
Ainda ninguém conseguiu ler o
manuscrito de Voynich. Mas não falta
quem queira (e ache que conseguiu)
desvendar esse mistério. Recentemente,
um investigador da Universidade de
Bristol, no Reino Unido, afirmou que
tinha resolvido o enigma. Foram várias
as vozes que criticaram esse trabalho
Teresa Sofia Serafim

anúncio era apetecível:
um investigador da
Universidade de Bris-
tol afirmou que tinha
finalmente desvenda-
do a língua e o sistema
de escrita do manus-
crito de Voynich, um
documento que nin-
guém tinha consegui-

do ler. Publicado na revista Romance

Studies, o feito divulgado num comu-
nicado da sua instituição foi notícia
em todo o mundo. Mas, aos poucos,
foram surgindo críticas de especialis-

tas em linguística e estudos medievais
a este trabalho. A Universidade de
Bristol acabou por retirar do seu site

o comunicado e pôs em causa a sua
validade. Afinal, esta era só mais uma
tentativa de resolver o mistério deste

manuscrito.
Conhecido como manuscrito de

Voynich - por ter sido comprado pelo
antiquário Wilfrid Voynich em 1912 -,
este documento tem quase 250 pági-
nas e foi datado pela Universidade do
Arizona (EUA) como sendo do século

XV. Apesar de várias tentativas, nin-

guém o conseguiu ler. Entre as mais
famosas tentativas estão a do mate-
mático Alan Turing e a do FBI, que
suspeitava que podia ser propaganda
comunista. Este manuscrito está des-

de 1969 na Biblioteca de Beinecke

para Livros Raros e Manuscritos da
Universidade de Vale (EUA).

Agora surgiu uma nova proposta.
Gerard Cheshire, o único autor, foi
assertivo: em duas semanas, em Maio
de 2017, diz ter identificado a língua e
o sistema de escrita do manuscrito de
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Voynich. "Tive uma série de 'momen-
tos-heureca' enquanto estava a deci-
frar o código. Depois, seguiu-se uma
sensação de descrença e entusiasmo

enquanto me apercebia da magnitu-
de do meu feito", dizia no comunica-
do da Universidade de Bristol.

O investigador - que terminou o
doutoramento em Ecologia Compor-
tamental Humana na Universidade de
Bristol em 2017 - disse que este
manuscrito teve origem no Castelo

Aragonês, na ilha italiana de ísquia
(no mar Tirreno).

Para ele, tinha sido elaborado por
freiras dominicanas na década de
1440 para Maria de Castela, rainha da
coroa de Aragão (formada no princí-
pio do século XII e que se expandiu
até ao século XV). Sob a tutela desta
coroa estavam territórios no Mediter-

râneo, como a Sicília, a Sardenha e

Nápoles. "O manuscrito é um livro de
memórias e de conselhos sobre assun-

tos femininos, como o amor, a gravi-
dez, doenças, medicação, a astrologia
e crenças", enumera o investigador.

Sobre a escrita no manuscrito,
Gerard Cheshire diz não ter grandes
dúvidas: "Está escrito em proto-ro-
mance - antepassado das línguas
românicas actuais, incluindo o por-
tuguês, o espanhol, o francês, o ita-

liano, o romeno e o galego. A língua
usada era omnipresente no Mediter-
râneo durante o período medieval,
mas raramente era utilizada nos
documentos oficiais porque o latim era

a linguagem da realeza e da Igreja."
E por que diz Gerard Cheshire ter

conseguido resolver o mistério deste
manuscrito? "Os outros académicos
não perceberam que se usa um siste-

ma de escrita desconhecido e uma
língua desconhecida", responde ao
PÚBLICO, exemplificando caracterís-
ticas desse sistema de escrita: não
tem sinais de pontuação; algumas
letras funcionam como variantes de
símbolos para indicar a pontuação; e
todas as letras são minúsculas.
lima chuva de críticas
Após a divulgação deste trabalho,
vários especialistas contestaram a sua
validade. Uma das vozes mais sonan-
tes foi a de lisa Fagin Davis, directora-

executiva da Academia Medieval da

América, nos EUA, que fez vários
tweets sobre o assunto. "Desculpem,
pessoal, 'a língua proto-romance' não
existe", assinalou num dos tweets.

"Ninguém que sabe alguma coisa
sobre o manuscrito de Voynich con-
corda com a metodologia e, dessa

forma, com as suas conclusões",
adiantou ao PÚBLICO.

"Até agora, muitas pessoas acredi-
taram que conseguiram decifrar o

manuscrito, mas ninguém o fez de
forma a que outros conseguissem
reproduzir esses resultados", diz,
sublinhando que essa reprodução
deverá estar em conformidade com
a linguística, a história e as ilustrações
do documento. Embora este trabalho
tenha tido uma revisão prévia pelos
seus pares na Romance Studies, Lisa
Davis diz que o estudo deve ser lido
com "espírito crítico".

Já Salvatore Luongo, presidente da
Sociedade Italiana de Filologia Româ-

nica, escreveu um artigo para o jornal
italiano La Repubblica em que expli-
cou como o artigo era controverso.
"Não há uma explicação sobre o pro-
cedimento que se usou para identifi-
car o valor fonético dos grafemas,
além de que existe uma confusão

entre os sons e a representação gráfi-
ca", criticou. "Esta reconstituição
propõe uma caricatura da língua."

Já depois destas declarações, a Uni-
versidade de Bristol retirou do seu site

o comunicado sobre o trabalho de
Gerard Cheshire. "A investigação foi
da inteira responsabilidade do autor

[que é investigador da instituição]",
referiu a universidade em comunica-
do. "No seguimento da cobertura dos

media, foram levantadas questões
sobre a validade da investigação por
académicos nos campos da linguísti-
ca e dos estudos medievais. Tivemos
em conta essas questões e remove-
mos o relato dessa investigação do
nosso website, para que haja uma
maior validação internamente e na
revista científica em questão."

Gerard Cheshire diz não estar
preocupado com a situação. "Vou

ignorar as vozes críticas", disse ao
PÚBLICO. "Outros académicos irão
publicar outros artigos usando a
minha solução. Aí, o problema desa-

parecerá. Como cientista teórico,
estou sempre à espera de resistência
às novas ideias." O investigador pre-
tende agora que outros cientistas
(incluindo portugueses) estudem o
manuscrito através do seu trabalho.



Guardado numa biblioteca da
Universidade de Vale (EUA),
o manuscrito de Voynich tem
quase 250 páginas e pensa-se
que seja do século XV

êê
Dizer que
oproto-romance
é uma língua
[a proposta agora
lançada] é o mesmo
que dizer que
a adolescência
é uma pessoa
Ivo Castro
Linguista

Para o investigador português Ivo

Castro, o caminho traçado por Gerard
Cheshire não será aquele que levará
à resolução do mistério do manuscri-
to. Aliás, segundo o professor eméri-
to da Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa, o trabalho de
Gerard Cheshire até faz sentido nal-

guns aspectos, mas noutros é "muito
duvidoso". "Quanto à datação [do
século XV, o trabalho] bate certo.
Quanto à localização [algures no lito-
ral de Itália] , isso depende das infor-

mações que estão dentro do texto.
Quanto à língua, nada bate certo. O

proto-romance não é língua nenhu-
ma", diz ao PÚBLICO.

Ivo Castro explica que o proto-ro-
mance é uma fase na formação das

línguas românicas. "Dizer que o pro-
to-romance é uma língua é o mesmo

que dizer que a adolescência é uma
pessoa.

" Cada uma das línguas româ-
nicas - como o português e o francês
- passou por essa fase em momentos



e em regiões diferentes. "O processo
de formação e amadurecimento das

línguas românicas evoluiu de modo
diverso. Esse processo, a que alguns
autores chamam 'proto-romance',
nalgumas regiões situa-se mais perto
da fragmentação do latim de Roma
(entre o século IV e V) e noutras
regiões deu-se mais tarde", refere.

Para Ivo Castro, no português, o

proto-romance situa-se entre o sécu-
lo VI e o VIII, mas no francês essa fase

podia ser encontrada no século V. Ou

seja, o proto-romance ocorreu muito
antes da altura em que o manuscrito
terá sido escrito, no século XV.

"Tudo o que ele diz sobre a língua
do texto é altamente fantasioso: a ter-

minologia e a cronologia que usa não
são profissionais, não houve uma lín-

gua a que se possa chamar proto-ro-
mance e frases formadas por palavras
avulsas de várias línguas, como suge-

re, só existem em personagens de
Umberto Eco", resume.

Em O Nome da Rosa (dadiva 2018),
Umberto Eco criou uma personagem
que viajou pelo mundo e diz frases

que têm palavras de várias línguas, o

monge Salvador. "Viajou por várias

terras, do seu Monferrato natal até à

Ligúria, e depois subiu da Provença
até às terras do rei de França", lê-se
no livro que se passa no século XIV.
Ao viajar por várias terras foi então
adquirindo palavras de línguas româ-
nicas e de dialectos italianos (em dife-
rentes fases de formação), o que o

levou a misturar na mesma frase pala-
vras de línguas e dialectos distintos.

"Daqui para a frente, há que verifi-
car se a sua decifração da escrita
resolve a maior parte dos problemas
do texto (tarefa para paleógrafos) e,
depois disso, qual é a língua usada,
talvez um dialecto italiano (tarefa que
não está ao alcance do doutor Cheshi-

re) e o sardo", refere ainda Ivo Castro.
Em Itália, havia (e há) vários dialectos
e diferentes línguas como o sardo,
falado na Sardenha (que faz fronteira
com o mar Tirreno). "O meu palpite
é que, se essa localização [apontada
no trabalho] for a verdadeira, então

daqui para a frente o assunto será
matéria para especialistas dos dialec-
tos italianos."
Cartas de portugueses
E o que diz um especialista em paleo-
grafia? "Embora não perceba o que lá

está, os caracteres são latinos e escri-

tos da esquerda para a direita", refere
Bernardo Sá Nogueira, historiador
com uma formação aprofundada em

Paleografia Portuguesa.
Quando estava a observar o manus-

crito de Voynich, o historiador lem-
brou-se de duas cartas publicadas no
Álbum de Paleografia Portuguesa de
Eduardo Nunes (Lisboa, Instituto de
Alta Cultura, 1969) com alfabeto lati-
no que eram muito parecidas com
aquele documento. Essas cartas
foram escritas por portugueses que
viviam em Itália: uma delas é de 1437

e foi redigida por D. Fernando da

Guerra, arcebispo de Braga, que fez
a sua formação em Bolonha e era um
homem moldado pela cultura gráfica
italiana; a outra data de 1430 e foi
escrita por João Rodrigues, secretário
do infante D. Duarte e guião de Lisboa

que vivia em Roma. " São escritas por
homens no estrangeiro. Não era a

escrita de Portugal", diz .
" [Tal como

o manuscrito de Voynich], são escri-
tas arredondadas e características da

península itálica. "

Considerando que o trabalho de
Gerard Cheshire só foi mais uma ten-
tativa entre muitas, Ivo Castro indica

que agora o percurso para resolver o
mistério do manuscrito deve ser per-
corrido pela comunidade científica
como aconteceu com a escrita linear
B usada na civilização micénica e a

escrita hieroglífica.
Lisa Davis diz estar à espera do

resultado de estudos "promissores".
"Estou muito curiosa com a hipótese
explorada por Ahmet Ardiç, que
defende que o manuscrito de Voynich
é uma transcrição fonética do turco
falado na Idade Média. "

Já Salvatore

Luongo acha que este manuscrito
será desvendado quando se perceber
qual é a sua língua, "uma língua pos-
sivelmente existente, mas que não se
baseie em algo completamente incer-
to e incoerente" como acontece no
trabalho de Gerard Cheshire.
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