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I- IDENTIFICAÇÃO 

1.Dados pessoais do solicitante 

 

Nome: Patrício Nunes Barreiros              CPF: 976517295-87 

 

Endereço residencial: R. Alto do Veloso, n. 55. Bairro: SIM. 

E-mail: patriciobarreiros@hotmail.com 

 

CEP: 44.085-450 Cidade: Feira de Santana-BA  Fone: (075) 34710672 

 

2. Dados funcionais do solicitante 

 

Instituição: Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS 

Unidade / órgão: Departamento de Letras e Artes – DLA 

Cargo/Função: Professor Adjunto 

Vínculo Empregatício: Situação Ativo   

 

Regime de Trabalho: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 

Endereço Institucional: Km 03 – BR 116 – Campus Universitário 

CEP: 44.031-460 Cidade: Feira de Santana Telefone: (075) 3161-8200 Ramal: 3161-8265 

FAX: (075) 3161-8265 

 

3. Pesquisadores envolvidos 

Coordenador: Prof. Dr. Patrício Nunes Barreiros  

Professor Adjunto do Departamento de Letras e Artes  

Regime de Trabalho Dedicação Exclusiva 

 

Pesquisador integrante: Profa. Ms. Liliane Lemos Santana Barreiros 

Professora Assistente do Departamento de Letras e Artes  

Regime de Trabalho Dedicação Exclusiva  

 

Pesquisador integrante: Profa. Ms. Iranildes Almeida de Oliveira Lima 

Professora Auxiliar do Departamento de Letras e Artes 

Regime de Trabalho 40 horas 

 

4. Dados do Projeto 

Título: Edição das obras inéditas de Eulálio de Miranda Motta 

Área do conhecimento: Letras 

Subáreas: Filologia, Crítica Textual, Literatura Baiana, Estudos do Léxico 

Tipo de pesquisa: X Básica 

Natureza: X Departamental          

Palavras-Chave: Edição. Acervo de escritores. Literatura. Léxico 

Duração prevista: O projeto está estruturado em etapas 4 etapas: 1ª 09/2008 a 08/2011 / 2ª 09/2011 a 

08/2013 / 3ª 09/2013 a 06/2016 / 4ª 06/2016 a 05/2019 

Resumo: Eulálio de Miranda Motta (1907-1988) escreveu diversas obras que ainda se encontram 

inéditas em seu acervo pessoal. O presente projeto visa editar e estudar essas obras, a partir das fontes 

preservadas em cadernos, cadernetas, folhas avulsas, datiloscritos e outros documentos do acervo. A 

metodologia da pesquisa será baseada nos pressupostos (i) da Crítica Textual, que tem por objetivo 

primordial o estabelecimento do texto mediante a aplicação do método crítico; (ii) da Crítica Genética, 

por conta de seu interesse pelos manuscritos dos escritores e pelos processos de criação; (iii) da Lexicologia 



e da Lexicografia, que se propõe a estudar e organizar o léxico de uma língua; e (iv) as novas abordagens da 

edição de textos em meio digital. Entretanto, uma edição digital exige sempre um diálogo 

multidisciplinar, envolvendo campos de estudo que variam de acordo com o tipo de texto editado. No 

caso das edições digitais, por exemplo, conhecimentos da área de informática são indispensáveis. 

Pretende-se elaborar dois tipos de edição das obras: uma impressa e uma digital a ser publicada na Web 

(hiperedição), baseando-se no modelo desenvolvido por Patrício Barreiros (2013) para edições digitais. 

O projeto Edição e estudo das obras inéditas de Eulálio Motta foi criado em 2008 (Resolução 

CONSEPE 128/2008) e se estrutura em quatro etapas. Na 1ª etapa (09/2008-08/2011), foi feita a 

descrição, elaboração do inventário, sistematização e digitalização do acervo, definição do arranjo 

arquivístico, limpeza dos documentos, pequenos restauros, definição do método de acomodação, 

elaboração do código catalográfico e da política de consulta. Na 2ª etapa (09/2011-08/2013), foi feita a 

identificação dos projetos de livros idealizados pelo escritor, localização dos testemunhos textuais das 

obras inéditas, edição de cinco cadernos, a edição crítica dos sonetos, publicada em formato de livro 

Sonetos de Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2012), a edição do manuscrito inédito Bahia Humorística 

(BARREIROS, L., 2012) e a edição hipertextual dos Panfletos de Eulálio Motta (BARREIROS, 

2013). Na 3ª etapa (09/2013-08/2016), foi dada continuidade às edições dos cadernos e de outros 

documentos do acervo do escritor. Para a 4ª etapa (09/2016-08/2019) está previsto a continuidade das 

edições dos documentos do acervo, a edição e publicação (impressa e digital) dos livros inéditos: Luzes 

do crepúsculo, 3º edição de Canções do meu caminho, Flores e espinhos, Lágrimas, Meu caderno de 

trovas e uma Coletânea dos textos publicados em jornais, A correspondência de Eulálio Motta a 

construção do Portal Web para publicar as edições digitais e a estruturação do sistema de banco de 

dados dos documentos digitalizados. A edição digital segue o modelo elaborado por Patrício Barreiros 

(2013) e inclui o dossiê arquivístico e a anotação lexical dos textos. A 4ª Etapa está regulamentada pela 

Resolução CONSEPE 070/2016. 

 

 

II PROJETO 

 

5. INTRODUÇÃO (Relevância 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 possibilita 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 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. O projeto prevê a edição impressa e digital das obras inéditas do 

escritor baiano Eulálio de Miranda Motta, a realização do estudo literário dos textos, especialmente do 

processo criativo e a anotação lexical. As atividades do projeto estruturam-se em quatro etapas: 

i) Na Primeira Etapa (09/2008-08/2011) – objetivou-se descrever, inventariar, organizar e digitalizar os 

documentos do acervo. Foi realizada a limpeza dos documentos, pequenos restauros, definição do 

método de acomodação, elaboração de um sistema de controle de acesso aos documentos e foi 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. Foi feita a edição crítica dos sonetos, publicada em formato de livro 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 (09/2013-08/2016) – fez-se a edição semidiplomática de nove cadernos, dos 

datiloscritos, das folhas avulsas e dos textos publicados em jornais; 

(iv) Na Quarta Etapa (09/2016-08/2019) – pretende-se realizar a conclusão das edições crítico-genética 

dos livros inéditos, elaborar Portal Web para publicar as edições digitais, estruturação do sistema de 

banco de dados dos documentos digitalizados, organizar o dossiê arquivístico dos textos e fazer a 

anotação lexical dos textos editados. 

As etapas 1, 2 e 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. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

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. 
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 restituí-lo à sua forma genuína e prepara-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 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). Segundo Celso Cunha (2004, p. 

341), 

 
Philólogos é uma forma composta grega que se documenta pela primeira vez em 

Platão, empregada como adjectivo no sentido de “admirador da palavra”, “que gosta de 

falar”, “bem falante,” e, como substantivo na acepção de “amigo do raciocínio, da 

argumentação”, “bom locutor” [...] o derivado philología [...] ocorre em Aristóteles 

com o sentido de “gosto pela erudição, especialmente literária” [...] os autores  ac-

similar , gregos e latinos, acentuaram cada vez mais essas relações da filologia com os 

estudos literários [...]. 

 

A escrita permite ao homem testemunhar suas experiências, suas aspirações e a sua forma de agir no 

mundo. 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. Para Spina (1999, p. 67):  

 
[...] foi do amor à poesia que nasceu a ciência filológica. Voltados para a restauração, 

intelecção e explicação dos textos, o labor desses eruditos consistiu em catalogar as 

obras, revê-las,  ac-si-las, comentá-las, provê-las de sumários e de apostilas ou 

anotações (escólios), de índices e glossários (iniciações marginais sobre as variantes 

das palavras), de tábuas explicativas, tudo isso complementado com excursos 

biográficos, questões gramaticais e até juízos de valor de natureza estética. 

 

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”. Para 

CAMBRAIA (2005, p. 37),  

 
A história da crítica textual é bastante complexa, e não apenas porque suas origens 

remontam para mais de dois mil anos atrás: seu progresso deu-se através de um 

conjunto de ações que ora a tangenciavam, ora a abordavam diretamente, além de ter 

sido exercida historicamente sobre fontes de natureza distinta – principalmente sobre 

textos pagãos gregos e, em seguida, latinos; depois sobre textos religiosos (em especial, 

o Novo Testamento); e, por fim, textos em vernáculo (i. e., em línguas não-clássicas). 

Foi, enfim, desse conjunto heterogêneo de atividades que se constituíram técnicas, se 

sedimentaram práticas, se consolidaram métodos e, inevitavelmente, se formaram 

polêmicas. 

 

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 se constitui no objeto primordial da crítica textual. “O que 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 

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 da 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. 

 

O objetivo da crítica textual é apresentar aos leitores um texto confiável que se aproxime do texto 

genuíno, ainda que “[...] os editores, na prática de seu trabalho, não alcançam o ‘verdadeiro texto’, mas 

sim aquele que dele mais se aproxima” (SANTOS, 2006, p. 80). 

A edição crítica exige do editor um conjunto de informações acerca do texto, da época, da vida do 

autor, do conteúdo abordado etc. 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  ac-similar 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 finalidades, sempre lançando mão das novas possibilidades 

apresentadas pela tecnologia.  

O objeto de estudo da crítica textual é o texto e o labor do editor é editá-lo conforme o seu juízo crítico. 

Para Santos (2003, p. 45), “[...] a filologia engloba todas as áreas do conhecimento relacionadas com o 

‘amor pela palavra’”. Todas as ciências que se valem do texto como objeto de estudo encontram, a 

partir dos métodos da Filologia Textual, a possibilidade de estarem se debruçando sobre um texto 

rigorosamente estabelecido. Daí a responsabilidade do editor crítico em adotar critérios que possam dar 

ao texto o status de boa edição. O editor crítico reveste-se de autoridade ao descrever o texto, ele não é 

o autor, mas assume a responsabilidade de espelhar a sua vontade. De acordo com Ivo Castro (1995, p. 

515-516), “[...] quando o filólogo erra na transcrição, cria um facto novo, que parece pertencer ao texto 

original do autor, mas na realidade se deve ao seu editor”. Para Teixeira (2006, p. 99) “[...] em Crítica 



Textual não existe meio termo ou se acerta ou erra. E, normalmente, o erro desqualifica o trabalho e o 

profissional”. 

Um texto com problemas de edição compromete o estudo que se possa depreender dele, por conta disso 

Heitor Megale (1995, p. 148) aconselha que “seria desejável que o trabalho de especialistas em Crítica 

Textual precedesse o de qualquer outro interesse, de modo que todo estudo se fizesse desde o começo 

com a melhor edição, em testemunhos isentos de qualquer dúvida”.   

Ao se dedicar à edição do texto, o editor lida diretamente com diferentes áreas do saber. O estudo da 

língua, por exemplo, é indispensável a qualquer edição crítica. Segundo Telles (2003, p. 95) “[...] a 

restituição do ‘texto do autor’ implica, evidentemente, no retorno ao estudo da língua do texto: a língua 

é a base do texto, a fala do autor”. Portanto, “[...] a filologia textual é cada vez mais, comprovadamente, 

um instrumento de grande importância para o estudo da língua” (TELLES, 2003, p. 21). A relação da 

Crítica Textual com a Linguística corresponde a uma via de mão dupla. Segundo Beccaria (apud Telles 

2003, p. 95), “[...] a filologia utiliza a língua para estudar os textos e a linguística usa os textos para 

descrever a língua”. Mesmo quando o foco da edição é o texto literário e seu aspecto estético, não se 

escapa do contato com a língua, já que “[...] nenhuma pesquisa filológica é possível sem sólidas bases 

linguísticas [...]” (TAGLIAVINI apud TELLES, 2003, p. 96). Ao apresentar o texto rigorosamente 

apurado o editor crítico oferece ao linguista uma base para os seus estudos. Segundo Santos (2006, p. 

80), o texto serve de suporte para os estudos linguísticos e é o lugar onde as mudanças nos vários níveis 

se revelam, é uma unidade de comunicação, expresso em um período concreto da história da língua, da 

experiência humana. Por conta disso, ao editar um texto, é preciso que se tenham claros os objetivos da 

edição, “[...] se o objetivo a ser alcançado pelo editor é o estudo da língua, é melhor conservar os textos 

na sua grafia original” (TELLES, 2003, p. 24), mas se o editor optar por uma edição modernizada da 

grafia, ele também terá que se valer dos estudos linguísticos para apresentar um texto confiável.  

No âmbito da Literatura, a crítica textual tem proporcionado inúmeras contribuições ao longo da 

história, conforme já foi mencionado, principalmente no que diz respeito aos textos canônicos, 

buscando restituí-los ao seu ânimo autoral. No entanto, segundo Teixeira (2006, p. 97), 

 
[...] muitas obras literárias que chegaram aos nossos dias não transmitem aquilo que de 

fato seus autores desejaram comunicar. Isso porque, ao longo de sua transmissão, 

sofreram adulterações dos mais variados tipos e natureza, produzidas voluntária ou 

involuntariamente, mas que, infelizmente, nos distancia da verdadeira intenção do seu 

autor. Isso significa que tanto o leitor especialista como o crítico literário, por exemplo, 

entram em contato com textos falsificados, portanto, as suas análises, os seus 

comentários, os significados atribuídos aos textos lidos não correspondem aos 

verdadeiros significados atribuídos à obra pelo autor.   

 

Ao se debruçar sobre um texto literário com o objetivo de editá-lo criticamente, o filólogo está 

contribuindo, consideravelmente, para o universo da ciência literária, oferecendo aos estudiosos um 

texto confiável, apurado a partir de um método científico. O trabalho de edição crítica de textos não é 

um trabalho fácil e exige um “[...] conjunto de conhecimentos complicados, dando a impressão de 

verdadeira cultura enciclopédica de quem o pratica [...]” (SPINA, 1994, p. 82).  

Segundo Auerbach (1972, p. 17), 

 
[...] não há limites a impor aos conhecimentos que possam ser exigidos do editor, 

conforme as necessidades do caso: conhecimentos estéticos, literários, jurídicos, 

históricos, teológicos, científicos, filosóficos, acerca de quanto o texto contenha deve o 

editor obter todas as informações que as pesquisas anteriores forneceram. [...] Em 

suma, a edição do texto comporta todos os conhecimentos que sua explicação exija; é 

verdade que, na maior parte das explicações, é impossível possuí-las todas; um editor 

escrupuloso ver-se-á frequentemente obrigado a aconselhar-se com especialistas.  

 

A difusão de textos a partir dos modernos processos de impressão, os meios de transporte e a eficiência 

da Web, colocam em circulação dentro de poucos segundos grandes quantidades de textos. Se 

comparássemos os avanços tecnológicos utilizados hoje aos artesanais métodos de reprodução textual 

utilizados pelos copistas medievais e suas rudimentares ferramentas, constamos que o advento da 



imprensa e das novas tecnologias potencializaram os problemas de adulterações dos textos, tornando 

indispensável o papel do filólogo.  

 

A edição digital (hiperedição)   
 

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):  

 
We have, then, several ways to proceed in preparing a scholarly edition-according to 

one of the live formal orientations with, […]. Regardless of orientation, the editor 

should want to present the evidence for the whole work […]. Aided by computers, 

editors can provide editions that are genuinely rich resources […] regardless of the 

editor’s formal orientation1. 

 

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 interesses e procedimentos de edição.  

Para Richard Finneran,  

 
[…] the availability of hypermedia technology for the personal computer has coincided 

with a fundamental shift in textual theory, away from the notion of a single text 

“definitive edition” and toward a recognition of both the integrity of discrete versions 

of a work and the importance of nonverbal elements, particularly the “bibliographical 

codes” described by Ierome McGann and the “contextual codes” noted by George 

Bornstein, among others. […] the present challenge is to discover the full potential of 

the new medium, to produce editions or, if you prefer, “archives”—that transcend the 

inherent limitations of the printed book […]2 (FINNERAN, 1996, prefácio p. x). 

 

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 por ele: esboços, notas de leituras, fotografias, cartas, cartões, livros, jornais, cadernos, 

diários etc. Para evidenciar os sentidos desses textos, faz-se necessário estabelecer relações com o 

acervo, através da constituição de dossiês arquivísticos, por integrarem um conjunto heterogêneo de 

documentos arquivados pelo escritor. 
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, faz-se necessário apresentar uma edição que mantenha o texto num circuito 

                                            
1 Traduzindo: “Temos, então, várias formas de proceder na elaboração de uma edição erudita de acordo com uma das orientações formais 

existentes [...]. Ajudados por computadores, os editores podem oferecer edições como verdadeiros e ricos recursos [...], independentemente 

da orientação formal do editor”. 
2 Traduzindo: “[...] 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 discretas de 
uma obra e a importância dos elementos não verbais, particularmente os “códigos bibliográficas” descritos por Jerome McGann e os 

“códigos contextual” observado 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 [...]”. 



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). Será desenvolvida uma hiperedição dos textos 

em formato de arquivo digital, disponibilizado para o acesso gratuito via Web, e se destina a todo 

usuário que se interessar pelo conteúdo da página.  

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 hipertexto3 […] 

(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. A Web surge 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. Para Peter Shillingsburg, 

 
Money (whether scarce or abundant) and technology (in more ways every year) affect 

editorial goals and even editorial principles. […] not only are there legitimate 

differences in editorial goals based on differences in formal orientations and other 

theoretical concepts, but there are also practical differences in editorial goals that are 

imposed by economic influences4 (SHILLINGSBURG, 2004, p. 123). 

 

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. 

No que diz respeito ao código linguístico, o léxico é a porta de entrada para a compreensão de um 

texto. É por meio do léxico que o escritor organiza seu pensamento, utilizando o repertório de palavras 

que fazem parte de seu contexto social e cultural. Nas edições digitais (hiperedições) elaboradas nesse 

projeto será dado destaque para o léxico, disponibilizando anotações lexicais acionadas pelo usuário.  

O conjunto de anotações lexicais irá alimentar um banco de informações que serão relacionadas a 

cada um dos textos (Glossário de Textos) e serão agrupadas numa página denominada Vocabulário 

Geral.  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

O projeto tem como objetivo geral elaborar edições (impressas e digitais) das obras inéditas do escritor 

baiano Eulálio de Miranda Motta, tomando como base a documentação de seu acervo pessoal.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Estabelecer criticamente os textos selecionados; 

 Examinar todos os testemunhos e versões existentes de um mesmo texto; 

                                            
3 Traduzindo: “[...] os novos modelos de edição crítica hipertextual não devem se conformar apenas com o aumento da quantidade e da 

qualidade dos materiais oferecidos, mas também com a visualização aberta dos mesmos e com a capacidade de relacionar entre si a 
informação; ou seja, converter a informação estática num dinâmico hipertexto”. 
4 Traduzindo: “Dinheiro (se escasso ou abundante) e tecnologia (renovada a cada ano) afetam objetivos editorias e até mesmo  princípios 

editoriais. [...] não só existem legítimas diferenças nos objetivos editorais baseados nas diferenças de orientações formais e outros conceitos 

teóricos, mas também por influências econômicas”.   



 Elaborar uma hiperedição dos textos com base no modelo de Barreiros (2013); 

 Fazer a anotação lexical dos textos; 

 Estudar o processo criativo do escritor, a partir dos manuscritos do acervo; 

 Oferecer ao público leitor textos fidedignos, apurados a partir dos métodos científicos da Crítica 
Textual; 

 Contribuir para os estudos da literatura baiana e brasileira; 

 Favorecer os estudos lexicológicos em Língua Portuguesa. 
 

 

4. METODOLOGIA 
 

A metodologia da pesquisa será baseada nos pressupostos (i) da Crítica Textual, que tem por objetivo 

primordial o estabelecimento do texto mediante a aplicação do método crítico; (ii) da Crítica Genética, 

por conta de seu interessa pelo texto em movimento e pelo processo de criação; (iii) da Lexicologia e da 

Lexicografia para orientar a anotação lexical e a construções dos glossários dos textos; e (iv) as novas 

abordagens da edição de textos em meio digital. Entretanto, uma edição digital exige sempre um diálogo 

multidisciplinar, envolvendo campos de estudo que variam de acordo com o tipo de texto editado. No 

caso das edições digitais, por exemplo, conhecimentos da área de informática são indispensáveis.  

Considerando a tradição das pesquisas filológicas em torno da edição de textos, a inserção da informática 

nesse campo ainda é recente e está em franca expansão. Por isso, é salutar lançar mão de experiências 

bem sucedidas e, a partir destas, contribuir para a inovação nesse campo. Nesse sentido, a edição digital 

das correspondências de Eulálio Motta segue o modelo adotado por Barreiros (2013) para a edição dos 

panfletos, com algumas adaptações. Afinal de contas, é consenso que o texto a ser editado interfere de 

modo significativo nas decisões editorias.  

Por conta do tipo de documentos editado, será realizada uma triagem, observando as implicações 

jurídicas e éticas que podem advir com a publicação dos textos. Cada documento será analisado 

individualmente, levando em consideração a preservação da intimidade e dos direitos dos implicados. 

Como alternativa, no site será inserida uma Cláusula Reserva, informando que, caso alguém se sinta 

prejudicado com o conteúdo publicado, deve entrar em conto com o editor. 

  

4.1 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 deverá 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). 

 

OS MONOTESTEMUNHAIS 

 

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

 

TEXTOS MONOTESTEMUNHAIS EM PROCESSO 

 

Os textos com rasuras, emendas e correções autorais exigirão estudo crítico e análise das campanhas de 

escritura para definir qual lição será adotada como texto de base. Nesses casos, seguem-se os seguintes 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

4.2 PREPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A EDIÇÃO DIGITAL 

 

A edição digital não dispensa procedimentos adotados nas edições impressas. Portanto, antes de lidar 

diretamente com a plataforma de edição digital, será necessário:   

a) digitalização (o arquivo digital deve ser gerado com, no mínimo, 400 pontos por polegadas, no 



formato JPEG); 

b) preenchimento da ficha de 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 on-line, 

permitindo busca automática de informações; 

c) transcrição de todos os documentos textuais. Busca-se, na medida do possível, transcrever o texto com 

o mínimo de interferência possível, registrando as rasuras, borrões e cancelamentos por meio dos 

operadores genéticos. Essa edição é o passo inicial para qualquer outra 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: 

alternância da cor da tinta, rasgões, furos, manchas, colagens etc.; 

(vii) identificação das campanhas de escrita; 

(viii) 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 dos operadores genéticos5; 

1. { } seguimento riscado, cancelado; 

2. {†} seguimento ilegível; 

3. {†} / \ segmento ilegível substituído por outro legível na relação {ilegível} /legível\; 

4. { } / \ substituição por sobreposição, na relação {substituído} /substituto\; 

5. { } [↑] riscado e substituído por outro na entrelinha superior; 

6. { } [↓] riscado e substituído por outro na entrelinha inferior; 

7. { } [→] riscado e substituído por outro na margem direita; 

8. { } [←] riscado e substituído por outro na margem esquerda; 

9. [↑] acréscimo na entrelinha superior; 

10. [↓] acréscimo na entrelinha inferior; 

11. [→] acréscimo na margem direita; 

12. [←] acréscimo na margem esquerda; 

13. [↑{  }] acréscimo na entrelinha superior riscado; 

14. [↑{†}] acréscimo na entrelinha superior ilegível; 

15. [↑{  }/ \] acréscimo na entrelinha superior riscado e substituído por outro na sequência;  

16. [↑{†} /  \] acréscimo na entrelinha superior ilegível e substituído por outro na sequência; 

17. [↓{  }] acréscimo na entrelinha inferior riscado; 

18. [↓{†}] acréscimo na entrelinha inferior ilegível; 

19. [↓{  }/ \] acréscimo na entrelinha inferior riscado e substituído por outro na sequência;   

20. [↓{†} /  \] acréscimo na entrelinha inferior ilegível e substituído por outro na sequência; 

21. [*↑] parte do texto localizada à margem superior indicada pelo autor por meio de seta, 

linha ou números remissivos; 

22. [*↓] parte do texto localizada à margem inferior indicada pelo autor por meio de 

seta, linha ou números remissivos;  

23. [*→] parte do texto localizada à margem direita indicada pelo autor por meio de seta, 

linha ou números remissivos;  

24. [*←] parte do texto localizada à margem esquerda indicada pelo autor por meio de seta, 

linha ou números remissivos; 

                                            
5 Esses operadores genéticos foram selecionados levando em consideração a elaboração de edições digitais. Os operadores convencionais, 

utilizados em edições impressas não podem ser utilizados em edições digitais por conta dos códigos da linguagem HTML. Não é possível, 

por exemplo, utilizar numa edição digital os símbolos <> porque são utilizados como etiquetas do código HTML.  



25. [*(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; 

26. / * / leitura conjecturada; 

27. (  ) intervenção do editor (acréscimos e informações); 

 

PRINCÍPIOS GERAIS QUE ORIENTAM A EDIÇÃO DIGITAL  
 

A edição digital deve ser disponibilizada na Web, permitir o acesso gratuito e ser oriunda de um estudo 

filológico. Será elaborada uma hiperedição conforme as definições de Barreiros (2013) e McGann 

(1991): 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. 

 

 

O sistema de publicação na web deve garantir: 

 

a) O acesso livre de qualquer pessoa que disponha de um computador ou outros dispositivos 

móveis conectados. Na Web isso é possível por conta da existência de um código fonte e a 

possibilidade de armazenar os arquivos num local onde as atualizações serão feitas pelo editor e estarão 

disponíveis simultaneamente para todos os usuários. Isso garante a integridade do arquivo que fica 

protegido pela sua localização única no servidor com backups e medidas de segurança. Os usuários irão 

precisar do software de navegação para sua própria máquina, mas não terá que dispor de espaço para 

todo o arquivo. Com a padronização do acesso à rede, os usuários não terão que comprar um novo 

software cada vez que o arquivo for modificado. 

b) O design do site e as especificações de armazenamento para os materiais arquivados devem 

antecipar os anseios da comunidade acadêmica e dos usuários de modo geral. Nesse sentido, devem-se 

observar os seguintes aspectos: (i) a multimídia: a edição deve integrar textos alfanuméricos (lineares e 

hipertextuais), imagens (animação, som, vídeos), som e cor; (ii) a interatividade: o design deve valorizar 

a interação do usuário com todo o material, já que a interatividade é uma das principais características da 

linguagem da Web. O usuário deve ter liberdade para navegar e explorar os materiais à vontade; (iii) 

permitir que o usuário comente o material apresentado: esses comentários devem ser aprovados pelo 

editor e anexados ao arquivo, disponibilizando um quadro de comentário acumulativo. Os comentários 

dos usuários devem ser acessíveis a partir de um lugares específicos no site; (iv) a construção de links: os 

textos devem ser lincados de modo que permita ao usuário mover-se imediatamente a partir de um ponto 

específico em uma versão do texto para seu ponto correspondente em outra versão; (v) construir 

hiperlinks que permitam evidenciar a intertextualidade e ligação entre os documentos; (vi) favorecer a 

contextualização e a interpretação dos documentos oferecendo materiais ligados a diversas mídias tais 

como comentários críticos (textuais e vídeo), entrevistas, notas explicativas etc.; 

c) A segurança do arquivo fonte; 

d) A integridade das informações, que devem ser fundamentadas por meio de pesquisa científica e 

indicar as fontes pesquisadas; 

e) A expansibilidade, permitindo correções e a inserção de novas informações e conteúdo; 

f) A portabilidade do sistema, os arquivos não devem depender de softwares exclusivos ou suportes 
específicos para serem acessadas; 

g) A impressão das edições (nesse caso, será oferecida uma edição para essa finalidade); 

h) O desenvolvimento de um sistema de navegação amigável e de fácil manipulação; 

i)  O acesso às informações acerca dos procedimentos adotados na edição dos textos; 

j)  A criação de um sistema de busca de informações (via banco de dados alimentado com os 

metadados do documento); 

k) A preservação dos códigos bibliográficos, linguísticos e contextuais inerentes ao documento 

editado; 

l) A capacidade de ser integrada às redes sociais e permitir comentários dos usuários; 

m) Oferecer uma barra de menus com opção de acesso aos textos por data, assunto, destinatários etc.  

n) Permitir, ao usuário, regressar ao ponto anterior e navegar de modo aleatório pelas páginas; 



o) Possibilitar o acesso aos textos editados, a partir de qualquer ponto escolhido pelo usuário, dando-

lhe a liberdade de navegação; 

p) Oferecer a possiblidade de entrar em contato com o editor por meio de um formulário específico; 

q) Oferecer uma edição específica para visualizar a anotação lexical; 

r) Para cada texto deverá conter o glossário específico, organizado de acordo com o software FLEX; 

s) Os glossários de cada texto alimentarão o vocabulário geral das obras de Eulálio Motta; 

t) Na página principal, o usuário poderá ter acesso a um menu que o conduz para o vocabulário geral. 

 

A hiperedição deverá conter: 

 

a) A edição semidiplomática do texto editado, permitindo níveis de visualização e ampliação 

da imagem; 

b) A transcrição do texto sobre a imagem digital com opção de zoom; 

c) A edição para impressão; 

d) A edição com hiperlink para visualizar as rasuras, correções, emendas autorais e as 

variantes textuais em janelas ou tooltips; 

e) A edição do léxico anotado; 

f) A barra com o dossiê arquivístico, contendo os prototextos, paratextos e informações 

adicionais organizadas em forma de rizoma. 

g) Espaço para acessar a descrição paleográfica do texto; 

h) Quadro de avisos para informar os acréscimos e correções.  

 
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 condicionador de ar, iluminação e conexão à 

Internet. O projeto 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 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 



história cultural das práticas de escritas, a literatura, a crítica textual, a linguística, as ciências do léxico 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 relacionada 

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. 

 



 
5. CRONOGRAMA ATUALIZADO PARA A IV ETAPA 

 

 

ITEM 

 

 

ATIVIDADES 

ANO I (ETAPA 1) 

2008 

ANO II (ETAPA I1) 

2009 

 

INDICADORES DE PROGRESSO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Descrição dos documentos do acervo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Atividade concluída 

2 Elaboração do inventário X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Atividade concluída 

3 Sistematização e organização dos documentos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Atividade concluída 

4 Leitura dos documentos  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Atividade concluída 

5 Digitalização X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Atividade concluída 

6 Identificação dos projetos de obras inéditas              X X X X X X X X X X X X Atividade concluída 

8 Localização dos testemunhos das obras inéditas              X X X X X X X X X X X X Atividade concluída 

9 Edição dos Sonetos de Eulálio Motta              X X X X X X X X X X X X Atividade concluída. 

10 Edição Digital dos Panfletos de Eulálio Motta              X X X X X X X X X X X X Atividade concluída. 

 

 

 

ITEM 

 

 

ATIVIDADES 

ANO III (ETAPA 1) 

2010 

ANO IV (ETAPA I1) 

2011 

 

INDICADORES DE PROGRESSO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Descrição dos documentos do acervo X X X X X X X X X X X X             Atividade concluída 

2 Elaboração do inventário X X X X X X X X X X X X             Atividade concluída 

3 Sistematização e organização dos documentos X X X X X X X X X X X X             Atividade concluída 

4 Leitura dos documentos  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Atividade concluída 

5 Digitalização X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Atividade concluída 

6 Identificação dos projetos de obras inéditas  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Atividade concluída 

8 Localização dos testemunhos das obras inéditas  X X X X X X X X X X X X             Atividade concluída 

9 Edição dos Sonetos de Eulálio Motta  X X X X X X X X X X X X             Atividade concluída 

10 Edição Digital dos Panfletos de Eulálio Motta X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Atividade concluída 



11 Identificação dos textos X X X X X X X X X X X X             

Pesquisa realizada no espólio de Eulálio Motta com o 

objetivo de identificar os documentos textuais do corpus 

da pesquisa. Foi elaborado um inventário dos documentos 

onde constam os testemunhos dos textos que serão 

editados. Atividade Concluída.  

12 Digitalização dos documentos e constituição do 

banco de imagens digitais com busca automática 
                   X X X X X 

Atividade indispensável para iniciar o processo de edição. 

Atividade Concluída 

13 
Atividades de reestruturação do projeto, 

reordenação do cronograma e formação da equipe 

de pesquisa 

                   X X X X X 

Atividades necessárias para retomar as ações do projeto, 

seleção de bolsistas voluntários e replanejamento do 

cronograma. Atividade Concluída 

14 Transcrição semidiplomática do caderno Bahia 

humorística 
                   X X X X X 

No caderno constam os textos que compõem o livro 

inédito Bahia Humorística. A transcrição foi realizada 

pela profa. Liliane Lemos Santana Barreiros. Atividade 

Concluída 

15 Edição e estudo do léxico do Livro Inédito Bahia 

Humorística 
          X X X X X X X X X X X X X X 

Atividade desenvolvida por Liliane Lemos Santana 

Barreiros como dissertação de mestrado.  

Atividade concluída 

 

ITEM 
 

 

ATIVIDADES 

ANO V (ETAPA I1I) 

2012 

ANO VI (ETAPA III) 

2013 

 

INDICADORES DE PROGRESSO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Transcrição semidiplomática do Meu caderno de 

trovas 
                  X X X X X X 

Trata-se de um caderno manuscrito com as quadras que 

fazem parte do projeto do livro Meu caderno de trovas. A 

transcrição do caderno foi feita pela bolsista voluntária 

(PEVIC) Juliana Pereira Rocha. Essa etapa do projeto foi 

imprescindível para a edição do livro de poesias Meu 

caderno de trovas. Etapa CONCLUÍDA. 

3 Transcrição semidiplomática do caderno 3ª Edição 

de Canções do meu caminho 
                  X X X X X X 

Trata-se de um caderno manuscrito com as poesias que 

Eulálio Motta selecionou para o livro de poesias 3ª 

Edição de Canções do meu caminho.  A transcrição do 

caderno   foi feita pela bolsista voluntária (PEVIC) 

Taylane Vieira dos Santos. Etapa CONCLUÍDA. 

4 Transcrição semidiplomática do Caderno sem 

capa 1 
                  X X X X X X 

O Caderno sem capa 1 é uma encadernação com textos 

manuscritos, com poesias, narrativas e anotações 

diversas. A sua transcrição subsidiará a edição dos 

projetos editorias de Eulálio Motta foi feita pela bolsista 

voluntária (PEVIC) Tainá Lima Matos Alves. Essa etapa 

do projeto foi imprescindível para a edição do livro de 

poesias Meu caderno de trovas. Etapa CONCLUÍDA. 



ITEM  

 

ATIVIDADES 

ANO VII (ETAPA I1I) 

2014 

ANO VIII (ETAPA III) 

2015 

 

INDICADORES DE PROGRESSO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Publicação da Edição Digital dos Panfletos de 

Eulálio Motta 
                    X X X X 

Atividade concluída 

2 Transcrição semidiplomática do Meu caderno de 

trovas 
X X X X X X                   

Trata-se de um caderno manuscrito com as quadras que 

fazem parte do projeto do livro Meu caderno de trovas. A 

transcrição do caderno foi feita pela bolsista voluntária 

(PEVIC) Juliana Pereira Rocha. Essa etapa do projeto foi 

imprescindível para a edição do livro de poesias Meu 

caderno de trovas. Etapa CONCLUÍDA. 

3 Transcrição semidiplomática do caderno 3ª Edição 

de Canções do meu caminho 
X X X X X X                   

Trata-se de um caderno manuscrito com as poesias que 

Eulálio Motta selecionou para o livro de poesias 3ª 

Edição de Canções do meu caminho.  A transcrição do 

caderno   foi feita pela bolsista voluntária (PEVIC) 

Taylane Vieira dos Santos. Etapa CONCLUÍDA. 

4 Transcrição semidiplomática do Caderno sem 

capa 1 
X X X X X X                   

O Caderno sem capa 1 é uma encadernação com textos 

manuscritos, com poesias, narrativas e anotações 

diversas. A sua transcrição subsidiará a edição dos 

projetos editorias de Eulálio Motta foi feita pela bolsista 

voluntária (PEVIC) Tainá Lima Matos Alves. Essa etapa 

do projeto foi imprescindível para a edição do livro de 

poesias Meu caderno de trovas. Etapa CONCLUÍDA. 

5 Transcrição semidiplomática do caderno Monitor       X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta.  Bolsa de 

Iniciação Científica PROBIC/UEFS. Etapa 

CONCLUÍDA. 

6 Transcrição semidiplomática do caderno Lágrimas       X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 

7 Transcrição semidiplomática do caderno Nº 3       X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 

8 Transcrição semidiplomática do caderno Diário de 

um João Ninguém 
      X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 

9 Transcrição semidiplomática do caderno Luzes do 

crepúsculo 
      X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 



10 Transcrição semidiplomática do caderno Sem capa 

2 
      X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 

11 Transcrição semidiplomática do caderno Farmácia 

São José 
      X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 

12 
Transcrição semidiplomática do caderno Loja 

Vitória       X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 

13 
Transcrição semidiplomática dos manuscritos 

avulsos                         

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 

14 
Transcrição semidiplomática dos datiloscritos 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 

15 
Transcrição semidiplomática dos textos de E. M. 

publicados nos jornais        X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Inventário dos textos publicados nos jornais e transcrição 

dos mesmos. Bolsa de Iniciação Científica. Etapa 

CONCLUÍDA. 

16 Transcrição semidiplomática do caderno Sem capa 

2 
                  X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 

17 
Transcrição semidiplomática do caderno 

Fotocopiado 1                    X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 

18 
Transcrição semidiplomática do caderno 

Fotocopiado 2                   X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. Etapa CONCLUÍDA. 
19 Criação de um Núcleo de Pesquisa  X X X                      Etapa CONCLUÍDA. 

 

 
 

ITEM 

 

 

ATIVIDADES 

ANO IX (ETAPA IV) 

2016 

ANO X (ETAPA IV) 

2017 

 

INDICADORES DE PROGRESSO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Transcrição semidiplomática do caderno Sem capa 

2 
X X X X X X                   

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. ATIVIDADE EM ANDAMENTO. 

2 
Transcrição semidiplomática do caderno 

Fotocopiado 1  X X X X X X       

  

X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. ATIVIDADE EM ANDAMENTO. 



3 
Transcrição semidiplomática do caderno 

Fotocopiado 2 X X X X X X       

  

X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica. ATIVIDADE EM ANDAMENTO. 

4 
Transcrição semidiplomática do caderno 

Anotações 

            

X X X X X X X X X X X X 

A transcrição corresponde a uma importante etapa para a 

edição dos projetos editorias de Eulálio Motta. Bolsa de 

Iniciação Científica.  

5 Edição impressa do Livro Lágrimas               X X X X X X X X X X 

Ao final da atividade prevê-se a publicação do livro. Na 

fase de andamento, pretende-se apresentar os resultados 

em eventos científicos. Publicações também de ensaios, 

em revistas especializadas.  

6 Edição impressa do Livro Flores e espinhos               X X X X X X X X X X 

Ao final da atividade prevê-se a publicação do livro. Na 

fase de andamento, pretende-se apresentar os resultados 

em eventos científicos. Publicações também de ensaios, 

em revistas especializadas.  

7 Edição impressa do Livro Luzes do crepúsculo               X X X X X X X X X X 

Ao final da atividade prevê-se a publicação do livro. Na 

fase de andamento, pretende-se apresentar os resultados 

em eventos científicos. Publicações também de ensaios, 

em revistas especializadas.  

8 Edição impressa do Livro Bahia humorística               X X X X X X X X X X 

Ao final da atividade prevê-se a publicação do livro. Na 

fase de andamento, pretende-se apresentar os resultados 

em eventos científicos. Publicações também de ensaios, 

em revistas especializadas. Atividade concluída. Inclusive 

o livro já foi publicado (BARREIROS, L. 2016). 

19 Edição impressa do Livro Meu caderno de trovas               X X X X X X X X X X 

Ao final da atividade prevê-se a publicação do livro. Na 

fase de andamento, pretende-se apresentar os resultados 

em eventos científicos. Publicações também de ensaios, 

em revistas especializadas 

10 Edição impressa do Livro Canções do meu 

caminho 3ª edição revista e ampliada. 
              X X X X X X X X X X 

Ao final da atividade prevê-se a publicação do livro. Na 

fase de andamento, pretende-se apresentar os resultados 

em eventos científicos. Publicações também de ensaios, 

em revistas especializadas. 

11 E Edição impressa do livro Coletânea de textos 

publicados em jornal 
              X X X X X X X X X X 

Ao final da atividade prevê-se a publicação do livro. Na 

fase de andamento, pretende-se apresentar os resultados 

em eventos científicos. Publicações também de ensaios, 

em revistas especializadas.  

12 
Estrutura do site Web para a edição digital e 

definição do tipo de repositório e do banco de 

dados 

  

                X X X X X X 

Para o desenvolvimento dessa atividade será necessário 

um bolsista da área de computação.  

 



13 Elaboração do dossiê arquivístico das edições 

digitais 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Para essa atividade serão necessários vários bolsistas de 

IC, por conta da demanda de documentos que precisam 

ser consultados e organizados em função da edição 

digital. ATIVIDADE EM ANDAMENTO. 

14 

Anotação lexical dos textos editados, com vistas à 

edição digital, à elaboração dos glossários e à 

alimentação do sistema de banco de dados do 

vocabulário geral 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Para essa atividade serão necessários vários bolsistas de 

IC, por conta da demanda de documentos que precisam 

ser consultados e organizados em função da edição 

digital. ATIVIDADE EM ANDAMENTO. 

15 Elaboração de Edições Digitais dos textos  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Para essa atividade serão necessários vários bolsistas de 

IC. ATIVIDADE EM ANDAMENTO. 

16 Revisão das edições para inserção na edição digital X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ATIVIDADE EM ANDAMENTO. 

 

 

 

ITEM 

 

 

ATIVIDADES 

ANO IX (ETAPA IV) 

2018 

ANO VI (ETAPA II1) 

2019 

 

INDICADORES DE PROGRESSO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Estrutura do site Web para a edição digital e 

definição do tipo de repositório e do banco de 

dados 

X X X X X X X X X X X X             

Para o desenvolvimento dessa atividade será necessário 

um bolsista da área de computação.  

2 Elaboração do dossiê arquivístico das edições 

digitais 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Para essa atividade serão necessários vários bolsistas de 

IC, por conta da demanda de documentos que precisam 

ser consultados e organizados em função da edição 

digital. 

3 

Anotação lexical dos textos editados, com vistas à 

edição digital, à elaboração dos glossários e à 

alimentação do sistema de banco de dados do 

vocabulário geral 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Para essa atividade serão necessários vários bolsistas de 

IC, por conta da demanda de documentos que precisam 

ser consultados e organizados em função da edição 

digital. 

4 Elaboração de Edições Digitais dos textos  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Para essa atividade serão necessários vários bolsistas de 

IC. ATIVIDADE EM ANDAMENTO. 

5 Revisão das edições para inserção na edição digital X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ATIVIDADE EM ANDAMENTO. 

 
 



 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 Publicação impressa e digital das edições; 

 Divulgação dos resultados da pesquisa nos eventos acadêmicos pertinentes às áreas de estudo; 

 Divulgação dos resultados da pesquisa em eventos a serem realizados em Mundo Novo, cidade 

natal do poeta Eulálio de Miranda Motta; 

 Ampla divulgação da obra de Eulálio Motta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

7. BENEFICIÁRIOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS PREVISTOS 

 

 Recuperar textos que se encontram em situação de degradação física; 

 Trazer para os leitores a obras até então desconhecidas; 

 Revitalizar a memória do poeta Eulálio de Miranda Motta, através de seus textos; 

 Contribuir para os estudos literários sobre a literatura baiana e brasileira; 

 Mostrar a importância de se preservar a cultura, a história e a memória, através da 
documentação manuscrita; 

 Promover a leitura das obras de Eulálio Motta nas escolas de educação básica, em Mundo Novo, 

cidade natal do poeta; 

 Difundir, através da Web, a edição digital, com acesso livre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. PRODUTOS 

 
Livros inéditos organizados pelo escritor baiano Eulálio de Miranda Motta, entre 1927 e 1988, 

assim discriminados: 

 

 LIVROS DE POESIAS 

 

1. Lágrimas  

 

Trata-se de um caderno contendo 52 poesias (manuscritos e recortes de jornais), escritas entre 1927 

a 1929. 

 

2. Flores e espinhos  

 

Trata-se de uma anotação manuscrita nas duas últimas páginas do caderno Lágrimas, nas quais o 

escritor declara que publicará um livro com o título Flores e espinhos, e que será composto de 27 

sonetos e 21 poesias, listando-as e quadra sinalizando apenas que serão diversas. 

 

3. Luzes do crepúsculo  

 

Trata-se de um caderno contendo 21 poesias, entretanto, consta na última folha um índice contendo 

23 poesias. Existem várias poesias contento notas indicando que seriam publicadas em Luzes do 

crepúsculo, inédito.  

 

4. Meu caderno de trovas 

 

Trata-se de um caderno contendo diversas trovas, acrósticos e poesias. Em cartas e anotações 

percebe-se a intenção do poeta de publicar um livro chamado Meu caderno de trovas. 

 

5. Canções do meu caminho 3ª edição revista e ampliada 

 

Trata-se de um caderno contendo 52 poesias, diversos manuscritos e datiloscritos contêm a 

indicação que seriam publicados neste livro. 

 

 LIVRO DE CAUSOS 
 

1. Bahia humorística 

 

Trata-se de um livro de crônicas e causos que retratam o cotidiano da vida sertaneja. 

 

 COLETÂNIA DE TEXTOS PUBLICADOS EM JORNAIS  

 

Trata-se de um livro ou coleção de livros com textos publicados por Eulálio Motta em jornais. 

 

 LIVRO COM A CORRESPONDÊNCIA DO ESCRITOR 
 

 COLETÂNEA DAS CRÔNICAS DO ESCRITOR 

 



 9.  EQUIPE TÉCNICA  

 

  REGIME DE TRABALHO  CLASSIFICAÇÃO PART. NO  APOIO DE OU- ENVOLVIMEN

TO 

NOME COD. INSTITUIÇÃO PROJETO TITULAÇÃO (Pesquisador CNPq) PROJETO ATIVIDADES NO PROJETO TRAS FONTES EM OUTROS 

  T I TP TI TP   (MESES)  PÚLICAS PROJETOS 

Patrício Nunes Barreiros  X  X  Doutor   Coordenador; 

Elabora das edições impressas e 

digitais; 

Elaboração do dossiê arquivístico; 

Supervisão científica das atividades. 

FAPESB 

CNPq 
Sim 

Liliane Lemos Santana Barreiros  X  X  Mestre   Pesquisador; 

Elaboração e revisão de edições; 

Anotação Lexical 

 Sim 

Iranildes Almeida de Oliveria Lima    X  X Mestre   Anotação Lexical  Sim  

TI = tempo integral 

TP= tempo parcial 



10 . ORÇAMENTO ANALÍTICO - ELEMENTOS DE DESPESA 

 

 

1. Pessoal 

 

Especificação quantidade valor(R$) 

  unitário total 

Diárias (Viagens a Mundo Novo, Serrinha e Jacobina) 20 100,00 2.000,00 

Subtotal   2.000,00 

 

2. Material de Consumo 

 

Especificação quantidade valor(R$) 

  unitário Total 

Papel 20 pc. 12,50 250,00 

CD 20 3,00 60,00 

Tinta para impressora 10 100,00 1.000,00 

Fotocópias 3.000 0,10 300,00 

Subtotal   1.610,00 

 

3. Remuneração de Serviços Pessoais 

Especificação quantidade valor(R$) 

  unitário Total 

Estagiário 02 400,00 800,00 

Subtotal   800,00 

 

 

4. Outros Serviços e Encargos 

 

Especificação quantidade valor(R$) 

  unitário total 

Impressão dos livros (por exemplar) 3.500 16,55 57.925,00 

Editoração e diagramação (por página) 1.501 10,00 1.501,00 

Subtotal   59.426,00 

 

5. Obra e Instalações 

 

Especificação quantidade valor(R$) 

  unitário total 

    

    

Subtotal    

 

 

 

 



6. Equipamentos e Material Permanente 

 

Especificação quantidade valor(R$) 

  unitário total 

Computador Pentium 2.0 (última geração): com fax 

modem, gravador de CD, multimídia, monitor de 15” 

01 

 

2.000 2.000,00 

Impressora multifuncional 01 490,00 490,00 

Armário de Aço com duas portas 01 400,00 400,00 

Mesa para computador 01 180,00 180,00 

Mesa  01 200,00 200,00 

Cadeira 05 60,00 300,00 

Subtotal   3.570,00 

 

Resumo do Orçamento 

 

nº de ordem Especificação Valor (R$) 

01 Pessoal 2.000,00 

02 Material de Consumo 1.610,00 

03 Remuneração de Serviços Pessoais 800,00 

04 Outros Serviços e Encargos 59.426,00 

05 Obras e Instalações  

06 Equipamentos e Material Permanente 3.570,00 

 TOTAL 67.406,00 



11. MÉMORIA DE CÁLCULO 

 

1. Diárias: 

 

 Viagens a Mundo Novo, Jacobina e Serrinha para coletar material para pesquisa. 
Equipe envolvida: Coordenador 

 Nº de viagens ida e volta: 20 

 Valor da diária: R$100,00  

 Subtotal: R$ 2.000,00 
 

 

2. Remuneração de Serviços Pessoais: 

 

 Pagamento de serviço de digitação, organização e treinamento. 

 Nº de estagiários: 02. 

 Valor do serviço: R$ 400,00 

 Subtotal: R$ 800,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. CONTRAPARTIDA 

 

A contrapartida da instituição será a permissão do uso de seu espaço físico e de seus 

equipamentos, referentes ao Departamento de Letras e Artes ou qualquer outro setor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



13 -  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  (Anual)  - 2007-2011 

 

ÍTENS DE DISPÊNDIO 1º 

ANO 

2º 

ANO 

3º 

ANO 

4º  

ANO 

5º 

 ANO 

TOTAL 

GERAL 

DESPESAS CORRENTES       

1. Pessoal -------- -------- -------   -------  ------------   -------      --------            

2. Diárias 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.000,00 

3. Material de Consumo 400,00 400,00 400,00 210,00 200,00 1.610,00 

4. Serviços Pessoais 400,00 --------- 400,00 ------- ------- 800,00 

5. Outros serviços e encargos    29.713,00 29.713,00 59.426,00 

SUBTOTAL      63.836,00 

DESPESAS DE CAPITAL       

1. Equipe e Material Permanente 3.570,00     3.570,00 

SUBTOTAL      3.570,00 

TOTAL GERAL      67.406,00 
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