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RESUMO 
Com a crescente digitalização de manuscritos medievais por todo o mundo, esses objetos chegam aos pesquisadores, 
em grande medida, pelas telas dos computadores. A documentação em meio digital trouxe não apenas novas 
possibilidades, como também novas dificuldades e a necessidade de estratégias metodológicas diferentes. Se antes o 
acesso aos códices medievais estava restrito à visita aos arquivos e bibliotecas, impondo desafios àqueles distantes 
fisicamente, agora o acesso digital distancia o objeto do pesquisador. Nesse quesito, a Codicologia tem sido uma área 
importante, que, em diálogo com a História e a História da Arte, desenvolve o conhecimento sobre o códice medieval. Em 
meio às indagações da chamada virada material e à crescente importância do retorno ao objeto, o estudo de manuscritos 
feito através das imagens digitais pode parecer, em um primeiro momento, incompatível. Outra dificuldade é que as 
ferramentas para melhor compreender os manuscritos medievais nos são apresentadas por estudiosos que estão mais 
acostumados com o acesso presencial desses objetos. Além disso, a distância física se soma à já bastante discutida 
distância temporal e cultural desses documentos medievais. Pesquisadores que têm se beneficiado das digitalizações 
dos manuscritos, estando afastados geograficamente deles, enfrentam os desafios da tripla distância (geográfica, 
temporal e cultural) que se apresentam em maior ou menor medida dependendo de fatores como a nacionalidade e a 
formação coletiva e individual. Neste trabalho procuramos abordar essas dificuldades e estimular a reflexão sobre 
possíveis estratégias metodológicas para contorná-las. 
Palavras-chave: Codicologia, manuscrito, acervo digital, Homiliário de Saint-André-du-Câteau. 
 
 
ABSTRACT 
With the increasing digitization of medieval manuscripts around the world, these objects reach researchers, to a large 
extent, through computer screens. Documentation in digital media brought not only new possibilities, but also new 
complexities and the need for different methodological strategies. If previously access to medieval codices was restricted 
to visiting archives and libraries, imposing challenges to those physically distant, now digital access distances the object 
from the researcher. In this regard, Codicology has been an important area, which, in dialogue with History and Art History, 
develops knowledge about the medieval codex. Between the material turn and growing importance of the return to the 
object, the study of manuscripts made through digital images may seem, at first, incompatible. Another difficulty is that the 
tools to better understand medieval manuscripts are presented to us by scholars who are more used to face-to-face access 
to these objects. Furthermore, the physical distance adds to the already discussed temporal and cultural distance of these 
medieval documents. Researchers who have benefited from the digitization of manuscripts, being geographically distant 
from them, face the challenges of the triple distance (geographic, temporal, and cultural) that present themselves to a 
greater or lesser extent depending on factors such as nationality and collective and individual formation. In this work we 
seek to address these difficulties and encourage reflection on possible methodological strategies to overcome them. 

Keywords: Codicology, manuscript, digital collection, Saint-André-du-Câteau Homily. 
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Com a crescente digitalização de manuscritos medievais por todo o mundo, esses 

objetos chegam aos pesquisadores, em grande medida, pelas telas dos computadores. A 

novidade do trato da documentação em meio digital trouxe não apenas novas 

possibilidades, como também novas dificuldades e a necessidade de estratégias 

metodológicas diferentes. Em meio às indagações da chamada virada material e a 

crescente importância do retorno ao objeto, o estudo de manuscritos feito através das 

imagens digitais pode parecer, em um primeiro momento, incompatível. Além disso, a 

distância física se soma à já bastante discutida distância temporal e cultural desses 

documentos medievais. 

Se antes o acesso aos códices medievais estava restrito à visita aos arquivos e 

bibliotecas, impondo desafios àqueles distantes fisicamente, agora o acesso digital 

distancia o objeto do pesquisador. Outra dificuldade é que as ferramentas para melhor 

compreender os manuscritos medievais nos são apresentadas por estudiosos que estão 

mais acostumados com o acesso presencial desses objetos, ou seja, acessamos as 

imagens digitalizadas de códices e aprendemos sobre eles a partir de uma literatura 

baseada em um outro tipo de acesso, o presencial. 

Em nossa sociedade atual, os recursos digitais se apresentam como uma 

substituição do próprio suporte de leitura e não apenas do acesso à documentação. Os 

recursos tecnológicos vêm ganhando espaço na transmissão do conhecimento, e em muito 

se fala em uma revolução onde as telas substituirão os textos impressos. 

As novas ferramentas se mostram originais, mas também o papel já teve seu 

momento de novidade. A chegada da imprensa, com novas técnicas de produção do livro, 

é frequentemente lembrada como um marco importante na prática da leitura. Mas Lucian 

Febre e Henri-Jean Martin notaram que não foi somente a mudança no processo de 

produção que fez o novo livro substituir o manuscrito medieval: 

 
Mas logo se revelaram as possibilidades que o novo processo oferecia, bem 

como seus efeitos transformadores. Pois, bem depressa, a imprensa 

tornando os textos mais amplamente acessíveis, assegurou-lhes uma força 

de penetração que não pode ser comparada à dos manuscritos. (FEBRE; 

MARTIN, 2017, p. 345). 
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Segundo os autores, as diferenças entre os manuscritos e os livros impressos foram 

se colocando em um ambiente propício a uma nova materialidade: mais leves, mais baratos, 

com uma produção mais rápida. A adoção do papel e as novas técnicas de impressão 

indicam uma nova perspectiva de uso desses objetos  

Frédéric Barbier também fala de uma mudança de paradigma quando da chegada 

do codex. Após o século IV o uso do pergaminho se tornou a principal opção para a 

produção dos manuscritos, na mesma medida, sua configuração em códice foi adotada em 

substituição ao formato de rolo em que se usava prioritariamente o papiro, uma planta 

aquática. A escassez do papiro, advinda de problemas econômicos, é citada por muitos 

autores como o principal motivo da substituição da matéria vegetal pela pele de animal. No 

entanto, Barbier ressalta que são vários os fenômenos que acompanham essa mudança: 

as transformações nas estruturas políticas e a chegada de novos grupos pouco ou nada 

letrados em latim também são fundamentais para o sucesso do códice em pergaminho, 

assim como a apropriação cristã do domínio do conhecimento escrito (BARBIER, 2018). 

Essas duas transições, do rolo ao códice e do códice ao livro impresso, confirmam 

que a materialidade tem peso fundamental nos processos de mudanças dos suportes da 

escrita, e consequentemente na transmissão de conhecimento escrito e na prática da 

leitura. As mudanças materiais se agregaram às mudanças de hábitos. Dessa maneira, 

entendemos ser de grande importância o estudo material desses objetos ao longo da 

história. Ainda que as transformações estejam integradas a outras mudanças, a 

materialidade nos parece determinante nas relações entre os homens e seus livros. 

Sendo assim, ao se estudar um manuscrito medieval, o conhecimento de 

Codicologia se torna indispensável. A Codicologia se ocupa, prioritariamente, do estudo 

material dos códices. Segundo Michelle P. Brown, a Codicologia pode ser definida como:  

“O estudo da estrutura física do livro, que promove uma melhor compreensão de sua 

produção e história posterior” (BROWN, 1994, p. 42, tradução nossa). O Glossaire 

codicologique árabe, desenvolvido pelo Institut de recherche et d'histoire des textes - IRHT, 

define essa ciência como aquela que tem por objeto o estudo material de manuscritos como 

objetos arqueológicos (do latim "códice" e do grego "logos") (EDDÉ, A et al., 2021). Na 

mesma medida, a bibliografia especializada enfatiza o estudo material do objeto: Jacques 

Lemaire, em 1989, definiu a Codicologia como a “Arqueologia do livro” (LEMAIRE, 1989), e 

Marilena Maniaci optou pelo mesmo termo na publicação de um manual sobre Codicologia, 

em 2002, chamado “Archeologia del manoscritto. Metodi, problemi, bibliografia recente” 

(MANIACI, 2002). 
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Referências nas duas escolas mais férteis da área – a italiana e a francesa – as 

obras de Lemaire e de Maniaci são amplamente usadas nos trabalhos de Codicologia. Nos 

dois casos, os livros tiveram como motivação a produção de textos para seus alunos 

ingressantes, sendo, portanto, obras básicas e acessíveis para pesquisadores que estão 

iniciando sua formação. Enquanto Lemaire, no final dos anos 1980, apresentou os temas 

da Codicologia a partir dos manuscritos da Biblioteca Real da Bélgica, em Bruxelas, onde 

ele foi professor de filologia, Maniaci, no início dos anos 2000, preferiu chamar sua 

produção de guia, fazendo uma síntese dos temas e apresentando uma bibliografia 

comentada da área, inclusive com a dedicação de um importante espaço à obra de Lemaire. 

Somam-se a essas obras, ainda, outros dois títulos: de Maria Luisa Agati, o “Il libro 

manoscritto da Oriente a Occidente: Per una codicologia comparata” foi publicado em 2003, 

e totalmente revisado em sua segunda edição, com o novo título, em 2009 (AGATI, 2009). 

Com uma proposta comparativa, Agati traz um manual que procura contemplar a grande 

diversidade da produção manuscrita. E tem tido sucesso, inclusive com a recente tradução 

da obra para o inglês em 2021. O segundo título é o livro organizado por Paul Géhin: “Lire 

le manuscrit médiéval. Observer et décrire”, publicado em 2005, que teve uma segunda 

edição revisada em 2017 (GÉHIN, 2017). Nesse livro, um conjunto de trinta e seis 

estudiosos trabalharam para apresentar a melhor maneira de observar e descrever um 

manuscrito medieval, considerando várias especificidades, como origem, língua, suportes 

etc. 

 Algumas informações básicas tendem a ser encontradas nesses estudos feitos a 

partir da descrição do códice: como o tamanho, tipo de suporte (pergaminho, papel etc.), a 

data, a origem e a tipologia do manuscrito. Ademais, uma investigação mais aprofundada 

busca ainda informações como a organização dos cadernos, a tipologia das letras usadas 

na cópia, a quantidade de escribas, os tipos de decoração, as manipulações encontradas 

etc. No entanto, não há um padrão internacional definido para a coleta das informações, e 

a análise codicológica pode variar, dependendo do investigador, do estado do códice e 

mesmo das possibilidades de investigação. 

Paul Géhin salienta que é importante 
 

[...] considerar o manuscrito de forma global. Examiná-lo, de fato, em todos 

os aspectos, ao mesmo tempo como objeto material, como suporte de textos 

e como testemunha histórica. O manuscrito é um objeto único, mas um 
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objeto multiforme, com funções variadas: didática, estética, histórica, 

política. (GÉHIN, 2017, p. 9, tradução nossa). 
 

Essa investigação pressupõe, portanto, uma articulação interdisciplinar, que 

considera o códice em todos os aspectos possíveis, e de maneira particularizada, já que 

também é preciso lembrar que a produção manual de códices faz com que cada exemplar 

possua peculiaridades próprias. Recomenda-se ainda que o exame do códice seja feito “a 

olho nu” (GÉHIN, 2017, p. 11, tradução nossa). As características  organolépticas, como 

textura, brilho, cor, são apreendidas pelos sentidos humanos apenas através da experiência 

de real contato. Essa experiência permite a análise de detalhes e dá ao pesquisador maior 

intimidade com o documento. 

Contudo, o exame pessoal, destacado pela Codicologia, nem sempre é possível. 

Muitos desafios têm sido colocados para a realização de um trabalho codicológico como 

recomendado. Christopher de Hamel indica que 
 

Atualmente, a maioria dos grandes [manuscritos] medievais quase nunca 

está em nenhum tipo de exibição pública, nem mesmo em vitrines protegidas 

da luz, e se estão, você verá uma única abertura de página dupla. São 

frágeis e preciosos demais (HAMEL, 2017, p. 8). 

 

O valor histórico, artístico e mesmo econômico, impõe restrições ao público geral, 

mas também aos pesquisadores, pois visando preservar a segurança do códice muitas 

vezes não se permite o exame manual nem mesmo a pesquisadores já experientes. 

Também outros desafios têm sido enfrentados, como aqueles relacionados à conservação: 

alguns exemplares podem estar comprometidos de tal maneira que a realização de um 

exame manual pode gerar ainda mais danos ao manuscrito. 

Há ainda problemas devido ao deslocamento geográfico: em um primeiro momento 

o trabalho comparativo é prejudicado, pois nem sempre é possível a remoção do 

manuscrito, o que torna impossível efetuar comparações simultâneas com exemplares de 

acervos diferentes, por exemplo. Em outra medida, a distância e as crescentes dificuldades 

de financiamento são também barreiras para pesquisadores afastados fisicamente dos 

acervos, como nós brasileiros. Outra questão de distanciamento foi recentemente imposta 

pelo necessário isolamento social devido à pandemia de COVID-19: nesse momento, 
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mesmo pesquisadores próximos fisicamente tiveram problemas com o acesso aos acervos, 

ficando em muitos casos, vários meses sem contato com o objeto trabalhado. 

Um recurso que se coloca na solução desses problemas é a possibilidade de 

análises em imagens digitais. Cópias digitalizadas dos códices, que têm sido amplamente 

divulgadas em bancos de dados on-line, são usadas como importantes ferramentas na 

investigação dos manuscritos medievais. O acesso crescente e gratuito tem aberto caminho 

para o desenvolvimento das pesquisas em todo o mundo. 

É inegável a importante contribuição da disponibilização on-line dos acervos. 

Contudo, nosso questionamento é sobre o trabalho de análise codicológica com os recursos 

digitais. Seria possível um estudo codicológico apenas com as imagens digitalizadas de um 

manuscrito? Além disso, qual o papel desses recursos no trabalho do pesquisador? Qual o 

método mais adequado para a manipulação desse tipo de documento, nesse tipo de 

suporte? 

É preciso lembrar que a digitalização, ainda que tenha cada vez mais uma 

experiência virtual que se aproxima do real, com ferramentas que possibilitam, por exemplo, 

virar as páginas dos livros, ela própria é um outro tipo de objeto, uma espécie de fac-simile 

que substitui o códice a partir de uma nova materialidade: a da tela. 

Dessa forma, entendemos que a observação da imagem digital não substitui a 

análise organoléptica, mas pode sim complementar a análise. O que chamamos aqui de 

Codicologia digital propõe a apropriação de conhecimentos dos estudos de Codicologia na 

aplicação de análises das imagens digitalizadas de manuscritos medievais. O uso das 

imagens digitais pode ser feito em correlato as análises pessoais. Ou seja, a cópia digital 

se apresenta como um instrumento para a análise codicológica. 

 A complementaridade dos recursos digitais e das análises organolépticas foi 

aplicada em nosso trabalho de análise codicológica do manuscrito BM Cambrai 528, 

conhecido como Homiliário de Saint-André-du-Câteau. Ao nos apropriamos de meios de 

investigação digitais e sensoriais, pudemos perceber que estes, quando associados, se 

mostram fundamentais para o estudo dos manuscritos medievais. 

O manuscrito em questão é objeto de nossa tese de doutorado que está em 

elaboração pelo programa de Pós-graduação em História Social da Universidade de São 

Paulo. O códice foi produzido no século XII. Consta no fólio 273r e 275v o nome da abadia 

de Saint-André-du-Câteau. Essas inscrições são o que motivou a creditar a possível 

destinação do códice. Sua datação também se vale de informações contidas no próprio 

códice: além da análise do tipo de letra e dos “estilos” das iluminuras, há uma lista no fólio 
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275r onde é possível ler a data de 1170 preenchida com o nome de Alexandre III, Papa 

entre 1159 e 1181. Apesar de haver algumas informações em relação ao códice, algumas 

poucas descrições codicológicas foram feitas, principalmente, em catálogos do século XVIII 

e não há nenhuma análise codicológica aprofundada do manuscrito. 

As imagens desse códice foram disponibilizadas on-line em 2008,  primeiramente 

em um catálogo chamado Enluminures (2021), quando apenas fotografias coloridas de 

alguns fólios com iluminuras foram incluídas, e onde tivemos nosso primeiro contato com o 

manuscrito. Posteriormente, em 2013, as imagens preto e branco de um microfilme 

produzido em 1995 também foram disponibilizadas on-line no banco de dados BVMM 

(2021), sendo que hoje as imagens do códice são acessíveis de maneira gratuita nessas 

plataformas, que inclusive são atualizadas com novas imagens sempre que uma solicitação 

é feita. 

Na Biblioteca Municipal de Cambrai seu acesso é mais restrito, ele está guardado na 

sala de manuscritos e só pode ser examinado com autorização do bibliotecário responsável 

pelo acervo. Em 2014, depois de contatos contínuos com a bibliotecária, obtivemos a 

primeira autorização para realizar o exame do códice, tendo comprovado a intenção de 

estudos acadêmicos. Na época, durante a visita também houve a possibilidade de efetuar 

fotografias digitais. Em 2019, a visita à biblioteca se repetiu e foi possível uma segunda 

investigação, realizada em conjunto com o atual bibliotecário, que permitiu um exame ainda 

mais detalhado do códice com maior possibilidade de exposição e manipulação. 

Nosso primeiro contato com o códice foi digital, e destacamos como esses catálogos 

on-line são uma importante ferramenta para o início dos estudos sobre manuscrito, 

possibilitando acesso e o conhecimento desses objetos tão distantes de nossa cultura. Se 

antes, o conhecimento de manuscritos medievais estava restrito a alguns livros, pouco ou 

nada difundidos no ambiente brasileiro, hoje qualquer usuário da internet pode conhecer a 

diversidade de manuscritos medievais existentes em inúmeros acervos pelo mundo. 

A digitalização dos códices que permite iniciar uma pesquisa também traz novas 

perspectivas para o desenvolvimento dos estudos sobre esses objetos. O meio digital 

possibilita consultas ilimitadas, tornando viável ao historiador o enfretamento da dificuldade 

da distância, com a apropriação de uma nova maneira de se relacionar com a 

documentação. Ter cópias acessíveis a qualquer momento permite uma grande 

familiaridade com o objeto de estudo. Isso traz um novo modo de olhar: podemos, por 

exemplo, usar uma imagem como fundo de tela de nossos computadores, aproximando a 
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cópia do manuscrito de nossas experiências rotineiras, o que, em última instância, 

acrescenta maior detalhamento à pesquisa. 

Há ainda um outro importante benefício dessa afinidade com a documentação. Não 

é raro encontrar erros nas descrições de manuscritos medievais feitas antes da era digital. 

Afinal, ao observar o códice em poucas oportunidades, e sem um ambiente adequado, 

pesquisadores acabaram por se enganar na identificação de uma personagem pintada em 

uma iluminura, ou ainda na palavra usada na transcrição de um texto. Com o recurso digital 

esse tipo de equívoco é bastante minimizado. 

Contudo, o maior detalhamento e a aproximação cotidiana com a documentação não 

substituem a consulta pessoal.  A investigação cromática nos parece um bom exemplo de 

como a análise sensorial e digital são complementares. Na imagem abaixo (figura 1) do 

manuscrito BM Cambrai 528 temos uma montagem com quatro fotografias do fólio 120v, 

com a inicial h do texto sobre o martírio de santo Estevão. 

 

 

Figura 1 - Montagem fólio 120v. BM Cambrai 528. Fonte: autora 

 

No círculo onde estão os pés de Cristo foi usado tinta de cor amarela. Na fotografia 

com a luz amarela a visualização da tinta fica bastante prejudicada; na mesma imagem, 

fotografada na luz branca, a tinta amarela é pouco visível, mas conseguimos saber que ali 

a cor; nas outras duas, com luz natural e luz azul também é possível identificar o amarelo, 

mas fica difícil confirmar se há tinta nesse espaço, e diferenciar a área pintada em outras 

áreas da imagem, como por exemplo nas faixas ao fundo da letra. 

Por causa da cor amarelada do pergaminho, essa tinta amarela tem pouco ou até 

nenhum destaque nas fotografias. Na mesma medida, essa dificuldade de visualização se 
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coloca dependendo do equipamento usado para a consulta. Um computador com alta 

capacidade de exibição de imagens e boa definição de cores permite uma análise diferente 

do que um outro com configurações inferiores. Nesse sentido, a tinta amarela e suas 

funções podem ser caracterizadas de formas que não condizem com o que se pode 

perceber presencialmente. 

Quando fizemos a análise pessoal, a tinta amarela chamou muito atenção, pois há 

um brilho forte nas regiões pintadas de amarelo, que apresenta grande contraste entre as 

áreas pintadas e os espaços vazios, que têm a cor mais pálida do pergaminho. A pesquisa 

presencial das características organolépticas foi o único meio possível de perceber essa 

propriedade da tinta amarela, o que em última instância resultou em uma reflexão 

importante sobre a construção cromática desse manuscrito1. 

Para além da necessária aproximação pessoal com o objeto, esse exemplo permite 

perceber que o trato da documentação em meio digital exige novos conhecimento de 

manipulação de imagens, envolvendo noções sobre fotografia, luz, equipamentos e ainda 

sobre a maneira em que essas imagens podem ser manipuladas e divulgadas. Ou seja, 

para diminuir a distância não basta apenas ir ao acervo, é preciso também se apropriar dos 

meios tecnológicos que permitem outros tipos de acessos necessários ao trabalho do 

medievalista. 

Nesse sentido, a abordagem das imagens por meio de manuscritos digitalizados 

também precisa ser motivo de reflexão. Longe de deslegitimar uma pesquisa que utiliza 

meios digitais de acesso ao códice, nossa proposta é refletir sobre esses meios e sobre a 

importância de se propor novas metodologias. Defendemos que o recurso digital é 

complementar. Há algumas características para as quais a tecnologia pode ser bastante 

útil, como para a manipulação da imagem, com possibilidades de aproximação, recortes e 

ainda o uso, já comum em nosso meio, da reprodução das imagens em nossos trabalhos 

(como as fotografias reproduzidas aqui). 

Em outra medida, tecnologias mais avançadas, usadas em trabalhos de 

conservadores e restauradores (estudos químicos e físicos), exames de raio-x, ultrassom 

etc. já se mostram comuns e extremamente uteis à uma investigação detalhada dos 

manuscritos. 

 
1 Desenvolvemos em nossa tese a hipótese de que a cor amarelada do pergaminho também faz parte da escolha 

cromática dos iluminadores. Ao trabalhar com as diversas tintas disponíveis para a pintura, a característica natural da 
pele, com uma tonalidade pálida, funcionou para trazer novos contrastes às imagens. 
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O recurso às fotografias digitais, sejam aquelas apresentadas pelos bancos de 

dados, sejam as que foram feitas por nós, tem auxiliado na continuidade da nossa pesquisa. 

Mesmo que o manuscrito estivesse em uma biblioteca próxima fisicamente, uma pesquisa 

aprofundada demanda a volta ao códice diversas vezes. Essa manipulação contínua 

poderia causar avarias ao documento, e isso não seria interessante. Muitas vezes, a 

consulta se trata apenas da busca por uma informação básica, como uma cor, ou uma 

determinada palavra. Para tanto as fotografias e as anotações de campo têm se mostrado 

suficientes, ainda que sejam realizadas de maneira intuitiva. 

A novidade dos recursos digitais não permite ainda que as questões aqui levantadas 

sejam totalmente respondidas. Buscamos chamar a atenção dos pesquisadores para a 

reflexão sobre usos das imagens digitalizadas de manuscritos medievais. Ainda que muitos 

de nós já estejamos inseridos nos meios digitais e entendemos com empolgação os 

avanços tecnológicos, há um longo caminho de reflexão a se percorrer para garantir que a 

apropriação de novas ferramentas seja feita de maneira a melhorar nossas análises e 

garantir procedimentos científicos de qualidade que permitam contribuições relevantes ao 

campo. 
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