
Pedido Nº 5614/2015

Jovem Cientista - Edital

Edital Nº 8/2015 - JOVEM CIENTISTA BAIANO

Nº PROTOCOLO

Dados do Coordenador do Projeto

CPF:PATRICIO NUNES BARREIROS 97651729587Coordenador do Projeto:

Titulação Máxima Ano de Conclusão
Doutorado

Telefone Celular Email
(75) 3471-0276 (75) 9997-296752013 patriciobarreiros@hotmail.com

Situação de Adimplência com a FAPESB: Adimplente

Tipo de Vínculo com a Instituição Executora: Professor

Instituição Proponente

Universidade Estadual de Feira de Santana

CNPJ: 14045546000173

Endereço: Avenida Transnordestina, s/n

Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO

Bairro: Novo Horizonte

Telefone: 7531618000
Fax:

Natureza: UNIVERSIDADE ESTADUAL (UE)

Representante Legal da Instituição:

Cidade:

Evandro do Nascimento Silva

Estado:
Feira de Santana

BA

ReitorCargo Representante Legal:

Instituição proponente

Departamento de Letras e Artes

Dados do Projeto

Dados Adicionais do Projeto

Introdução e justificativa:
Durante o século XX, cresceu o interesse pelos arquivos literários e os pesquisadores começaram a valorizar os
manuscritos, papéis e documentos pessoais preservados nas velhas arcas dos escritores. Os documentos
paraliterários encontrados nesses acervos ampliam a leitura das obras e lhes atribuem novos sentidos. A descoberta
de manuscritos inéditos possibilitam a edição de obras ou trazem à tona novas versões e testemunhos. Os acervos de
escritores redimensionam o olhar sobre a memória literária e revelam obras que estavam condenadas ao
esquecimento. Foi nesse sentido que surgiu o interesse em pesquisar o acervo do poeta baiano Eulálio de Miranda
Motta (1907-1988), com o objetivo de editar suas obras inéditas e dar visibilidade a textos que estavam condenados ao
esquecimento. Os documentos contidos nesse rico acervo evidenciam a produção literária e as diversas características
da vida de Eulálio Motta que, além de poeta, foi jornalista, panfletário e político.
No âmbito da literatura baiana, o estudo de acervos de escritores é indispensável para que se possa dimensionar a
memória literária, especialmente relacionada ao interior do estado porque pouco se conhece sobre os escritores do
sertão baiano e sua produção literária. Escrutinar o acervo de Eulálio Motta é uma oportunidade de conhecer também
como outros escritores do sertão baiano produziram e fizeram circular suas obras e como esses textos foram lidos e
recepcionados pelo público leitor, já que o poeta mundonovense manteve diálogo com vários escritores e preservou
em seu acervo coleções raras de jornais
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do interior da Bahia.
O acervo de Eulálio Motta foi doado pelos herdeiros de seu espólio, em 1999, para a pesquisa, mediante documento
constituído na forma da lei, registrado em cartório, cedendo, inclusive, os direitos autorais, permitindo a publicação das
obras inéditas. O acervo foi transferido para o Professor Patrício Nunes Barreiros que é o responsável legal pela
guarda e preservação da documentação. Atualmente, o acervo encontra-se na Universidade Estadual de Feira de
Santana, na sala MT 26A, cedida para o projeto Edição das obras inédita de Eulálio Motta. Essa documentação está
sendo estudada por pesquisadores e estudantes e já resultou em artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos de
conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado.
O projeto de pesquisa Edição das obras inédita de Eulálio Motta foi submetido à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana em 2008, sendo aprovado pela Resolução CONSEPE
128/2008, prevê a edição filológica das obras inéditas do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta e estrutura-se em
quatro etapas:
(i) Na Primeira Etapa (09/2008-08/2011) - Fez-se a descrição, catalogação, sistematização e digitalização do acervo,
elaboração do inventário, definição do arranjo arquivístico, limpeza dos documentos, pequenos restauros, definição do
método de acomodação, elaboração do código catalográfico e definida a política de consulta aos documentos;
(ii) Na Segunda Etapa (09/2011-08/2013) - Fez-se a identificação dos projetos de livros idealizados pelo escritor, a
localização dos testemunhos textuais das obras inéditas, a edição semidiplomática de cinco cadernos. Fez-se também
a edição crítica dos Sonetos de Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2012), a edição semidiplomática do manuscrito inédito
Bahia Humorística (BARREIROS, L., 2012) e a edição hipertextual dos panfletos (BARREIROS, P., 2013);
(iii) Na Terceira Etapa (09/2013-08/2015) - Fez-se a edição semidiplomática de nove cadernos, dos datiloscritos, das
folhas avulsas e dos textos publicados em jornais;
(iv) Quarta etapa (08/2015-09/2017) - Pretende-se realizar a conclusão das edições semidiplomáticas e empreender a
edição crítica de seis livros: Luzes do crepúsculo, 3º edição de Canções do meu caminho, Flores e espinhos,
Lágrimas, Meu caderno de trovas, Coletânea de textos publicados em jornais, a construção do Portal Web para
publicar as edições digitais e a estruturação do sistema de banco de dados dos documentos digitalizados;
As etapas 1 a 3 foram cumpridas a contento, resultando numa larga produção científica e em profícuas experiências de
pesquisa envolvendo professores pesquisadores, estudantes da graduação e da pós-graduação.
VIDA E OBRA DO ESCRITOR
Eulálio de Miranda Motta nasceu na vila Alto Bonito, no município de Mundo Novo-BA, em 1907 e faleceu em 1988.
Aos 18 anos foi morar em Salvador, instalando-se no Ginásio Ipiranga onde passou a ter contato com escritores e
intelectuais da época. No Ipiranga, fez amizade com Jorge Amado, Adonias Filho e pessoas influentes como Isaias
Alves, Landulfo Alves, Carlos Chiacchio e Egberto de Campos. Em Salvador, Eulálio Motta participou de concursos de
poesias e publicou seus poemas em revistas e jornais. Em 1929, ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia e, em
1933, concluiu o curso de Farmácia, retornando, no mesmo ano, para Mundo Novo.
Eulálio Motta começou a escrever seus primeiros versos na adolescência e seguiu escrevendo até o seu falecimento,
perfazendo mais de sessenta anos de intensa produção literária. Ele publicou apenas três livros de poesias Alma
enferma... (1931), Ilusões que passaram... (1933), Canções do meu caminho (1. ed. 1948 e 2. ed. 1983?) e poesias
dispersas em jornais, revistas e antologias. Entretanto, essas publicações não correspondem à totalidade de sua
produção poética, pois grande parte de sua obra encontra-se inédita, conservadas em manuscritos autógrafos.
Felizmente, ele arquivou suas memórias, constituindo um acervo, priorizando papéis e documentos relacionados ao
seu ofício de escritor. Eulálio Motta atuou como panfletário, publicando libelos avulsos em Mundo Novo, entre 1930 e
1988. Ele também se dedicou ao jornalismo participando ativamente de diversos jornais do interior da Bahia: Mundo
Novo, O Lidador, O Serrinhense, Gazeta do Povo e Folha do Norte. Assim, seu acervo também contém coleções de
panfletos, jornais e papéis relacionados à sua atividade panfletária e jornalística.
No acervo do escritor, consta ainda uma coleção de correspondências, revelando que, ao longo do tempo, Eulálio
Motta manteve contato com escritores como Murilo Mendes, Jorge de Lima, Manuel Bandeira, Alceu Amoroso Lima,
Jorge Amado, Adonias Filho, políticos como Isaias Alves, Landulfo Alves, Plínio Salgado, Carlos Lacerda, Juracy
Magalhães e Valdir Pires, editores e donos de jornais, além de parentes e amigos.
Investigar o espólio de Eulálio Motta é como arriscar-se num misterioso e revelador universo de incertezas. A cada
incursão na oficina do escritor, o pesquisador depara-se com algo novo, sejam manuscritos autógrafos inéditos,
versões inacabadas de crônicas, rascunhos de cartas ou até mesmo obras completas preparadas para publicação.
O escrutínio da documentação dos acervos pessoais equivale a um passeio por labirintos de probabilidades. Segundo
Fiedler-Ferrara (1995, p. 32), a ideia de caos e incertezas dos acervos deve ser compreendida como algo positivo e
extremante enriquecedor, ao invés da pura e simples ausência de ordem e instabilidade.
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O acervo eulaliano foi descrito e catalogados por Patrício Barreiros (2012; 2013) e, no conjunto dos documentos,
destacam-se os cadernos, 15 em sua totalidade. Eles correspondem ao laboratório do escritor, pois permitem
vislumbrar o processo de escritura de seus textos. Os cadernos revelam esboços de projetos de publicações,
rascunhos de cartas, anotações do cotidiano, discursos, listas de palavras e comentários diversos.
Além dos textos literários inéditos e dos diversos testemunhos da obra editada, os cadernos trazem informações
acerca das práticas de escrita de Eulálio Motta e de seu ofício de escritor. Esses textos paraliterários orientam o
trabalho do editor, pode-se citar como exemplo, o rascunho de uma carta, no caderno Diário de um João Ninguém II (f.
4r. e v.), no qual Eulálio Motta reclamou do descuido dos editores na impressão de seus poemas: [...] Ha muito que
desisti de publicações desiludido de impressores e revisores que erram demais. Imagine que em S. Paulo, numa
coletânea intitulada poesias consagradas, foi incluído um soneto meu - Aniversário, faltando um verso todo do primeiro
quarteto [...].
A partir das informações contidas nos documentos do acervo do escritor, foi possível estabelecer um roteiro de
pesquisa visando identificar os projetos de livros inéditos e localizar os textos que fazem parte de cada um desses
projetos, além de revelar a preocupação do escritor com a fidedignidade na transmissão de seus textos e o interesse
em publicar sua obra.
O CORPUS DA PESQUISA
O corpus da pesquisa Edição das obras inéditas de Eulálio Motta constitui-se dos documentos do acervo do escritor e
toma como referência o inventário elaborado por Patrício Barreiros (2012; 2013). Ao analisar o acervo, com vista à
identificação dos livros esboçados por Eulálio Motta percebeu-se que há diferentes casos a serem analisados
individualmente:
(1) projetos esboçados em cadernos contendo apenas textos passados a limpo com a finalidade de integrarem um
livro;
(2) projetos esboçados em cadernos que, em princípio, foram utilizados apenas para textos que pertenceriam a um
livro, mas foram reutilizados posteriormente para outras finalidades;
(3) projetos editoriais mencionados pelo autor nos cadernos e demais documentos do acervo, contendo índices dos
textos que fariam parte da publicação; e
(4) projetos editoriais mencionados pelo autor nos cadernos, em livros, manuscritos avulsos, datiloscritos e cartas sem
indicar os textos que fariam parte da publicação.
Até o momento, foram identificados treze projetos de publicações de livros esboçados ou mencionados por Eulálio
Motta e que estão relacionados com os casos descritos acima, a saber:
1º Caso: Luzes do crepúsculo, 3ª edição de Canções do meu caminho e Meu caderno de trovas.
2º Caso: Lágrimas e Bahia Humorística.
3º Caso: Flores e espinhos.
4º Caso: Sonetos de Eulálio Motta, Terceiro livro, A Bofetada, Cronicas Populistas, Volta de Nazaré, Coletânea de
Panfletos, Coletânea de textos publicados em jornais.
Listas de poemas anotados aleatoriamente não foram consideradas como projetos de publicação e não foram incluídos
na descrição feita acima. Os esboços de livros identificados merecem exame detalhado, pois cada um apresenta
peculiaridades específicas, exigindo diferentes análises. Em princípio, foi preciso considerar alguns critérios para editar
as obras idealizadas por Eulálio Motta:
(i) averiguar a exequibilidade da edição, por meio da análise sistemática do projeto, localizando os textos listados para
integrar a edição; e
(ii) verificar se é possível identificar os textos que fariam parte do livro, mesmo quando eles não foram listados pelo
autor.
A partir da análise dos documentos do acervo, tendo em vista os dois critérios citados acima, constatou-se que quatro
dos treze projetos de livros não podem ser publicados:
(i) O Terceiro livro foi mencionado por Eulálio Motta no caderno Bahia Humorística (f. 5r e v):
Meu terceiro livro de versos será intitulado -Terceiro livro. O prefacio será este: o meu 1º livro foi publicado em 1931,
sob o titulo de Ilusões que passaram... O segundo, intitulado Alma enferma foi publicado em 1933. Este é o meu
Terceiro livro.
Segue-se a esse comentário o poema Originalidade com a seguinte informação: Um poema para o Terceiro livro, mas
não foram identificadas outras poesias com indicação de que seriam inseridas no livro. Portanto, pode-se considerar
como um projeto abandonado pelo escritor, sendo impossível realizar a sua edição.
(ii) Cônicas populistas e (iii) Volta de Nazaré foram mencionados no livro Canções de meu caminho, em 1948,
anunciados como próximas obras de Eulálio Motta a serem publicados brevemente. Essa é a única referência aos dois
projetos de publicação e, por isso, eles foram considerados como abandonados pelo escritor, inviabilizando a edição.
(iv) A Bofetada foi mencionado no rascunho de uma carta no caderno Monitor (f. 58v), dirigida a Zadir Marques Porto,
mas a sua edição não é viável porque no acervo do escritor foram preservadas apenas 5 dessas crônicas.
Nove projetos de livros esboçados por Eulálio Motta foram identificados como possíveis de serem editados:
A) seis livros de poesias
(i) Lágrimas - foi esboçado no caderno homônimo e contém 52 poesias (manuscritas e recortes de jornais
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colados no caderno) escritas na década de 1920. A publicação do livro exige uma edição crítica porque os poemas
apresentam testemunhos múltiplos em diversos documentos do acervo;
(ii) Flores e espinhos - será baseado numa anotação manuscrita nas duas últimas páginas do caderno Lágrimas. A
referida anotação consta de uma breve introdução escrita por Eulálio Motta, mencionando que publicaria um livro com
o título Flores e espinhos, seguido de um índice contendo uma lista de 49 poesias organizadas em 27 sonetos, 21
poesias e a informação de que seriam incluídas diversas quadras. Esse projeto de livro foi idealizado por Eulálio Motta
na década de 1940, por isso, estabeleceu-se como critério incluir as quadras escritas até 1949. O livro exigirá a
elaboração de uma edição crítica porque os textos apresentam testemunhos conservados em diversos documentos do
acervo do escritor;
(iii) Luzes do crepúsculo - será baseado nos manuscritos do caderno homônimo que contém 21 poesias. A publicação
do livro exige uma edição crítica porque os textos apresentam variados testemunhos no acervo do escritor;
(iv) Meu caderno de trovas - será baseado no caderno homônimo que contém 105 quadras e no cotejamento dos
testemunhos nos documentos do acervo, portanto, será necessário empreender uma edição crítica do livro;
(v) 3ª edição de Canções do meu caminho - será baseado no caderno homônimo que contém 52 poesias e no
cotejamento dos testemunhos nos documentos do acervo do escritor. A publicação do livro, naturalmente, exigirá uma
edição crítica dos textos;
(vi) Sonetos de Eulálio Motta - foi possível identificar 48 sonetos dispersos em livros, periódicos, manuscritos e
datiloscritos. Os sonetos foram editados por Patrício Barreiros (2012) e publicado em formato de livro pela UEFS
Editora.
(B) um livro de causos:
Bahia Humorística - foi preservado num manuscrito no caderno homônimo contendo 50 causos engraçados que
revelam o cotidiano rural da região de Mundo Novo. O caderno apresenta um prefácio e uma lista dos causos. O
manuscrito Bahia Humorística foi editado por Liliane Barreiros (2013) e será publicado em formato de livro pela UEFS
Editora, em 2016.
(C) uma coletânea de textos publicados em jornais:
O escritor manifestou interesse em publicar uma coletânea de seus textos jornalísticos. Ele manteve uma coluna no
jornal Mundo Novo e no O Serrinhense, escreveu para os jornais Folha do Norte, O Lidador, Vanguarda, Gazeta do
Povo, A Tarde e O Imparcial. A pesquisa visa o levantamento de dados a respeito da participação do escritor nos
periódicos e a publicação de uma coletânea de textos que poderá ser em um ou mais volumes.
(D) uma coletânea de Panfletos
Eulálio Motta teve uma intensa atividade panfletária em Mundo Novo, iniciada na década de 1930 e encerrada com sua
morte em 1988. Ao longo de seis décadas, ele publicou centenas de panfletos, mas somente 57 foram preservados em
seu acervo. Esses panfletos foram editados por Patrício Barreiros (2013) e será publicada pela UEFS Editora em 2015.
Conforme já foi mencionado, na etapa II do projeto, já foram editados os livros inéditos Sonetos de Eulálio Motta
(BARREIROS, P., 2012), Bahia Humorística (BARREIROS, L., 2012) e a Coletânea dos panfletos de Eulálio Motta com
o título O Pasquineiro da roça: edição dos panfletos de Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2013). Na etapa III, foi
realizada a edição semidiplomática dos documentos que contêm os textos dos demais livros inéditos e, na etapa IV,
será realizada a edição crítica dos textos politestemunhais, a revisão das edições semidiplomáticas dos textos
monotestemunhais, a organização das edições, a criação do portal web para a publicação das edições digitais e a
estruturação do banco de dados digital.
O projeto de pesquisa prevê a elaboração de uma edição para ser publicado em formato de livro impresso e outra
digital para ser publicada na Web. Sabe-se que o acesso às tecnologias digitais, especialmente, à Internet ainda não
está difundido em todos os âmbitos da sociedade. Assim, o livro impresso poderá integrar o acervo de bibliotecas
públicas, especialmente das instituições de ensino, oportunizando o seu acesso.
As hiperedições dos textos em formato de arquivo digital, que serão disponibilizadas para o acesso gratuito via Web,
destinam-se a todos usuários que se interessem pelo conteúdo da página. O objetivo é possibilitar o acesso gratuito à
obra do escritor, não apenas aos textos resultantes da aplicação do método filológico, mas também a manuscritos,
datiloscritos, fotografias e outros documentos paratextuais que servirão para elucidar aspectos do texto. O site será
elaborado a partir de tecnologia expansível, capaz de ser alimentado com novos dados, permitirá fazer busca
automática de informações e funcionará também como repositório da produção científica acerca do escritor Eulálio
Motta.
As edições digitais seguirão o modelo de hiperedição elaborada por Patrício Barreiros (2013, 2014) e estão
relacionadas às atividades do Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Humanidades Digitais da UEFS, ao grupo de
pesquisa CNPq homônimo e ao grupo de Pesquisa em Humanidades Digitais da USP/CNPq. As edições digitais
elaboradas no projeto também alimentarão o banco de dados dos projetos de corpus linguístico CE-DOHS/UEFS
(FAPESB -5566-2010, http://www.uefs.br/cedohs) e o Corpus Tycho Brahe/UNICAMP (FAPESP 04/03643-0 / CNPq
projeto 485999/2007-2 - http://www.tycho.iel.unicamp.br/).
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Fundamentação Teórica:
Sabe-se que a influência da escrita na sociedade está diretamente relacionada ao modo como os textos são
produzidos, circulam e são lidos em determinados momentos e contextos. Desde as formas mais antigas de escrita até
a escrita digital, todos os diferentes meios de transmissão do texto desencadearam práticas culturais específicas que
contribuíram para se definir os rumos das sociedades letradas. Através do código escrito, a sociedade constituiu um
legado cultural que em determinados contextos encontra-se ameaçado e carece de ações que possam preservá-lo. A
filologia, enquanto ciência do texto, tem contribuído, ao longo dos anos, para a preservação de importantes
documentos textuais, por meio da elaboração de edições subsidiadas pelo método da crítica textual.
Segundo Cambraia (2005, p. 19), a contribuição mais evidente e importante da crítica textual é a recuperação do
patrimônio cultural escrito de uma dada cultura. Assim como se restauram pinturas, escultura, igrejas e diversos outros
bens culturais da humanidade, a fim de que mantenham a forma dada por seu autor intelectual, igualmente restauram-
se os livros em termos tanto físicos (recuperação da folha, da encadernação, da capa, etc.) quanto de seu conteúdo
(recuperação dos textos). Para Spina (1994, p. 80), [...] o texto, manuscrito ou impresso, é o objeto fundamental da
investigação histórica, filológica e literária.
Portanto, é precisamente no discurso materializado, por meio da literatura escrita, que estão focados os interesses da
edição crítica. O esforço do filólogo em restaurar a autenticidade de um texto, salvá-lo do esquecimento, corrigir
possíveis enganos de edições e apresentar um texto genuíno, é uma atividade que exige, antes de tudo, conhecimento
dos textos que se pretende editar. No momento da recensio, o filólogo torna-se um perito, ele pesquisa e coleta todo
material existente relativo à obra a que está se propondo editar, ele busca conhecer o autor, a época e as
circunstâncias em que o texto foi produzido. Comumente, o filólogo reúne em torno de si um volume de documentos,
peças únicas de inestimável valor histórico. O pesquisador torna-se um guardião do patrimônio cultural, o arconte.
Muitas vezes, ele se depara com documentos que se quer acreditava existir; outras vezes, para que os documentos
sejam manipulados, torna-se necessária a restauração e a catalogação.
É nesse sentido que Spina (1994, p. 83) aponta três funções inerentes à atividade filológica: a) função substantiva, em
que ela se concentra no texto para explicá-lo, restituí-lo à sua forma genuína e prepará-lo tecnicamente para
publicação; b) função adjetiva, em que ela deduz, do texto, aquilo que não está nele: a sua autoria, a biografia do
autor, a datação do texto, a sua posição na produção literária do autor e da época, bem como a sua avaliação estética
(valorização); d) função transcendente, em que o texto deixa de ser um fim em si mesmo da tarefa filológica para se
transformar num instrumento que permite ao filólogo reconstruir a vida espiritual de um povo ou de uma comunidade
em determinada época.
A função transcendente antecede às demais funções porque antes o filólogo nota o valor do texto para uma
determinada sociedade e cultura. É diante dessa motivação que ele empreende o trabalho de edição. Mas não se pode
editar um texto de qualquer natureza sem que se tenha contato com documentos impressos ou digitais. No entanto,
nem sempre o filólogo encontra com facilidade o seu objeto de pesquisa. Em alguns casos, os documentos encontram-
se dispersos, sem nenhuma classificação ou organização que favoreçam o trabalho do pesquisador. Nesses casos,
cabe ao filólogo a tarefa de reunir, catalogar, descrever e conservar os documentos, a exemplo do que aconteceu com
a obra do escritor baiano Eulálio Motta.
A pesquisa com vistas à edição de sua obra favoreceu a organização e preservação do acervo, revelando uma
produção literária que estava ameaçada de ser esquecida. Portanto, a filologia é uma ciência que cumpre um
importante papel no resgate da memória, não somente por salvar do esquecimento textos apresentados em forma de
edição, mas também por atuar como guardião de importantes originais de documentos. Muitas vezes, é justamente do
interesse por editar um texto que nascem importantes órgãos dedicados à preservação da memória. Ao editar textos
esquecidos no tempo, o filólogo está explorando um rico garimpo e pode oferecer à sociedade a oportunidade de
conhecer valiosas obras.
Muitos escritores, durante a sua vida, não tiveram a oportunidade de publicar seus textos, já que esse processo implica
em investimentos e interesses por parte dos editores. Isso não significa que uma obra que não foi publicada não
apresente qualidades e mereça ser editada posteriormente. São inúmeros os exemplos de escritores que tiveram seus
textos publicados postumamente e que hoje têm reconhecimento da crítica. A tarefa do filólogo, nesses casos, não se
restringe apenas à edição crítica de textos já consagrados pela crítica. Atualmente, tem-se notado, no âmbito nacional,
um crescente número de trabalhos de edições de autores pouco conhecidos, o que está revelando um cabedal de
novos escritores, exigindo uma reescrita da história da literatura brasileira. Assim, a atividade filológica, ao mesmo
tempo em que foca os seus interesses na edição do texto, contribui para a preservação das fontes documentais e,
consequentemente, da memória literária.
FILOLOGIA E CRÍTICA TEXTUAL
A Filologia é uma ciência antiga, o seu nascimento se deu na Grécia [...] no período denominado alexandrino, que se
estende aproximadamente do ano 322 a 146 a. C. (SPINA, 1994, p. 66). O interesse pela produção escrita do passado
mobilizou eruditos e intelectuais a lerem as obras depositadas na famosa Biblioteca de Alexandria.
Segundo Spina (1994, p. 66), [...] a ordenação e a catalogação dessas obras levantaram problemas pertinentes à sua
autenticidade, à vida dos autores e posteriormente à preparação de textos para o público
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e para as escolas [...], então aqueles eruditos encarregaram-se [...] de restaurar os textos literários antigos, tornados
ininteligíveis às gerações da época, sobretudo os poemas épicos de Homero. (SPINA, 1994, p. 66).
O labor filológico, desde a antiguidade greco-latina, tem contribuído para [...] a preservação do patrimônio literário da
humanidade (CUNHA, 2004, p. 342), quando busca preservar o texto, restabelecendo à sua forma genuína. A filologia
se ocupa da linguagem em suas mais variadas formas. Entretanto, [...] uma das formas mais antigas, a forma por
assim dizer clássica e até hoje considerada por numerosos eruditos como a mais nobre e a mais autêntica, é a edição
crítica de textos (AUERBACH, 1972, p. 11) que, segundo Spina (1994, p. 65), [...] representa como que o ponto de
chegada de todo o labor filológico.
A crítica textual tem como principal objetivo o estabelecimento do texto, aproximá-lo, o máximo possível, da última
vontade do autor, tendo em vista a sua edição. É consenso entre os filólogos que o texto literário constitui-se no objeto
primordial da crítica textual, mas isso [...] não impede, portanto, que as normas gerais dessa disciplina sejam aplicáveis
também à publicação de documentos históricos, filosóficos e religiosos. (SPINA, 1994, p. 65).
Os princípios científicos desta atividade são atribuídos ao alemão Karl Lachamann (1793-1851) e foram
complementados pelos trabalhos do francês Joseph Bédier, que, ao criticar o método lachmanianno, defendeu que o
ideal do texto original não pode ser alcançado. Apesar de a crítica textual moderna fundamentar-se nas teorias de
Lachamann e Bédier, nas últimas décadas, o seu campo de ação vem sendo ampliado ao passo que ela se aproxima
de outras ciências.
Segundo Cambraia (2005, p. 53), embora a crítica textual moderna tenha acabado por se polarizar fundamentalmente
entre o método de Lachamann e o de Bédier, a investigação na área não tem cessado desde então e uma extensa e
fecunda bibliografia de orientação cada vez mais teórica tem sido publicada.
Para Teixeira (2006, p. 98),  editar criticamente um texto obriga o editor crítico a: 1) determinar o conteúdo de um texto;
2) procurar atingir a cultura e o meio em que esse documento se originou; 3) compreender as condições que lhe
permitiram a existência; 4) apresentar o texto autenticado, representativo do ânimo autoral.
Diante dessa gama de conhecimentos necessários à edição de um texto, não se pode perder de vista que
modernamente a literatura especializada é unânime ao apontar o método lachmaniano como um caminho seguro para
estabelecer o texto, a saber: 1) Recensio: levantamento preliminar de todos os dados e testemunhos existentes em
relação a um texto, para conseqüente análise de sua tradição ou transmissão; 2) Collatio: análise comparativa de
todos os textos manuscritos ou impressos, a partir de um exemplar escolhido entre aqueles reunidos durante as
atividades da recensio; 3) Eliminatio codicum descriptorum: resultado natural da collatio, é a eliminação de todos os
testemunhos inúteis à reconstituição ou restauração do texto; 4) Stemma codicum: após aplicadas as três etapas
anteriores, tem-se como resultado a distribuição estemática dos testemunhos textuais numa árvore genealógica, capaz
de revelar a relação de parentesco existente entre os textos analisados; 5) Emendatio: trata-se da interferência do
editor na fixação do texto, este é um momento delicado e exige cautela por parte daquele e só deve acontecer quando
for inevitável; 6) Apresentação do texto crítico: divide-se em duas partes uma introdução e o texto propriamente dito,
que se segue de aparato crítico, notas, comentários, glossários, índices, fontes e referências bibliográficas. Apesar do
método filológico nortear o trabalho de edição, cada texto constitui-se numa realidade diferente e apresenta novos
desafios ao editor crítico.
O advento da tecnologia da informática, por exemplo, abriu novas perspectivas para a crítica textual, através das
novas possibilidades de restauro do original, pela facilidade de leitura do texto digitalizado, pelas novas possibilidades
de apresentação da edição através de hiperlinks, ou da conjunção de várias mídias no mesmo espaço de leitura
(hiperedições). O editor deve estar atento ao objetivo que pretende com a edição e a partir daí empreender um
trabalho que atenda às suas finalidades, sempre lançando mão das novas possibilidades apresentadas pela
tecnologia.
A edição de um texto não é uma atividade mecânica, por mais que se coloque em prática um conjunto de orientações
sistematizadas, os resultados dependem sempre de algumas variáveis que estão relacionadas: a) às características do
texto que se pretende editar; b) à finalidade da edição; c) aos princípios que orientam a prática do editor; d) ao tipo de
edição; e) aos critérios adotados; f) à tecnologia utilizada; g) ao tempo e ao orçamento disponível para o projeto.
Isso acontece porque uma edição científica não é uma mera reprodução do texto, trata-se de uma forma única de
organizá-lo em função de possíveis leitores. Assim, o editor pode focar em determinados aspectos do texto editado e
conduzir seu trabalho pautando-se em princípios e orientações que imprimem certa identidade à edição.
Segundo Shillingsburg (2001, p. 133, tradução nossa): Existem várias formas de proceder na elaboração de uma
edição de acordo com uma das orientações formais existentes [...]. Ajudados por computadores, os editores podem
oferecer edições com variados e ricos recursos [...], independentemente da orientação formal do editor.
Não há dúvidas de que os computadores estão renovando as antigas práticas de edição e criando novas
possibilidades para a edição de textos. Através de edições digitais, pode-se empreender um trabalho filológico que
valorize os códigos contextuais, linguísticos e bibliográficos dos textos, cruzando diferentes

23/05/2016 10:53:08 AM Página 6 de 24



interesses e procedimentos de edição.
Para Richard Finneran, [] a disponibilidade de tecnologia de hipermídia para o computador pessoal coincidiu com uma
mudança fundamental na teoria textual, longe da noção de um único texto (edição definitiva) e em direção a um
reconhecimento da integridade de versões de uma obra e a importância dos elementos não verbais, particularmente os
códigos bibliográficos descritos por Jerome McGann e os códigos contextuais observados por George Bornstein, entre
outros. Uma edição tradicional impressa não consegue acomodar todas as mudanças anunciadas pelas novas teorias
textuais. [...] O desafio atual é descobrir todo o potencial do novo meio, para produzir edições ou, se preferir, arquivos,
que transcendem as limitações inerentes do livro impresso [...] (FINNERAN, 1996, prefácio p. x, tradução nossa).
No âmbito da edição de textos, existem algumas abordagens que somente encontram meios de se concretizarem
através dos recursos que a informática coloca à disposição dos filólogos. Um caso concreto é a edição das obras
inéditas de Eulálio Motta. Os textos que integram o corpus dessa edição fazem parte do acervo pessoal do escritor e
apresentam relações diversas com outros documentos arquivados. Para evidenciar os sentidos desses textos, faz-se
necessário estabelecer relações com o acervo, através da constituição de dossiês arquivísticos. Os documentos dos
acervos de escritores não são peças desconectadas, na maioria das vezes, eles apresentam ligações e constituem
redes de informações que podem irradiar em várias direções e campos de investigação.
Ao isolar um documento do acervo, perdem-se os fios que constroem os seus sentidos. Por conta disso, o projeto
Edição das obras inéditas de Eulálio Motta prevê a elaboração de edições digitais que mantenham os textos num
circuito de relações com a documentação do acervo. Esse modelo de edição tem o objetivo de estabelecer as relações
entre os documentos do acervo e os textos editados, evidenciando os seus códigos linguísticos, bibliográficos e
contextuais (BARREIROS, P., 2013).
De acordo com Lucía Megías, Los nuevos modelos de edición crítica hipertextual no han de conformarse con aumentar
la cantidad y calidad de los materiales ofrecidos, sino también en la visualización abierta de los mismos y en la
capacidad de relacionar entre sí la información; es decir, convertir la información estática en un dinámico hipertexto
(LUCÍA MEGÍAS, 2010, p. 245).
Esse dinâmico hipertexto é propriamente uma hiperedição que permite utilizar ferramentas capazes de criar novos
modelos de edição. De acordo com Richard Finneran (1996), as edições científicas demandam extensas pesquisas e
reúnem documentos importantes que são omitidos nas versões impressas destinadas aos leitores, porque os custos
da impressão de fac-símiles e imagens são muito altos. É nesse contexto que surge a Web como uma alternativa para
a publicação e divulgação de edições científicas, pela sua ampla capacidade de difusão e o reduzido investimento
financeiro dispensado ao projeto, comparando às edições impressas. Além disso, a leitura na tela dos computadores já
integra as práticas culturais cotidianas. Há leitores, inclusive, que preferem ler em telas dos iPhones, iPeds, tabletes,
notebooks, netebooks etc.
As tecnologias de difusão digital possibilitam às ciências humanas uma nova dinâmica, provocando transformações
metodológicas significativas. O termo Humanidades Digitais tem sido utilizado para designar atividades de pesquisas,
na área das ciências humanas, que lançam mão da tecnologia computacional para abordar seus objetos e estruturar
suas metodologias. As novas tecnologias sinalizam uma saída para a crise epistemológica das ciências humanas
(BURKE, 2008), favorece o diálogo interdisciplinar, abre novas possibilidades de pesquisa e democratiza o acesso ao
conhecimento produzido na academia. De acordo com Paixão de Sousa (2014), os impactos da difusão digital no
campo amplo das humanidades tem sido intensamente reconhecidos e debatidos  mas há uma região desse amplo
terreno na qual os efeitos são particularmente transformadores: a crítica textual.
Inserir a crítica textual no âmbito da Humanidades Digitais e da cultura escrita digital é inovar o seu campo de atuação
e propor novas reflexões do ponto de vista teórico e metodológico dessa disciplina de origem milenar.

Objetivo Geral:
O projeto tem como objetivo geral editar nove obras inéditas do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta, tomando
como base a documentação de seu acervo pessoal. Na 3ª etapa do projeto,  já foram editados os livros Sonetos de
Eulálio Motta (BARREIROS P., 2012), Bahia Humorística (BARREIROS, L., 2012) e os Panfletos (BARREIROS, P.,
2013). Para a 4ª etapa do projeto objetiva-se editar seis obras inéditas de Eulálio Motta: (i) cinco livros de poesias:
Luzes do crepúsculo, 3ª edição de Canções do meu caminho, Meu caderno de trovas, Lágrimas, Flores e espinhos; e
(ii) uma Coletânea de textos publicados em jornais.
Serão elaboradas duas edições das obras: uma edição para ser publicada em formato de livro impresso e uma edição
digital (hiperedição) para ser disponibilizada na Web, conforme o modelo elaborado por Patrício Barreiros (2013).

Objetivos Específicos:
O projeto tem como objetivos específicos:

a) Organizar o acervo de Eulálio Motta, descrever, catalogar e elaborar o inventário de toda a documentação (Etapa I);
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b) Digitalizar os documentos do acervo com o objetivo de facilitar a manipulação e preservar a materialidade dos
mesmos (Etapa I);
c) Identificar as obras idealizadas por Eulálio Motta e localizar os textos no acervo do escritor (Etapa II);
d) Fazer a edição semidiplomática dos textos que integram as obras inéditas de Eulálio Motta (Etapas II, III e IV);
e) Fazer a edição crítica dos textos (Etapas II e IV);
f) Criar o Portal Web para disponibilizar as edições digitais (Etapa IV);
g) Fazer a edição digital dos textos (Etapa IV);
h) Salvaguardar documentos de relevância histórica, social e cultural;
i) Preservar e difundir a memória literária e a história da cultura escrita no interior da Bahia;
j) Possibilitar o acesso à obra inédita de Eulálio Motta, inserindo-a no fluxo da leitura por meio de edições confiáveis
elaboradas a partir da aplicação do método filológico da crítica textual;
k) Promover o estudo da obra de Eulálio Motta;
l) Contribuir para o estudo da literatura baiana, dos estudos filológicos e estimular outras pesquisas que valorizem os
acervos de escritores na Bahia;
m) Apresentar os resultados da pesquisa em eventos científicos nacionais e internacionais;
n) Publicar os resultados da pesquisa em revistas científicas, livros e capítulos de livros;
o) Democratizar o acesso ao patrimônio cultural por meio do acesso gratuito ao texto literário na rede mundial de
computadores;
p) Divulgar a literatura baiana por meio da publicação das obras inéditas de Eulálio Motta em meio digital, na Web, e
em formato de livro impresso;
q) As edições elaboradas no âmbito do projeto alimentarão o banco de dados dos projetos de corpus linguístico: CE-
DOHS  Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão/UEFS e Corpus Histórico do Português Tycho
Brahe/UNICAMP.

Metas e Resultados a serem alcançados
O projeto estrutura-se em IV etapas e cada uma delas prevê metas específicas. A seguir apresentam-se as metas a
serem alcançadas na etapa IV e as metas e resultados já alcançados nas etapas I, II e III porque, de certa forma, estão
integradas às metas da Etapa IV.

METAS E RESULTADOS ESPERADOS NA ETAPA IV

a) Concluir as edições semidiplomáticas;
b) Revisar as edições semidiplomáticas;
c) Fazer a edição crítica do livro inédito Lágrimas;
d) Fazer a edição crítica do livro inédito Luzes do crepúsculo;
e) Fazer a edição crítica do livro inédito Meu caderno de trovas;
f) Fazer a edição crítica do livro inédito 3ª edição de Canções do meu caminho;
g) Fazer a edição crítica do livro inédito Flores e espinhos;
h) Fazer a edição crítica da Coletânea de textos jornalísticos de Eulálio Motta;
i) Elaborar as edições digitais dos livros inéditos;
j) Criar o portal Web para disponibilizar as edições digitais;
k) Estruturar o banco de dados digitais e do sistema de busca automática;
l) Apresentar os resultados da pesquisa em eventos científicos;
m) Publicar os resultados da pesquisa em periódicos científicos;
n) Publicar as edições digitais no portal Web;
o) Publicar as edições em formato impresso, em parceria com a UEFS Editora.
p) Alimentar o banco de dados dos projetos de corpus linguístico: CE-DOHS  Corpus Eletrônico de Documentos
Históricos do Sertão/UEFS e o Corpus Histórico do Português Tycho Brahe/UNICAMP.

METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS NAS ETAPAS I, II E III:

a) Organização, catalogação, sistematização, construção do inventário e do catálogo do acervo (publicados em:
www.eulaliomotta.com; www.eulaliomotta.wordpress.com e BARREIROS, P., 2013). Foram identificados e catalogados
2.416 documentos;
b) Digitalização de 1.149 documentos (cadernos, correspondências, datiloscritos, manuscritos avulsos, fotografias,
livros, panfletos e jornais). No total foram capturadas 2.253 imagens digitais (páginas e folhas) dos documentos;
c) Pequenos restauros em 2 livros, em 32 folhas avulsas e 6 fotografias;
d) Identificação de 13 projetos de livros idealizados por Eulálio Motta. A análise desses projetos concluiu que apenas 9
podem ser editados;
e) Identificação e localização dos textos que pertencem aos nove projetos;
f) Edição semidiplomáticas de 14 cadernos, 39 datiloscritos, 63 panfletos, 68 manuscritos avulsos e textos
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de jornal, livros e revistas;
g) Edição crítica do livro inédito Sonetos de Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2012);
h) Edição do livro inédito Bahia Humorística (BARREIROS, L., 2013);
i) Edição do livro inédito O Pasquineiro da Roça: edição dos panfletos de Eulálio Motta (BARREIROS P., 2013).
j) Produção bibliográfica: (i) Livros Sonetos de Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2012); O pasquineiro da roça
(BARREIROS, P., 2015); Bahia Humorística de Eulálio Motta (BARREIROS, L., no prelo); (ii) dois capítulos de livros,
Os panfletos de Eulálio de Miranda Motta e o diálogo com o seu dossiê arquivístico (BARREIROS, P.; TELLES, 2012);
Velha Novidade: Quem nace pra cachorro morre latino (BARREIROS, L., 2011); (iii) uma tese de doutorado - O
pasquineiro da roça: edição dos panfletos de Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2013); d) três dissertações de mestrado -
Cantos tristes, no cemitério da ilusão: edição dos sonetos de Eulálio de Miranda Motta (BARREIROS, P., 2007); Bahia
Humorística de Eulálio de Miranda Motta: edição e estudo lexical de causos sertanejos (BARREIROS, L., 2012) e
Edição e estudo do processo criativo do livro inédito Canções do meu caminho 3ª edição (SANTOS, T., em
andamento); (iv) artigos publicados em periódicos - A relevância do dossiê arquivístico em edições digitais de
documentos de acervos de escritores (BARREIROS, P., 2014); A edição de Bahia Humorística de Eulálio Motta
(BARREIROS, L., 2014); La hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta: edición filológica y cultura digital, retos de un
nuevo tiempo (BARREIROS, P., 2014); Edição das obras literárias inéditas de Eulálio Motta: resultados e perspectivas
(BARREIROS, P., 2014); Transcrição semidiplomática do Meu caderno de trovas (BARREIROS, P.; ROCHA, 2014);
Edição semidiplomática do caderno Canções do meu caminho 3ª edição de Eulálio Motta (BARREIROS, P.; SANTOS,
2014); Edição semidiplomática do Caderno sem capa 1 de Eulálio Motta (ALVES; BARREIROS, P., 2014); Práticas
culturais da escrita: edição do manuscrito Alfabetização etc. e tal de Eulálio Motta (BARREIROS, P.; PASSOS, 2014);
Novas práticas culturais da escrita, novas perspectivas da Crítica Textual: rumo às hiperedições (BARREIROS, P.,
2014); Causos sertanejos em Bahia Humorística: enunciados da vida cotidiana sob a ótica de Mikhail Bakhtin
(BARREIROS, L., 2013); Clio: um diálogo com a musa nos bastidores da filologia (BARREIROS, P., 2013); A face
humana do texto, um estudo das variantes em três sonetos de Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2013); Vida Sertaneja:
edição e estudo de vocabulário dos males sertanejos (BARREIROS, L., 2011); Representações do cotidiano sertanejo
na Bahia sob o olhar de Eulálio de Miranda Motta (BARREIROS, L., 2011); Bahia Deliciosamente Humorística: uma
edição do causo Otomove de Eulálio de Miranda Motta (BARREIROS, L., 2009); A oficina do escritor e os projetos
editoriais de Eulálio de Miranda Motta (BARREIROS, P., 2009); (v) diversos trabalhos e resumos publicados em anais
de congressos nacionais e internacionais.

Metodologia:
A metodologia da pesquisa será baseada nos pressupostos metodológicos da Crítica Textual que tem por objetivo o
estabelecimento do texto mediante a aplicação do método crítico (SANTOS, 2012; SPAGGIARI; PERUGI, 2004;
SPINA, 1994). No âmbito da crítica textual, é consensual o fato de que cada realidade textual exigirá do filólogo
procedimentos metodológicos específicos. No caso da edição das obras inéditas de Eulálio Motta, foram estabelecidos
critérios gerais que orientam todas as edições, considerando as especificidades dos documentos oriundos do acervo
do escritor e critérios específicos para elaborar as edições impressas e digitais.

1 DOS CRITÉRIOS GERAIS ADOTADOS PARA TODOS OS TEXTOS EDITADOS NO PROJETO

Trata-se de procedimentos metodológicos que visam padronizar as atividades de edição no âmbito do projeto, com
vistas à criação de um banco de dados de matrizes textuais para empreender as edições.
Seguem os critérios:
A) Digitalização do documento para facilitar o manuseio e preservar a materialidade do mesmo (o arquivo digital deve
ser gerado com, no mínimo, 400 pontos por polegadas, no formato JPEG);
B) Preenchimento da ficha padrão com os dados do documento (metadados), contendo a descrição paleográfica,
indicação do código catalográfico, do fólio ou da página, nome do editor, nome do revisor, data e outras observações.
A ficha é preenchida num sistema de banco de dados, a partir de um formulário que pode ser acessado online,
permitindo busca automática de informações;
C) Proceder a edição semidiplomática de todos os documentos. Busca-se, na medida do possível, transpor o texto
manuscrito, datiloscrito ou de tipografia para a tecnologia digital com o mínimo de interferência possível. Essa edição é
o passo inicial para qualquer outro tipo de edição que se pretenda no âmbito do projeto. Nesse sentido, trata-se da
edição primária e deverá aproximar-se ao máximo do documento e obedecer aos seguintes critérios:
      (i) A edição será realizada no editor de texto Word, com fonte Times New Roman, tamanho 11, alinhado à
esquerda (conforme modelo de tabela padrão utilizada no âmbito do projeto);
      (ii) A edição corresponde a uma transcrição linearizada acomodando as rasuras, substituições, correções e
acréscimos na sequência lógica do texto (não obedecendo à topografia do original);
      (iii) As linhas serão numeradas de cinco em cinco na margem direita;
      (iv) Respeita-se a quebra das linhas;
      (v) A rubrica do autor indica-se entre colchetes;
      (vi) Serão utilizadas notas de pé de página para indicar informações complementares tais como:
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alternância da cor da tinta, rasgões, furos, manchas, colagens, etc.
      (vii) Serão mantidos as interpolações, os lapsos do autor, a ortografia, a acentuação, o uso de maiúsculas, a
pontuação e registram-se todas as correções, emendas, rasuras e acréscimos, por meio da utilização de símbolos (usa
-se aqui o nome de alguns símbolos em inglês porque o formulário FAPESB não os reconhece):
           {  } seguimento riscado, cancelado;
           {dagger} seguimento ilegível;
           {dagger} / /  segmento ilegível substituído por outro legível na relação {ilegível} /legível/;
           {  } / / substituição por sobreposição, na relação {substituído} /substituto/;
           {  } [apwords arrow] riscado e substituído por outro na entrelinha superior;
           {  } [downwords arrow] riscado e substituído por outro na entrelinha inferior;
           {  } [rightwords arrow] riscado e substituído por outro na margem direita;
           {  } [leftwords arrow] riscado e substituído por outro na margem esquerda;
           [apwords arrow] acréscimo na entrelinha superior;
           [downwords arrow] acréscimo na entrelinha inferior;
           [rightwords arrow] acréscimo na margem direita;
           [leftwords arrow] acréscimo na margem esquerda;
           [apwords arrow {  }] acréscimo na entrelinha superior riscado;
           [apwords arrow{dagger}] acréscimo na entrelinha superior ilegível;
           [apwords arrow{  }/ / ] acréscimo na entrelinha superior riscado e substituído por outro na sequência;
           [apwords arrow{dagger} / / ] acréscimo na entrelinha superior ilegível e substituído por outro na sequência;
           [downwords arrow{  }] acréscimo na entrelinha inferior riscado;
           [downwords arrow{dagger}] acréscimo na entrelinha inferior ilegível;
           [downwords arrow{  }/ /  ] acréscimo na entrelinha inferior riscado e substituído por outro na sequência;
           [downwords arrow{dagger} / / ] acréscimo na entrelinha inferior ilegível e substituído por outro na sequência;
           [asterisk apwords arrow] parte do texto localizada à margem superior indicada pelo autor através de seta, linha
ou números remissivos;
           [asterisk downwords arrow] parte do texto localizada à margem inferior indicada pelo autor através de seta, linha
ou números remissivos;
           [asterisk rightwords arrow] parte do texto localizada à margem direita indicada pelo autor através de seta, linha
ou números remissivos;
           [asterisk leftwords arrow] parte do texto localizada à margem esquerda indicada pelo autor através de seta, linha
ou números remissivos;
           [asterisk(f. ou p.)] parte do texto localizada em outro fólio ou página indicada pelo autor a partir de números e
letras  remissivos ou anotações. Nesses casos, o número do fólio ou da página aparecem entre parênteses;
           / asterisk / leitura conjecturada;
           (  ) intervenção do editor (acréscimos e informações);

D) Elaboração de uma edição face a face com a edição semidiplomática e o facsimile para facilitar a revisão e
conferência da transcrição do texto;
E) A revisão da edição semidiplomática é feita por dois pesquisadores;
F) Arquiva-se uma versão impressa das edições semidiplomáticas revisadas e o arquivo digital é armazenado em mais
de um servidor com sistema de segurança.

2 DOS CRITÉRIOS PARA AS EDIÇÕES IMPRESSAS DESTINADAS À PUBLICAÇÃO EM FORMATO DE LIVRO

Os procedimentos metodológicos empregados na edição variam de acordo com a sua natureza dos textos. A
organização da publicação dos livros deverão conter a apresentação detalhada dos textos editados, com a descrição
do corpus, observando aspectos da sócio-história dos textos, destacando os códigos linguísticos, bibliográficos e
contextuais (BARREIROS, P., 2013, 2014).

2.1 OS MONOTESTEMUNHAIS

No acervo de Eulálio Motta existem dois tipos de textos monotestemunhais:

2.1.1 TEXTOS MONOTESTEMUNHAIS EM PROCESSO

Os textos com rasuras, emendas e correções autorais exigirão estudo critico e análise das campanhas de escritura
para definir qual lição será adotada como texto de base. Nesses casos, seguem-se os seguintes
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critérios:

a) Apresenta-se o texto conservando a última campanha de correção autoral, as demais campanhas de escritura
devem ser sinalizadas no aparato crítico por meio da utilização de símbolos e operadores adotados no projeto;
b) A ortografia e a acentuação serão atualizadas e sinalizadas no aparato crítico;
c) As palavras unidas serão separadas e as separadas serão unidas, e devidamente sinalizadas no aparato crítico;
d) As abreviaturas serão desdobradas e notificadas no aparato crítico;
e) A pontuação e o uso de maiúsculas serão mantidos conforme o original;
f) As linhas serão numeradas de 5 em 5, à margem direita;
g) A edição corresponde a uma transcrição linearizada, obedecendo à sequência lógica do texto, não obedecendo à
topografia do original.
h) A origem do texto será indicada em nota, informando o documento, o fólio ou página, a datação (quando houver);
i) A rubrica do autor será desdobrada e sinalizada no aparato crítico;
j) Todas as interferências do editor serão notificadas no aparato crítico.

2.1.2 TEXTOS MONOTESTEMUNHAIS CONCLUÍDOS

Para os textos considerados concluídos, ou seja, sem rasuras, emendas e correções autorais será feita uma edição
obedecendo aos seguintes critérios:

a) Apresenta-se a transcrição do texto;
b) A ortografia e a acentuação serão atualizadas e sinalizadas no aparato crítico;
c) As palavras unidas serão separadas e as separadas serão unidas, e devidamente sinalizadas no aparato crítico;
d) As abreviaturas serão desdobradas e notificadas no aparato crítico;
e) A pontuação e o uso de maiúsculas serão mantidos conforme o original;
f) As linhas serão numeradas de 5 em 5, à margem direita;
g) A origem do texto será indicada em nota, informando o documento, o fólio ou página, a datação (quando houver);
h) Todas as interferências do editor serão notificadas no aparato crítico.

2.2 OS POLITESTEMUNHAIS

Para os textos politestemunhais será elaborada uma edição semidiplomática de cada um dos testemunhos, conforme
os critérios apresentados para os textos monotestemunhais e, em seguida, será feita uma edição crítica de acordo com
os seguintes critérios:

a) Apresentação do texto crítico, tomando como base o último testemunho avalizado pelo autor;
b) As variantes serão apresentadas num aparato crítico e, conforme o caso, serão utilizados os símbolos e operadores
adotados no projeto;
c) A ortografia e a acentuação serão atualizadas e sinalizadas no aparato crítico;
d) As palavras unidas serão separadas e as separadas serão unidas, e devidamente sinalizadas no aparato crítico;
e) As abreviaturas serão desdobradas e notificadas no aparato crítico;
f) A pontuação e o uso de maiúsculas serão mantidos conforme o original;
g) As linhas serão numeradas de 5 em 5, à margem direita;
h) A origem do texto e os respectivos testemunhos serão indicados em nota, informando o documento, o fólio ou
página, a datação (quando houver);
i) A apresentação da edição deve contemplar a descrição paleográfica de todos os testemunhos de cada um dos
textos editados;
j) Todas as interferências do editor serão notificadas no aparato crítico.

3 DOS CRITÉRIOS PARA AS EDIÇÕES DIGITAIS

Os procedimentos metodológicos e princípios empregados nas edições digitais do projeto seguem o modelo adotado
por Patrício Barreiros (2013), na edição dos panfletos de Eulálio Motta.
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3.1 PRINCÍPIOS GERAIS QUE ORIENTAM AS EDIÇÕES DIGITAIS NO PROJETO

a) As edições devem ser disponibilizadas na Web, permitir o acesso gratuito e ser oriundas de estudos filológicos;
b) Serão elaboradas hiperedições conforme as definições de Patrício Barreiros (2013) e McGann (1997): Esse tipo de
edição constitui-se numa hipermídia capaz de agregar imagem, som e movimento no mesmo espaço, além de outras
características peculiares à linguagem informática.
c) Desenvolver um sistema de publicação na web que possa garantir:
(i) a usabilidade, permitindo acesso livre de qualquer pessoa que disponha de um computador e outros dispositivos
móveis;
(ii) o acesso aberto, independente do sistema operacional;
(iii) um design que favoreça a interatividade e o uso de linguagem multimídia;
(iv) a segurança do arquivo fonte;
(v) a integridade das informações, que devem ser fundamentadas por meio de pesquisa científica e indicar as fontes
pesquisadas;
(vi) a expansibilidade, permitindo correções e a inserção de novas informações;
(vii) a impressão das edições;
(viii) o desenvolvimento de um sistema de navegação amigável e de fácil manipulação;
(ix) o acesso às informações acerca dos procedimentos adotados na edição dos textos;
(x) a criação de um sistema de busca de informações;
(xi) a preservação dos códigos bibliográficos, linguísticos e contextuais;
(xii) a capacidade de ser integrada às redes sociais e permitir comentários dos usuários;
d) A hiperedição deverá conter:
(i) a edição facsimilar do texto editado, permitindo níveis de zoom para visualizar a imagem;
(ii) uma transcrição do texto sobre a imagem digital com opção de zoom;
(iii) uma edição semidiplomática no modelo para impressão;
(iv) uma edição com hiperlink para visualizar as rasuras, correções, emendas autorais e as variantes textuais em
janelas ou tooltips;
(v) uma barra com o dossiê arquivístico, de acordo com o modelo criado por Patrício Barreiros (2013), contendo os
prototexos, paratextos (iconografias, imagens, sons, etc.) e informações adicionais;
(vi) um espaço para acessar a descrição paleográfica do texto;
(vii) um quadro de avisos para informar os acréscimos e correções.

A base metodológica da pesquisa fundamenta-se na crítica textual e na trajetória de pesquisa filológica em torno dos
documentos do acervo de Eulálio Motta sistematiza nas publicações científicas do grupo de pesquisadores que
participa do projeto.

Infraestrutura disponível da Instituição Executora:
O projeto Edição das obras inéditas de Eulálio Motta funciona na sala do Núcleo de Estudos Interdisciplinares em
Humanidades Digitais, no MT26A. Trata-se de uma ampla sala, contendo mesas para computadores, mesa para
reunião, cadeiras, um sofá e 5 armários onde estão guardados os documentos do acervo de Eulálio Motta. A sala
conta com acondicionador de ar, iluminação e conexão à Internet. O projeto não dispõe de computadores e impressora
para o desenvolvimento das atividades de pesquisa.
A Uefs conta com uma editora que apoia a publicação dos livros inéditos de Eulálio Motta.

Potencial impacto dos resultados do ponto de vista técnico-científico, de inovação, difusão, sócio-econômico
e ambiental:
A pesquisa propõe explorar o acervo de um escritor baiano ainda pouco conhecido, com vistas à edição de suas obras
inéditas. Trata-se, portanto, de uma pesquisa inovadora que contribui significativamente para a memória literária
baiana e brasileira. A edição das obras inéditas de Eulálio Motta traz à tona um legado cultural do sertão baiano que
precisa ser explorado, espera-se que outros acervos de escritores baianos sejam estudados tomando como modelo a
pesquisa realizada com o acervo de Eulálio Motta.
Propõe-se dois modelos de edição dos obras inéditas de Eulálio Motta com o objetivo de democratizar o acesso aos
textos. Os dois modelos de edições se justificam porque o acesso à tecnologia digital, especialmente à rede mundial
de computadores, ainda não está difundida em todos os âmbitos da sociedade. Portanto, a publicação dos livros
também em formato impresso permitirá a sua difusão nas bibliotecas públicas, especialmente nas bibliotecas
escolares, nas quais os estudantes e a comunidade poderão ter acesso à leitura dos textos.
A alternativa proposta para a edição das obras inéditas do escritor tem potencial inovador e os resultados terão
impacto direto no campo da crítica textual porque propõe novas aplicações do método filológico, possibilitando a
inserção de uma disciplina tradicional no âmbito das tecnologias digitais e suas aplicabilidades. O caráter inovador das
edições digitais estão relacionados ao modo como os textos serão apresentados: a) acompanhados de um dinâmico
dossiê arquivístico, com documentos oriundos do acervo
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do escritor; b) integração entre os vários tipos de edições tradicionais através de hiperlinks; c) nova forma de
apresentar as variantes, eliminando os tradicionais aparatos e as excessivas notas; d) anotações filológicas e
informações contextuais são apresentadas ao usuário de modo dinâmico; e) as edições são interativas porque
conjugam várias linguagens.
A pesquisa tem um caráter inovador também por conta da metodologia adotada para sistematizar o acervo do escritor,
do tratamento dado aos documentos e pelo diálogo interdisciplinar promovido entre a arquivística, a história cultural
das práticas de escritas, a literatura, a crítica textual, a linguística e as tecnologias digitais da informação e da
comunicação.
A digitalização dos documentos e a produção de edições digitais contribuem para a preservação do meio-ambiente,
evitando a impressão de grandes volumes de textos e, consequentemente, o consumo de papel de celulose.
O projeto de pesquisa está vinculado à pós-graduação, especialmente aos Mestrados Acadêmicos em Estudos
Linguísticos e em Estudos Literários da UEFS, preparando os bolsistas de iniciação científica a seguirem a pesquisa
em nível de mestrado, como já tem acontecido. A pesquisa também está relacionado ao Mestrado Profissional em
Letras/UEFS, estimulando o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso que se propõem a inserir a literatura
local nas aulas de língua portuguesa. Os alunos de graduação têm a oportunidade de desenvolver trabalhos de
conclusão de curso no âmbito do projeto.
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Equipe Executora do Projeto

Membro Área Maior Titulação Função no ProjetoInstituição

CÁSSIA APARECIDA
OLIVEIRA DA SILVA

Outras
Literaturas
Vernáculas

Licenciatura -
Em curso

Bolsista IC/PROBIC/UEFSDepartamento de Letras e
Artes - UEFS

CONCEIÇÃO DE
JESUS FREITAS

Literatura
Brasileira

Licenciatura -
Em curso

Bolsista IC/FAPESBDepartamento de Letras e
Artes - UEFS
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IAGO GUSMÃO
SANTIAGO

Letras Licenciatura -
Em curso

Bolsista IC/CNPqDepartamento de Letras e
Artes - UEFS

IANA SANTOS PIRAJÁ Linguística
Histórica

Licenciatura -
Em curso

Bolsista IC/FAPESBDepartamento de Letras e
Artes - UEFS

JOILMA MARIA DE
FREITAS TRINDADE

Linguística
Histórica

Licenciatura -
Em curso

Bolsista IC/FAPESBDepartamento de Letras e
Artes - UEFS

LILIANE LEMOS
SANTANA

Língua
Portuguesa

Doutorado - Em
curso

PesquisadorDepartamento de Letras e
Artes - UEFS

MARIA CLARA PAIXÃO
DE SOUSA

Linguística
Histórica

Pós-Doutorado Pesquisador/consultorFaculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas -

FFLCH

MARIANA FAGUNDES
DE OLIVEIRA

Linguística
Histórica

Doutorado PesquisadorDepartamento de Letras e
Artes - UEFS

MARIA ROSANE VALE
NORONHA DESIDÉRIO

Língua
Portuguesa

Graduação - Em
curso

Bolsista IC/CNPqDepartamento de Letras e
Artes - UEFS

PATRICIO NUNES
BARREIROS

Literatura
Brasileira

Doutorado Coordenador do ProjetoDepartamento de Letras e
Artes - UEFS

SABRINA DE SANTANA
SILVA

Língua
Portuguesa

Licenciatura -
Em curso

Bolsista IC/FAPESBDepartamento de Letras e
Artes - UEFS

STEPHANNE DA CRUZ
SANTIAGO

Letras Licenciatura -
Em curso

Bolsista IC/CNPq/AFDepartamento de Letras e
Artes - UEFS

TAYLANE VIEIRA DOS
SANTOS

Literatura
Brasileira

Mestrado - Em
curso

Mestrando Bolsista CNPqPrograma de Pós-Graduação
em Literatura e Diversidade

Cultural - PPGLDC

ZENAIDE DE OLIVEIRA
NOVAIS CARNEIRO

Linguística
Histórica

Pós-Doutorado PesquisadorDepartamento de Letras e
Artes - UEFS

Justificativa da Equipe Executora

Justificativa para a Formação de Equipe Executora:

A equipe executora é composta por profissionais experientes na área de edição de textos. A professora Liliane
Barreiros está vinculada ao projeto desde a sua criação, seu objeto de estudo é a obra de Eulálio Motta, orienta
bolsistas de Iniciação Científica no âmbito do projeto, acompanhando as edições semidiplomáticas e tem larga
produção científica acerca da obra de Eulálio Motta. As professoras Zenaide Carneiro e Mariana Oliveira estão
vinculadas ao projeto de pesquisa, realizando edições XML dos textos de Eulálio Motta, contribuindo, portanto, para a
elaboração das edições digitais. Ambas possuem experiência na área de edição de textos e revisam as edições
semidiplomáticas. As professora Maria Clara Paixão de Sousa é pesquisadora-consultora do projeto, contribui para o
desenvolvimento do portal web e dos aspectos relacionados à edição digital. O projeto conta com 8 Bolsistas de IC e 2
mestrandos que realizam as edições semidiplomáticas e críticas.

Contrapartidas da Instituição Executora

Universidade Estadual de Feira de Santana

Departamento de Letras e Artes

Fornecedora:

RECURSOS HUMANOS
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Estágios

Descrição Quantidade Valor Unit. Valor Total

Bolsista de Iniciação Científica - PROBIC/UEFS 12 R$430,00 R$5.160,00

TOTAL R$5.160,00

BENS

Equipamentos

Descrição Quantidade Valor Unit. Valor Total

Cadeiras 12 R$100,00 R$1.200,00

Armários de Aço 3 R$200,00 R$600,00

Mesas 7 R$200,00 R$1.400,00

TOTAL R$3.200,00

SERVIÇOS

Pessoa Jurídica

Descrição Quantidade Valor Unit. Valor Total

Serviços de editoração e impressão dos livros 6 R$4.000,00 R$24.000,00

TOTAL R$24.000,00

TOTAL GLOBAL R$32.360,00

 Bolsas FAPESB

Modalidade Valor Mensal Nº de Meses Valor Total (R$)

Atividades

Iniciação Científica - 2013 - Projeto 18R$400,00 R$7.200,00

Elaborar as edições digitais dos livros de poesias
O bolsista contribuirá para a elaboração das edições digitais, organizando as imagens digitais, os documentos que
serão inseridos no dossiê arquivístico. Será necessário lidar com linguagem computacional html e xml.

Atividades

Iniciação Científica - 2013 - Projeto 18R$400,00 R$7.200,00

Elaborar as edições digitais dos textos publicados em jornais por Eulálio Motta e do livro Bahia humorística
O bolsista contribuirá para a elaboração das edições digitais, organizando as imagens digitais, os documentos que
serão inseridos no dossiê arquivístico. Será necessário lidar com linguagem computacional html e xml.

R$14.400,00TOTAL EM BOLSAS

Orçamento Consolidado

Despesas Correntes Valor (R$)

MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL 348,00

SERV. DE TERCEIROS / P. JURID. 38.000,00

Total de Despesas Correntes: 52.748,00
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Orçamento Consolidado

Despesas de Capital Valor (R$)

EQUIPAMENTO NACIONAL 11.000,00

Total de Despesas de Capital: 11.000,00

49.348,00TOTAL DE TODAS AS DESPESAS:

Orçamento Detalhado

DESPESA CORRENTE

MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

Descrição Valor Unit. Valor TotalQtd. Item Justificativa

Papel ofício A4 Pacote com
500 folhas

4 R$12,00 R$48,00
Impressão de documentos e materiais

para conferência

Toner para impressora 3 R$100,00 R$300,00
Imprimir documentos da rotina da

pesquisa

7 R$348,00TOTAL

SERV. DE TERCEIROS / P. JURID.

Descrição Valor Unit. Valor TotalQtd. Item Justificativa

Serviço especializado em
web designer e sistema de
banco de dados

1 R$8.000,00 R$8.000,00
Elaborar o site e o sistema de banco de

dados

Serviços de editoração e
impressão

6 R$5.000,00 R$30.000,00Editoração e impressão dos livros

7 R$38.000,00TOTAL

R$38.348,00TOTAL DE DESPESA CORRENTE

DESPESA DE CAPITAL

EQUIPAMENTO NACIONAL

Descrição Valor Unit. Valor TotalQtd. Item Justificativa

Computador de mesa
completo

5 R$1.800,00 R$9.000,00
Os computadores serão utilizados para
fazer as edições dos textos e atividades

gerais da pesquisa

Impressora multifuncional 1 R$1.000,00 R$1.000,00
Digitalizar documentos, imprimir as

edições para conferências, impressão
de outros documentos

Servidor de alta capacidade
de armazenamento de
dados

1 R$1.000,00 R$1.000,00
Armazenar os arquivos digitais das

edições e dos documentos do acervo,
realizar backup e permitir o acesso dos

arquivos online
7 R$11.000,00TOTAL

R$11.000,00TOTAL DE DESPESA DE CAPITAL

Justificativa do Orçamento
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As despesas de capital referem-se à compra de equipamentos nacionais: 4 computadores, 1 impressora multifuncional
e um servidor para hospedagem do site. Esses equipamentos são essenciais para a execução do projeto, pois todo o
trabalho é realizado com uso do computador. As quatro máquinas solicitadas servirão para proceder as edições,
manipular e armazenar imagens digitais. A impressora multifuncional será utilizada para capturar imagens por meio do
escanear, fotocopiar e imprimir documentos. O servidor será utilizado para armazenar o arquivo do site que também
será armazenado em outros servidores pertencente à uefs por motivos de segurança, mas é de fundamental
importância ter um servidor exclusivo para o site.

As despesas correntes referem-se a material de consumo necessário para desenvolver as atividades do cotidiano da
pesquisa. Papel ofício e toner para impressão das edições com o objetivo de fazer as conferências.
Serão contratados dois serviços de terceiros, pessoa jurídica, essenciais para o projeto:
a) contratação de empresa especializada em Web designer para desenvolver o site, especialmente o sistema de banco
de dados e funções específicas que exigem linguagem de programação. O serviço deverá incluir testes dos sistemas e
treinamento da equipe executora do projeto;
b) contratação de serviços gráficos de editoração e impressão. Esse serviço é vital para que se consiga a publicação
dos livros impressos. Parte do recurso para a edição será custeado pela UEFS Editora.

Despesas Correntes:

Despesas de Capital:

O Cronograma de Desembolso detalhado consta no Anexo 1 deste projeto, e deve ser anexado juntamente ao
relatório principal, sem o que o projeto não será aceito.

Cronograma de Desembolso Detalhado

Cronograma de Atividades

Indicação do Mês

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Concluir as edições semidiplomáticas

Edição semidiplomática dos textos de
autoria de Eulálio Motta publicados nos
jornais O Serrinhense e Gazeta do Povo

X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Revisar as edições semidiplomáticas

Revisão das edições semidiplomáticas
dos cadernos Farmácia São José, Diário
de um João Ninguém, dos manuscritos
e datiloscritos avulsos

X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fazer a edição crítica do livro inédito
Lágrimas

Identificar todos os testemunhos dos
textos que compõem o livro (os textos já
se encontram editados
semidiplomaticamente e revisados)

X X X X

Cotejar as variantes e estruturar o
aparato crítico

X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fazer a edição crítica do livro inédito
Luzes do crepúsculo
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Identificar todos os testemunhos dos
textos que compõem o livro (os textos já
se encontram editados
semidiplomaticamente e revisados)

X X X X

Cotejar as variantes e estruturar o
aparato crítico

X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Concluir as edições semidiplomáticas

Revisão da edição X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fazer a edição crítica do livro inédito
Flores e espinhos

Identificar todos os testemunhos dos
textos que compõem o livro (os textos já
se encontram editados
semidiplomaticamente e revisados)

X X X X

Cotejar as variantes e estruturar o
aparato crítico

X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fazer a edição crítica do livro inédito
Lágrimas

Revisão da edição X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fazer a edição crítica do livro inédito
Luzes do crepúsculo

Revisão da edição X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fazer a edição crítica da Coletânea de
textos jornalísticos de Eulálio Motta

Identificar todos os testemunhos dos
textos que compõem o livro (os textos já
se encontram editados
semidiplomaticamente e revisados)

X X X X X X

Cotejar as variantes e estruturar o
aparato crítico

X X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fazer a edição crítica do livro inédito 3ª
edição de Canções do meu caminho
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Identificar todos os testemunhos dos
textos que compõem o livro (os textos já
se encontram editados
semidiplomaticamente e revisados)

X X X X X X

Cotejar as variantes e estruturar o
aparato crítico

X X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fazer a edição crítica do livro inédito
Meu caderno de trovas

Identificar todos os testemunhos dos
textos que compõem o livro (os textos já
se encontram editados
semidiplomaticamente e revisados)

X X X X X X

Cotejar as variantes e estruturar o
aparato crítico

X X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fazer a edição crítica do livro inédito
Flores e espinhos

Revisão da edição X

Segundo Ano

13 14 15 16 17 18Fazer a edição crítica da Coletânea de
textos jornalísticos de Eulálio Motta

19 20 21 22 23 24

Revisão da edição X

13 14 15 16 17 18Fazer a edição crítica do livro inédito 3ª
edição de Canções do meu caminho

19 20 21 22 23 24

Revisão da edição X

13 14 15 16 17 18Fazer a edição crítica do livro inédito
Meu caderno de trovas

19 20 21 22 23 24

Revisão da edição X

13 14 15 16 17 18Elaborar as edições digitais dos livros
inéditos

19 20 21 22 23 24

Preparar os dossiês arquivísticos X X X X X
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Definir os hiperlinks e estruturar o
arquivo html conforme as definições do
css

X X X X X

Preparação das imagens digitais X X X X X

13 14 15 16 17 18Criar do portal Web para disponibilizar
as edições digitais

19 20 21 22 23 24

Elaboração do layout X

Definir as funções e usabilidade do site X

13 14 15 16 17 18Publicar as edições em formato
impresso, em parceria com a UEFS
Editora

19 20 21 22 23 24

Organização da edição e adequação
para o formato de livro

X X

13 14 15 16 17 18Criar do portal Web para disponibilizar
as edições digitais

19 20 21 22 23 24

Definir a tecnologia do banco de dados,
sua estrutura e sistema de busca

X X

13 14 15 16 17 18Publicar as edições em formato
impresso, em parceria com a UEFS
Editora

19 20 21 22 23 24

Revisão X X

13 14 15 16 17 18Criar do portal Web para disponibilizar
as edições digitais

19 20 21 22 23 24

Teste de usabilidade X X X X X X X X

13 14 15 16 17 18Publicar as edições em formato
impresso, em parceria com a UEFS
Editora

19 20 21 22 23 24

Acompanhamento do processo de
editoração

X

Definição do layout e da capa X X
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13 14 15 16 17 18Criar do portal Web para disponibilizar
as edições digitais

19 20 21 22 23 24

Alimentação do banco de dados X X X X X X X X

13 14 15 16 17 18Elaborar as edições digitais dos livros
inéditos

19 20 21 22 23 24

Inserir a transcrição paleográfica, os
comentários filológicos e informações
contextuais dos textos

X X X X X X X X

13 14 15 16 17 18Publicar as edições em formato
impresso, em parceria com a UEFS
Editora

19 20 21 22 23 24

Lançamento X

Propostas anteriores submetidas e APROVADAS pela FAPESB

Nenhum apoio submetido previamente pelo Coordenador do Projeto.
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