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o projeto editorial do teatro de autores 
portugueses do século XVi teve início em 
2002, com a publicação de cinco volumes 
das Obras de gil Vicente e, desde então, 
tem prosseguido em ritmo regular, ora 
trazendo a público textos menos conhe-
cidos ora recuperando peças que, embora 
familiares, careciam de outro tipo de cui-
dado filológico. Foi o que sucedeu agora 
com as duas Comédias de sá de miranda 
(Os Estrangeiros e Os Vilhalpandos). 

a última edição integral das comédias 
mirandinas datava de 1937, tendo justa-
mente dado início à conhecida coleção 
dos Clássicos sá da Costa. o empreen-
dimento cumpria perfeitamente com os 
requisitos exigíveis à época: bom estudo 
introdutório geral, abundantes notas ex-

plicativas, dirigidas ao público escolar e 
cuidados máximos no estabelecimento 
do texto, por parte desse grande nome 
dos estudos literários portugueses que foi 
manuel rodrigues lapa. essa edição viria 
depois a repetir-se por mais quatro vezes, 
praticamente sem alterações, até ao ano 
de 2003, figurando sempre quase no final 
do segundo e último volume das Obras 
Completas.

ao longo do século XX, porém, nunca 
as comédias de miranda tinham logrado 
uma edição autónoma, que as valorizasse 
em função do género a que pertencem. 
as razões que explicam esta relativa di-
luição são de dois tipos: há que lembrar, 
antes de tudo, que o teatro português do 
século XVI foi largamente marcado (qua-
se monopolizado) por gil Vicente, não 
sobrando lugar para muitos mais autores. 
por outro lado, sá de miranda tinha já 
obtido os seus louros pela via da poesia 
e da teorização poética, sendo reconhe-
cido e glorificado como o introdutor, em 
portugal, dos modelos formais italianos. 
pode assim dizer-se, de alguma forma, 
que, para figurar na história literária por-
tuguesa, o poeta do Neiva não precisava 
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do contributo das suas comédias. tanto 
mais que sendo «obras de juventude» e 
assumidamente decalcadas de matrizes 
estrangeiras (latinas e italianas) valeriam 
sempre bastante menos do que a suposta-
mente mais original e mais nacional cria-
ção vicentina.

matizados estes preconceitos, era mais 
do que tempo de trazer de novo ao co-
nhecimento do público as duas primeiras 
comédias escritas em língua portuguesa. 
em primeiro lugar, faz todo o sentido que 
elas surjam integradas no conjunto mais 
vasto do teatro português do século XVI, 
vasto puzzle que integra já mais de vinte e 
cinco dramaturgos sequencialmente edi-
tados pelo Centro de estudos de teatro, 
e que, em boa verdade, nunca tinha sido 
reconstituído. e esse é o primeiro mérito 
desta edição: promover o aparecimento 
de dois textos dramatúrgicos em correla-
ção com outras obras do mesmo tipo que 
tiveram vida, por essa altura, nos prelos e 
também nos palcos.

o interesse estético das comédias é 
inegável: tanto uma como outra peça po-
dem ser comparadas com as criações do 
mesmo tipo que, mais tarde, viriam a ser 
escritas e representadas em castelhano, 
quer em termos de legibilidade, quer no 
que respeita à urdidura do enredo, à com-
posição de personagens ou à versatilidade 
de diálogo. 

por outro lado, havia a ideia de que tan-
to uma como outra estavam muito ligadas 
a exercícios de estilo, resultando sobretu-
do de uma glosa fantasiada, sem ligação 
a circunstâncias concretas. sabe-se ago-
ra que não é assim. em estudo anterior, 
Thomas F. earle (2006), que também as-
sina agora o primeiro texto introdutório 
desta edição, mostrara já que as comédias 
mirandinas se relacionam com o contex-
to histórico que corresponde ao perío- 
do italiano do autor, vivido entre 1515 
e 1527, reportando-se Os Estrangeiros à 

vida na cidade de palermo e incidindo 
Os Vilhalpandos nas vicissitudes de roma. 
ao contrário do que se admitia nas pou-
cas e fugazes apreciações de que tinham 
sido objeto, as comédias incorporam ecos 
bastante claros da realidade que então se 
vivia numa itália dilacerada pela guer-
ra, envolvendo franceses, espanhóis e os 
próprios estados pontifícios. o peso das 
circunstâncias pode inclusivamente cons-
tituir explicação para o facto de a segunda 
comédia (a que alude à vida dissoluta de 
roma) não figurar na primeira edição das 
obras de sá de miranda, que veio global-
mente a lume no ano de 1595. a este res-
peito, não pode sequer esquecer-se que, 
a partir do século XIX, as obras literárias 
eram tanto mais apreciadas quanto maior 
fosse a sua independência relativamente 
às coordenadas histórico-sociais.

mas se do ponto de vista do entendi-
mento do significado das peças, se assiste 
a um considerável progresso, consolidado 
sobretudo, com notável clareza e funda-
mentação, no estudo de earle que abre o 
volume (ressalvando apenas duas analo-
gias menos convincentes com a estrutura 
do auto vicentino, ambas propostas na 
página 18), a novidade maior consiste na 
depuração do próprio texto. de facto, a 
obra em apreço inclui agora lições novas, 
que rodrigues lapa não pôde compulsar, 
atido que estava apenas à edição prínceps 
de 1595 e à edição de Os Vilhalpandos, pu-
blicada por lopes da silva, sobre o exem-
plar de évora, em 1560. 

desta vez, para Os Estrangeiros, para 
além da lição de 1561 (Coimbra, em casa 
de antónio de maris), os editores trazem 
à colação mais duas importantes versões 
manuscritas: uma que figura no manus-
crito asensio/pina martins (mais próxi-
mo da edição prínceps, que veio a lume na 
imprensa da universidade de Coimbra, 
em 1559) e uma outra que se encontra 
no manuscrito da Houghton library, da 
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universidade de Harvard, reunindo vá-
rias obras de sá de miranda, para além da 
comédia em apreço.

Já no que toca a Os Vilhalpandos, a op-
ção dos editores centra-se na lição de um 
códice que se encontra à guarda da real 
academia de la Historia, agora revelado 
pela primeira vez. em «aparato», o leitor 
pode, porém, confrontar o texto principal 
com as variantes contidas no manuscrito 
asensio/pina martins, no manuscrito de 
Harvard e ainda em três variantes da ver-
são impressa de 1560 (qualquer delas saí- 
da dos prelos coimbrões do mesmo an-
tónio de maris, com texto integralmente 
composto de raiz, para cada caso).

destinado a estudiosos e a apreciado-
res e já não ao «público escolar», ao qual 
rodrigues lapa expressamente se dirigia 
(e que, entretanto, deixou praticamente 
de existir, mesmo nas universidades) este 
notável empreendimento editorial carac-
teriza-se pelo rigor e pela clareza. Nada 
se pode apontar ao escrúpulo de earle e 
de José Camões na busca de elementos 
novos e na transparência com que expli-
citam tanto as suas escolhas como as suas 
hesitações. 

o facto de se tratar de dois excelentes 
conhecedores da literatura portuguesa do 
século XVI (não só do corpus enquanto tal 
mas também da bibliografia crítica que 
se produziu a partir dele) permite deci-
sões certas no estabelecimento do texto, 
sobretudo quando se lida com manuscri-
tos. e possibilita ainda o aparecimento 
de oportunas notas de clarificação e de 
comparação, permitindo aproximar ocor-
rências não apenas nos limites do texto 
mirandino mas também no âmbito mais 
alargado do teatro da época, dando corpo 
àquilo que deve ser encarado como uma 
verdadeira rede de temas, personagens e 
processos técnico-formais. Fica claro, por 
fim, que, bem mais do que sucedia com 
textos líricos e narrativos, os textos de 

natureza dramatúrgica se encontravam 
afetados por uma mobilidade que variava 
sobretudo em função de um destino que 
poderia ser alternativo ou concomitan-
te: a representação ou a leitura. é muitas 
vezes porque se destina imediatamente 
à representação que o diálogo é tratado 
com mais cuidado e é porque, outras ve-
zes, a leitura se institui como destino mais 
provável que, em determinadas versões, a 
retórica e o simbolismo surgem mais de-
senvolvidos em prejuízo da componente 
histriónica.

perante um trabalho tão esmerado, o 
único reparo que pode exarar-se deve ser 
entendido como reação da comodidade 
de um leitor que teria preferido dispor 
imediatamente do aparato, à medida que 
fosse lendo o texto principal. admite-se 
que no caso de Os Estrangeiros tal pudesse 
ter provocado alguns problemas de dis-
posição gráfica (uma vez que se trata de 
três lições bastante diferenciadas); já no 
que se refere à outra comédia, o teor e a 
extensão das diferenças teria permitido 
perfeitamente essa solução mais «ami-
gável», para quem se sente atraído pela 
prática do cotejo.

a busca da reconstituição de um corpus 
mal conhecido, e sobretudo disperso, vai 
longa e deu já frutos muito importantes. 
mas é certo que vai continuar, sob a égide 
de José Camões e do Centro de estudos 
de teatro. para além da valia patrimonial 
do empreendimento, que é suportado 
por uma utilíssima base de dados dispo-
nível em linha, a vinda a lume dos textos, 
assim articulados, permite ainda um ou-
tro benefício muito estimável: alargar e 
aprofundar o debate em torno do teatro 
quinhentista português, incluindo a sua 
valia, a sua organicidade, os seus nexos 
intertextuais e a sua relação com a socie-
dade e a cultura peninsulares. 
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