
A TRADIÇÃO MANUSCRITA DA REGULA BENEDICTI EM PORTUGAL: UM 
MANUSCRITO SINGULAR 

 
Joana Serafim (Centro de Linguística da Universidade de Lisboa) 

 
Palavras-chave: Regra de São Bento; tradição manuscrita; Portugal 
 
Resumo: 
A Biblioteca Pública de Évora conserva dois manuscritos com o texto latino da Regra de São 
Bento (Cód. CXXIV / 2-13d e Cód. CXXIV / 2-14d, aos quais atribuímos as siglas E e F, 
respetivamente). O cotejo do texto da Regra do manuscrito F revela, no entanto, variantes 
divergentes relativamente aos restantes manuscritos. O objetivo desta comunicação é, pois, 
apresentar as características deste manuscrito e refletir sobre os problemas que a sua integração 
na tradição manuscrita portuguesa coloca. A Regra de São Bento é um dos mais influentes 
textos da literatura religiosa medieval, tendo circulado desde muito cedo em toda a Europa. A 
sua importância para a história e cultura portuguesas, e particularmente para a história religiosa 
de Portugal, encontra-se demonstrada em algumas obras dedicadas ao assunto (e.g. Linage 
Conde 1989; Mattoso 1997; Mattoso 2002; Nascimento 1988). Além do interesse histórico e 
cultural, o texto da Regula Benedicti constitui igualmente uma importante fonte de 
conhecimento sobre a evolução da língua portuguesa, uma vez que, sendo um texto normativo 
com várias traduções e cópias de épocas distintas, permite observar a evolução da língua (Castro 
2006; Castro 2012). Por este motivo, a tradição manuscrita da Regula Benedicti em Portugal 
tem sido objeto de estudo, no que respeita quer ao texto latino, quer ao texto em português, e 
ainda no que concerne à relação de dependência entre as versões latinas e as traduções em 
português (Castro 2015). Trata-se, de facto, de uma tradição bastante complexa, que deve ainda 
ser enquadrada na família europeia (Schmitz 1987; de Vogüé e Jean Neufville 1982). Ao nível 
da metodologia, após uma contextualização acerca do acervo da Biblioteca Pública Municipal 
de Évora, é feita uma breve descrição codicológica do manuscrito F e uma análise dos 
elementos extratextuais, que contribuem para a reconstituição — pelo menos em parte — da 
sua história (características de produção, possuidor, destinatário, etc.); finalmente, dedicamo-
nos à fase do cotejo deste texto a par com o dos restantes manuscritos da tradição portuguesa e 
à análise das variantes significativas. A colação entre as variantes (convergentes e divergentes) 
deste manuscrito e as dos restantes testemunhos do texto latino da Regra de São Bento permite 
estabelecer as relações de dependência deste texto na família dos manuscritos portugueses.  
Em relação aos resultados, a análise revela que o texto do manuscrito F apresenta características 
físicas muito diferentes dos demais, apontando para um manuscrito elaborado com um objetivo 
específico. Por outro lado, o estudo das variantes mostra não haver uma correspondência 
evidente entre este texto e os demais que integram a família portuguesa. Em conclusão, os 
elementos textuais indicam que este manuscrito não deverá pertencer à tradição portuguesa da 
Regula Benedicti. Além disso, considerando o espaço temporal em que este manuscrito terá 
sido produzido, será necessário considerar, além da tradição manuscrita, as versões impressas 
que no século XVI já circulavam por toda a Europa, o que poderá revelar-se decisivo na 
definição da tradição textual deste manuscrito. Por outro lado, perceber como este manuscrito 
chegou à Biblioteca Pública de Évora seria igualmente um elemento importante para a 
integração deste testemunho na família europeia.  
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Resumo: 
O objeto de estudo deste trabalho é o códice alcobacense 221, manuscrito medieval contendo a 
tradução portuguesa da obra Espelho da Cruz, atualmente preservado na Biblioteca Nacional 
de Portugal, em Lisboa. A obra consiste em um tratado ascético em cinquenta capítulos e seu 
conteúdo se baseia na Paixão de Cristo e nos Quatro Evangelhos (João, Marcos, Mateus e 
Lucas), com passagens que ressaltam a figura de Jesus como exemplo a ser seguido pelos fiéis. 
Produzida originalmente em italiano pelo frade dominicano Domenico Cavalca na Itália do 
século XIV, a obra foi traduzida para diversas línguas românicas, como o português, o espanhol 
e o catalão. Além de estar registrada no cód. alc. 221, a tradução portuguesa encontra-se 
também presente em outro testemunho: o cód. alc. 89, igualmente pertencente à Biblioteca 
Nacional de Portugal. Partindo da edição do Espelho da Cruz do cód. alc. 221 empreendida por 
Santos (2019), Cambraia e Santos (2019) apontaram a existência de multilinguismo nessa 
versão da obra, com a presença de padrões linguísticos do português, do espanhol e do catalão. 
No presente trabalho analisaram-se os fatos linguísticos próprios do espanhol e do catalão 
presentes no referido testemunho e testou-se a hipótese de que a tradução portuguesa advém da 
catalã e não da espanhola. Esta análise consistiu em um levantamento das modificações feitas 
pelo copista no cód. alc. 221, com vistas a apagar os padrões linguísticos não portugueses, e 
essas modificações compreendiam: (a) inserção de letras ou vocábulos na entrelinha; e (b) 
cancelamento de vocábulo ou de trecho. Cada uma das modificações foi classificada segundo 
as seguintes possibilidades de modificação: (i) do espanhol para o português; (ii) do catalão 
para o português. Esta análise permitiu verificar o estrato linguístico estrangeiro original mais 
frequente e identificar qual deles exerceu maior influência no processo de tradução para o 
português. Foram considerados para esta análise os primeiros 144 fólios (de um total de 286) 
do cód. alc. 221. O levantamento resultou em uma lista de 240 inserções e 138 cancelamentos. 
Esta análise linguística foi alicerçada em descrições linguísticas do português, do espanhol e do 
catalão em uma perspectiva comparativa, tais como Entwistle (1973), Lausberg (1974), Lleal 
(1990) e Harris e Vincent (1990), bem como em uma perspectiva monolíngue, tais como Mattos 
e Silva (2006) Lloyd (1993) e Duarte i Montserrat e Alsina i Keith (1984-1986).  
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Resumo:  
A Filologia desde o seu surgimento, no terceiro século a.C., na Antiguidade grega, ocupa-se da 
recolha, da organização e do estabelecimento de textos, salvaguardando-os “[...] não só do 
olvido como também das alterações, mutilações e adições que o uso popular ou o desleixo dos 
copistas neles introduzem necessariamente” (AUERBACH, 1972, p. 11). Isso porque, para a 
Filologia, “o texto é o testemunho de um povo, de uma época, de um autor etc., e deverá ser 
reconstituído em sua forma genuína para que sirva de fonte segura para estudos vários” 
(SANTOS, 2006, p. 38).  
A inventariação, a publicação e o estudo dos textos “são um ato de preservação do patrimônio 
literário, linguístico e escritural de determinada comunidade” (SANTOS, 2012, p. 20), devendo 
ser obrigação de todos que militam com o texto e/ou com acervos documentais (arquivistas, 
historiadores e, particularmente, filólogos), contribuindo para perpetuar a memória cultural, 
histórica, literária e linguística de um povo.  
É nesse cenário de preservação da memória, da história por meio dos registros de épocas 
pretéritas que se insere esta pesquisa, cujo objetivo principal é oferecer, por meio de uma edição 
conservadora, os textos que compõem dois volumes manuscritos sob guarda do Arquivo 
Público do Estado da Bahia, o Manuscrito 604, que registra dossiês sobre a Irmandade, 
Conventos, Igrejas e Pessoal eclesiástico, além de alvarás da Santa Casa de Misericórdia, 
datados de 1498 a 1684; e o Manuscrito 604-1, que apresenta os privilégios concedidos a Santa 
Casa de Misericórdia de Lisboa e da Bahia pelos reis de Portugal no período compreendido 
entre 1638 e 1817.  
Tais corpora compõem uma pesquisa maior em nível de doutoramento, intitulada Documento, 
história e memória: edição conservadora dos Manuscritos 604 e 604-1 da Santa Casa de 
Misericórdia de Portugal e da Bahia, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Língua 
e Cultura (PPGLinC) do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, com 
financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).  
Ao oferecer uma edição, é imprescindível considerar o objetivo final do editor. Para tanto, o 
editor pode recorrer a vários tipos de edição. Contudo, a edição conservadora é a que mais se 
assemelha, em fidelidade, ao documento. Nela, o editor transcreve página a página do 
documento, linha a linha, palavra por palavra, mantendo, dessa forma, as características da 
escrita do manuscrito, conforme Massini-Cagliari, 2007. Partindo desses pressupostos, foi 
escolhida a edição semidiplomática, em que se respeita a disposição gráfica do texto na página, 
conserva-se a grafia original do texto, desenvolvem-se as abreviaturas, respeitam-se as 
separações e/ou ligações de vocábulos, e destacam-se as alterações no texto com o auxílio de 
alguns operadores que são previamente indicados nos critérios de edição. 
Para a realização da pesquisa, foi necessário adotar alguns caminhos metodológicos: pesquisas 
bibliográfica e documental, digitalização dos Manuscritos 604 e 604-1 e organização dos 
arquivos de imagens dos facsímiles, análises paleográficas e diplomáticas e edição a partir de 
critérios filológicos. Como resultados alcançados, têm-se o cumprimento de parte das etapas 
supracitadas, restando ainda a apresentação da edição conservadora dos Manuscritos 604 e 604-
1. 



A formação do pensamento de um povo, de uma cultura, de uma história, além, é claro, de 
informações sobre a evolução de sua língua, encontra-se nos registros de tempos idos (LOSE, 
2010). Os registros contidos nos Manuscritos 604 e 604-1 podem contribuir para, além de 
estudos de língua, a (re)constituição da memória e da história ao trazer informações relevantes 
sobre as Santas Casas de Misericórdia, em território brasileiro e baiano no período colonial, 
permitindo analisar a atuação de uma Instituição leiga, com princípios cristãos, na vida dos 
mais necessitados da sociedade brasileira e baiana nesse período, instituição essa que se faz 
presente até os dias atuais. 
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