam, dentre outras coisas, o acréscimo de numeração, em 

algarismos romanos, dos números das páginas, iniciados por III. Essa numeração manuscrita é 

um dos indícios mais fundamentais para propor uma temporalidade para o processo de escritura. 

A versão 2, que é gerada desta primeira versão, traz mesma indicação de numeração, na mesma 

sequência e com os mesmos traços gráficos. 

A cena é, depois de descrita, iniciada pelo discurso de um chefe, o qual é montado a 

partir das transcrições de um pensamento de Maquiavel e de um trecho da edição de 17 de 

setembro de 1979 da Revista Veja. Na primeira versão, no entanto, o espaço em que são coladas 

as citações encontra-se vazio, sendo preenchido posteriormente. Retomando a defesa de que o 

testemunho 2 é uma cópia do testemunho 1, podemos propor que, no momento em que essa 

cópia se fez, a colagem das transcrições ainda não se tinha realizado, de modo a sustentar que 

o espaço em branco que se vê no testemunho 2 estava na primeira versão da cena, materializada 

no testemunho 1. Vejamos:  

. 

Figura 48 - Colagem das citações. Versão 4, Test.1 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 
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Figura 49 - Espaço vazio reservado para a colagem das citações. Test.2. 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

Ainda na primeira versão, temos a passagem da fala do SOLDADO, que traz, em 

primeiro contexto: “Aqui tens algum dinheiro para suas despêsas”, passando a “Aqui tens algum 

dinheiro para tuas despêsas”. Essa rubrica será ainda mudada nas próximas versões, assumido 

feições diferentes. Neste momento, no entanto, a troca entre as formas pronominais, que aparece 

como cópia no testemunho no qual se materializa na versão 2, é significativa no jogo das ações 

que flagramos e significamos no dossiê, constituindo-se em mais um elemento constituinte da 

Versão 1. Observemos: 

 

Figura 50 - Substituição de “suas” por “tuas”, Versão 1 – Test.1 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

Figura 51 - Substituição de “suas” por “tuas”, Test.2. Cópia. 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

Consideramos que os outros movimentos da figura 11, porque não figuram na cópia 

do testemunho 2, integram a Versão 5 do texto. Além disso, ainda no que se refere à tensão 

“suas” versus “tuas”, defendemos que o movimento avançou em outras versões.  
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A versão 1 traz ainda a inclusão manuscrita da indicação “Tira do alforje um [††††] 

que dá para Cândido”, que aparece copiada na Versão 2, mas foi suprimida na Versão 5, 

Observemos  

  

Figura 52 - Acréscimo e supressão de “Tira do alfoje [...]”, Versão 1 – Test.1 

Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

.    

Figura 53 - Indicação “Tira do alfoje [...]”, Test.2. Cópia 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

Além disso, associamos ainda à versão 1, sempre pelo critério da cópia do testemunho 

2, o cancelamento datiloscrito da marca de plural “s” na palavra “armas”, conforme se vê a 

seguir:  

 

Figura 54 - Cancelamento da marca de plural, Versão 1- Test.1. 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 

 

Além de todas essas marcas, ainda supomos que o processo de reescritura iniciado aqui 

tenha se estendido para outros documentos dos quais não dispomos. Essa hipótese se deve ao 

fato de localizarmos, no testemunho 2, que traz a cena integral, outras intervenções manuscritas 

nascidas de um processo de cópia Há, naquele testemunho, em cópia, o acréscimo de “O 

comentário é de Voltaire”, o qual aparece, referindo-se a um discurso relacionado à liberdade, 

que diz: “Já que posso lançar mão dessa dádiva divina, que se/ chama liberdade, prefiro ser 

açoitado!”. Observemos a figura 16: 

 

. 
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Figura 55 - Acréscimo de “O comentário é de Voltaire”. Test.2. Cópia 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 

 

Essa versão 1, nossa construção, ora baseada nas marcas físicas observadas, ora nas 

conjecturas feitas a partir de outras marcas, permite-nos, para além da metafísica do discurso 

da genialidade ou da voz interior, montar uma autoria que se inventa enquanto produz o 

discurso, no fluxo da datilografia, nas inquietações marcadas pelas intervenções manuscritas e 

nos processos que, a partir dessa primeira versão, permanecerão em construção. Não é possível 

dizer o que se passava na mente da autora enquanto o discurso nascia, mas, a partir do olhar 

filológico sobre os documentos do processo de construção do texto, podem-se estabelecer 

caminhos para defender nossa apropriação discursiva e metodológica dos movimentos que 

observamos.  

Além disso, o desenho que propomos poderia se fazer de outra forma, se outro crítico 

o fizesse, ou se nós mesmos tivéssemos produzido – como, de fato, o fizemos – em outro 

momento de enunciação. O entendimento de que a subjetividade do texto nasce da subjetividade 

de quem o observa pode ser confirmada, então, nesse exercício, que escolhe o que quer mostrar 

e dá sentidos muito específicos, comprometidos com seus interesses e suas formas de ver. Nesse 

sentido, sublinhemos que esta versão (como todas as outras que seguem) não está no dossiê, 

mas foi produzida por nós nesta apropriação situada. 

 

 

5.5.2 Versão 2 

 

 

 A segunda versão está materializada no testemunho 2, cópia do testemunho 1, que traz 

o texto datilografado com as intervenções manuscritas produzidas na primeira versão. Há dois 

momentos genéticos ali: aquele que já se tinha realizado na primeira versão e foi reproduzido 

no processo de cópia; o que se observa nas intervenções manuscritas em caneta de tinta azul, 

em momento posterior à cópia, que justificam a defesa de que, ainda que nasça de uma 

reprodução, trata-se de uma versão diferente daquela primeira.  

 As intervenções assumem, predominantemente, a direção da correção gramatical. 

Como as lógicas são bastante parecidas, destacamos apenas quatro movimentos significativos.  
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Inicialmente, a passagem “Não quereres jantar conosco rapaz” passa “Não queres 

jantar conosco, rapaz”, depois do acréscimo manuscrito da vírgula para isolar o vocativo:  

 

Figura 56 - Acréscimo de vírgula para isolar o vocativo. Versão 2, Test.2 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 

 

A fala “Dem-lhe trinta chicotadas”, depois do acréscimo de um segundo “e” 

acentuado, passa a “Dêem-lhe trinta chicotadas!”, movimento que, mesmo observado também 

na primeira versão, não figura entre aqueles que foram copiados, de modo que as duas ações, 

ainda que ligadas ao mesmo elemento, aconteceram em momentos diferentes:  

 

 

Figura 57 - Reescrita do verbo “Dêem”. Versão 2, Test.2 

51 

Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 

 

Há também o acréscimo de acento grave na expressão “afinal servir-se das pernas à 

vontade”, o qual não se lia na primeira versão, e a correção gramatical que motiva a substituição 

de “previlégio” para “privilégio”:   

 

 

Figura 58 - Acréscimo de acento e correção da grafia.  Versão 2, Test.2 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 

 

 Por fim, destacamos ainda o movimento em torno da palavra “aquiescência”, 

incialmente datiloscrita como “aquiecencia”, que recebeu o acréscimo de acento circunflexo e 

de “s” na entrelinha superior:  

 

 

                                                 
51 O cancelamento datiloscrito é uma cópia. Integra, portanto, a Versão 1.  
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Figura 59 - Correção da grafia da palavra. Versão 2, Test. 2 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 

 

 A partir da leitura comparada de todos os documentos do dossiê e da confirmação na 

versão encaminhada para o Serviço de Censura, compreendemos que a cena em estudo encerra-

se com o “Ato Heróico pela Pátria”. Essa divisão, no entanto, não se marca ainda nessa versão, 

conforme vemos abaixo. 

 

 

Figura 60 - Final da Cena IV, sem identificação.  Versão 2, Test.2 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados.  

 

 

5.5.3 Versão 3 

  

 

 O que estamos definindo como Versão 3 é, em verdade, a divisão das cenas do texto, 

que não se tinha verificado em nenhuma das duas versões anteriores. O testemunho 1, como 
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não está completo, não chega ao final da cena. Na Versão 2, testemunho 2, o “Ato Heróico pela 

Pátria” é seguido da réplica “Surge um grupo do exército da salvação entoando cânticos. 

Trazem estandartes” e de uma fala de Cândido, como se viu na figura 19. A partir do testemunho 

352, montamos, pois, a Versão 3, uma vez que, ali, uma linha manuscrita, caneta de tinta preta, 

horizontal separa o fim do “Ato” do início da descrição para a cena seguinte, que passa a ser a 

identificada como “Cena V”. Vejamos: 

 

 

Figura 61 - Identificação do final da Cena IV.  Versão 3, Test.3. 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados.  

 

 

 

 

                                                 
52O testemunho 3 poderia ser pensado, por conta do acréscimo manuscrito do algarismo “VIII”, como 

uma das folhas que faltam ao testemunho 1, o qual, como sabemos, consta de apenas três. Nesse 

raciocínio, depois do acréscimo manuscrito da indicação de paginação, e da reprodução que gerou o 

testemunho 2, na lógica com que estamos trabalhando, a autora teria voltado a ele para fazer outras 

intervenções. Como, entretanto, interessa-nos apenas aquilo que o dossiê oferece, elegemos o 

movimento materializado nesta folha/testemunho, a divisão da cena, como versão 3 para a feição de 

autoria que, pela edição, estamos montando.  
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5.5.4 Versão 4 

 

 

 A quarta versão para a cena é marcada por um processo de construção bastante peculiar 

e específico. Materializa-se no Testemunho 1, o qual, mesmo incompleto, é aquele em que os 

movimentos de reescrita se mostram mais produtivos e potentes. Esse testemunho, que, como 

sabemos, foi copiado, gerando a versão 2, quando de sua datilografia e posterior reprodução, 

trazia um espaço em branco, destinado à colagem de duas citações, as quais, previamente 

datilografadas (Testemunho 4), constituem o discurso da personagem Chefe. A colagem das 

citações tem duas marcas materiais: a clara diferença de suporte, associada aos traços de 

sobreposição e a ausência da passagem na reprodução que gerou o testemunho 2 (cf. figuras 9 

e 10).   

 Assim, podemos considerar que: em primeiro momento, o texto foi datilografado com 

o espaço em branco; em segundo, foi reproduzido, gerando o testemunho 2; em terceiro, as 

citações foram datilografadas em folha à parte; em quarto, foram coladas ao testemunho 1, no 

espaço previamente reservado, gerando a Versão 4, que, embora cronologicamente colocada 

depois de 2 e 3, pode não ter se montado nessa ordem. Sabemos que a versão 2 é 

comprovadamente posterior à versão 1, mas a versão 4 pode ter sido feita antes, depois e até 

mesmo paralelamente. 

 As citações são, respectivamente, colhidas do pensamento de Maquiavel e de uma 

reportagem da Revista Veja, de 17 de outubro de 1979. A primeira, referenciada pela indicação 

“Maquiavel – séc XVI”, traz:  

 

Pois bem, haveis de ver que todos os que fizeram grandes coisas foram povos 

armados, como Nino armou os assírios, Ciro (armou) os persas e Alexandre 

(armou) os macedônios. Só conheço Aníbal e Pirro como exemplos de 

generais que fizeram grandes coisas com exércitos de mercenários. Mesmo 

assim, o seu êxito foi devido ao seu extraordinário gênio militar, e lhes 

granjeou tal prestígio, que incutiu nos seus exércitos de mercenários o mesmo 

espírito e a organização das nações.  

 

 A segunda citação, retirada da revista, indica “Veja – 17/10/79”. Transcrevemos o 

trecho recortado:  

 

Nos exércitos de demonstração e também em situações de combate, as nossas 

armas começam a ser levadas a sério. Em menos de dez anos, um antiquado 

sistema de arsenais militares, com sete fábricas de revólveres... deu lugar, 

hoje, à florescente competição entre 55 empresas particulares que já 
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empregam pelo menos 17.000 pessoas em diversos estados e terão neste ano 

uma receita não inferior a 7 bilhões e...... A nossa indústria de equipamentos 

militares dá emprego a 100.000 trabalhadores, vende 30 bilhões e está em 

quinto lugar na lista das indústrias que mais exportam manufaturados...... Hoje 

em dia já fabricamos de lança-pontes e lança-chamas, de canhões a misseis, 

de metralhadoras pesadas a tanques de guerra, de blindados a jatos de combate 

__ e pouco a pouco despontamos no clube internacional dos fabricantes de 

armas, em que durante séculos só têm tido assento os países industrializados.  

  

Se em contexto de digitoscritos, o procedimento de copiar e colar é tão comum e, muitas 

vezes, de difícil recuperação; no datiloscrito, a diferença material que a colagem física opera 

logo evidencia o processo, de modo que, ainda que não tivéssemos acesso à transcrição, 

poderíamos reconhecer o procedimento nas marcas de sua dimensão material.  

Fundamental é se colocar no contexto das ações do processo de construção do texto 

para ver como, aí, há uma subjetividade atuando e se construindo. Se, pela via da Crítica 

Genética, lemos, em uma dimensão cultural, as práticas e os hábitos de escrita, podemos eleger 

esse procedimento – o de datilografar, deixando o espaço em branco; transcrever citações; fazer 

a colagem da transcrição no espaço previamente reservado – como um objeto de interesse dessa 

perspectiva, considerando que, ao fazer desse modo, a escritora do texto constrói uma 

subjetividade que a individualiza e a diferencia de tantas outras práticas possíveis, a partir do 

uso que faz das ferramentas de que dispunha na época em que o texto foi escrito.   

A colagem é, indubitavelmente, um traço que caracteriza, de forma determinante, o 

modo como se estrutura, aqui, a relação entre subjetividade e escrita. O testemunho 4, uma 

folha solitária recortada e, posteriormente, colada ao jogo da construção da cena, marca em sua 

explícita heterogeneidade uma das possibilidades subjetivas mais específicas e atraentes do 

dossiê.  

 

 

5.5.5 Versão 5 

 

 

 A versão 5 também está materializada no testemunho 1. Já dissemos que nele estão 

outras duas versões: a primeira, com as reescritas datiloscritas em curso e as intervenções 

manuscritas, e a quarta, fruto do acréscimo/colagem da transcrição das citações à versão 1. 

Repetimos que a Versão 1 (testemunho 1) foi copiada, gerando o testemunho 2, que, por sua 

vez, produziu a respectiva versão 2. O que acontece com a versão 5 é, então, o seguinte: depois 

da versão 1, as mãos autorais voltam ao texto, já marcado por movimentos de tinta azul, para 



193 

outras intervenções, também manuscritas, desta vez, em caneta de tinta azul e caneta de tinta 

preta.  

 O manuscrito tem, deste modo, – além daqueles momentos sinalizados nas versões 1, 

que é constituída dos movimentos que aparecem como cópia no testemunho 2, e 4 – mais dois 

momentos genéticos, os quais geram a versão 5: os movimentos que foram feitos em caneta de 

tinta azul e os que foram feitos em caneta de tinta preta. Dentre as intervenções observadas, que 

foram lidas na transcrição proposta e podem ser confirmadas ou discutidas a partir dos fac-

símiles anexados, destacamos as seguintes.  

 Em tinta azul, percebe-se a supressão da descrição “<Desce ao fundo imagens de 

vários ditadores: <XXXXX> Hitler, <Pinoch>53/ Pinochet, Stalin, Id Amim, entre outros.>”, 

conforme observamos na figura abaixo:  

 

Figura 62 - Supressão de “vários ditadores”.  Versão 5, Test.1 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados.  

 

Na sequência, acontece ainda outro movimento, desta vez, ligado à reescrita da 

passagem “O chefe faz um discurso falando da necessidade do armamento de guerr[a]”54, a 

qual, depois dos movimentos de supressão e substituição por sobreposição, ambos 

manuscritos55, passa a ser “O chefe faz um discurso falando da necessidade <do armamento> 

d<e>/a\ guerr<a>/a\”. Vejamos:  

 

Figura 63 - Supressão de “do armamento de guerra”.  Versão 5, Test.1. 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados.  

 

Outro movimento de reescrita é observado ainda na substituição, por riscado, da 

palavra “Senhores” e acréscimo, na entrelinha do superior, de “Amigos”, movimento 

manuscrito, representado, conforme a figura que segue, do seguinte modo: “CÂNDIDO – 

                                                 
53Com base no que se observa no testemunho 2, consideramos que esta supressão e aquele cancelamento 

datiloscrito pertencem à versão 1.   
54Na versão 1, houve o acréscimo manuscrito de “a” à forma datiloscrita “guerr”, movimento que é 

reproduzido no testemunho 2. Na versão 5, um “a” é sobreposto ao outro para reforçar o movimento.  
55O cancelamento datiloscrito pertence à versão 1.  
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<Senhores> [↑Amigos], fico muito feliz com o convite, mas não tenho dinheiro/ para pagar 

minha parte!”. 

. 

Figura 64 - Substituição de “Senhores” por “Amigos”. Versão 5, Test.1 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados.  

 

Do ponto de vista gramatical, são recorrentes, neste momento da versão 5, as 

intervenções voltadas para a substituição da segunda pessoa gramatical pela terceira, a fim de 

conferir mais informalidade à linguagem do texto. Vejamos: 

 

Figura 65 - Ajuste de pessoas gramaticais (primeiro recorte). Versão 5,Test.1. 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados.  

 

 

Figura 66 - Ajuste de pessoas gramaticais (segundo recorte).  Versão 5, Test.1 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

Os movimentos em tinta preta dão conta do acréscimo manuscrito da identificação das 

cenas e no número de folha “IV”:  

 

Figura 67 - Acréscimo da indicação de Cena IV.  Versão 5, Test.1. 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados 

 

Figura 68 - Acréscimo de número de folha IV.  Versão 5, Test.1. 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

Além disso, observamos ainda o movimento genético que está relacionado à 

intervenção “Tira do alforje um [††††] que dá para Cândido”, que foi acrescentada, na versão 
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1, copiada quando da reprodução que gerou o testemunho 2 e, depois de disso, na versão 5, 

suprimida, como vemos a seguir:  

 

Figura 69 - Intervenções genéticas em “Tira do alforje.  Versão 5, Test.1. 

 
56 

Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

Há, ainda, em uma das falas do CHEFE, mais duas intervenções, desta vez, de ordem 

gramatical, voltadas, respectivamente, para a substituição por riscado da forma “Dei-lhe” por 

“Dêem-lhe”, acrescentado na entrelinha superior, e pelo acréscimo de pronome ao verbo 

“realizar”, a partir do acréscimo do acento agudo no segundo “a”, substituição do “r” pelo sinal 

de hífen e acréscimo na entrelinha superior de “la”, conforme vemos na figura 31. 

 

 

Figura 70 - Substituição de verbo e acréscimo de pronome. Versão 5, Test.1. 

 
Fonte: (MENDES, [198-]). Arquivo Textos Teatrais Censurados. 

 

 

 

5.5.6 Versão 6 

 

 

A versão 6 está materializada no testemunho 5, que é um datiloscrito (manuscrito) 

passado a limpo. Nessa versão, observam-se algumas sobreposições, decorrentes do processo 

de datilografia, as quais não interessam ao estudo genético. Ela assimila muitos dos movimentos 

de escritura observados nas versões anteriores, mas, de modo geral, constrói-se com relativa 

autonomia.  

De modo esquemático, podemos sintetizar a construção da cena que ora propomos, da 

seguinte forma: 

                                                 
56O movimento genético “2º SOLDADO - <Não> ama<is> [Não é verdade que você] com ternura...” é 

parte da tendência de revisão gramatical voltada para a aproximação da linguagem do texto de um 

registro menos formal.  
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Quadro 9 - História do processo de criação da cena IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunho 1 

(Misto) 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 1 

Momento Genético A: Datilografia do texto, com espaço em 

branco para posterior colagem da transcrição das citações.  

Momento Genético B: Correções em curso por sobreposição 

datiloscrita  

Momento Genético C: Intervenções manuscritas, tinta azul, 

no texto datilografado: 

 C1: Acréscimo de número de páginas 

 C2: Substituição de descrição cênica 

 C3: Acréscimo de comentário 

 C4: Revisão gramatical 

 

Versão 4 

Momento genético A: Versão 1 

Momento genético B: Colagem da transcrição das citações 

(Testemunho 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 5 

Momento Genético A: Intervenções manuscritas 

acrescentadas àquelas dos Momentos Genéticos B e C, da 

Versão 1, caneta de tinta azul:  

 A1: Supressão de passagens 

 A2: Substituição de palavras 

 A3: Revisão gramatical 

Momento Genético B: Intervenções manuscritas 

acrescentadas àquelas dos Momentos Genéticos B e C, da 

Versão 1, caneta de tinta preta:   

 A1: Acréscimo do número da cena 

 A2: Acréscimo do número de folha (IV) 

 A3: Supressão do comentário acrescentado na 

Versão 1 

 A4: Revisão gramatical 

Testemunho 2 

(Misto) 

Versão 2 Momento genético A: Cópia da Versão 1 

Momento genético B: Revisão gramatical.  

 

 

Testemunho 3 

(Misto) 

 

 

Versão 3 

Momento Genético A: Datilografia do texto 

Momento Genético B: Acréscimo manuscrito, caneta de tinta 

azul, do número da página VIII.  

Momento Genético C: Divisão e indicação manuscrita, caneta 

de tinta preta, do número das cenas.  

Testemunho 4 

(Datiloscrito) 

Acréscimo 

posterior 

Momento genético A: Transcrição datiloscrita das citações 

coladas à Versão 1 

Testemunho 5 

(Datiloscrito) 

Versão 6 Momento genético A: Datilografia do texto 

Momento genético B: Correções em curso por sobreposição 

Fonte: MATOS, 2014 
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5.6 EXERCÍCIO DE (META)CRÍTICA FILOLÓGICA 

 

 

 Embora tenhamos nos valido do mesmo objeto da dissertação de mestrado, a proposta 

editorial deste momento mostra-se outra, uma vez que nossa leitura, passado o tempo, também 

o é. Desse modo, podemos confirmar, na prática, aquilo que, como suspeita teórica, 

formulamos: i) o autor é também uma construção operada pelo crítico, que, a partir de 

instrumentos teóricos minimamente coerentes, o lê, segundo seus interesses e conveniência; ii) 

a relação que se estabelece entre subjetividade e escrita, ainda que observada a partir de traços 

físicos, é também uma construção do interesse daquele que se põe em observação e a publicação 

de tudo isso em edição, em nosso caso, genética, também é um construto intelectual, subjetivo, 

atravessado pelas escolhas interessadas do jogo de mostrar e esconder. 

 Assim, assumimos a liberdade de, dentro dos limites impostos pelo contexto teórico 

metodológico do qual falamos, dizer que, nesta edição, estamos montando outra forma de ler o 

sujeito que dizemos autor, outra possibilidade de entrar nos manuscritos, a qual, antes de 

complementar ou corrigir, quer suplementar aquela que outrora propusemos. Estamos, agora, 

diante de outra atribuição de autoria para o texto, montando outra subjetividade na relação com 

a escrita, a partir do interesse filológico pelos manuscritos do processo de criação. 

 Em outra configuração subjetiva, no recalque das marcas gramaticais de primeira 

pessoa de plural, dizemos que, se, nesta enunciação, somos outros, nossa edição, que é sempre 

produto daquilo queremos ver e mostrar, também será. Assim, colocar-nos-emos em 

comparação: o que propusemos no contexto da dissertação, o que propomos agora na tese, para 

dizer que, se os manuscritos permitem ler o processo de construção da obra, nossa apropriação 

deles, em seus diferentes momentos, permite também ler como nos construímos nesse processo 

de leitura. Passamos, pois, a comparar nossas diferentes escolhas ao longo desse processo. 

 

 

5.6.1 Diferentes descrições 

 

 

 Descolamos, conforme dissemos neste trabalho, a descrição física de qualquer 

pretensão de objetividade. Embora as marcas materiais dos documentos não tenham mudado, 

sua apresentação de mostra subjetiva e variável, porque passa pela estruturação sintática que 

escolhemos, pelo que topicalizamos, na ordem em que apresentamos, naquilo a que damos 
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detalhamento etc. Assim, tendo nossa própria prática em confronto, defendemos que, mesmo 

que se queira uma fotografia fiel com palavras, a descrição física, em seus enquadramentos, é 

sempre resultado das escolhas subjetivas daquele que a faz. Por essa razão, podemos justificar 

o fato de, na dissertação, temos reconhecido e descrito apenas três testemunhos e termos 

passado, agora na tese, a trabalhar com cinco.  

 O ponto de maior equivalência entre as descrições está naquele que, no contexto da 

dissertação, é chamado testemunho 3 e, neste contexto, identifica-se como testemunho 5. 

Independentemente da etiqueta numérica atribuída, concordamos que este seja o último da 

temporalidade que montamos e temos descrições bastante parecidas. Como não há movimentos 

genéticos tão intensos, as diferenças entre as duas descrições estão apenas no modo como se 

apresentam textualmente. Vejamos:  

 

Quadro 10 - Comparações entre as descrições (Dissertação/Tese) 

Descrição do testemunho 3 (Dissertação) 
Descrição do testemunho 5 (Tese) 

 

O testemunho 3, encaminhado ao Serviço de 

Censura, incorpora os movimentos manuscritos de 

reescritura observados na segunda versão. Trata-se 

de texto sem manipulação manuscrita, marcado 

pelo carimbo em formato circular da Divisão de 

Censura e Diversões Públicas do Departamento de 

Polícia Federal, com rubrica/assinatura em seu 

interior, à margem superior direita de todas as 

folhas. Há pequenas manchas amareladas, em 

função da passagem do tempo, e marcas de 

perfurador na margem esquerda.    

  

 

 

Datiloscrito com intervenções manuscritas. 6 

folhas. Localizado no Bloco 2, materializa a 

Versão 6. Apresenta o carimbo da Divisão de 

Censura das Diversões Públicas – D.P.F. 

(Departamento de Polícia Federal), 

acompanhado de assinatura ao centro, na 

margem superior direita. Pequenas manchas 

amareladas, decorrentes da ação do tempo, 

acham-se entre as folhas. Além disso, há marcas 

de perfuração na margem esquerda. Na margem 

superior esquerda, há ainda marcas e traços de 

ferrugem, decorrentes do uso de clipes. Do 

ponto de vista da dinâmica da escritura, acham-

se apenas correções pontuais, por sobreposição 

datiloscrita, motivadas pela troca de letras no 

processo de datilografia.  

 
Fonte: MATOS, 2014. 

 

Quando pensamos os outros testemunhos, entretanto, as diferenças na descrição são 

significativas e mudaram, como consequência da mudança em nossa forma de interpretar os 

movimentos genéticos. No primeiro contexto, observamos que havia, além do texto 

encaminhado para o Serviço de Censura, apenas dois testemunhos nos quais inserimos os outros 

dois que, neste contexto de agora, aparecem separados. Seja como for, o mais fundamental não 

é aqui buscar uma correção. O que se mostra como potência é exatamente essa possibilidade 



199 

de, sob a mesma assinatura, em diferentes momentos, termos nos apropriado de modo tão 

diferente das mesmas marcas materiais.   

 As descrições desta edição são mais detalhadas e, em alguns momentos, 

acompanhadas de notas, as quais não foram usadas, nem como estratégia, nem como discurso, 

nas descrições da dissertação. Isso se deve ao fato de precisarmos convencer a nós mesmos e 

ao leitor sobre o novo desenho apresentado para o processo de construção do texto e para as 

encenações da autora nesse processo.  

Na dissertação, o que chamamos de testemunho 1 foi descrito do seguinte modo:   

 

 Testemunho 1 

Consta de cinco folhas. Na primeira, há apenas uma parte da indicação cênica, 

dividindo o espaço gráfico, em boa parte, vazio, com a descrição da cena 

anterior. A folha posterior, com um espaço em branco, onde, em versão 

posterior, será colado o trecho do discurso de Pangloss, traz a continuação da 

indicação cênica iniciada. As folhas seguintes, com as marcas de um processo 

de reprodução xerográfica, continuam as réplicas da cena. Entre as folhas com 

o texto da cena, estão ainda outras folhas, vazias de escrita, tomadas por marca 

com a imagem de cactos na cor verde. (MATOS, 2011, p.116) 

 

Aqui, na tese, esse dito testemunho 1 é compreendido como testemunho 2, o qual é 

uma cópia com intervenções manuscritas de outro testemunho, aquele que, agora, chamamos 

de 1 e que, na dissertação, foi identificado como 2.  

Nesta edição, somamos mais uma folha ao testemunho e excluímos as folhas “vazias 

de escrita, tomadas por marca com a imagem de cactos na cor verde” (MATOS, 2011, p. 116), 

por considerarmos que elas não constituem ou definem movimentos genéticos. Descrevemos 

as folhas uma a uma, exatamente pela necessidade de justificar essa nova leitura, considerando 

que elas são cópias, que reproduzem alguns movimentos realizados em uma primeira versão 

aos quais se acrescentam outros movimentos manuscritos. Percebemos intervenções 

manuscritas, realizadas em caneta de tinta azul, às quais não tínhamos feito referência no 

primeiro momento e utilizamos os movimentos observados em cópia como critério para dividir 

as versões do testemunho que passamos a chamar de 1. Por fim, corrigimos que a fala à qual as 

citações foram incorporadas não é da personagem Pangloss, mas da personagem CHEFE.  

O testemunho 2, na dissertação, foi apresentado da seguinte maneira:  
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 Testemunho 2 

O segundo testemunho, cujas partes se dividem entre os papéis do envelope e 

da pasta, é aquele que apresenta maior quantidade de intervenções e de 

movimentos de reescrita. Os movimentos são marcados sobretudo pelo uso de 

caneta esferográfica em tinta azul, mas também se observam, em menor 

quantidade, em tinta preta. Trata-se do momento em que, efetivamente, nota-

se a escritura como trabalho e o escritor como leitor, que volta ao texto para 

ressignificá-lo. Muitas das intervenções manuscritas realizadas nesta etapa são 

incorporadas ao datiloscrito com o texto completo, encaminhado ao Serviço 

de Censura. (MATOS, 2011, p.116) 

 

A quantidade de movimentos genéticos dessa peça fez-nos procurar outras 

interpretações para aquilo que, em primeiro momento, foi proposto. Passamos a entender que 

esse testemunho, o qual, agora, chamado de 1, traz três versões, a 1, estado da cena em que o 

texto foi datilografado com algumas intervenções datiloscritas e outras manuscritas, a 4, 

produzida pela colagem das transcrições das citações que formam o discurso do CHEFE, e a 5, 

resultado das intervenções manuscritas que foram feitas em momento posterior àquele em que 

se formou a versão 1. Consideramos que as intervenções em caneta de tinta preta, já percebidas 

naquela primeira descrição, constituem o momento genético B da versão 5 e dividimos, a partir 

da comparação com o que, neste momento, chamamos de testemunho 2, as intervenções em 

caneta de tinta azul, entre a versão 1 e o momento genético A da versão 5. Além disso, 

reduzimos este testemunho apenas às folhas que foram localizadas na Pasta, conferindo ao 

material localizado no Envelope a condição de testemunho 3.  

Este testemunho 3, que é bastante diferente daquele 3 da dissertação, consta de apenas 

uma folha, a qual já descrevemos, justificando sua separação dos outros testemunhos pelo fato 

de, nela, localizarmos, na temporalidade proposta, o primeiro momento em que os limites da 

cena editada foram estabelecidos. 

O testemunho 4, que, na descrição da dissertação, tinha sido incorporado como um 

detalhe ao testemunho 1: “[a] folha posterior, com um espaço em branco, onde, em versão 

posterior, será colado o trecho do discurso de Pangloss” (MATOS, 2011, p. 116), assumiu 

autonomia nesta nova proposta, por duas razões: i) o fato de não estar materialmente 

identificado com qualquer outro testemunho; ii) sua produtividade para a percepção ou 

atribuição de sentido ao modo como estamos lendo a relação entre subjetividade e escrita. No 

contexto desta edição, descrevemos mais detalhadamente as condições materiais do suporte, 

em função do profundo interesse que temos pelo respectivo documento.  

 Como se vê, na descrição que ora fazemos, a qual traz alguns pontos que diferem 

daquela primeira, apresentamos nova feição do autor e estabelecemos novas relações entre 
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subjetividade e escrita. As primeiras descrições produziram um desenho relativamente simples 

de autoria: cada testemunho geraria uma versão equivalente, dividida em alguns momentos 

genéticos, que culminariam em um texto passado a limpo, encaminhado para a Divisão de 

Censura de Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal, conforme observamos no 

quadro que, naquele momento, estabelecemos, para sintetizar as descrições feitas e os 

movimentos observados:  

Quadro 11 – História do processo de construção da Cena IV (Versão da Dissertação) 

CENA IV, ATO 1 

 

 

 

 

 

Testemunho 

1 

(Misto) 

 

 

 

 

 

Versão 1 

Momento genético A: Escritura datiloscrita da cena 

Momento genético B: Campanhas de revisão gramatical, 

caneta de tinta azul: 

 B1: Acréscimo de sinais de pontuação; 

 B2: Correção em separação silábica; 

 B3: Acréscimo de acentos gráficos;  

 B4: Correções ortográficas. 

Momento genético C: Acréscimo da indicação, tinta azul, 

O comentário é de Voltaire 

Momento genético D: Acréscimo, tinta preta, de ponto de 

interrogação na indicação O comentário é de Voltaire 

Testemunho 

2 

(Misto) 

Versão 2 Momento genético A: Transcrição das citações de 

Maquiavel e da Revista Veja, posteriormente 

incorporadas ao discurso do chefe. 

Momento genético B: Colagem das transcrições  

Momento genético C: Campanhas de revisão gramatical, 

caneta de tinta azul: 

 B1: Acréscimo de sinais de pontuação; 

 B2: Correção em separação silábica; 

 B3: Acréscimo de acentos gráficos;  

 B4: Correções ortográficas. 

Momento genético D: Acréscimo, tinta azul, da 

numeração de folhas. 

Momento genético E: Campanha de reescritura, 

substituição das formas de segunda pessoa de singular 

pelas formas de terceira. 

Testemunho 

C 

(Datiloscrito) 

Versão 3 

(Manuscrito 

passado a limpo) 

Momento genético A: Reescritura datiloscrita da Versão 

2, conforme momentos genéticos A,B.C,D e E. 

FONTE: MATOS, 2011. 
 

 A autora que montamos neste outro exercício apresenta-se mais atuante, em um 

processo menos linear que aquele primeiro. A construção da cena, como a apresentamos, 

permite-nos sintetizar o desenho dessa autoria, a partir dos seguintes pontos:  

a. Os dois primeiros testemunhos, se não foram datilografados pela própria Cleise Mendes, 

foram feitos em sua presença, uma vez que, neles, as intervenções datiloscritas no curso 

da escrita nos remetem a movimentos autorais, a partir dos movimentos genéticos 
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observados. Isso não acontece, entretanto, no testemunho 5, no qual está a versão 6, 

visto que ali, quando há movimentos, eles são muito imediatos e não configuram traço 

de autoria, porque poderiam ter sido realizados por qualquer copista. 

b. Cleise Mendes é uma inquieta escritora, que, nos movimentos manuscritos, mostra-se 

na tensão de alterações propostas, em alguns casos consideradas, em outros dispensadas.  

c. Do ponto de vista da revisão gramatical, é rigorosa, pois volta ao texto datiloscrito para, 

em caneta de tinta azul e preta – em diferentes momentos, portanto – aproximar seu 

texto da norma padrão escrita da língua portuguesa. Além disso, ela empreende, em 

certos momentos, uma significativa alteração de pessoas gramaticais que aproximou o 

texto do registro informal. Sua preocupação com a norma gramatical é tão evidente que 

a mesma palavra é corrigida por mais de uma vez, em certos momentos como 

instrumentos de escrita diferentes.  

d. O cuidado com a heterogeneidade discursiva é também muito marcado. Cleise Mendes 

é bastante rigorosa na transcrição e na atribuição de responsabilidade autoral. Isso se 

observa no movimento de transcrever, recortar e colar observado no processo de 

construção da fala do CHEFE e do acréscimo de “O comentário é de Voltaire”, em um 

dos testemunhos da cena.  

 

Assim, insistimos em que a descrição é a possibilidade de a subjetividade do editor, 

mesmo recalcada da pretensa objetividade da atividade, marcar-se no trabalho no sentido de 

fazer o leitor ver aquilo que ele viu ou quis ver, condenando ao silêncio as marcas que não 

interessam ou não corroboram, em algum sentido, a leitura que, sob o disfarce da objetividade, 

quer se apresentar.  

 

 

5.6.2 Diferentes transcrições 

 

 

 Está claro que a mais fundamental motivação para as diferenças observadas entre as 

duas edições está na diferente interpretação que, em diferentes momentos, fizemos dos mesmos 

movimentos de escritura. Isso implica reconhecer que, conforme, tantas vezes repetimos, não 

há fundo metafísico, anterior para o texto e que o agente dos movimentos, neste tempo 

deslocado de apropriação, é uma invenção nossa, na medida em que, no contexto de nossa 
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leitura, o que há no dossiê genético de uma obra literária são apenas ações, às quais atribuímos 

sentido.  

 Como inventamos outras feições do autor nessa nova apropriação e percebemos 

relações diversas daquelas primeiras entre subjetividade e escrita, fez-se necessário 

apresentarmos as ações do manuscrito de forma também diversa daquela primeira. Voltamos a 

rasurar a pretensa objetividade das etapas do método filológico, desta feita, aplicado à feitura 

da edição genética. Se mudamos a relação entre os testemunhos, mudamos também, como se 

viu, o modo de descrevê-los e mudamos ainda a forma de fazer sua transcrição, que, do mesmo 

modo que a descrição, tem marcas materiais que não mudam, mas é marcada também pelo 

modo como nosso interesse subjetivo que apropria dos movimentos que vai descrever.  

 Além da evidente possibilidade de diferentes sujeitos fazerem diferentes leituras do 

mesmo fenômeno, há ainda, como podemos ver, a possibilidade de um mesmo sujeito, 

deslocado, ler sua mesma construção de forma diversa. Em nossa construção, não colocaremos, 

no entanto, essa perspectiva, mas veremos as razões pelas quais escolhemos, nos diferentes 

momentos, diferentes formas de apresentar os resultados construídos.  

 Na edição da dissertação, as transcrições dos três testemunhos foram apresentadas com 

o suporte do papel na orientação retrato. Em função disso, as falas das personagens não foram 

transcritas em obediência linha a linha, optamos por separar cada fala de personagem em uma 

célula, sem nos preocupamos com o rigor na quebra de linhas. No contexto dessa outra edição, 

no entanto, optamos por mudar a orientação da página de retrato para paisagem, no intuito de 

que todas as transcrições obedecessem estritamente a distribuição linha a linha dos originais. 

Essa mudança não se deve a fins meramente estéticos ou metodológicos, mas a uma necessidade 

que se impôs pela nova postura que assumimos frente aos manuscritos. 

 A hipótese de que o testemunho 2 é uma cópia do testemunho 1, precisaria ser, 

materialmente, visualizada. Desse modo, entendemos que a transcrição linha a linha seria um 

produtivo elemento de comparação e posterior comprovação do que formulamos. Estamos, 

assim, mais uma vez, diante de motivações subjetivas para o modo de apresentação de 

elementos, os quais, em teoria, não dependeriam de qualquer motivação dessa natureza. 

Insistimos, nesse sentido, em que o filólogo monta, conforme as escolhas de seu querer, 

evidentemente sustentado em formulações teóricas e estratégias metodológicas, uma presença 

do sujeito autor que, em alguma medida, lhe seja conveniente.  
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5.6.3 Comentários gerais (e diferentes) sobre o processo de construção da cena 

 

 

 A construção de quadros que sintetizam a interpretação feita pelo editor para os 

documentos em estudo constitui nossa proposta e opção metodológica. Já trouxemos, em 

momentos anteriores, a síntese feita no momento da dissertação (Quadro 11) e a que montamos 

para resumir a interpretação que trazemos neste momento de tese (Quadro 10).  

 É evidente que as diferentes interpretações produziram quadros diferentes. Na 

dissertação, como já dissemos, tínhamos 3 testemunhos e 3 versões; agora, são 5 testemunhos, 

que produzem 6 versões. Além disso, a percepção dos momentos genéticos muda de um quadro 

para o outro. Dentre as principais divergências na interpretação desses momentos, podemos 

destacar: i) a inclusão, nesta edição, do espaço em branco para a colagem das citações, que não 

figurava na primeira proposta; ii) a percepção de que o acréscimo “O comentário é de Voltarie” 

não foi manuscrito em azul (dissertação), mas é uma cópia (tese); iii) a revisão da percepção de 

que o manuscrito passado a limpo foi feita conforme os momentos genéticos anteriores, além 

de todas as outras diferenças que, ao longo dessa argumentação já evidenciamos. Para que essas 

diferenças sejam vistas em sua totalidade, trouxemos os dois quadros novamente, colocados, 

desta feita, um ao lado do outro, para que se permita a comparação. Observemos:  
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História do processo de criação da cena IV (Tese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test. 1 

(Misto) 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 1 

Momento Genético A: Datilografia do texto, com espaço em 

branco para posterior colagem da transcrição das citações.  

Momento Genético B: Correções em curso por sobreposição 

datiloscrita  

Momento Genético C: Intervenções manuscritas, tinta azul, no 

texto datilografado: 

 C1: Acréscimo de número de páginas 

 C2: Substituição de descrição cênica 

 C3: Acréscimo de comentário 

 C4: Revisão gramatical 

 

Versão 4 

Momento genético A: Versão 1 

Momento genético B: Colagem da transcrição das citações 

(Testemunho 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 5 

Momento Genético A: Intervenções manuscritas acrescentadas 

àquelas dos Momentos Genéticos B e C, da Versão 1, caneta de 

tinta azul:  

 A1: Supressão de passagens 

 A2: Substituição de palavras 

 A3: Revisão gramatical 

Momento Genético B: Intervenções manuscritas acrescentadas 

àquelas dos Momentos Genéticos B e C, da Versão 1, caneta de 

tinta preta:   

 A1: Acréscimo do número da cena 

 A2: Acréscimo do número de folha (IV) 

 A3: Supressão do comentário acrescentado na V.1 

 A4: Revisão gramatical 

     Test 2 

(Misto) 

Versão 2 Momento genético A: Cópia da Versão 1 

Momento genético B: Revisão gramatical.  

 

      Test. 3 

(Misto) 

 

 

Versão 3 

Momento Genético A: Datilografia do texto 

Momento Genético B: Acréscimo manuscrito, caneta de tinta 

azul, do número da página VIII.  

Momento Genético C: Divisão e indicação manuscrita, caneta de 

tinta preta, do número das cenas.  

Test. 4 

(Datiloscrito) 

A.P.  Momento genético A: Transcrição datiloscrita das citações 

coladas à Versão 1 

Test.  5 

(Datiloscrito) 

Versão 6 Momento genético A: Datilografia do texto 

Momento genético B: Correções em curso por sobreposição 

                                                 
57 A diminuição do tamanho da fonte e abreviação de algumas palavras do Quadro 10 se devem 

à necessidade de fazer os quadros caberem na mesma página. 

História do processo de construção da Cena IV (Dissertação)57 

 

 

 

 

 

Testemunho 1 

(Misto) 

 

 

 

 

 

Versão 1 

Momento genético A: Escritura datiloscrita da 

cena 

Momento genético B: Campanhas de revisão 

gramatical, caneta de tinta azul: 

 B1: Acréscimo de sinais de 

pontuação; 

 B2: Correção em separação silábica; 

 B3: Acréscimo de acentos gráficos;  

 B4: Correções ortográficas. 

Momento genético C: Acréscimo da indicação, 

tinta azul, O comentário é de Voltaire 

Momento genético D: Acréscimo, tinta preta, de 

ponto de interrogação na indicação O comentário 

é de Voltaire 

Testemunho 

2 

(Misto) 

Versão 2 Momento genético A: Transcrição das citações de 

Maquiavel e da Revista Veja, posteriormente 

incorporadas ao discurso do chefe. 

Momento genético B: Colagem das transcrições  

Momento genético C: Campanhas de revisão 

gramatical, caneta de tinta azul: 

 B1: Acréscimo de sinais de 

pontuação; 

 B2: Correção em separação silábica; 

 B3: Acréscimo de acentos gráficos;  

 B4: Correções ortográficas. 

Momento genético D: Acréscimo, tinta azul, da 

numeração de folhas. 

Momento genético E: Campanha de reescritura, 

substituição das formas de segunda pessoa de 

singular pelas formas de terceira. 

Testemunho C 

(Datiloscrito) 

Versão 3 

(Manuscrito 

passado a 

limpo) 

Momento genético A: Reescritura datiloscrita da 

Versão 2, conforme momentos genéticos A, B, C, 

D e E.  
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5.6.4 (Auto)crítica filológica 

 

 

 A neutralidade do filólogo, aquele que se coloca nas brechas das histórias dos textos 

para lhe restituir o que quer que seja, não encontra lugar neste exercício que acabamos de 

realizar. A partir do confronto entre os dois quadros, feitos em separado, em diferentes tempos 

e momentos, podemos considerar que, mesmo as etapas mais pretensamente objetivas, a 

descrição e transcrição, por exemplo, estão atravessadas por aquilo que o editor de textos quer 

mostrar. Isso nos serve para retomar aquilo que propusemos em duas seções anteriores deste 

trabalho quando consideramos que os manuscritos autógrafos podem ser pensados como uma 

rasura na lógica da presença com a qual certa forma de fazer Filologia sempre esteve 

comprometida, levando-nos à revisão da categoria de autor e às implicações dessa revisão nas 

relações que estabelecemos entre subjetividade e escrita. 

 Se pudemos fazer duas edições tão diferentes, mas, ao mesmo tempo, tão relativamente 

coerentes, é porque essas edições não nasceram – nem podem nascer – de qualquer motivação 

interior, exata que deva ser recuperada. Não há segredos nos manuscritos, os quais, 

criptografados, só poderiam ser traduzidos pela genialidade do leitor especialista, que estaria 

(pré-)destinado a reconhecer aquilo que um autor escondeu. Se o preço da morte do autor é 

pago com o nascimento do leitor (BARTHES, 2004 [1968], p. 63) e se compreendemos essa 

morte como a morte de toda necessidade de reconhecer o sentido de um texto exclusivamente 

pela via da presença daquele que o escreveu, precisamos então dizer que o crítico textual deve 

deixar de se esconder em nome da tarefa de reconstituir e, assumindo sua potência de leitor, 

participar dos processos de revisão de toda lógica metafisica que, desde a Antiga Grécia, dão 

sentido a apropriação filológica dos textos literários.  

 A Filologia, nesse sentido, pode ser participante e, em certa medida, protagonista de 

toda a revisão e abalo no platonismo, o qual instaurou a voz interior como condição de verdade 

do texto. E o estudo dos manuscritos, pela via da apropriação da Crítica Genética, é o contexto 

privilegiado para fazer rever o autor e sua condição de centro para o qual se precisa voltar para 

que se reconheçam sentidos.  

 Essa condição especial do filólogo que se vale da Crítica Genética nos parece ser 

possível pelo fato de ele, ao trabalhar com manuscritos autógrafos, estar diante de documentos 

autorais, aos quais não precisa impor qualquer investigação sobre autenticidade, filiação, valor 

de verdade. Se tudo é autoral e corresponde às vontades reconstituíveis – se for o interesse – 

daquele que escreveu o texto, o filólogo pode voltar sua atenção apenas para os agenciamentos, 
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para as tensões, para o indecidível e, como no exercício que ensaiamos, colocar-se na posição 

de leitor para fazer nascer o texto, que é produto de sua ação interpretativa.  

 E, se, como queremos, a autoria é também uma atribuição do crítico, o autor será 

sempre tantos quantas forem as apropriações feitas e as edições propostas. Desse jogo virtual, 

monitorado pelos princípios teóricos e metodológicos da tensão entre a Crítica Textual e a 

Crítica Genética, nascem tantas apropriações e propostas, as quais, a partir das edições, 

inventam configuração da autoria dos manuscritos autógrafos. Nesse sentido, além de todas as 

encenações reconhecidamente atribuídas à atuação de Cleise Furtado Mendes, podemos somar 

também essas nossas possibilidades de ler, que se instauram entre aquilo que ela efetivamente 

mostra em seu fazer e aquilo que nós desejamos enxergar e, em sequência, também mostrar.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Feita essa travessia, insistimos em que a prática editorial seja pensada como um ato 

crítico, interpretativo, sob da perspectiva da teoria social da edição, que, conforme Isabel 

Lourenço (2009, p. 181),  

 
[p]ara além de valorizar o papel do leitor, [...] valoriza a materialidade dos 

textos no seu processo de produção e circulação, encarando a superfície da 

página, a organização do espaço, o alinhamento, a utilização de negrito e de 

itálico, a fonte e o estilo da letra como elementos textuais significativos.  

 

 Ocupando o lugar de leitor e voltando seu olhar para as marcas materiais da trama da 

escritura, o editor constrói um autor para o texto, sob a compreensão de que autoria é uma 

função que se atribui ao discurso. Essa função é pensada, como a define Foucault (2013 [1969], 

p. 278), como “uma característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de 

certos discursos no interior de uma sociedade”. Desse modo, a partir das atitudes críticas que 

assumimos neste caminho de pesquisa: a interpretação do dossiê;  a descrição de peças;  a 

eleição de uma de suas partes, para constituição de um prototexto; a descrição de cada folha 

desse prototexto;  a transcrição linha a linha;  a construção de quadro-síntese;  o confronto entre 

os exercícios críticos realizados e a apresentação comparada entre os resultados de pesquisa em 

seus dois momentos, aquele da dissertação e este da tese, entendemos que foi possível montar 

uma autoria para os manuscritos estudados.  

 Essa autoria que montamos é uma atribuição ao nome próprio Cleise Furtado Mendes. 

No dizer de Michel Foucault (2013 [1969], p. 277), um nome de autor não é mero elemento do 

discurso. Esse nome assegura uma “função classificatória”, uma vez que “permite reagrupar 

um certo número de textos, delimitá-los, deles excluir alguns, opô-los a outros”. Operamos, 

portanto, dentro de um limite, aquele já imposto pelo nome que figura no Certificado de 

Censura do texto e se garante pelo fato de Cleise Mendes, nome e pessoa, ter arquivado os 

manuscritos, cedido para trabalho e confirmado que esses documentos eram seus. Uma vez que 

os documentos já estão circunscritos a um nome, o que consideramos “atribuição” de autoria é 

a produção de uma interpretação para os modos a partir dos quais, ainda conforme Foucault 

(2013 [1969], p. 283), os “egos” desse nome de dispersam no dossiê, nas várias “posições-

sujeito” que podemos fazê-lo ocupar.  

A partir do olhar sobre esses “egos”, entendemos que tal função não se exerce do 

mesmo modo em todos os discursos e que o fazer de um mesmo nome de autor não se mostra 
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de modo idêntico nos bastidores da construção de um mesmo objeto textual. Voltamos, assim, 

a Foucault (2013 [1969], p. 280), passa assinalar que 

 
[o] que no indivíduo é designado como autor (ou o que faz dele um autor) é 

apenas a projeção, em termos sempre ou menos psicologizantes, do tratamento 

que se dá aos textos, das apropriações que se operam, dos traços que se 

estabelecem como pertinentes, das continuidades que se admitem ou das 

exclusões que se praticam. 

  

 Com base no pensamento foucaultiano, consideramos que a edição produz, então, uma 

projeção de autor, que, nascendo do tratamento dado à materialidade dos textos, muda se 

mudarem as apropriações, os traços estabelecidos, as continuidades, enfim, a lógica 

interpretativa que direciona o fazer editorial. Nas descrições dos dossiês e edições que fizemos, 

o mesmo nome de autor foi encenado de diferentes modos, de forma que, a partir leitura dessas 

descrições e edições, em suas simetrias e assimetrias, podemos projetar Cleise Mendes do 

seguinte modo: 

Ela é dramaturga que atua também como encenadora, quando anota em bilhetes, folhas 

de caderno universitário, impressões sobre a representação do espetáculo e, com base nelas, 

volta a seu texto para fazer intervenções. A letra que escreve “10. P. 21 Mudar Espanha para 

Buenos Aires”, na mesma folha em que anota “Falar com Deo[lindo Checcucci]58” e “1. Bião59 

– cortar o ‘bom filósofo’ p. 7” (cf. Quadro 6), risca, em certos momentos, Espanha para 

substituir por Buenos Aires e, em outros, faz o inverso. Além disso, seu fazer é ainda marcado 

por movimentos de substituição da perspectiva da palavra pela perspectiva do corpo. Isso 

aconteceu no movimento de construção da primeira cena, editada na dissertação e retomada, de 

modo mais sintético, na tese, na qual o texto, antes iniciado por voz que apresentava e descrevia 

a personagem Cândido, depois da reescrita, passou a trazer um quadro de ações.  

Cleise Mendes mostra-se também como uma criteriosa revisora gramatical. Ela tende 

a aproximar o texto de um registro informal, a partir do produtivo movimento que observamos 

de substituição da segunda pessoa gramatical (Tu/Vós) pela de terceira (Ele/Ela/Você) e 

trabalho em acréscimos de vírgulas e outros sinais de pontuação, inclusão de acentos, correções 

na grafia das palavras etc.  

Além disso, ainda se apresenta como uma autora que reflete sobre seu fazer, no 

exercício de propor leituras para o texto que constrói e justificativas para as alterações 

produzidas na adaptação. Sobre seu Cândido, afirma: “é a representação, numa personagem, 

                                                 
58 Diretor do espetáculo. 
59 Armindo Bião, autor que encenou a personagem Cândido.  
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desta parte de nós/ que sempre crê, que sempre aposta num final feliz” (MENDES, [198-]), 

defendendo que “[a]s modificações introduzidas na adaptação são uma imposição óbvia/ da 

leitura do texto, hoje”. (MENDES, [198-]).  

Sua escrita é marcada também pelo cuidado que tem com a apropriação de discursos 

de outros. Além da intervenção “O comentário é de Voltaire”, que observamos no testemunho 

2, relacionada à fala “[a]s vontades são livres. Nem uma coisa nem outra pretendo”, destacamos 

o processo de construção do discurso do CHEFE, o qual, como já repetimos, marcou-se pela 

transcrição das citações de Maquiavel e da revista Veja em uma folha separada, recorte e 

posterior colagem dessa transcrição a um espaço que, em branco, foi anteriormente reservado 

a esse fim60.  

Essa atribuição/desenho de autoria nos devolve, então, para a discussão relacionada à 

questão da subjetividade. Montando outro autor, montamos também outras relações entre 

subjetividade e escrita, compreendendo que nossa interpretação, que motiva nossas escolhas, 

faz nascer sujeitos diferentes das mesmas ações, uma vez que os sentidos não se acham colados 

aos movimentos feitos, mas se constroem nas diferentes e posteriores apropriações que 

fazemos. É evidente que existe um núcleo estável, físico, que não muda: as intervenções 

manuscritas não trocam de cor, os signos do espaço gráfico não saem do lugar, as rasuras não 

são magicamente revistas. Mas, no processo de edição, o modo como tudo isso apresenta nasce 

das escolhas que o editor faz, que produzem modos de ler a atuação subjetiva do autor nos 

manuscritos em análise. 

Assim, a leitura crítica do objeto literário produz a edição que o filólogo apresenta. 

Ele, o filólogo, e sua edição, quando assumem a potência subjetiva do seu fazer, colocam a 

Crítica Textual no contexto dos discursos que nos permitem ler as questões que interessam ao 

fazer literário, estreitando ainda mais os laços entre a Filologia, a Crítica Genética/de Processo 

e os estudos que cruzam literatura e cultura, em contexto de desconstrução.  

 

 

 

 

 

                                                 
60Essas linhas de força foram percebidas de modo muito semelhantes nas edições da dissertação e da 

tese. O que difere, de modo significativo, esses dois trabalhos é o modo como a temporalidade e a 

dinâmica dos movimentos foram percebidas.  
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