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(Re)criando infraestruturas :
o que é exatamente a e-Filologia?

Ricardo Namora

A revolução digital que se verificou a partir das sociedades ocidentais 
nos últimos trinta anos é o exemplo maior de uma ocorrência revolucionária 
de largo espectro que se projetou muito para além das fronteiras paroquiais 
e das intenções autárquicas que, habitualmente, caracterizam os aconteci-
mentos políticos. Embora não seja fácil localizar com exatidão o momento 
decisivo, no que àquela diz respeito, é possível, pelo menos, enumerar-lhe 
alguns aspetos comuns com outros momentos de revolução: os seus pro-
ponentes começaram por ser uma minoria (neste caso, de técnicos, inven-
tores e transformadores); o seu modo de operacionalidade baseou-se num 
acréscimo tecnológico e, por extensão, ideológico e ético; aspirou a uma 
transformação radical da noção de «homem» e, por consequência, da 
negociação epistemológica deste com a sociedade e o mundo; e, por fim, pro-
duziu um conjunto de efeitos, manifestos a vários níveis, instaurando — em 
termos práticos, teóricos e metateóricos — diferenças substantivas entre um 
«antes» e um «depois». No seu habitat natural, a ciência, contribuiu para 
um refinamento exponencial das ferramentas de análise, das possibilidades 
de investigação e da própria arquitetura geral do pensamento científico. 
Aplicada às humanidades, produziu também um conjunto nada negligenciá-
vel de transformações e, embora num sentido importante a sua história ainda 
esteja em vias de ser contada (não é, por agora e aparentemente, um «facto 
consumado»), gerou um debate fértil quanto ao futuro dos estudos literários.

Durante algum tempo, não foi muito claro para os praticantes das disci-
plinas «do espírito» o que poderia aproveitar-se dessa revolução tecnológica 
(que foi, em grande medida, computacional e informática) no contexto de 
campos disciplinares como a filosofia, a arqueologia ou a literatura — embora, 
em relação a esta última, talvez não seja alheia a peculiar instabilidade da sua 
própria definição. Num momento inicial, as hesitações correram em paralelo 
com os hesitantes (e nem sempre tecnicamente fiáveis) avanços da tecnolo-
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gia: excetuando a expansão meteórica do correio eletrónico e a criação de 
um razoável acervo de poesia digital, ninguém nos estudos literários pareceu 
disposto a lidar com as implicações de uma revolução de tal magnitude. Por 
um lado, a poesia digital, com as suas possibilidades de interação e de jogo, 
e a sua frequente ligação a imagens, animações e interfaces, começou por ser 
vista como uma extensão minoritária da literatura «a sério» e, confinada a 
esse nicho estrategicamente concebido, foi olhada com desdém por grande 
parte da crítica; por outro lado, o acréscimo de ferramentas digitais de pes-
quisa, de bases de dados e das possibilidades de intra e interação produziram, 
no mesmo sentido, uma pronunciada resistência disciplinar (essa resistência 
apoiou-se num conjunto de premissas metodológicas e teóricas de uso conti-
nuado que, historicamente, se confundem com a própria atividade do estudo 
da literatura). A partir da década de 1990, contudo, um conjunto sustentado 
de projetos, operações e estudos ambiciosos contribuiu para redimensionar a 
discussão, introduzindo nos termos da equação hermenêutica um novo regime 
de investigação — ou, na pior das hipóteses, um incremento metodológico 
baseado no uso de ferramentas informáticas.

O primeiro resultado dessa transformação foi, desde os seus auspícios, 
autoevidente: o uso de computadores e plataformas informáticas permitiu 
gerir em simultâneo um volume sem precedentes de dados e aumentou 
exponencialmente a velocidade de acesso e as condições de partilha. Isto teve 
implicações imediatas para a determinação do espaço literário, uma vez que 
passou a ser possível, a partir de uma dada altura, constituir grandes arquivos 
e grandes bibliotecas digitais, cuja integridade — o facto de se encontrarem 
num só sítio — contrariava o sentido clássico da pesquisa (que exigiu, durante 
séculos, um trânsito constante e moroso entre uma quantidade de locais físi-
cos e geográficos dispersos, muitas vezes sem ligação entre si). As condições 
de acessibilidade aos textos literários conheceram, desde então, uma demo-
cratização radical que, embora lenta e incompleta, perturbou fortemente as 
noções estabilizadas sobre as quais a pesquisa literária fora construída até 
então — biblioteca, arquivo e repositório, por exemplo, conceitos cruciais para 
uma certa ideia de campo disciplinar e, por inerência, de pesquisa, produção 
e interpretação. Para além deste facto incontroverso, o uso de ferramentas 
informáticas começou também a permitir um certo número de «truques» 
de leitura (um exemplo clássico são os documentos em formato pdf, através 
dos quais se pode, entre outras coisas, procurar em poucos segundos todas as 
ocorrências de uma palavra ou expressão em textos de dimensão considerável) 
e, consequentemente, um acréscimo de rapidez aplicado a um certo número de 
processos típicos de investigação. Outra coisa surpreendente teve a ver com o 
facto de se poder (através de fac-símiles e digitalizações) aceder a um grande 
número de reproduções dos textos originais, o que revolucionou muitas subes-
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pécies de pesquisa nos estudos literários que, por muito tempo, tinham sobre-
vivido à custa de um trabalho continuado sobre versões em segunda e terceira 
mão dos textos que as constituíam. Como se isto não bastasse, as noções de 
distância e de temporalidade foram, também, completamente reconfiguradas 
pela revolução informática, e isso levou a que certas categorias que pareciam 
estabilizadas, como o espaço e o tempo, sofressem um impacto tremendo — 
uma nova geografia, instantânea e digitalmente acionada, transformou a 
própria noção de conhecimento.

Como seria talvez inevitável, tratando-se de uma revolução, a embria-
guez da transformação produziu uma série de equívocos e de imprecisões, 
algumas das quais de consequências deveras perniciosas para a autodefinição 
dos «estudos literários digitais». No âmbito especificamente literário, por 
exemplo, uma das grandes famílias de explicações sobre as virtualidades da 
poesia digital constrói a maioria das suas justificações sobre considerações 
teóricas questionáveis: desde logo, procurando encontrar uma definição 
essencialista e intransitiva para a noção de «literatura» (neste caso, para 
a sua versão «impressa»); e, paradoxalmente, defendendo uma noção 
liberal e transitiva de «literatura digital» que, sendo incompatível com a 
primeira — não em termos empíricos, bem entendido, mas em termos meta-
teóricos —, lhes permite, contudo, ajuizar e descrever a literatura produzida 
em contexto digital de duas maneiras ao mesmo tempo: como uma forma 
diferente de literatura e, por extensão, como uma forma melhor de fazer certas 
coisas1. No contexto da investigação e dos estudos literários, a turbulência 
revolucionária também produziu um conjunto assinalável de problemas, e de 
questões cuja influência na hermenêutica do digital tem sido constante. De 
entre estas, talvez a mais protuberante seja a que decorre do já mencionado 
acréscimo de velocidade e quantidade. Num sentido importante, é bastante 
natural que a prática e o manejo de certos dispositivos — computacionais e 
informáticos —, que passaram a ser de uso comum nas últimas três décadas, 
tenha tido uma repercussão gigantesca para a prática da investigação. Não 
serão necessários, de resto, grandes argumentos para justificar que, desde 
que começámos a usar computadores na investigação literária, nos tornámos 
mais produtivos: tivemos um acesso relativamente liberalizado e muito mais 
rápido a conjuntos maiores de textos (e originais, e versões de originais, e 
textos teóricos) do que todas as gerações críticas que nos precederam. Somos, 
na aparência, mais rápidos, mais interativos e mais capazes do que a grande 
maioria dos estudiosos do tempo áureo das bibliotecas. Em termos estrita-
mente práticos, não há como negar que a transformação espácio-temporal e 
volumétrica que a revolução digital impulsionou teve, no âmbito dos estudos 
literários, efeitos tremendos, cuja influência será duradoura e constante nas 
próximas décadas.
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Em termos teóricos, no entanto, certas características da modernidade 
digital têm sido utilizadas para reavivar debates contemporâneos sobre a natu-
reza do conhecimento e, em especial, do conhecimento da literatura. Uma dis-
cussão recorrente, dentro deste espectro, tem a ver com a natureza das trans-
formações propiciadas pelo manejo simultâneo de grandes volumes de textos 
ou, de modo mais prosaico, pela inflação radical da quantidade de objetos 
literários que podem ser tratados e trabalhados, em contexto de investigação, 
através do uso de computadores e de ferramentas digitais. Impulsionados pela 
vertigem da quantidade, muitos teóricos do digital parecem ter acreditado 
que o acréscimo quantitativo produz alterações substanciais na qualidade da 
interpretação, e este argumento — a ser verdadeiro — reflete uma crença na 
revolução digital enquanto revolução hermenêutica. A questão que está subja-
cente a este problema é a de decidir, enfim, que tipo de revolução é esta, afinal 
(e o que é que a faz): por termos, hoje, a possibilidade de gerir quantidades 
gigantescas de dados e de textos produzimos, necessariamente, um novo género 
de interpretação? E essa possibilidade, tem consequências apenas quantitati-
vas ou, mais do que isso, produz efeitos na qualidade da interpretação? Mais 
é, em última análise, melhor? Uma resposta afirmativa a esta questão tem 
implicações importantes, desde logo porque perturba fortemente uma noção 
que foi instrumental para os estudos literários durante todo o século XX, a 
noção de close reading. Proposta por I. A. Richards ainda na década de 1920, 
e logo adotada como escora metodológica central por quase todas as linhas 
teóricas de feição imanentista, esse tipo de leitura microscópica e atomista 
foi, em parte, defendida contra a filologia panorâmica que parecia ter sido a 
moda crítica hegemónica da segunda metade do século XIX. O método de close 
reading assenta, em traços gerais, numa leitura cuidada e «à lupa», destinada 
em última instância a determinar conjugações minimais dos constituintes 
atómicos da literatura e, em especial, da poesia. Foi, como é sobejamente 
reconhecido, uma alavanca metodológica decisiva na construção do espaço 
literário, em primeiro lugar, do espaço de investigação, a seguir, e, por fim, do 
espaço da crítica. Durante muito tempo, esse método impôs uma certa ideia 
de literatura — à luz da qual poemas passaram a ser lidos como entidades 
autorreferentes, autocontidas e autotélicas.

Não cabe, no âmbito deste ensaio, ajuizar ou discutir as virtualidades 
da close reading mas, a julgar pelo seu impacto histórico e perdurabilidade, 
pode dizer-se que ela «fez escola» e instaurou o regime de leitura mais usado 
durante a escalada dos estudos literários ocorrida no século XX. Como se ima-
gina, esse método implica uma refração pronunciada do objeto de estudo: a 
atenção minuciosa a combinatórias, associações e aspetos pontuais que, por 
vezes, se encontram na poesia, fez com que versos e poemas passassem a ser 
tratados de modo icónico e profundamente singular. Para além disso, a close 
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reading condensou e, ao mesmo tempo, instaurou (nas suas várias versões 
idiossincráticas), uma desconfiança de princípio quanto à utilidade crítica de 
todos os referentes extratextuais e extralinguísticos. Evidentemente, a close rea-
ding é fruto de um tempo particular, em que muita gente, ávida de estabelecer 
um campo disciplinar com fronteiras defensáveis e, por extensão, uma ativi-
dade crítica autónoma e particular, dedicou horas do seu tempo, em biblio-
tecas e arquivos, à deteção das finas associações e das coincidências sonoras 
que acontecem em certos poemas. O conceito, enquanto conceito, produziu 
uma intensificação da demanda científica da pesquisa literária e, mais do que 
isso, contribuiu para um ambiente de pacificação que elevou o estudo da lite-
ratura à condição de paraciência. De um certo ponto de vista, esta espécie de 
perspetiva hermenêutica assentou, durante a sua vigência, num conjunto de 
premissas que vieram a ser colocadas em causa pela revolução digital. A partir 
dos anos 1990, as águas parecem separar-se de modo irremediável, sobretudo 
por influência de Franco Moretti e do seu conceito, deliberadamente reflexo, 
de distant reading. Claro  que, a proposta metodológica de Moretti é distinta-
mente pós-revolucionária: defender uma noção panorâmica de interpretação, 
em que a quantidade e as possibilidades de cruzamento referencial da literatura 
são expandidas ao máximo, parece ser um exercício bastante mais difícil de 
levar a cabo sem as tais ferramentas informáticas que permitem «viajar» de 
livro em livro, e conectar milhares de frases, expressões, imagens e personagens 
a uma velocidade sem precedentes. De uma maneira importante, a distant 
reading de Moretti chama a atenção para o ponto principal sobre o qual se 
desenvolve grande parte das discussões acerca das virtudes do digital: será que, 
no fim de contas, a quantidade e a velocidade (de textos e de acesso aos textos) 
instauram um novo regime de leitura? Ou, pelo contrário, convocam «apenas» 
uma extensão das potencialidades da interpretação?

A resposta a estas questões parece ter consequências importantes para a 
autodefinição dos «estudos literários digitais» e, em consequência, para a rela-
ção destes com os estudos literários tout court (admitindo que tal coisa existe 
mesmo). A natureza dessa relação tem sido descrita de vários modos, alguns 
deles bastante equívocos, e concentra-se tipicamente numa de duas respostas 
antagónicas e, em certa medida, incompatíveis: ou, por um lado, se defende 
que existe uma diferença de espécie entre as interpretações pré e pós-revolução 
digital; ou, por outro lado, se argumenta a favor de uma continuidade exten-
sional entre essas duas condições hermenêuticas. Num texto de 2008, Gregory 
Crane, David Bamman e Alison Jones defendem a primeira daquelas posições, 
desafiando os estudos literários a criarem um novo tipo de filologia, escorada 
no tratamento digital dos textos antigos — a sua posição de classicistas envolve, 
ao mesmo tempo, uma dimensão textual forte e uma dimensão interativa 
enfraquecida: a fim de resolverem esta desigualdade, propõem uma nova 
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«infraestrutura» para o estudo dos clássicos, uma e-filologia, cuja natureza 
parece instaurar um corte radical com a filologia «clássica» antecedente2. 
O estudo dos clássicos, que, na modernidade, parece razoavelmente estabili-
zado enquanto campo disciplinar, acolhe, para aqueles autores, um conjunto 
de questões que são cruciais para uma decisão sobre a dinâmica «revolução» 
vs. «extensão» e, apesar de (por vezes) os seus argumentos serem afetados por 
uma espécie de desconforto em relação às insuficiências técnicas do digital, eles 
são bastante claros quanto à posição que querem ocupar nesse debate: desde 
logo, escrevem, «O termo eFilologia denota implicitamente que, pese embora 
o facto de a nossa estratégia geral continuar a ser a scientia totius antiquitatis, 
as práticas que usamos para atingir esse objetivo estratégico devem evoluir 
para algo que seja qualitativamente diferente das práticas do passado» (Crane, 
2008: 29). A implicação deste argumento é bastante transparente: quando a 
ambição é a de manejar um objeto de proporções consideráveis (uma «ciência 
total»), as ferramentas epistemológicas utilizadas para tal podem assumir um 
de dois aspetos: ou uma réplica mecânica de práticas limitadas que já se faziam 
antes ou, pelo contrário, uma prática nova, digitalmente impulsionada, e que, 
além disso, produz uma diferença qualitativa em relação à incapaz filologia dos 
papéis e das bibliotecas.

O argumento geral de Crane et alia apoia-se, muitas vezes, em suposi-
ções questionáveis e, mais do que isso, num exercício (talvez deliberado) que 
consiste em apontar para certas diferenças óbvias entre a filologia pré e pós-
-revolucionária (diferenças que, de resto, são autoevidentes e triviais: acesso 
liberalizado, maior velocidade, incremento da quantidade e da disponibili-
dade, interação virtual em tempo real, etc.), como se elas fossem de espécie. 
A sua crença parece ser a de que, em última análise, o acréscimo tecnológico 
produz uma inflação qualitativa bastante evidente, natural e, acima de tudo, 
mais útil e adequada enquanto moldura prática para a investigação. Este argu-
mento é, contudo, bastante parcial e debatível: o facto de um Black & Decker 
fixar parafusos um bom bocado mais depressa do que uma chave de fendas 
pode não ser, no fim de contas, o melhor indicador quanto à melhor forma de 
aparafusar. Deste ponto de vista, a interpretação literária é bastante parecida 
com o bricolage: é preciso montar, pintar e aparafusar, mas nada nos garante 
que o método a, por ser mais veloz e cómodo, seja necessária e fatalmente 
melhor do que o método b (a «qualidade» continua a ser, contra certos prog-
nósticos, uma qualidade dependente que, em mais do que um sentido, tem 
uma posteridade muito própria). Crane, Bamman e Jones, contudo, pensam 
justamente o contrário, defendendo que

Podemos […] fazer mais. […] À medida que o leitor começa a fazer per-
guntas, o sistema refina as suas hipóteses iniciais, adaptando-se rapidamente às 
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necessidades daquele. À medida que o sistema muda, ele inspira novos modos 
de pesquisa no leitor, criando uma espiral de feedback que encoraja a conversa a 
prosseguir. (Crane, 2008: 31)

O facto de sistemas de pesquisa se adaptarem às perguntas dos leitores e 
serem recetivos a novas instâncias de manejo não quer, todavia, dizer muito 
(é como defender, mutatis mutandis, que podemos usar várias «cabeças» 
diferentes do Black & Decker, manipulá-lo em contradição com as instruções 
do fabricante ou, até, usá-lo noutras tarefas — fazer sopa ou abrir latas de 
conserva, por exemplo). Da evidência de que, com bases de dados gigantescas, 
ferramentas multifuncionais e a interação online, a demanda hermenêutica 
se torna muito mais completa não segue, necessariamente, que a filologia do 
futuro seja (na sua essência) tão diferente da do passado. Ao contrário do que 
Crane, Bamman e Jones parecem pensar, há décadas que existem congressos, 
telefones, faxes e bibliotecas e, por isso, há décadas que aquilo a que chamam 
«sistema» é alterado e perturbado por «necessidades» dos leitores. Durante 
muito tempo, é certo, as coisas foram bastante mais vagarosas, mas uma dife-
rença de escala não é, inevitavelmente, uma diferença de qualidade. Embora, 
nalguns casos, a revolução digital tenha reconfigurado os termos do debate, 
instaurando ruturas enfáticas entre a anterioridade e a atualidade de noções 
como «escrita», «autor» ou «texto», ela parece ter menos peso em relação 
às condições e à natureza do exercício hermenêutico.

Crane e os seus colegas parecem, de muitas maneiras, voluntariamente 
circunscritos pela embriaguez pós-revolucionária. O seu afã tecnológico 
autoriza-os, por vezes de modo pouco simpático, a tentarem corrigir e, no 
limite, purgar as práticas de um passado não muito distante, por recurso a 
uma espécie de liberalismo radical (neste sentido, as revoluções epistemoló-
gicas são diferentes das revoluções políticas: enquanto nas primeiras há por 
vezes a ilusão genuína de que se pode fazer um corte radical com o passado, 
nas segundas, tipicamente, isso não pode, nem deve, acontecer). O que faz as 
vezes da desempoeirada «nova ordem», no argumento de Crane, Bamman 
e Jones, é o arquivo digital TLG (Thesaurus Linguae Graecae), um projeto 
iniciado em 1972 e que, através de sucessivas afinações e acrescentos, chegou 
à modernidade como a grande biblioteca digital para os estudos clássicos. De 
acordo com Crane et alia, a TLG oferece aos seus utilizadores duas potencia-
lidades principais: o facto de a pesquisa ser desenvolvida por «fios conduto-
res» (através dos quais a plataforma estabelece códigos internos de remissão 
que permitem criar um espectro, antecipadamente dirigido, de hierarquias, 
padrões semânticos e idiomáticos, e relações de semelhança que operam a 
vários níveis); e, por outro lado, o facto de os textos serem codificados como 
réplicas das páginas originais (o que permite um acesso menos mediado — 
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mais «direto», talvez — ao corpus textual original, o que, nos estudos clássicos, 
é decerto uma vantagem considerável). No reverso da medalha, no entanto, a 
TLG possui algumas limitações funcionais que, na leitura de Crane, Bamman 
e Jones, inviabilizam parcialmente as suas potencialidades ideais: em primeiro 
lugar, os textos representam apenas uma única edição isolada (facto que é visto 
como uma restrição hermenêutica; este desconforto revela algum desconheci-
mento dos autores em relação às dificuldades inerentes à constituição de um 
arquivo literário digital)3; em segundo lugar, o facto de a interoperabilidade 
ser limitada (outro ponto em que existe algum desconhecimento: coisas como 
o Google, entre outros dispositivos análogos, criam uma certa ilusão de não 
limitação da pesquisa, que é, todavia, intransferível para o contexto dos arqui-
vos literários digitais); em terceiro lugar, o facto de os textos não poderem ser 
readaptados ou circularem livremente (uma prova de que, em certos aspetos, 
o mundo digital liberalizado continua a parecer-se bastante com o mundo 
textual impresso, onde existem restrições acionadas por figuras jurídicas como 
a «propriedade intelectual» ou o «direito de admissão»).

Se, por um lado, a TLG é a alavanca prática que autoriza o argumento 
geral de Crane, Bamman e Jones, por outro, ela é o testemunho evidente de 
que algumas insuficiências do meio digital (ou, pelo menos, de certas «ver-
sões» de arquivos) obstam a que a nova filologia ultrapasse definitivamente 
aquilo a que eles se referem como «a inércia da prática anterior» (Crane, 
2008: 29). Por isso, aquilo que propõem é que, de agora em diante, a filologia 
(a e-filologia, na sua designação) permita, para além do acesso rápido, da 
inerente interatividade e do acréscimo volumétrico do objeto textual, que os 
investigadores desenvolvam em paralelo uma série de atividades estatísticas, 
truques técnicos e quebra-cabeças. Na sua narrativa, implicitamente, a dispo-
nibilização deste elenco de habilidades informáticas vai constituir o momento 
exato em que, depois do período pós-revolução, vai finalmente haver uma 
nova ordem filológica: já não é possível voltar atrás, e esse momento adventício 
produz uma diferença de espécie suplementar que corta os últimos vínculos 
com a anterioridade. É, se quisermos, a revolução dentro da revolução. Para 
purgar definitivamente o passado, já não basta a internet e os arquivos digitais: 
é preciso fazer coisas com eles, como se fosse certo que o estudo da literatura 
ganha em ser praticado como um jogo. Neste contexto, Crane, Bamman e 
Jones defendem uma antecipação do futuro, apoiada em duas condições 
fundamentais: a expansão do acesso globalizado e das condições de intertex-
tualidade (sugerindo, entre outras coisas, que os textos sejam disponibilizados 
em versão pdf e html). No seu argumento, isto permitiria uma série de opera-
ções (bastante vagas e, mais do que isso, pouco ou nada exclusivas, ou sequer 
muito diferentes de procedimentos de investigação pré-revolucionários e que 
continuam a fazer-se apesar de existirem computadores e arquivos digitais): 
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os documentos passariam assim a «aprender» uns com os outros, com os 
públicos e com os seus utilizadores. Neste futuro ideal, as fontes primárias e 
os documentos de referência, tornados manifestos em tempo real, deveriam 
incluir duas qualidades cruciais: estarem em código aberto (permitindo aquilo 
a que os autores chamam «polifonia»); e serem legíveis do mesmo modo por 
máquinas e pessoas.

Neste ponto, o problema principal está em imaginarmos uma espécie 
de polifonia cibernética ao abrigo da qual computadores e seres humanos se 
tornariam autoidênticos entre si, o que é, na aparência, para além de empirica-
mente implausível, irrelevante à luz da tal posteridade da interpretação de que 
já se falou. Existem, claro, coisas que computadores e pessoas têm capacidade 
para fazer de uma forma quase idêntica, mas, ao contrário do que Crane et alia 
defendem de modo implícito, é justamente no espaço da não coincidência entre 
máquinas e humanos que se encontra uma definição possível para os «estudos 
literários digitais». Indiferentes a esta constatação, todavia, eles expandem o 
seu argumento no sentido de reformularem as próprias bases operacionais do 
complexo digital. A ideia parece ser, mais uma vez, a de levar o esforço revo-
lucionário a um ponto de «não retorno». Assim,

Uma infraestrutura para a eFilologia teria que conter duas componentes 
fundamentais: as fontes primárias e uma rede de obras de referência, ligadas 
às fontes e constituídas a partir delas. Links dinâmicos e inteligentes deveriam 
conectar todos os componentes da infraestrutura. quando são sugeridas alte-
rações a um texto, os efeitos dessas alterações sobre as obras de referência que 
lhe estão associadas devem ser localizáveis e todos os pontos afetados por isso 
devem reportar imediatamente as alterações. Do mesmo modo, trabalhos basea- 
dos numa obra de referência particular devem ser anotados no texto. (Crane, 
2008: 48)

Esta tarefa profunda e gigantesca não é, no entanto, suficiente para com-
pletar o ciclo ou minorar «o fosso que existe entre um campo disciplinar e 
o estado actual da pesquisa na ciência computacional» (Crane, 2008: 51): 
é necessário, para o efeito, um nível de reestruturação ainda mais amplo do 
universo epistemológico, de modo a que a pesquisa filológica esteja, pela sua 
própria natureza, incluída numa descrição alargada de «informática cultu-
ral». O argumento é bastante autoevidente: coisas como arquivos digitais são 
hoje muito mais comuns do que eram há dez ou vinte anos, e fazem parte de 
um novo modo de vida que, progressivamente, se foi instalando nas socie-
dades modernas. No entanto, e ao contrário do que Crane, Bamman e Jones 
parecem pensar, essa reconfiguração radical da nossa cultura não teve nem um 
momento de rutura enfática para o qual se possa apontar de modo inequívoco, 
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nem a possibilidade institucional ou política de decretar coercivamente o 
caminho a seguir.

A cultura, enquanto elemento definidor do conhecimento, das estratégias 
e das ferramentas epistemológicas disponíveis, e que envolve um elenco de 
atividades mais ou menos delimitáveis (entre elas, a filologia), é, por natureza, 
desprovida desse elemento político que define «orientações» para o futuro. 
Para além disso, se tomarmos por certa a nossa condição de seres culturais 
em trânsito (ou in medias res), teremos talvez dificuldade em aceitar a mili-
tância revolucionária de Crane et alia e, acima de tudo, o modo por vezes 
incompleto como eles hipostasiam as potencialidades quantitativas do digital. 
Confundindo, em certos casos, intuições empíricas com macro-instâncias 
epistemológicas, levam a cabo uma espécie de holismo atomista (uma contra-
dição em termos), segundo o qual a revolução digital parece ter tido, mais do 
que uma influência na arquitetura interna do sistema, implicações na própria 
noção de «sistema». Aparentemente, e como já se disse, essa ilusão é propi-
ciada por uma inflação da metáfora do Black & Decker, que tem a ver muito 
mais com pequenos núcleos do sistema, como a velocidade, a interatividade 
e a acessibilidade (que, apesar de serem importantes, não podem sobreviver 
sozinhos), do que com a qualidade das coisas que se podem fazer dentro do 
sistema. Ou seja, acreditar que o incremento digital refaz o «sistema» de 
conhecimento e, por extensão, as atividades que se processam no seu interior, 
equivale a imaginar a revolução digital enquanto corte epistemológico radi-
cal; ou vice-versa. Há, então, duas formas de lidar com o problema: pensar 
no acréscimo digital como rasura da anterioridade e instância de uma nova 
filologia; ou, de outro modo, pensar nesse acrescento como uma extensão 
cuja caução se encontra no futuro. Crane et alia representam, de modo claro, 
a primeira daquelas hipóteses. Num texto de 2004, Thomas Rommel parte de 
uma ideia contrária à de Crane, Bamman e Jones, em defesa da perspetiva de 
continuidade entre a filologia clássica e a hermenêutica literária pós-digital: a 
de que é mais útil, em vez de tentarmos ingenuamente transformar máquinas 
em homens (ou vice-versa), olharmos com atenção para as potencialidades 
extensionais e de colaboração entre a dimensão quantitativa que é inerente ao 
meio digital e a dimensão qualitativa que é inerente ao sujeito hermenêutico 
(Rommel, 2004). Isto acontece, em parte, porque

A história da computação literária […] mostra que apenas um número 
limitado de fenómenos textuais pode ser descrito de modo rentável no contexto 
das análises, quantitativas e qualitativas, de estilo. Estes fenómenos têm que estar 
ligados a aspetos superficiais que possam ser identificados por meios eletrónicos, 
normalmente por uma forma de correspondência de padrões. Os computadores 
são extremamente adequados para este tipo de análise, e só a intuição e perce-
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ção humanas, combinadas com o poder de computação maciço de máquinas 
programadas para atuar como ferramentas eletrónicas altamente especializadas, 
podem tornar certos textos ou problemas textuais acessíveis aos especialistas. 
(Rommel, 2004: 2; itálico meu)

No argumento de Rommel, a palavra-chave é «combinação». Em sen-
tido inverso à proposta revolucionária de Crane, Bamman e Jones, Rommel 
parece defender, pacificamente, que o Black & Decker não tem, afinal de con-
tas, aplicação universal e indiscriminada: ele pode (e consegue) tornar certos 
parafusos mais manejáveis, mas disso não segue necessariamente que toda a 
atividade do bricolage sofra um impacto tal que a sua própria definição, junta-
mente com as inúmeras atividades que se levam a cabo no seu interior, deva ser 
(re)criada4. Na leitura de Rommel, a evidente inflação do objeto de pesquisa 
propiciada pelo digital não parece caucionar uma nova forma de empirismo, 
uma vez que o que as máquinas oferecem à interpretação é uma «extensão 
prática», e não o meio técnico decisivo para acabar com a velha ordem — 
denotada simbolicamente pelo método de close reading — e, assim, criar ab 
ovo uma nova filologia. Em vez de pegar numa unha e, a partir dela, desenhar 
um leão, Rommel descreve o incremento digital como uma espécie de «nova 
pele» para um corpo que já existe, e cujos códigos não podem ser decretados 
por fiat. No entanto, isso não quer dizer que as ferramentas digitais tenham 
por força que se confinar a uma menoridade teórica, prática e institucional 
(bem pelo contrário). Mas quer dizer que, como qualquer sistema de conhe-
cimento, a filologia tem, por natureza, um funcionamento holista e histórico, 
análogo a outros campos disciplinares e, por isso, resistente a reconfigurações 
radicais:

Ao olharmos para a história da computação literária, no entanto, não 
podemos deixar de notar que a maioria dos contributos acrescenta conteúdos 
significativos num espectro muito limitado da análise — a área da estilística 
que se concentra nas características textuais. O input da computação neste 
tipo de estudos restringe-se à preparação e à análise preparatória do corpus. 
Naturalmente, nenhum resultado imediato pode ser obtido pelo computador, 
mas são recolhidos dados que permitem e reclamam análises e interpretações 
posteriores pelo investigador. Os resultados, porém, são impressionantes. […] Os 
métodos, ferramentas e técnicas começaram assim a influenciar a crítica literária 
indiretamente. (Rommel, 2004: 93; itálicos meus)

Por muito amplo que o espaço tecnológico venha a ser, ele não parece ter 
uma verdadeira possibilidade de decretar os termos da atividade filológica. 
A pesquisa neste campo, num sentido importante, está mais ou menos bem 
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definida, e as consequências da revolução digital (por mais surpreendentes 
que elas sejam) servem, quando muito, para aumentar quantitativamente o 
escopo — não têm, no argumento de Rommel, a possibilidade messiânica 
de constituírem um novo regime. O prefixo «e» em e-filologia é, além de 
redundante, profundamente equívoco: ao usarmos computadores, não esta-
mos de facto a fazer coisas diferentes, mas a fazer melhor coisas (num sentido 
especial de fazer melhor) que já fazemos há muitas gerações. Tentar contrariar 
esta presunção pode, além de tudo, redundar numa versão minimalista de 
«pesquisa»: para além de colocarem o problema em termos nem sempre 
adequados, Crane, Bamman e Jones, por exemplo, estão realmente a defender 
um autoritarismo hermenêutico que, além de pouco exequível, é bastante 
paradoxal — tendo em conta que partem de uma noção de cultura digital que 
é liberal em elevado grau. O desafio não é o de construir uma nova ordem, mas 
antes o de perceber, generosamente, o que é que se pode ganhar com certas 
revoluções. Porque, como afirma Jerome McGann,

o campo do estudo e da investigação em humanidades não irá levar a sério o uso 
de tecnologias digitais enquanto não for demonstrado o modo como as ferra-
mentas que coloca à disposição melhoram a nossa maneira de explorar e explicar 
obras de arte — ou seja, na medida em que ampliem os nossos procedimentos 
interpretativos. (McGann, 2001: 6; itálicos meus)

Notas

1 O macro-argumento tipicamente utilizado para justificar a literatura digital como sendo 
«melhor» do que a literatura impressa assenta, ainda que nem sempre de modo explícito, 
numa consideração essencialista da noção de literatura — uma espécie de «literariedade» 
sofisticada que, na opinião de bastantes teóricos, justifica a existência de «tipos» de literatura. 
Se, em sentido contrário, acreditarmos que ela é uma construção social e cultural, que depende 
de estratégias de uso e de reconhecimento, seremos talvez levados a constatar que existem, na 
melhor das hipóteses, conjuntos de modos de fazer literatura que têm aspetos comuns entre as 
suas várias ocorrências e aspetos comuns e diferentes com outros conjuntos análogos — o que 
não é o mesmo que dizer que existem tipos de literatura ontologicamente estabelecidos. Não 
existe, propriamente falando, uma «literatura 1» (impressa) e uma «literatura 2» (digital), 
descontínuas e antagónicas por definição. Cf., a propósito, a intensa discussão entre descrições 
conflituantes de literatura digital em Simanovski et al., 2005.

2 (Crane et. al., 2008). Por questões de comodidade, todas as citações deste ensaio serão denota-
das pela referência «Crane». As traduções para português dos trechos em inglês são da minha 
responsabilidade.

3 Trata-se de um problema bastante retráctil e de difícil resolução, sobretudo nos casos em que 
existe uma profusão acentuada de versões ou, pior, de edições de um mesmo texto. A gestão 
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problemática do equilíbrio relativo dessas múltiplas ocorrências textuais tem sido, de modo 
especialmente frutífero, debatida no contexto do projeto Nenhum Problema Tem Solução: Um 
Arquivo Digital do Livro do Desassossego, devido justamente ao facto de o livro, que é composto 
de fragmentos, se prestar a uma série de possíveis edições, coisa que a sua história editorial tão 
bem demonstra (dá-se, inclusive, o caso de os mesmos editores terem proposto várias versões 
diferentes para o livro). Este desassossego é amplificado exponencialmente quando se trata de 
operacionalizar, em contexto digital e por motivos de economia e de espaço, as dezenas de 
edições do livro de Pessoa. 

4 Neste ponto, aliás, Rommel parece antecipar a oposição entre pré e pós-revolução que serve de 
«infraestrutura» ao argumento geral de Crane, Bamman e Jones, defendendo, por exemplo, 
que «um texto literário, interpretado como uma construção estética que atinge um determi-
nado efeito através da distribuição de palavras e imagens, funciona a vários níveis. […] Isto 
tem uma série de implicações teóricas: se um texto literário transporta consigo um sentido que 
pode ser detetado por um método de close reading, então a pesquisa com auxílio de computa-
dores pode ser entendida como uma extensão prática das teorias textuais que presumem que 
existe ‘um’ sentido, aprisionado em certas palavras e imagens, apenas à espera de ser desvelado 
pelo leitor informado. Ao focar-se primordialmente nos dados textuais empíricos, os estudos 
computorizados da literatura tendem a tratar o texto de uma maneira que alguns críticos 
literários veem como uma replicação de modelos teóricos fora de moda» (Rommel, 2004: 90; 
itálico meu). Curiosamente, e ao contrário de Moretti, Rommel descreve o trabalho empírico 
digital como uma forma de close reading, e não de distant reading. 
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