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Resumo:  

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da elaboração de (re)edições filológicas 
das obras “O Elemento Negro” e “A Língua Nacional” de João Ribeiro, realizadas no projeto 
de pesquisa intitulado “Revisitando o Passado: Edição Filológica de Textos Manuscritos e 
Impressos de Escritores Sergipanos” (PIBIC/UFS – 2019-2021). Inicialmente, a fim de situar a 
produção intelectual desse autor no contexto em que esteve inserida, além de levar em 
consideração a função adjetiva da Filologia, que visa a inclusão de dados extra-textuais, como 
questões de autoria e de sua transmissão (Spina 1977), fez-se o levantamento das informações 
biobibliográficas de João Ribeiro, concentrando-se em aspectos de sua vida profissional e 
intelectual no campo das Letras e das Ciências Humanas, em razão de sua importância para a 
divulgação científica no Brasil. Em seguida, a reedição de “O Elemento Negro” partiu da 
recensão das duas edições existentes dessa obra, datadas de 1936 e 1939. Trata-se de uma 
coletânea de estudos publicados em livros e em jornais e periódicos, entre os anos de 1888 e 
1927, reunidos e organizados em um único volume por seu filho, Joaquim Ribeiro. Essa 
antologia disserta a respeito da influência dos povos de nações africanas na história, no folclore 
e na língua do Brasil. Os textos foram cotejados e apresentaram total semelhança entre si. Por 
esse motivo, foi realizada uma edição interpretativa da obra, atualizando-se a ortografia 
conforme o Acordo Ortográfico de 1990, além da inserção de notas explicativas no aparato 
crítico, elucidando trechos de difícil compreensão, assinalando as referências citadas por João 
Ribeiro, traduzindo trechos de língua estrangeira e indicando as emendas feitas pelo editor. A 
reedição de “A Língua Nacional”, por sua vez, ainda está em processamento, portanto, os 
resultados apresentados são parciais. Até o presente momento, foi feita a recensão das edições 
existentes dessa obra, seguindo-se seu cotejo. A primeira edição, lançada pela Editora Monteiro 
Lobato & Cia, é datada de 1921; já a segunda, lançada pela Editora Nacional, é datada de 1933; 
outra edição, lançada pela Editora Vozes, é datada de 1979; há também uma versão digital 
disponibilizada pela Biblioteca Virtual das Ciências da Linguagem no Brasil, da Unicamp, cuja 
referência indica que o texto seja relativo ao da segunda edição. O cotejo das obras, no entanto, 
revelou que a base textual para essa versão digital é a da primeira edição. Além disso, entre elas 
há variantes de ordem ortográfica, bem como de reelaboração textual. Ao final da 
sistematização das variantes, pretende-se estabelecer o texto base para sua transcrição, propor 
emendas e inserir notas, preparando-o, assim, para uma edição interpretativa. Para que se 
procedam às análises dos corpora do projeto, foram mobilizados os procedimentos operatórios 
da Crítica Textual de recensão, cotejo, estemática e emenda, como propõem Spina (1977), 
Cambraia (2005) e Spaggiari e Perugi (2004), bem como as características de cada tipo de 
edição (fac-similar, interpretativa, semidiplomática etc.), a fim de fundamentar a escolha de 
qual delas realizar. Além disso, levou-se em consideração as discussões propostas por Ferreira 
(2016) em relação ao trabalho de curadoria da produção textual de um autor, realizada pelo 
filólogo, com a finalidade de revitalizá-la e dar condições de acesso a qualquer leitor, seja 
quanto ao material físico, seja quanto ao conteúdo nele fixado. 
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O objetivo deste trabalho é apresentar a versão inicial dos estudos de caráter transcendentais 

e críticos da novela “As obras do Fradinho da mão furada ou Diabinho da mão furada”, atribuída 
a Antonio José da Sila, o Judeu.  

Antonio José da Silva era cristão-novo e nasceu no Rio de Janeiro, em 1705. Sua família era 
judia e o autor aos sete anos de idade mudou-se para a Europa, após a prisão de seu pai. A alegação 
da Santa Inquisição era de que a família praticava hábitos judaizantes e hereges e após a 
condenação do chefe da família pelo Tribunal do Santo Ofício a família instalou-se em Lisboa e 
Antonio José cresce na Europa. O Fradinho ou Diabinho da Mão Furada foi escrito no século 
XVIII e as peripécias do soldado André Peralta e do Fradinho, personagens da obra, apresentam 
críticas à nobreza e a Igreja Católica e assim, como as demais obras do autor, colocaram-no na 
mira da inquisição. A relação do fradinho com o demônio faz com que a novela possua os títulos 
de Obras do Fradinho ou Obras do Diabinho da mão furada. 

Para tanto as análises documentais foram e tem sido realizadas em duas etapasː a. apoiando-
se na consulta às edições da obra já publicadas, a saber – publicação de 1879 no jornal A 
constituinte, em formato de folhetim; em 1862, na Revista Portuguesa Archivo Pittoresco; em 
1911 e a de 1925, publicadas na Revista de Língua Portuguesa, que teve como base o manuscrito 
da Academia das Ciências de Lisboa.  Uma edição publicada em 1958, edições Sá da Costa, que 
foi baseada nos escritos da Biblioteca Nacional de Lisboa; a edição de 1973, publicada na coleção 
portuguesa Os grandes esquecidos; a  versão de 1975, de Bernard Emery; em  1976, tese de livre 
docência de Vilma Arêas e a  reedição de Kênia Maria de Almeida Pereira, baseada na publicação 
de 1958 e publicada em 2005 pela Editora Imprensa Oficial; b. as fontes primárias e conhecidas 
dos manuscritos que serão o enfoque da edição crítica pertencentes ao Arquivo Público e distrital 
de Évora, à Biblioteca de Jose Midlin (fonte de Emery), Biblioteca Nacional de Lisboa e à 
Academia das Ciências de Lisboa. A análise das edições existentes foram elementares para 
identificar os estudos já realizados e as conclusões elencadas pelos autores citados, por sua vez a  
realização de uma edição crítica apoiada nas quatro fontes conhecidas será elementar para o 
estabelecimento dos estudos filológicos.  

Assim, parte-se para a análise histórico-social e o estabelecimento das correlações entre o 
famoso frade e um célebre personagem do folclore brasileiro, o Saci-Pererê.  

Os diferentes títulos atribuídos à novela, enfoques também da análise crítica, devem-se à 
lenda de mão furada e aproveitando a a definição utilizada no Archivo Pittoresco, buscamos em 
Bluteau a definição de fradinho da mão furada. O autor remete-o a um tipo de duende ou demônio, 
que possui forma de cabra. Na literatura portuguesa o Fradinho da mão furada aparecia durante o 
sono e provocava pesadelos, assim como os relatos orais do Saci-Pererê ou ainda Yaci-Yaterê.  

Partindo das funções transcendente e adjetiva da filologia, apresentadas por Spina (1994) 
buscamos resgatar o contexto em que a obra do Judeu foi produzida e os ecos que remetem ao 
folclore europeu e nacional, na tentativa de estabelecer a relação entre as culturas daqui e de além-
mar, uma vez que existem semelhanças entre o conhecido Saci e o Fradinho.  

Para tanto buscou-se em Pereira (2009, 2006), Oliveira (2009), Vieira (2009), Novinsky 
(2004), Cascudo (2001, 2006) subsídios para a compreensão da obra do autor e o aprofundamento 
da pesquisa, visando o estabelecimento de relação entre as óticas da produção oral de ambas as 
histórias.  
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Resumo:  
A obra "A Dama Pé de Cabra" é uma narrativa ficcional portuguesa escrita por 

Alexandre Herculano no século XIX. O texto narra uma história ambientada no século XI, em 
que um senhor de Biscaia, chamado D. Diogo Lopes tem um relacionamento com uma dama 
que conheceu numa penha. No desenvolvimento do conto, acontecem diversos fatos que levam 
o desaparecimento da esposa e mais tarde o filho do casal é colocado como um herói para salvar 
o pai que estava encarcerado. Levando em consideração que a obra de Herculano foi baseada 
em um manuscrito do século XVI, mais particularmente um Livro de Linhagens, tenho como 
objetivo, nesta pesquisa, investigar se há outros testemunhos/cópias que compõem a tradição 
dessa obra. O presente trabalho faz parte de um recorte do que vem sendo desenvolvido dentro 
do meu trabalho de mestrado e com esta comunicação pretendo apresentar o que já foi 
identificado como tradição direta, ou seja a reunião de manuscritos e edições antigas que se 
conservam até os dias atuais (CAMBRAIA, 2005), mas também o que já foi levantado como 
tradição indireta, testemunhos que não são propriamente registro literal do texto, mas que 
podem estar ligados a ele, por meio de paráfrases, citações etc (SPINA, 1977). Assim sendo, 
este trabalho, de orientação filológica (CAMBRAIA, 2005; SPINA, 1977; BLECUA, 1983; 
SPAGGIARI; PERUGI, 2004) faz parte de um projeto maior - a elaboração de uma edição 
crítica dos testemunhos de A Dona Pé de Cabra, presente em Livros de Linhagens. Para a 
realização deste estudo, apoio-me nos procedimentos de uma edição crítica clássica, no método 
lachmmaniano (SPPAGIARI; PERUGI, 2004). Como objetivo específico para esta 
comunicação, apresento uma das etapas para a elaboração de uma edição crítica, a recensão, 
ou seja, o levantamento e a sistematização da tradição desse texto. Para a apresentação dos 
testemunhos de tradição direta manuscrita, foram organizadas fichas descritivas com 
informações recolhidas dos repositórios digitais ou dos próprios documentos, a fim de localizar 
e descrever cada testemunho. Ademais, apresento um projeto editorial de edições 
conservadoras dos testemunhos manuscritos que já foram identificados até o momento. O 
projeto editorial tem como finalidade preparar edições diplomáticas que possam facilitar a 
próxima etapa de uma edição crítica – a colação dos testemunhos, isto é, o confronto de todo 
o material recolhido da tradição direta; e para isso foi imprescindível contar com o auxílio da 
Paleografia, em seu sentido mais básico como Paleografia de leitura (SÁEZ; CASTILLO, 
2004; NÚÑEZ CONTRERAS, 1994). Portanto, até aqui já foram identificados um conjunto de 
quinze testemunhos da tradição direta; dos quinze testemunhos; doze são manuscritos, 
encontrados em bibliotecas, arquivos e acervos digitais e três são edições elaboradas por 
estudiosos. Devido ao êxito que a obra de Herculano obteve; foi notória a repercussão do texto 
dA Dama, sendo readaptada para outros formatos além do textual, como o audiovisual, por 
exemplo. Por essa razão, qualquer tentativa de sistematização fechada da tradição indireta não 
daria conta da proporção tomada por essa obra. Por isso, neste trabalho, proponho uma 
caracterização de testemunhos da tradição indireta, por meio de gêneros diferentes, como: 
podcasts, histórias em quadrinhos, livros infantis, textos acadêmicos etc.  
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