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Ha quem diga que no Brasil 

não ha humorismo. Pois ha. Ha 

e do bom. Quem afirma o con - 

trario revela ignorancia com - 

pleta da existencia da Bahia. 

A Bahia é humoristica, deli - 

ciosamente humoristica.  

(MOTTA, EA2.11.CV1.11.001, s.d., f. 2r)



 

RESUMO 

 

Tem-se por objetivo nesse trabalho apresentar a edição e o estudo lexical de 48 causos que 

compõem a obra inédita Bahia Humorística, do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta 

(1907-1988). O vocabulário dos causos estudados reproduz uma linguagem típica sertaneja e 

revela a experiência investigativa do autor junto às comunidades rurais da região de Mundo 

Novo – BA. Além disso, evidenciam-se as inter-relações dos aspectos socioculturais com o 

lingüístico, enquanto caracterizadores de uma comunidade, no que diz respeito as suas 

crenças, valores e costumes. As peculiaridades do léxico regional, presentes no corpus, são 

analisadas a partir da teoria de estruturação dos campos lexicais, fundamentada em teóricos 

como: Stephen Ullmann (1964), Pierre Guiraud (1989), Horst Geckeler (1976), Mario Vilela 

(1979) e, principalmente, Eugenio Coseriu (1973; 1978; 1991). Deste modo, pretende-se 

contribuir para o conhecimento de costumes e valores socioculturais do homem sertanejo, 

expresso no seu uso da língua, e ressaltar a importância de se preservar, através de textos 

literários, a cultura, a língua e a história local de um povo. 

 

Palavras Chave: Eulálio Motta. Causos sertanejos. Edição. Léxico.  



 

RESUMEN 

 

Se busca en este trabajo presentar la edición y estudio lexical de 48 causos que componen la 

obra inédita Bahia Humorística, del escritor baiano Eulálio de Miranda Motta (1907-1988). El 

vocabulario de los causos estudiados reproduce el lenguaje típico del sertanejo y revela la 

experiencia investigativa del autor junto a las comunidades rurales de la región de Mundo 

Novo – Ba. Además de esto, se evidencian las inter-relaciones de los rasgos socioculturales 

con lo lingüístico, como caracterizadores de una comunidad, en lo que se refiere a sus 

creencias, valores y costumbres. Los rasgos del léxico regional, presentes en el corpus, son 

analizados a partir de la teoría de estructuración de los campos lexicales, fundamentada en 

teóricos como: Stephen Ullmann (1964), Pierre Guiraud (1989), Horst Geckeler (1976), 

Mario Vilela (1979) y, principalmente, Eugenio Coseriu (1973; 1978; 1991). De este modo, 

se busca contribuir para el conocimiento de costumbre y valores socioculturales del hombre 

sertanejo, expreso en su uso de la lengua, y señalar la importancia de preservarse, a través de 

textos literarios, la cultura, la lengua y la historia local de un pueblo. 

 

Palavras Llaves: Eulálio Motta. Causos sertanejos. Edición. Léxico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse em estudar o manuscrito inédito Bahia Humorística, do escritor baiano 

Eulálio de Miranda Motta (1907-1988), motivou-se por se tratar de uma fonte significativa de 

informações sobre a linguagem regional e o universo sociocultural do sertão baiano. A 

escolha desse corpus deve-se ao fato de existir o acervo do escritor, que vem sendo 

organizado e sistematizado desde 1999 pelo Professor Patrício Nunes Barreiros 

(UEFS/UNEB) que, atualmente é responsável pela guarda desse espólio, possibilitando o 

acesso e a utilização do material para a realização desse trabalho.  

Bahia Humorística revela qualidades literárias, linguísticas e históricas, porém não foi 

publicada. Ao resgatá-la do anonimato, contribui-se para o conhecimento de costumes e 

valores culturais do homem sertanejo expressos no seu uso da língua materializado através da 

escrita. Por conseguinte, preserva-se, através de textos literários, a cultura, a língua e a 

história local. 

Acredita-se que é possível por meio do texto escrito se conhecer um grupo social, a 

sua história, os seus costumes, o ambiente em que vive e até mesmo a sua forma peculiar de 

representar a realidade que o circunda. Nessa perspectiva, Bahia Humorística apresenta, 

através de causos com tom humorístico, registros da cultura popular do sertão, tanto em seus 

aspectos sociais quanto linguísticos, porque o autor adotou um estilo peculiar, registrando nos 

textos os falares presentes em seu cotidiano. 

Vale ressaltar que o gênero causo constitui-se de uma narrativa popular breve, que faz 

parte de tradições difundidas oralmente na cultura brasileira, de acordo com alguns estudos 

(CÂMARA, 2007; BATISTA, 2007). A principal característica do causo é a relação que ele 

mantém com a oralidade, geralmente associado ao âmbito rural e o seu conteúdo concentra-se 

em aspectos regionais. Além disso, a temática também está situada no bioespaço real, nas 

representações imaginárias e no cotidiano do povo. 

Conforme a teoria de Bakhtin (2006 [1979], p. 263), os causos de Eulálio Motta 

podem ser classificados como um gênero primário (simples) ou um gênero secundário 

(complexo). Para Bakhtin, o gênero primário (oral ou escrito) é aquele que surge de situações 

de comunicação verbal espontâneas, não elaboradas, informais, nos quais se revela um uso 

mais imediato da linguagem, como ocorrem nos enunciados da vida cotidiana presentes nos 

textos do escritor.  

Por outro lado, o gênero discursivo secundário surge em condições de um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado, predominando o 
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escrito. Nesse contexto, os gêneros primários (simples) de todas as espécies funcionam como 

instrumento, pois são absorvidos e “transmutados” durante o processo de formação dos 

gêneros secundários, esses são considerados mais complexos. Segundo Bakhtin (2006 [1979], 

p. 263-264): 

 

Esses gêneros primários, que integram os complexos, aí se transformam e 
adquirem um caráter especial: perdem o vínculo imediato com a realidade 

concreta e os enunciados reais alheios: por exemplo, a réplica do diálogo 

cotidiano ou da carta no romance, ao manterem a sua forma e o significado 
cotidiano apenas no plano do conteúdo romanesco, integram a realidade 

concreta apenas através do conjunto do romance, ou seja, como 

acontecimento artístico-literário e não da vida cotidiana (BAKHTIN, 2006 

[1979], p. 263-264). 

 

Assim, no processo de criação de seus causos, Eulálio Motta observava in loco, fazia 

anotações em cadernos e depois escrevia seu registro literário, explorando a cultura sertaneja, 

como por exemplo, as cantigas que ouvia dos trabalhadores nas colheitas. Nessa conjunção, 

em 1933, nasceu a ideia de publicar um livro de causos engraçados referentes à vida sertaneja 

na Bahia, que intitulou de Bahia Humorística.  

Até então, Eulálio Motta havia publicado dois livros de poesias Ilusões que passaram 

(1931) e Alma enferma (1933) e seus textos circulavam em revistas e jornais da época como, 

por exemplo, A Luva, Renascença, O Imparcial etc. Posteriormente, em 1948, publicou outro 

livro de poesias Canções do meu caminho, que teve a segunda edição publicada em 1983. A 

terceira edição, revista e ampliada deste mesmo livro, estava prevista para 1986, juntamente 

com a primeira edição de Meu caderno de trovas, porém, ambas não vieram a lume 

(BARREIROS, 2007, p. 48-50).  

Após concluir o curso de Farmácia, na década de 1930, na cidade de Salvador-BA, ele 

regressou para a sua terra natal, Mundo Novo-BA. Na Fazenda Morro Alto, entre as 

atividades de pecuarista e farmacêutico, Eulálio Motta desenvolveu sua atividade literária. Em 

seus escritos, registrou conflitos pessoais; descreveu cenas do dia-a-dia do homem do campo; 

situações diversas da sociedade mundonovense; acontecimentos políticos locais, nacionais e 

internacionais; expôs suas ideias; criticou e mostrou-se um homem atualizado e à frente do 

seu tempo (BARREIROS, 2007, p. 29-37).  

Entre os textos éditos e inéditos, concebidos pelo escritor Eulálio Motta, o manuscrito 

Bahia Humorística destaca-se por retratar com riqueza os costumes do povo do sertão baiano, 

evidenciando uma linguagem típica sertaneja, rica e diversificada. Os textos que o compõem 

retratam o comportamento dos trabalhadores rurais, desde a maneira como se comunicavam
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às suas tradições e crenças. Além disso, reproduz os falares regionais, as cantigas tradicionais 

ligadas ao universo cultural do campo, explora mitos e crenças populares, revelando o 

imaginário dessas comunidades. 

Para Câmara Jr. (1972), no artigo Língua e Cultura,  

 

[...] a língua é uma parte da cultura, é o resultado dessa cultura, ou, em 
súmula, é o meio para ela operar, é a condição para ela subsistir. E mais 

ainda: só existe funcionalmente para tanto: englobar a cultura, comunicá-la e 

transmiti-la” (CÂMARA JR., 1972, p. 269). 

 

Nesse sentido, o estudo do léxico, enquanto caracterizador de uma comunidade 

constitui-se numa oportunidade de se conhecer e explorar a riqueza de expressões culturais e 

artísticas de uma comunidade. De acordo com Oliveira e Isquerdo (1998), na apresentação da 

coletânia As ciências do léxico,  

 

[...] o universo lexical de um grupo sintetiza a sua maneira de ver a realidade 

e a forma como seus membros estruturam o mundo que os rodeia e designam 
as diferentes esferas do conhecimento. Assim, na medida em que o léxico 

recorta realidades de mundo, define, também, fatos de cultura (OLIVEIRA; 

ISQUERDO, 1998, p. 7). 

 

Portanto, estudar o léxico de uma comunidade significa desvendar os mistérios de sua 

história, de sua cultura e de suas relações sociais em um determinado período do tempo. O 

léxico de uma língua constitui-se num inventário aberto, mutável, que representa a visão de 

mundo e a cultura do povo que o usa. Desse modo, realiza-se nessa dissertação um 

levantamento do vocabulário regional que integra o Bahia Humorística, que se justifica por 

viabilizar tanto uma análise da linguagem como também do universo sociocultural do povo 

sertanejo.  

A metodologia utilizada constitui-se das seguintes etapas: digitalização de todo o 

caderno Bahia Humorística para a conservação e preservação dos textos trabalhados e 

também para torná-los acessíveis no futuro a outros interessados; descrição de todas as folhas; 

edição semidiplomática dos textos, empregando, em alguns momentos, símbolos e sinais da 

crítica genética conforme as particularidades surgidas ao longo das transcrições; levantamento 

das lexias peculiares do sertão encontradas nos causos; consulta a alguns dicionários de língua 

portuguesa
1
: Silva (1922), Figueiredo (1926) e Nascentes (1932), para a definição das lexias 

                                                             
1
 Priorizaram-se os primeiros dicionários de língua que registram o português do Brasil elencados por KRIEGER 

(2006), no artigo O século XX, cenário dos dicionários fundadores da lexicografia brasileira: relações com a 

identidade do português do Brasil, em virtude do período em que os causos foram escritos. 
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de acordo com os seus significados nos textos, viabilizando a análise dos aspectos da 

variedade linguística sertaneja presentes nos textos; apresentação das lexias em ordem 

hierárquica dos campos, seguidas da categoria gramatical, do conceito e de exemplos 

remetidos ao corpus, constituindo-se, ao final, um vocabulário organizado em campos 

lexicais; e, por fim, a análise dos dados obtidos da realidade sociocultural sertaneja presentes 

nos causos e no contexto da sua escrita. 

Além disso, por se tratar do manuscrito de um livro inédito, são utilizados para o 

levantamento das lexias, todos os causos do referido livro, que relatam o cotidiano sertanejo 

com tom humorístico. Para tanto, usa-se, dentre outros, como aporte teóricos: Stephen 

Ullmann (1973 [1964]), Pierre Guiraud (1989 [1969]), Horst Geckeler (1976), Mario Vilela 

(1979; 1995) e, principalmente, Eugenio Coseriu (1964a; 1964b; 1967; 1973; 1976) que, 

devido à complexidade da carga semântica que envolve o processo de inventariar o 

vocabulário de uma língua, demonstraram a possibilidade de se realizar um estudo lexical a 

partir da teoria de estruturação dos campos lexicais.  

A estrutura da dissertação intitulada “Bahia Humorística” de Eulálio de Miranda 

Motta: edição e estudo lexical de causos sertanejos é composta por seis seções. Na 

Introdução apresenta-se o tema da pesquisa, a finalidade, os teóricos utilizados e a 

possibilidade de contribuição do trabalho realizado. Na segunda seção, As interfaces da 

sociohistória de “Bahia Humorística”, relata-se o percurso de Eulálio Motta, enquanto 

contador de histórias, e a escrita da obra, situando quem é o sujeito-autor, o que conta, para 

quem conta e quem são seus interlocutores. Realiza-se uma breve abordagem teórica acerca 

do gênero discursivo causo, a partir dos preceitos bakhtinianos presentes em Estética da 

criação verbal (2006 [1979]) e em Marxismo e filosofia da linguagem (2010 [1929]) e dos 

estudos de Câmara (2007) e Batista (2007). Situa-se o cenário da escrita – o município de 

Mundo Novo-BA, a Fazenda Morro Alto e o distrito de Itabira (região conhecida como 

Mucambo dos Negros) –, e o processo de recolha dos textos na comunidade como registro da 

memória local. Em seguida, registra-se uma breve análise da temática explorada no corpus, 

como por exemplo, a atividade pecuarista, o plantio e o cotidiano sertanejo, relacionando-a 

com a realidade extralinguística da época.  

Os itinerários do editor em “Bahia Humorística” é a terceira seção, que se divide em: 

descrição, ordenação do corpus, critérios adotados na transcrição e a edição face a face dos 

causos. Para a realização desse trabalho, tem-se por referência os modelos desenvolvidos por: 

Barreiros (2007), na dissertação Cantos tristes, no cemitério da ilusão: edição dos sonetos de 

Eulálio de Miranda Motta; Cambraia (2005), no livro Introdução à crítica textual; Duarte 
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(1994), na Edição crítica dos Poemas de Ricardo Reis, e Mendes (1998), na Edição crítica 

numa perspectiva genética de As três Marias de Raquel de Queiroz. 

Na quarta seção, Lexicologia: uma proposta de estudo funcional do léxico apresenta-

se uma visão panorâmica dos estudos lexicais, na perspectiva de vários autores, demonstrando 

a importância dessa área para os estudos linguísticos. Entre eles: Stephen Ullmann (1973 

[1964]), Guiraud (1989 [1969]), Geckeler (1976), Mario Vilela (1979; 1995) e Eugenio 

Coseriu (1964a; 1964b; 1967; 1973; 1976). Além destes teóricos, outros são consultados para 

a construção dessa fundamentação como: Abbade (2006; 2009), Aragão (1990), Almeida 

(2007), Barbosa (1990), Bassetto (2001), Bechara (1999), Bezerra (2004), Biderman (1998), 

Bizzocchi (1997) Ferraz (2006), Lüdtke (1974), Telles (2012; 2000) e Saussure (2006 

[1916]).  

Na quinta seção, Os campos lexicais em “Bahia Humorística”, tem-se a estruturação 

dos campos lexicais em Bahia Humorística em que se faz a classificação de seis campos, a 

saber: Partes do corpo humano; Alimentos; Males sertanejos; Utensílios de cozinha; 

Instrumentos utilizados nas atividades do campo; e Meios de transporte. Apresentam-se as 

lexias organizadas em seus respectivos campos lexicais, descritas em ordem hierárquica dos 

fatos, acompanhadas, quando necessário, da ortografia moderna entre colchetes, da categoria 

gramatical e do significado referido no causo. Os exemplos são citados de acordo com o texto 

editado, seguindo-se da indicação, entre parênteses, do código catalográfico, da data, da 

numeração da folha e das linhas em que se encontram. Ainda nessa seção, tem-se o Índice das 

lexias encontradas nos causos com a indicação da página. 

Por fim, na sexta seção, Considerações finais, explica-se o que se pôde observar a 

partir do estudo desenvolvido, constatando-se claramente a relação do léxico da língua com a 

cultura do povo que a fala e a relevância dessa pesquisa no âmbito dos estudos literários e 

linguísticos.  
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2 AS INTERFACES DA SOCIOHISTÓRIA DE BAHIA HUMORÍSTICA 

 

O Homem não pode nunca descrever e explicar o mundo de maneira 

totalmente objetiva, porque ele é sempre o produto de uma certa região, de 
um meio biológico, social e cultural específico, de cuja interpretação ele será 

o reflexo (MANDEL, 2006, p. 169). 

 

A atividade de contar histórias é quase tão antiga quanto à história da própria 

humanidade. Os contos, as lendas, os provérbios, os causos compreendem diferentes formas 

dessa atividade milenar, essencial para a preservação das tradições populares. Nesse contexto, 

a tradição oral pode ser considerada como uma fonte de ensinamentos, saberes que veiculam e 

auxiliam os homens a se integrarem no tempo, no espaço e nas tradições, utilizando-se de 

gestos, da retórica, de improvisações e de canções como modos de expressão.  

Assim, para se conhecer um grupo social, não basta apenas pesquisar a sua história, os 

seus costumes ou o ambiente em que vive, é necessário observar a forma peculiar utilizada 

por ele para representar a realidade que o circunda. É por meio da língua escrita e/ou falada 

que se organiza e mantém integrado o conhecimento acumulado ao longo das gerações. 

Conforme Ladislas Mandel (2006, p. 169), “uma língua e uma escrita fixam o indivíduo 

dentro de uma comunidade social no seio de uma cultura”. É o estudo da língua que desvela 

as interfaces da sociohistória em que ela ocorre, pois “a língua é o resultado dessa cultura, ou, 

em súmula, é o meio para ela operar, é a condição para ela subsistir” (CÂMARA JR, 1972, p. 

269).  

Desse modo, é no uso da sua variedade linguística, que se associa o sujeito usuário de 

uma língua a um determinado grupo social. Vários fatores como a pronúncia de determinados 

vocábulos, a opção pela seleção vocabular, os mecanismos morfológicos, identificam a região 

em que o sujeito vive, o grupo social do qual faz parte e a situação em que se encontra. 

Oliveira e Isquerdo (1998), na apresentação da coletânea As ciências do léxico, ressaltam que: 

 

O léxico, saber partilhado que existe na consciência dos falantes de uma 

língua, constitui-se no acervo do saber vocabular de um grupo 
sóciolingüístico-cultural. Na medida em que o léxico configura-se como a 

primeira via de acesso a um texto, representa a janela através da qual uma 

comunidade pode ver o mundo, uma vez que esse nível da língua é o que 

mais deixa transparecer os valores, as crenças, os hábitos e costumes de uma 
comunidade, como também, as inovações tecnológicas, transformações 

sócio-econômicas e políticas ocorridas numa sociedade (OLIVEIRA; 

ISQUERDO, 1998, p. 7). 
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Nesse sentido, acredita-se que o léxico reflete a visão de mundo, a ideologia, os 

sistemas de valores e as práticas socioculturais das comunidades humanas. Para Câmara Jr., 

no verbete cultura, “as línguas são produtos da cultura para permitir a comunicação social. As 

mudanças na cultura determinam mudanças linguísticas, principalmente no que se refere às 

categorias gramaticais e ao léxico” (CÂMARA JR, 2009, p. 106-107). Pode-se dizer que em 

toda e qualquer sociedade, há uma intensa relação entre as manifestações linguísticas e as 

culturais, visto que a língua não é neutra, e está repleta de significações que refletem o meio 

social onde é falada. Assim, língua e cultura são inseparáveis e influenciam-se mutuamente, 

contribuindo para a formação da identidade do indivíduo.  

Nessa perspectiva, o estudo da língua, considerando-a como parte do contexto social, 

permite observar pistas das intenções dos sujeitos e das estratégias que direcionam os usos da 

língua. Portanto, todo discurso provém de alguém que tem suas marcas identitárias 

específicas, estas o localizam na vida social e o posicionam no discurso de um modo singular, 

assim como os seus interlocutores.  

 

2.1 O PERCURSO DE EULÁLIO MOTTA E A ESCRITA DA OBRA: O CONTADOR DE 

HISTÓRIAS 

 

[...] Nada mais interes- / sante que se ouvir um tabareo que / gosta de “falar 
dificil.” Essas ingênuas / creaturas tem cada uma “de se tirar / o chapeo.” 

(MOTTA, EA2.11.CV1.11.001, s.d., f. 35v).
2
 

 

A biografia de Eulálio Motta foi escrita por Barreiros (2005; 2007; 2009; 2010; 2012), 

que realizou os primeiros estudos sobre o escritor a partir da documentação do rico acervo 

pessoal do poeta mundonovense. Portanto, ao falar sobre a vida desse poeta, recorre-se aos 

estudos de Barreiros (2007), pois apresentam um diálogo valoroso com a documentação do 

acervo do escritor e são as únicas fontes disponíveis para a pesquisa sobre a vida do mesmo.  

Eulálio de Miranda Motta nasceu em 15 de abril de 1907, no município de Mundo 

Novo-BA. Viveu a infância e a adolescência entre o povoado de Alto Bonito e as fazendas da 

família Motta, sendo o universo rural o único cenário dessa fase de sua vida. Aos dezessete 

anos, Eulálio Motta foi morar em Mairi, onde trabalhou como balconista numa farmácia e deu 

continuidade aos estudos iniciados em Alto Bonito. Em 1926, ele ingressou como interno no 

Ginásio Ipiranga em Salvador, onde fez preparatórios para a universidade. A capital 

                                                             
2 EA2.11.CV1.11.001 – corresponde ao código catalográfico do caderno Bahia Humorística, estabelecido pelo 

organizador do acervo do escritor Eulálio de Miranda Motta. 
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impressionou o jovem do interior com seus bondes, com a eletricidade, com os automóveis, o 

cinema etc. 

 
A “visão de novos caminhos” e “uma porção de coisas nunca vistas” mudou 

para sempre a vida do jovem de dezoito anos. A viagem para a capital fez 

com que as experiências de menino do interior ficassem para trás, como se o 
cenário e as histórias de sua infância se distanciassem como as “casas 

correndo, / paisagens correndo, / tudo correndo / com o trem sem sair do 

lugar!” (BARREIROS, 2007, p. 35).  

 

Esse percurso inspirou várias poesias e crônicas. Em 1929, Eulálio Motta ingressou na 

Faculdade de Medicina da Bahia, formando-se em Farmácia em 1933. Após a formatura, 

regressou a sua cidade natal. No final de 1933, Eulálio Motta foi viver no distrito de Itabira
3
, 

região conhecida como Mucambo dos Negros, uma pequena comunidade quilombola do 

município de Miguel Calmon, onde abriu uma farmácia e colecionou motivos para escrever 

seus causos, como pode-se perceber em Falar difícil: 

 

         ____ ¸ ____    Itabira. 
FALAR DIFICIL –  

É costume do povo deste arraial, 

como, aliaz de todos os arraiaes des- 

te nordeste, morar em casa sem mu- 
ro e sem latrina. A latrina é nos ma- 

tos. Daí a enorme quantidade de ama- 

relos enverminados destas regiões. 
A casa que aluguei para minha resi- 

dencia não era [uma] excessão. Isto é, como 3 

outras, não tinha muro nem latrina. O 

<propriedade> /proprietario\, avarento, não os faria. 
<D>/P\odesse ou não, tiria eu de fazer 

a despeza de muro e latrina, se os quizesse.  

Resolvi, então, por economia, fazer tudo de 
palha de palmeiras que é o que ha aqui 

com fartura. 

O senhor que me apareceu [para] “pegar o ser- 
viço”, era desses <camaradas> [↑matutos] que gostam  

de falar dificil. 

Disse-lhe que deseja[va] fazer a latrina com 

parêdes de palha de palmeiras; <disse> /acrescentei\ 
que estava sem resolver se faria assim 

ou não, porque assim, quando as folhas 

secassem poderia [a coisa] ficar ruim... fendas, um 
olhar curioso de quem passasse, etc. ... 

                                                             
3 BAHIA (Estado). Decreto nº 9117, de 11 de setembro de 1934. Cria-se o distrito de Itabira, na região 

conhecida como Mucambo dos Negros, uma espécie de Palmares alagoano (em suas inferiores proporções). A 

partir do Decreto nº 12978, de 1 de janeiro de 1944, o distrito de Itabira passou a se chamar Itapura. Disponível 

em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/historicos_cidades/historico_conteudo.php?codmun=292120>. Acesso 

em: 4 ago. 2012. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/historicos_cidades/historico_conteudo.php?codmun=292120
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ao que êle disse: 

– Home, o <sujeito> /supricante\ passando so-  

mentes não vê não. Mas acho mélhor 
fazer de barro. Porque fazendo <p> /d\e 

palha fica as grêta e pode /pass<á>/a\r 

argum supricante sem energia e têr 

a precedencia de ficar espiando os per- 
menores... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., f. 40v-41r). 

 

Em 1935, ele retornou definitivamente para o município de Mundo Novo, onde 

decidiu viver na fazenda Morro Alto, dedicando-se às atividades agropecuárias e atendendo 

como farmacêutico. A experiência com o universo rural, desde a infância, exerceu grande 

influência na obra do poeta que via o cotidiano da gente simples do campo como uma 

importante fonte de inspiração. Isso evidencia-se no fragmento do causo Sêca que segue 

abaixo:  

 

[...] Fui á casa do Grilo, antes de começar 

a reza. A casa estava cheia de mu- 
lheres e meninos; e o terreiro repleto 

de homens e rapazes, assentados em 

paus espalhados no terreiro ou 
de cocoras em tôrno da fogueira. 

Havia rapazes engravatados e cabro 

chas de meias e fita no cabelo 

melado de oleo de côco.          
Aqueles caem no samba e estas caem na  

“roda”. 

Não tive <de> paciencia de me demo- 
rar, perdendo, assim, otima oportu- 

nidade de uma bôa colheita. Duran 

te os poucos minutos que lá estive 

ouvi Juvencinho: 
– <Está> /Tá\ cum quato mêis qui lim- 

<pei> /pê\ terra e abri cova <para> /pra\ pran- 

tá mãedo<g>/c\a e inté hoje ispero 
pur terra moiada! Tá lá [do] mer- 

mo gitinho de quando <t>/l\impê – sê- 

ca, isturricada. Pur chuva parece 
qui nan móia não. Eu tou veno 

qui só dano pra mijá nas co- 

va! (EA2.11.CV1.11.001, [junho/1933], 37v-38r, grifo nosso). 

 

Eulálio Motta escreveu durante mais de sessenta anos, deixando um grande legado 

para a memória literária, seus primeiros textos foram publicados na década de 1920 e assim 

seguiu escrevendo até 1988, quando faleceu. O poeta mundonovense publicou poucos livros, 

apenas três, mas deixou grande número de textos inéditos. Em A oficina do escritor e os 
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projetos editorias de Eulálio de Miranda Motta, Patrício Barreiros (2009) apresenta um 

estudo acerca dos projetos editorias que Eulálio Motta esboçou, mas não publicou, dentre 

esses consta Bahia Humorística, que o pesquisador considera como sendo um dos projetos 

possíveis de serem publicados pela organicidade e substância do manuscrito.  

Segundo Patrício Barreiros (2007, p. 28), “uma das características da escrita de Eulálio 

Motta é o seu aspecto autobiográfico”, visto que de seus textos emanam a história de sua vida. 

Na poesia amorosa, o escritor confessou o amor impossível por uma jovem. Por conta desse 

amor não correspondido, o poeta não se casou e não se arriscou na aventura de amar outra 

mulher, pois para ele, a única possibilidade de ter sido feliz seria ao lado de sua amada. “Já 

nos últimos anos de sua vida, Eulálio Motta demonstrou-se arrependido por não ter casado, 

por não ter buscado outro amor” (BARREIROS, 2007, p. 39).  

Em suas crônicas, Eulálio Motta descreveu o cotidiano da cidade de Mundo Novo, 

cenas do dia-a-dia do homem do campo, acontecimentos políticos locais, nacionais e 

internacionais, expôs suas ideias, lutando pela defesa da moral, da família cristã e dos bons 

costumes; criticou e mostrou-se um homem atualizado e a frente do seu tempo. Enquanto 

cordelista, resgatou aspectos da cultura sertaneja, satirizou políticos e referiu-se a 

circunstâncias diversas da sociedade mundonovense. Em seus diários íntimos e em muitos de 

seus textos, comentava os temas que circulavam nos jornais, nas revistas, os acontecimentos 

políticos, escrevia discursos e anotava situações do cotidiano. Para exemplificar, tem-se um 

fragmento do causo Inferno: 

 

[...] Esta minha terrinha <é> 

< a cidade mais imunda que se pode> [↑não é somente a cidade mais feia do Brasil. É, tambem, a] 

<imaginar!> [↑cidade mais suja do Brasil.] O deposito do lixo é a 

linha central das ruas. Os donos das 
casas, de um lado e de outro de ca- 

da rua, varrem seus respectivos terrei- 

ros, empurrando o lixo para o cen- 
tro. De mês em mês, de dois em dois 

mezes, quando ha “verba”, a prefei- 

tura manda passar a vassoura 

na cidade... [(1)] Isto é assim hoje e nun 
ca foi de outro modo... 

Ora, imagine-se o que não é Mundo 

Novo quando chêgam as chuvas de  
junho! Tem havido ocasiões de 

animal atolar-se no meio da 

rua. De dia o movimento pedestre 
se faz pelas calçadas que se cobrem  

de lama. E <há> /á\ noite ninguem sae 

de casa enquanto dura o inverno.  
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Otimo para as <mulheres> /esposas\ ciumentas. 

Os maridos se tornam caseiros... 

Pois bem, com as pouquinhas chuvas que 
tem aparecido nestes ultimos dias, as 

ruas estão daquele geito... Daí a ex- 

pressão [formidavel] de um tabareo que passou, 

ha pouco, de calças arregaçadas, pés na 
lama, tangendo um animal com ca 

çuas de carne: – 

– Êrre, cus deabo! qui o seo inferno 
fôsse chiquêro, quando os des- 

ta terra chegasse lá pensava qui 

nan tinha morrido... Tava im 

casa... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 22v-23r). 

 

Na política local, a participação de Eulálio Motta foi bastante efetiva. Ele lutou pela 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos mundonovenses, emitiu opiniões a respeito da 

política local e exerceu importante influência através da publicação e circulação de seus 

panfletos. Em Bahia Humorística essa temática também foi explorada, como no causo Com 

os impostos, por exemplo: 

 

COM OS IMPOSTOS – Ninguem escapou ao 

lançamento do celebre imposto de capitação, cre- 
ado pelo capitão Juracy Magalhães. Ninguem esca- 

pou. Pobres lavradores, donos de cinco, dez tarefas 

de terra, tiveram de pagar o imposto e, o que é 
peor, pagar com multa porque não pagaram 

em tempo, nem fizeram reclamação dentro do praso 

legal. 

Aqui perto ha um lavrador nestas condições. Vae  
pagar [10] mil reis de imposto de capacitação e mais 

vinte mil reis de multa... Disse êle que não  

pagou em tempo de evitar a multa, porque não  
“estava podendo”, como ainda não está. Esteve  

hoje aqui em casa, conversando queixando-se 

da corte. Formiga acabando a roça, imposto, mul 
ta, um filho doente, á mingua de remedio, um horror! 

    Acabou me dizendo: –  

– Ainda onte eu tava na roça, oiano o estra- 

go da formiga e pensano: – esse mundo pare- 
ce qui vaê [cabá] ficáno na mão de duas coisa: – a 

formiga e a justiça. Uma come dum lado, outra 

come do outro.  
                ______ ¸ ______ 

No arraial de Alto Bonito um tabareo falava, 

indignado, contra o imposto de 100 r
s
 em cada qui - 

lo de carne, e outros impostos absurdos. 
Dizia: 

– Tá uma coisa incrive de se acritá. Situr- 

dia eu ranquei uma carga de batata e fui ven- 
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dê no Mont’Alegue. Ora muito qui bem: ven- 

di por <tres> /trez\ mi reis, me cobraro mile e quinhen- 

to de imposto, ora muito qui bem, paguê <dez> 
um mi reis de alugué do cavalo e só fiquê 

cum cinco tostõe! É uma coisa incrive de se acriditá! 

Oie qui a gente tê o trabaio de prantá, tra- 

tá, rancá, lavá na cacimba, levá pra fôra, pra 
fica tudo isso por cinco tostõe. 

Ratos do deabo! Mais pió de que rato. Inquanto  

um rato dá uma viaje eles dá vinte! 
Só se matano tudo quanto é cule- 

tô e fiscá. Matá tudo. Do contraro a gente 

acaba é morreno tudo ca camisa qui naceu. 

Só se matano tudo. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30r-31r). 

 

Em 1932, Eulálio Motta filiou-se ao Partido Integralista e participou ativamente do 

movimento da Aliança Integralista Brasileira na Bahia, proferindo discursos em defesa dos 

ideais do partido. Em sua campanha integralista, ele se opunha às ideias comunistas e as 

combatia, utilizando-se de sua escrita para posicionar-se contra aqueles que ele considerava 

“libertários”, como atesta o causo:  

 

Domingo. Dia de feira no arraial  

de Itabira. Eu esplicava aos “brasileiros 
que trabalham e sofrem” o que é o Inte- 

gralismo. A massa da feira rarefez-se. Por-  

que <todos> a quase totalidade se <aproxima-> 
<va> condensava em torno de mim <pa-> 

<ra> escutan[do] a palavra nova. Ouviam  

com muito interesse e aplausos. 

Ao terminar a palestra, quando me a- 
fastava da massa que [me] <†> /escutava\, ouvi um 

deles dizer: –  

– Ê danado! Mas pra distrin<g>/x\ar tanto 
trem só mermo uma cabeça de 

doutor. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 40r). 

 

Durante muitos anos, Eulálio Motta dedicou-se à atividade jornalística exercendo 

papel de cronista dos acontecimentos de seu tempo. Segundo Barreiros (2007), foram vários 

os jornais em que Eulálio Motta contribuiu, destacando-se: O Serrinhense, da cidade de 

Serrinha; os jornais Mundo Novo e Olho Vivo, de Mundo Novo; os jornais Folha do Norte e 

Gazeta do Povo, de Feira de Santana; e o Correio do Sertão, de Morro do Chapéu.  

A primeira fase da poesia de Eulálio Motta (situada na década de 1920), identifica-se 

com a estética parnasiano-simbolista, de tendência decadentista. A partir da década de 1930, o 

poeta esboça um novo projeto literário, de tom humorístico, identificado com as tendências do 

modernismo: 
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A partir de 1931, Eulálio Motta retoma com afinco uma tendência 

humorística que já existia em suas trovas e em seus textos publicados no 

jornal Mundo Novo, na coluna Rabiscos [...] Assim, ressurge o antigo Liota, 
pseudônimo que Eulálio Motta assinava os textos de tom humorístico e as 

trovas populares. Mas agora Liota encara o humor como um projeto literário 

(BARREIROS, 2012, p. 76-77). 

 

O caderno Bahia Humorística é um rico laboratório onde o escritor exercitava a nova 

tendência de sua estética literária, como se pode observar no poema Originalidade, 

considerado por Barreiros (2007, p. 62), como marco dessa nova orientação estética: 

 

Figura 1 – Fragmento 1 e transcrição do poema Originalidade 

 

 

Um poema para o “Terceiro livro:” 

                Originalidade 
Hoje amanheci com vontade 

de ser poeta original 

e escrevi este poema: 

 
  Noite de inverno 

 

Tac, taratatac, tac, tac, taratatac... 
 

Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta, EA2.11.CV1.11.001, s.d., 5r. 

 

Figura 2 – Fragmento 2 e transcrição do poema Originalidade 

 

 
São as gotas da chuva  

caindo lá fora 

na calçada de cimento... 

Vuuuu... vu vuuuu...vuuu... 
É o vento... 

É o vento no telhado, 

soprando, zunindo... 
Rooooc... rooooc... rooooc... 

<Sou eu dormindo...> 

É um portuguez, meu visinho de quarto, 

dormindo...  

Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta, EA2.11.CV1.11.001, s.d., 5v. 

 

A partir desse momento, Eulálio Motta experimenta outras formas de conceber sua 

obra poética, empreendendo uma busca pela representação dos falares regionais e do universo 

popular do sertão baiano, como em Otomove:  
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        Vida Sertaneja 

Otomove 

Vamincê pode crê qui não hai neste mundo 
bicho pra corrê mais que otomove. Enquanto o dea 

bo coça um oio otomove travessa o mundo 

dum lado pra outo. Um dia dêsse seu [↑C
el
] Zezim 

bebeu uma chicra de café quente na Feira, bo- 
tou o resto do café numa chiculatêra preta 

de bôca de prata, e <outro> mo[n]tou no otomo 

ve e tocou pru Monte Alegue; homem, an- 
te do café isfriá tava o home no Mon 

te Alegue! Bicho danado pra corrê! Sae 

da Feira de Sant’Ana, naquele fim de 

mundo, e quando a gente cuida qui 
não, óie êle no Monte Alegue! Pur 

Jisúis que aquilo né mais corrê. Aqui- 

lo já é é avoá! Da Feira de Sant’Ana 
pru Monte Alegue o peste do bicho passa 

[mais] ligeiro de [que um] góle d’agua na guela dum vi- 

vente. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9r). 

 

Nesse causo, Eulálio Motta flagra a reação do homem sertanejo diante da vida 

moderna, a velocidade do automóvel que transformou a vida no sertão, onde as distâncias 

eram percorridas a pé ou em lombo de animais. É inegável a forte influência que o universo 

rural exerceu sobre o seu imaginário. Segundo Barreiros (2007, p. 66): 

 

Pode-se dizer que Eulálio conquistou um espaço no Parnaso e exila-se dele 

para habitar o sertão da Bahia, árido, sofrido, mas real. Conheceu a lira do 
Parnaso e seus encantos, mas se entregou ao ritmo pulsante das cantigas dos 

trovadores populares. Até os últimos dias de sua vida, Eulálio compunha 

quadras e as cantava para as moças que iam visitá-lo. Por fim, um epitáfio 
seria adequado a Eulálio Motta: aqui jaz um poeta que viveu a vida entre a 

lira do Parnaso e a trova popular (BARREIROS, 2007, p. 66).  

 

À maneira de Guimarães Rosa, Eulálio Motta pesquisava o comportamento dos 

trabalhadores rurais, desde a maneira como se comunicavam, as suas tradições e crenças. Em 

seguida, anotava suas observações em cadernos e depois escrevia sua literatura, explorando a 

cultura sertaneja a partir de tais anotações. Nessa conjunção nasceu a ideia de publicar um 

livro de causos engraçados referentes à vida sertaneja na Bahia, que intitulou de Bahia 

Humorística. De acordo com Patrício Barreiros (2009, p. 1475):  

 

No conjunto da obra de Eulálio Motta, o caderno Bahia Humorística destaca-
se por se constituir no único projeto de publicação de textos narrativos do 

escritor. Trata-se de uma obra inacabada que revela possibilidades de ser 

editada, ainda que o caderno tenha servido a vários propósitos diferentes. 

[...] Neste caderno constam anotações diárias, causos ouvidos de pessoas 
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simples do sertão baiano, referência a livros de poesias que o autor pretendia 

publicar, poemas diversos (BARREIROS, 2009, p. 1475).  

 

Além de 48 causos, diversos textos integram Bahia Humorística, como atesta 

Barreiros (2009), desde anotações da vida diária, receitas de remédios, descrições do gado, 

listas de palavras, a rascunhos de cartas, poemas diversos e discursos panfletários. Eulálio 

Motta não concluiu esse projeto. No entanto, o seu intuito está presente desde as primeiras 

linhas do manuscrito, onde se lê: 

 
Ha quem diga que no Brasil 
não ha humorismo. Pois ha. Ha 

e do <†> /bom\. Quem afirma o con- 

trario <†> <rebela> /revela\ ignorancia com- 

pleta da existencia da Bahia. 
A Bahia é humoristica, deli- 

ciosamente humoristica. 

<Bem> [↑Muita] razão tem Jorge Amado 
quando diz: 

– Eu fico admirado de não ser 

a Bahia visitadissima pelos tu 
ristas. Eu todo ano passo lá 

<oito> 8 dias e desopilo o figa- 

do. ” 

                     Liota Eulalio (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 2r, L. 1-15). 

 

Nessa perspectiva, tem-se a obra inédita de Eulálio Motta, que buscou reproduzir os 

falares regionais, transcrever cantigas tradicionais ligadas ao universo cultural do campo, 

explorar mitos e crenças populares, revelando o imaginário das comunidades rurais. Para 

tanto, ele apresenta por meio de causos, com tom humorístico, registros da cultura popular do 

sertão, tanto em seus aspectos sociais quanto linguísticos, como em Vida sertaneja: 

 

       VIDA SERTANEJA 

O impaludismo, a verminose, a sê- 
ca, o governo, e outros males, não 

deixam o sertanejo que trabalha to- 

mar pé na vida. Entre estes outros 
males, está o sertanejo preguiçoso e va- 

gabundo que vive de gatun[a]gem na 

roça dos que trabalham. 
É <†> /tudo\ isto que o sertanejo traba- 

lhador exprime quando canta: <(tra- 

balhando nas roças):> 

     “Eu vou dá pra vádiá 
     “Que os vadio tomém come. 

     “Toda vida eu trabaei 

     “E sempre morreno de fome.” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 7r). 
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Nos causos, em suas poesias, nos panfletos e em seus diários, o que fez Eulálio Motta 

foi contar história, a sua história e a história de seus contemporâneos. Assim, “contador de 

histórias” define muito bem Eulálio Motta enquanto escritor.  

 

2.2 O GÊNERO DISCURSIVO CAUSO NA PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 

Para Bakhtin (2006 [1979]), todas as formas orais e escritas, usadas no cotidiano, são 

gêneros discursivos e, por isso, repletos de significação quanto ao conteúdo temático, ao estilo 

e à construção composicional. Nessa perspectiva, apresenta-se o gênero discursivo causo, a 

partir dos pressupostos teóricos bakhtinianos, acerca da construção do conceito de gêneros 

discursivos, bem como da noção metodológica para o estudo da língua, presentes em Estética 

da criação verbal (2006 [1979]) e em Marxismo e filosofia da linguagem (2010 [1929]).  

De acordo com a definição de Bakhtin, os gêneros discursivos são considerados como 

“enunciados relativamente estáveis”, reconhecíveis e aceitos socialmente, caracterizados 

“pelo conteúdo temático, estilo e construção composicional” (BAKHTIN, 2006 [1979], p. 

261-262). Do ponto de vista do autor, a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são 

infinitas, porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana. Desta 

forma, a concepção de gêneros discursivos extrapola a esfera linguístico-textual para englobar 

características mais amplas, até chegar ao contexto sócio-histórico de produção e de 

circulação dos enunciados.  

Conforme Bakhtin (2010 [1929]), cada esfera social elabora tipos relativamente 

estáveis de enunciados que são utilizados pelos sujeitos para fins específicos em momentos 

determinados. Assim, a depender da situação, do momento histórico, dos objetivos e do 

próprio receptor, escolhe-se um determinado gênero que atenderá às necessidades da temática, 

dos participantes e da intenção do enunciador.  

Pode-se chamar de gêneros à diversidade de textos que ocorrem nos ambientes 

discursivos da sociedade, os quais são materializações linguísticas de discursos textualizados, 

com suas estruturas relativamente estáveis. Para Bakhtin (2006 [1979], p. 266): 

 

Uma determinada função (científica, técnica, publicísta, oficial, cotidiana) e 
determinadas condições de comunicação discursiva, específicas de cada 

campo, geram determinados gêneros, isto é, determinados tipos de 

enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente estáveis 
(BAKHTIN, 2006 [1979], p. 266).  
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Conforme Bakhtin (2006 [1979]), os gêneros são unidades triádicas, passíveis de 

serem divididas para fim de análise em unidade composicional, unidade temática e estilo, 

disponíveis num inventário de textos, criado historicamente pela prática social, com 

ocorrência nos mais variados ambientes discursivos, que os usuários de uma língua natural 

atualizam quando participam de uma atividade de linguagem, de acordo com o efeito de 

sentido que querem provocar nos seus interlocutores. 

Para Bakhtin (2010 [1929]), a língua é concreta, realizando-se através dos atos de fala, 

ou seja, da comunicação efetiva entre seus usuários, o que a caracteriza como um elemento do 

discurso, como a linguagem em uso. Em adição, a linguagem pode ser considerada como um 

ato social que se realiza e se modifica nas relações sociais, sendo, ao mesmo tempo, meio para 

a interação humana e resultado dessa interação, já que os seus sentidos não podem ser 

desvinculados do contexto de produção. Desse modo, o estudo da língua deve começar com o 

estudo do contexto social em que se efetuam suas múltiplas formas, pois “a língua, no seu uso 

prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou relativo à vida” (BAKHTIN, 2010 

[1929], p. 99). Por isso, 

 
[...] não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de 

um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras 
e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas 

ou concernentes à vida. [...] Em condições normais, o critério de correção 

linguística cede lugar ao critério puramente ideológico: importa-nos menos a 
correção da enunciação do que seu valor de verdade ou de mentira, seu 

caráter poético ou vulgar, etc. (BAKHTIN, 2010 [1929], p. 98-99). 

 

Logo, a língua não pode ser vista como um sistema abstrato de formas normativas, 

pois é resultante de um trabalho coletivo e histórico, refletindo as relações sociais 

“relativamente estáveis” dos falantes. Segundo Bakhtin “a língua vive e evolui historicamente 

na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua 

nem no psiquismo individual dos falantes” (BAKHTIN, 2010 [1929], p. 128). Percebe-se que 

Bakhtin reforça o caráter dialógico da língua ao evidenciar que é por meio dela que se 

produzem enunciados concretos, que se materializam nos gêneros discursivos. Quanto à 

comunicação verbal, não pode ser isolada nem da situação em que foi produzida, nem 

tampouco das demais formas de comunicação (não verbais) a que está ligada: 

 
A comunicação verbal entrelaça-se inextricavelmente aos outros tipos de 

comunicação e cresce com eles sobre o terreno comum da situação de 
produção. Não se pode, evidentemente, isolar a comunicação verbal dessa 
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comunicação global em perpétua evolução. Graças a esse vínculo concreto 

com a situação, a comunicação verbal é sempre acompanhada por atos 

sociais de caráter não verbal (gestos do trabalho, atos simbólicos de um 
ritual, cerimônias, etc.), dos quais ela é muitas vezes apenas o complemento, 

desempenhando um papel meramente auxiliar (BAKHTIN, 2010 [1929], p. 

128). 

 

Sendo assim, o autor propõe uma ordem metodológica para o estudo da língua, 

considerando seu contexto de produção, as suas diferentes formas de materialização, assim 

como suas marcas linguísticas.  

 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza. 
2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação 

estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias 

de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma 
determinação pela interação verbal. 

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 

habitual (BAKHTIN, 2010 [1929], p. 129, grifo nosso). 

 

Para Bakhtin, “as formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza” (BAKHTIN, 2010 [1929], p. 129) caracterizam-se como o 

conteúdo temático que pressupõe o assunto tratado no enunciado estudado, a mensagem 

transmitida, observando-se com que objetivos o locutor produziu determinado texto e para 

qual interlocutor(es) se destina; quando foi produzido, retomando o contexto sócio-histórico-

ideológico que, direta ou indiretamente, interfere no tema; e qual o recurso/veículo utilizado 

para sua divulgação/socialização. Por sua vez, Bakhtin destaca que “o tema é determinado não 

só pelas formas linguísticas que entram na composição (as palavras, as formas morfológicas 

ou sintáticas, os sons, as entoações), mas igualmente determinado pelos elementos não-

verbais da situação” (BAKHTIN, 2010 [1929], p. 133). Dessa forma, entende-se que o 

conteúdo temático extrapola o que está escrito no texto, pois “o tema da enunciação é 

concreto, tão concreto como o instante histórico ao qual ela pertence” (BAKHTIN, 2010  

[1929], p. 134).  

A segunda orientação, “as categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica 

que se prestam a uma determinação pela interação verbal” (BAKHTIN, 2010 [1929], p. 129), 

refere-se à construção composicional do gênero, ou seja, sua estrutura formal, considerando 

suas características próprias e as tipologias textuais nele predominantes. Assim, na construção 

composicional observam-se as formas de composição e acabamento dos enunciados, seu 

arranjo esquemático em que o conteúdo temático se assenta. Logo, a forma composicional 
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permite não só o reconhecimento do gênero, mas também a assimilação das condições e da 

finalidade de cada campo da atividade humana. 

Portanto, observa-se que: 

 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional (BAKHTIN, 2006 [1979], p. 261, grifo nosso). 

 

Devido à grande heterogeneidade de gêneros do discurso que circulam socialmente, 

resultado das diversas relações que se apresentam na vida humana, Bakhtin (2006 [1979]) 

dividiu-os em duas categorias: gêneros primários (simples) e gênero secundários (complexos). 

Os gêneros primários (orais ou escritos) são aqueles que surgem das situações de 

comunicação verbal espontâneas, não elaboradas, informais, nos quais se revela um uso mais 

imediato da linguagem, como ocorrem nos enunciados da vida cotidiana. Por outro lado, os 

gêneros discursivos secundários surgem nas condições de um convívio cultural mais 

complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado, predominando o escrito. Nesse 

contexto, os gêneros primários (simples) de todas as espécies funcionam como instrumento, 

pois são absorvidos e “transmutados” durante o processo de formação dos gêneros 

secundários, esses são considerados mais complexos. 

 

Esses gêneros primários, que integram os complexos, aí se transformam e 

adquirem um caráter especial: perdem o vínculo imediato com a realidade 

concreta e os enunciados reais alheios: por exemplo, a réplica do diálogo 
cotidiano ou da carta no romance, ao manterem a sua forma e o significado 

cotidiano apenas no plano do conteúdo romanesco, integram a realidade 

concreta apenas através do conjunto do romance, ou seja, como 

acontecimento artístico-literário e não da vida cotidiana (BAKHTIN, 2006 
[1979], p. 263-264). 

 

Na terceira orientação, ao apontar para “o exame das formas da língua na sua 

interpretação linguística habitual” (BAKHTIN, 2010 [1929], p.129), o autor apresenta o 

último passo na investigação de um gênero: a análise propriamente linguística, voltada ao 

estilo do texto. Analisar o estilo da língua empregada no texto de um determinado gênero 

remete a investigar questões individuais de seleção e opção de vocabulário, de estruturas 

frasais, as preferências gramaticais, os modalizadores, a paragrafação, a pontuação, entre 

outros fundamentos. O estilo está “indissoluvelmente” ligado ao gênero do discurso. Para 

Bakhtin (2006 [1979]), todo enunciado é individual e, por isso, pode refletir a individualidade 
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do falante ou escritor. Embora reflita a individualidade de seu autor, é bom ressaltar que este é 

um ser social, participante de grupos sociais. Deste modo, 

 

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de 

especial importância – de determinadas unidades composicionais: de 

determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, 
de tipos da relação do falante com outros participantes da comunicação 

discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro 

etc. (BAKHTIN, 2006 [1979], p. 266). 

 

Logo, o estilo também está ligado ao contexto de produção do gênero e, 

consequentemente, ao seu conteúdo temático e a sua estrutura composicional. Portanto, é 

possível perceber que são indissociáveis as três características que definem um gênero: 

conteúdo temático, plano composicional e estilo.  

Além disso, de acordo com os preceitos bakhtinianos, os gêneros são constituídos 

historicamente, considerando-se as diferentes formas de interação verbal da vida social. Desse 

modo, toda enunciação se materializa em um ou mais gêneros discursivos. Nesse sentido, 

entende-se que os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 

vida cultural e social, e surgem a partir das necessidades e das atividades sócio-culturais. 

Portanto, os causos devem ser considerados como resultado de uma dinâmica social. 

Conforme estudos encontrados (CÂMARA, 2007; BATISTA, 2007), o gênero 

discursivo causo trata-se de uma narrativa popular breve, que faz parte de tradições 

difundidas oralmente com grande estima para a cultura brasileira. O gênero causo, 

pertencente ao grupo dos gêneros narrativos de tradição oral, pode ser classificado, conforme 

a teoria de Bakhtin (2006 [1979]), como um gênero primário pela sua forma simples e por 

originar-se em situações de comunicação verbal espontâneas, não elaboradas, informais, nas 

quais se revelam um uso mais imediato da linguagem. Como ocorre, por exemplo, nos 

enunciados da vida cotidiana presentes nos causos de Eulálio Motta em Bahia Humorística. 

Por outro lado, alguns desses textos podem ser considerados como gênero secundário, pois o 

escritor, no processo de criação, observava in loco, fazia anotações, listas de palavras, para 

depois inseri-las no produto final. Para exemplificar a experiência investigativa do autor junto 

às comunidades rurais da região de Mundo Novo-BA tem-se o causo intitulado Comunismo, 

que integra Bahia Humorística.  

 

                           COMUNISMO                                 

[<Dormindo>] O C
el
 <†> /Jeronimo\ Garrido estava na fazenda. 

D. Ismelia estava em casa [↑(na cidade)] com uma cara de 
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dia aziago. A filha, Mariinha, estava cho-  

rando. Foi com esse aspecto de aborrecimento, 

de acontecimento desagradavel, que o Ermi- 
ro encontrou, [↑naquele domingo,] a casa <que> do C

el
 Garrido... 

Intimo da casa, Ermiro <procuram> /procurou\ bo- 

tar “aquilo” em pratos limpos: 

– D. Ismelia, que é que Mariinha tem 
que está chorando? 

– Não sê não! Prégunte a ela! 

<–> /E\ Ermiro, pilherico, procurando <†> /desfa\  
[↑zer] a carranca do ambiente: 

– Quem foi que morreu, Mariinha? 

Terá sido o “Mimi”? 

E ela, debruçada sobre a mesa, com a 
cabeça escondida nos braços, <chorando,> 

<†> falando com reticencias de suluço:  

– Demonio de um logar triste <,> ... sem des- 
tração nenhuma <,> ... a gente passa a se- 

mana toda metida em casa <,> ... traba- 

lhando <,> ... e quando acaba qui chega 
dia domingo ainda mamãe não dei-  

xa a gente sair [...] pra se distrair 

<passeando> com as outras [...] <!> Uma vida 

assim [...] antes a gente morresse <!>... 
– Ora, D. Ismelia! deixe a menina pas 

sear! Garanto que a senhora quando 

era moça gostava de se distrair tam- 
bem! <Deixa> /Deixe\ a menina! Que mal faz 

um passeio a quem passa a semana 

toda sem sair? Só faz <a> é bem! 
– Não sae não! Eu qui não zele por 

ela e destá qui <os outros> /você\ vae zelá! 

Ouço dizê qui vem aí um tá de 

cumunismo que não respeita muiê 
casada, nem moça, nem nada! Em- 

quanto o deabo desse sujeito não  

passá ela não sae! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 20r-20v). 

 

Verifica-se no causo Comunismo que se trata de uma forma específica e um tipo de 

interação verbal, conforme define Bakhtin (2010 [1929]; 2006 [1979]), quando propõe o 

primeiro encaminhamento metodológico para o estudo da língua. Observa-se ainda, por meio 

de seu conteúdo temático, que a narrativa refere-se a uma situação social, que é contada de 

uma forma particular, pois personifica uma ideologia política e socioeconômica – o 

comunismo. Ao abordar o tema, nota-se em Comunismo um contexto sócio histórico de 

produção específico, que foi a década de 1930. Verifica-se que, nesse período, o escritor 

Eulálio Motta era membro tanto do Partido Integralista, cujo lema era “Deus, Pátria e 

Família”, quanto da Ação Católica. Ambos os partidos combatiam intensamente o 

comunismo. É nesse contexto social que Eulálio Motta concebe e produz a narrativa, em que 
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se colocam em pauta discussões acerca da defesa da moral e dos bons costumes, que se viam 

ameaçados em decorrência do comunismo: “Ouço dizê qui vem aí um tá de / cumunismo que 

não respeita muiê / casada, nem moça, nem nada!”. 

A segunda orientação metodológica, “as formas das distintas enunciações, dos atos de 

fala isolados, em ligação estreita com a interação de que constituem os elementos” 

(BAKHTIN, 2010 [1929], p. 129), refere-se à construção composicional do gênero. Em 

Comunismo, percebe-se que o mesmo pertence à esfera social literária e tem como tipologia 

predominante a narração. Verifica-se que a narrativa permite a classificação como gênero 

causo, porque é curta, produzida a partir de uma história contada oralmente. Além disso, 

observa-se que o causo apresenta uma estrutura composta pelos elementos: espaço, tempo, 

personagens, narrador e enredo.  

O terceiro e último encaminhamento para o estudo da língua proposto por Bakhtin diz 

respeito ao “exame das formas da língua na sua interpretação linguística habitual” 

(BAKHTIN, 2010 [1929], p. 129), ou seja, o estilo do gênero. Isso se observa no gênero 

causo, visto que ele apresenta aspectos próprios, mas que também comunga com a 

individualidade do narrador, autor do causo. No texto Comunismo, observa-se que o exagero, 

traço peculiar do causo, fica evidente “mamãe não dei–/ xa a gente sair... pra se distrair/ 

<passeando> com as outras... Uma vida/ assim... antes a gente morresse...”; o uso de 

expressões e termos típicos do vocabulário da região sertaneja como, por exemplo, “cara de 

dia aziago”, “pilhérico”, “carranca”, “zelar”, “muiê” etc. Outro recurso que faz parte do estilo 

desse gênero causo é a presença do narrador personagem: “– Ora, Dona Ismelia! Deixe a 

menina passear! Garanto que a senhora quando era moça gostava de se distrair tambem!”. Os 

acontecimentos são narrados, usando pronomes e verbos em primeira pessoa. Entretanto, 

ocorre em alguns momentos o uso do pretérito perfeito “encontrou” e do pretérito imperfeito 

do modo indicativo “estava”. A recorrência ao pretérito perfeito, tempo verbal que transmite a 

ideia de uma ação completamente concluída no passado, é própria do gênero causo, visto que 

se faz uma referência a fatos já acabados e relembrados pelo contador no momento em que 

transmite sua história. O pretérito imperfeito é outro tempo em que normalmente são narradas 

as histórias. Nesse tempo verbal, o autor transmite a ideia de uma ação habitual ou contínua, 

ou seja, um processo anterior ao momento em que se fala.  

Ressalta-se que outras marcas linguísticas que apontam para o estilo do texto poderiam 

ser destacadas. Todavia, foram citadas apenas algumas na perspectiva de exemplificar como 

elas se revelam e contribuem para a identificação do gênero. Deste modo, fica evidente que o 
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conteúdo temático, a construção composicional e o estilo estão intrinsecamente ligados na 

constituição do enunciado, materializado em determinado gênero. 

 

2.3 OS CAUSOS SERTANEJOS EM BAHIA HUMORÍSTICA: O COTIDIANO 

SERTANEJO REVELANDO-SE ATRAVÉS DOS TEXTOS  

 

Os gêneros narrativos de tradição oral como, por exemplo, o mito, o conto e a lenda, 

dispõem de uma ampla bibliografia para estudo. No entanto, sobre o causo, especificamente, 

foi encontrado poucos trabalhos que ele seja mencionado ou que se propõem a defini-lo e 

caracterizá-lo enquanto gênero (PERRONI, 1992; FERNANDES, 2003; BATISTA, 2007; e 

CÂMARA, 2007). Embora os folcloristas Câmara Cascudo (1978) e Rossini Lima (1972) 

citem o causo, não o abordam em suas especificidades, sendo que Lima (1972, p. 86) deixa 

explícita a conformidade do causo com o conto, considerando “causo a forma de dizer dos 

sertanejos para designar conto”. Segundo Batista (2007, p. 98), “o causo também é tratado 

como conto ou anticonto por Castañeda (2005) e como narrativas orais por Lima (2003)”.  

De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra ‘causo’ é 

definida como “narração geralmente falada, relativamente curta, que trata de um 

acontecimento real; caso, história, conto” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 658). Nessa mesma 

perspectiva, Sérgio Roberto Costa (2009, p. 58), no Dicionário de gêneros textuais, traz a 

seguinte acepção para ‘causo’: 

 

[...] relato/conto/narrativa geralmente falado(a), relativamente curto(a), que 

trata de um acontecimento, fato ou conjunto de fatos, reais ou fictícios, como 

casos do dia a dia ocorridos com pessoas, animais, etc., ou de histórias da 

imaginação das pessoas, como “causos” ou “contos populares” (COSTA, 
2009, p. 58). 

 

Por sua fez, Antônio Cândido (2001), em Os parceiros do Rio Bonito, utiliza causo 

para designar algo maior que um simples ‘caso’, atribui-lhe uma característica de gênero que 

engloba uma série de modalidades, de temáticas, de intenções.  

 

Sabia-se muitas coisa. Havia gente que começava a contar causos de manhã 

cedo e ainda não tinha parado à hora do almoço. Eram casos de santos, de 

bichos, de milagres, do Pedro Malasarte, e instruíam muito, porque 
explicavam as coisas como eram. Por isso havia respeito e temor: os filhos 

obedeciam aos pais, os moços aos velhos, os afilhados aos padrinhos e todos 

à Lei de Deus (CÂNDIDO, 2001, p. 245). 
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A partir desses conceitos apresentados, pode-se inferir que causo refere-se a uma 

narrativa breve, que é associada a caso e, enquanto gênero literário, aproxima-se do conto, de 

que se assemelha pela simplicidade e concisão. O causo apresenta como principais elementos 

a sua relação com os traços da oralidade: geralmente os personagens presentes são pessoas 

conhecidas do contador, sendo que seres sobrenaturais como lobisomens e assombrações 

podem ou não aparecer. Podem estar presentes, ainda, elementos cômicos ou trágicos, a 

intenção do exemplo ou simples divertimento. Além dessa motivação, a temática também está 

situada no bio-espaço real, nas representações imaginárias e no cotidiano real do povo. 

Desse modo, retoma-se o conceito de gênero apresentado por Bakhtin (2006 [1979]), 

como “enunciados relativamente estáveis”, que se configuram em formas culturais de ação 

social, devendo ser estudados segundo suas características, pois são essencialmente flexíveis e 

variáveis, tal como o seu componente crucial, a linguagem. Do mesmo modo, como a língua 

varia, também os gêneros variam, adaptam-se, renovam-se e multiplicam-se. Portanto, os 

causos devem ser considerados em sua flexibilidade e variedade, como uma forma de ação 

social. 

Outro aspecto relevante a ser observado é que essas narrativas, que recebem o nome 

de causo ou caso, são práticas recorrentes em algumas regiões brasileiras. Conforme Ricardo 

Câmara (2007), os causos podem ser divididos em três segmentos, de acordo com a sua 

região: causos sertanejos, causos caipiras e causos pantaneiros. Para o presente estudo, dar-

se-á ênfase ao objeto dessa pesquisa: os causos sertanejos. Segundo Câmara (2007, p. 73),  

 

[...] os causos sertanejos, que são os que, muitas vezes, recebem o nome de 

caso, e são apresentados, por exemplo, por João Guimarães Rosa. Essa 

narrativa estaria no interior de Minas Gerais, de Goiás e nas partes áridas do 

Nordeste, comumente denominadas sertão. Remontaria ao Brasil Colônia e 
representaria a face popular da cultura oral vinda de Portugal e da África 

(CÂMARA, 2007, p. 73). 

 

Nessa linha sócio-histórica sugerida por Ricardo Câmara, percebe-se uma estreita 

relação com o contexto do poeta e escritor baiano Eulálio Motta, que, na década de 1930, 

abandonou as rodas literárias de Salvador para refugiar-se na Fazenda Morro Alto, no 

município de Mundo Novo-BA, local que foi cenário de muitas produções, inclusive da 

escrita de Bahia Humorística. Os causos sertanejos, que integram esse caderno, resgatam a 

memória local, explorando temas que evidenciam os traços da oralidade e o cotidiano das 

pessoas do campo, por meio de textos escritos com tom humorístico. Para Batista (2007, p. 

102):
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[...] o causo é uma narrativa oral não-ficcional, ainda que para o ouvinte às 

vezes pareça evidente a presença de elementos ficcionais, ele não se assume 
como tal, apresentando-se como um relato de fatos vividos ou 

testemunhados por aquele que conta, podendo também ter sido ouvido e 

transmitido por outrem. [...] Quando o fato que deu origem ao causo não foi 

vivido ou testemunhado por quem conta, é dada a referência: diz-se quem 
contou. [...] O lugar do acontecimento sempre é mencionado. Assim como o 

lugar da ocorrência, o tempo é referido (BATISTA, 2007, p. 102). 

 

Os elementos pontuados por Batista encontram-se presentes nos causos de Eulálio 

Motta, pois em sua maioria são conversas que ele ouviu na comunidade. A data e o lugar do 

acontecimento quase sempre são mencionados como, por exemplo, nos causos intitulados 

Suicidio e Lampeão:  

 

19 - 5 - 934 – Suicidio  Um grupo de tabareos 

[↑falava] sobre as dificuldades da vida. Vae um 

deles e diz: – “A coisa tá ficano cada vêis  
mais pió. Eu já disse lá im casa: no 

dia que eu me adaná compro um qui- 

lo de calaborêto, como todo, adespois 
ingulo um muringo dagua p[u]m riba 

e fico isperano o papôco. (EA2.11.CV1.11.001, 19/05/1934, 23v, grifo 

nosso). 

 

LAMPEÃO 
Antonia preta é uma agregada de D. Elvi-  

ra, proprietaria da fazenda Riacho do Ouro, 

que se limita com o Morro Alto. Antonia, coi 

tada, é uma creatura simples, que faz pa- 
nelas de barro e não conhece o trem. Ape- 

zar de morar a poucas leguas da estra- 

da de ferro, nunca Antonia preta vio um 
trem. 

(1)
 Daí a sua expressão de um dia 

desses. 

Conversava, com D. Elvira, sobre Lampeão. 
– [Eu] Não sê, D. Elvira, cuma Lampeão não <toma> [↑amonta] 

um trem pra saí pur o mundo fazeno 

bramura! <no trem>! 

D. Elvira [ri] da engenuidade da preta e 
diz: – “Ele é doido, Antonha?! 

– É mermo! Ele fica cum mêdo do 

dono do trem bota o trem pra donde 
quizé e saí num cumerço. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 22r, grifo nosso). 

                              _______ ¸ _______ 
(1)

 Nunca sae da sua roça ou do seu barreiro. Plantando alguma 

cousa o fazendo alguma panela pra vender.  
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Ou são conversas de que Eulálio Motta participou, nesse momento, comportando-se 

como narrador-personagem como no trecho de Novidade: 

 

Novidade – Em me parece que novidade é [↑a cousa] mais relativa 

deste mundo. Um fato, uma anedota, um assunto <,> que <,> 

é <,> [<para Pedro,>] coisa velha, sabida demais, sem graça, para Pedro, 
pode ser deliciosa novidade para Joaquim. Quantas 

vezes não acontece a gente ouvir de um camara- 

da uma anedota que, <para quem assim a ouvi>, não 
tem mais graça nenhuma, por ser conhecida 

demais! <para quem> á gente! Entretanto a gente 

ri, ri por fazer favor: <ri> por condecendencia 
a quem a conta. Que riso sem graça o riso 

por favor! [↑Pois bem: Ultimamente dei pra bancar o contador de] 

novidades velhas... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9v, grifo nosso) 

 

Em seus causos, o extraordinário não está presente como elemento fictício, mas sim 

como aspecto do imaginário. Em algumas narrativas, o real mescla-se com o sobrenatural, 

fazendo com que o extraordinário faça parte da experiência corriqueira, como pode ser 

observado em Conversando com sinha Constança: 

 

CONVERSANDO COM SINHA CONSTANÇA 

– Dizem qui no Mucambo tá apareceno 
um trem. 

– Um trem?! 

– Inhôrsim. 

– Então Mucambo está bem melho- 
rado! Quando eu tiver de decer vou 

tomar o trem no Mucambo... 

– Vamicê já pega cas caçuada de  
Vamicê! Vamicê bem qui tá sabeno 

qui né trem de vapô de decê pra 

baixo. 
– Então <cumo> /como\ é o trem de Mu-     

– cambo? 

– É um bicho qui tá apariceno denoi- 

te e fazeno istripulia. Dizem que apare- 
ce adispois das dez e só desaparece adispois 

qui o galo canta. 
– E que deabo de bicho é este que nem 
tem mêdo de canto de galo? 

– Né mêdo não. É porque disincanta quan- 

do o galo canta. 
– E esse bicho é encantado?! 

– Havera de nan sê! se tão dizeno qui 

é labishome! 

– É? 
– Meu Deus me perdõe qui eu nan sê 

o qui tou dizeno. Mas a bôca do povo 
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tá falano qui é “Januaro pé de 

pão” qui tá virano labishome. 

– Coitado do velho Januario! 
– Dizem qui tem noite qui vira bar- 

rica e tem noite que vira jegue. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 26v-27r, grifo 

nosso). 

 

Nota-se que os acontecimentos narrados por Eulálio Motta nos causos tratam de 

episódios exemplares ou representativos dentro do universo de valores e crenças da 

comunidade ou que sejam interessantes, segundo as suas intenções comunicativas. Os causos 

deixam transparecer a visão que o autor tinha da vida cotidiana, na década de 1930, sobre 

aspectos políticos e sócio-culturais, como, por exemplo, no fragmento que segue abaixo de Na 

colheita do café:  

 

– O Venancio botou o fio na escola do Pé do 
Morro. 

– Impusturia. <B>/Pabulage\ de póbe que qué se metê 

a rico. 
– Não, seu José. Sabê lê bem qui serve. Vomicê 

devia era mandá o Joaquim tambem pra mode 

aprende iscrevê o nome. 
– Gente, eu nunca aprendi a lê não mais tou 

viveno. Não sê pra que deabo pobe qué lê! 

– Bem qui serve, seu José! Oi, seu <Tiburço> /Filipe\ ali 

da Laguinha sabê a lê, é inleitou, e toda 
vêis qui tem inleição êle ganha um [pá de] sapato 

pra mode votá. Bem qui serve. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 12r). 

 

Assim, dentre as temáticas abordadas nos 48 causos que integram Bahia Humorística 

evidencia-se: a) sobre política – a compra de voto na eleição, o Socialismo, o Comunismo, o 

Integralismo, o partidarismo no sertão, a limpeza das ruas de Mundo Novo, criticando as 

autoridades locais, a cobrança dos altos impostos; b) sobre os aspectos sociais – a seca, a 

chegada do automóvel no sertão, o racismo, a Lira Mundonovense e os problemas de saúde 

que afligiam Mundo Novo na época como o impaludismo, a gripe do tufo, a febre amarela e o 

alto índice de morte em partos feitos em casa.  

Além desses temas, Eulálio Motta explorou questões culturais como as anedotas 

contadas na praça, descreveu o dia de feira, a linguagem do matuto, que busca falar difícil 

para impressionar, as cantigas de roda e o trabalho das curandeiras na região. Também faz 

referência a outros escritores, personagens importantes da história e artistas locais como, por 

exemplo: Castro Alves; Monteiro Lobato; Tiradentes; Leonardo Mota; Pedro chapéu grande 
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(repentista); Manoel Inácio; Armindo Oliveira (músico). E algumas localidades como: Djalma 

Dutra; Serra de Itiuba
4
; Serra dos cristais; Arraial da Palmeirinha; e o Arraial de Itabira. 

Portanto, seja qual for o tema, o causo é um produto subjetivado pelo contador 

(narrador). Como assinala Marcuschi (2007), os gêneros são indicadores de relações de poder 

e fator de hierarquização do poder. Assim, o texto do causo é atravessado pela ideologia e 

pela subjetivação da experiência dele. Talvez por ser o causo um gênero de transmissão 

eminentemente oral, próprio da cultura de pessoas simples, que não têm o domínio da escrita, 

que o escritor Eulálio Motta tenha se motivado a registrá-los no papel, fixando a memória 

local, pois como afirma Le Goff (1996, p. 446), “a memória, onde cresce a história, procura 

salvar o passado para servir ao presente e ao futuro”. 

Desse modo, apresentar-se-á no próximo capítulo o trabalho de edição, que se propõe 

a resgatar do anonimato um escrito inédito e de grande relevância para a história da literatura 

baiana, pois traz à tona a cultura, a história, a língua e a mentalidade de uma comunidade, em 

uma determinada época. 

 

                                                             
4 Itiúba é um município brasileiro, localizado no semi-árido do estado da Bahia. Emancipado em 1935, tem uma 

área total de 1.737,8 km² e é cercado por lindas serras, montanhas e açudes. A economia local tem seu forte na 

pecuária e na extração mineral (minério de ferro e cromo). Disponível em: <http://www.itiuba.ba.gov.br/>. 

Acesso em: 04 ago. 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://www.itiuba.ba.gov.br/
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3 OS ITINERÁRIOS DO EDITOR EM BAHIA HUMORÍSTICA 

 

Em vida, Eulálio Motta guardava cuidadosamente os seus escritos, reunindo um 

grande volume de manuscritos éditos e inéditos, que constitui um considerável acervo. A 

família doou todo o material, inclusive fotos e documentos pessoais para o pesquisador 

Patrício Barreiros, que vem desenvolvendo um trabalho de preservação e divulgação da obra 

do escritor, atribuindo sentido e revelando o seu conteúdo e valor inestimável para a literatura 

baiana. Atualmente, encontra-se disponível como fonte de pesquisa a dissertação de mestrado 

titulada Cantos tristes, no cemitério da ilusão: edição dos sonetos de Eulálio de Miranda 

Motta (BARREIROS, 2007), o livro Sonetos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2012) e 

diversos artigos publicados em periódicos e anais de eventos.  

Para Barreiros (2007, p. 24), “[...] a obra do escritor Eulálio de Miranda Motta (1907-

1988) estava fadada ao esquecimento e os insetos já estavam cumprindo a sentença de morte 

de sua memória [...]”. Em vida não casou, nem teve filhos. O seu acervo constitui-se, quase 

que exclusivamente, na única fonte de informação sobre a sua vida, pois reuniu um grande 

volume de papéis, cadernos, diários, cadernetas, cartas, fotografias, livros e objetos pessoais 

que contam a sua história. “Muitas vezes, as informações dadas por parentes e amigos não 

coincidem com o que ele anotou em seus diários e cartas” (BARREIROS, 2007, p. 76). 

No conjunto dos escritos éditos e inéditos de Eulálio Motta, Bahia Humorística 

destaca-se por ser o primeiro trabalho do autor que incorpora aspectos do modernismo. Em 

Bahia Humorística, Eulálio Motta narra episódios do cotidiano na fazenda, desde as cantigas 

entoadas na labuta às histórias que ouvia dos trabalhadores. Ele registra com detalhes as 

variantes do linguajar utilizado pelo homem sertanejo, com toda a sua cultura e sua forma de 

vida. Uma proposta inovadora, na qual ele expressa por meio da escrita a cultura oral de uma 

comunidade, explorando as lendas, o folclore regional e o imaginário do homem sertanejo.  

No entanto, Bahia Humorística é testemunho único, que se encontra em estado de 

degradação física, por isso, no primeiro momento do trabalho filológico, buscou-se preservar 

a integridade do original, fazendo uma cópia digitalizada para evitar o manuseio com 

frequência e assim facilitar o acesso e a manipulação da imagem. Em seguida, realizou-se 

uma edição de caráter conservador, que constitui numa importante estratégia para manutenção 

das características da scripta dos textos. Nesse sentido, 

 

[...] o método filológico apóia a análise linguística, ao fornecer com critérios 

um texto fidedigno. Por outro lado, elementos linguísticos do texto 
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estabelecido permitem – e têm sempre permitido – estudar a língua aí 

documentada (TELLES, 2009, p. 258). 

 

Como os textos são monotestemunhais, o tipo de edição escolhido é a 

semidiplomática. Neste tipo de edição, realiza-se uma transcrição conservadora da lição do 

testemunho, conservando, na medida do possível, todas as suas características e a 

interferência do editor é mínima. Segundo Cambraia (2005, p. 95): 

 

[...] o editor atua de forma mais interventiva, através de operações como 

desenvolvimento de sinais abreviativos, inserção ou supressão de elementos 

por conjectura, dentre outras (embora qualquer uma dessas operações fique 
explicitamente assinalada na reprodução) (CAMBRAIA, 2005, p. 95).  

 

Esse tipo de edição busca reproduz ao máximo as particularidades gráficas do texto, 

oferecendo ao leitor o conhecimento do modo de escrever do homem de qualquer tempo, 

garantindo assim a fidedignidade e a acessibilidade necessárias. Segundo Telles (2000, 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”. Principalmente referindo-se a Bahia 

Humorística, pois o seu léxico descortina não só os traços linguísticos, ou as evoluções 

semânticas, mas também as questões culturais visto ser uma das formas de representação da 

língua, mais fortemente relacionada à herança cultural de uma comunidade. 

 

3.1 OS CAUSOS SERTANEJOS EM BAHIA HUMORÍSTICA: DESCRIÇÃO E 

ORDENAÇÃO DO CORPUS  

 

Manteve-se o título Bahia Humorística por conter, na capa, as inscrições “BAHIA 

HUMORÍSTICA / POR / Eulálio Mota. 17 – 10 – 933” (cf. Figura 3), atribuído pelo escritor e 

por julgar adequado ao conteúdo dos causos, conforme foi abordado no item 2.1 O percurso 

de Eulálio Motta e a escrita da obra: o contador de histórias.  

 

Figura 3 – Etiqueta de identificação da capa de Bahia Humorística 

 
                 Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta.
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A figura 4, que segue abaixo, apresenta a capa de Bahia Humorística, com dimensões 

de 155mm×110mm, em papelão, na cor vermelha e preta, com lombada preta do lado 

esquerdo. A encadernação é costurada.  

 

Figura 4 – Capa de Bahia Humorística 

 
             Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 

 

Bahia Humorística contêm 79 páginas, todas escritas no recto e no verso, no período 

que compreende de 1933 a 1947. Os textos foram escritos em ocasiões diferentes: 1933, 1934, 

1937, 1938, 1939 e 1947, mas nem todos são datados. Cada folha contém 19 linhas, mas não 

corresponde à mancha escrita. Algumas páginas apresenta mancha de água. Consta uma 

numeração feita pelo escritor no ângulo superior direito no recto das folhas e no ângulo 

superior esquerdo no verso das folhas, em tinta vermelha (cf. Figura 6), e tem marcas de 

folhas arrancadas, após a página 72 a seguinte é 75. O caderno está escrito em tinta azul real, 

tinta vermelha, tinta preta e a lápis. Alguns textos apresentam títulos, subtítulos e notas 

diversas. 

Eulálio Motta utilizou o caderno Bahia Humorística para diversas finalidades. Além 

dos 48 causos identificados, constam anotações diversas da vida diária: endereços, receitas de 

remédios, descrições de compra e venda de gado, listas de palavras, rascunhos de cartas, 

poemas diversos e discursos panfletários, conforme exemplos abaixo (Figuras 5 e 6):  
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Figura 5 – Caderno Bahia Humorística, f. 1r 

 
       Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 

 

Figura 6 – Caderno Bahia Humorística, f. 45v 

 
         Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 

 

Os 48 causos que integram Bahia Humorística foram escritos provavelmente entre 

1933 e 1934 e constam entre as folhas 2r a 41r. O período descrito é provável porque ele não 

datou todos os textos, porém essa conjectura é feita pelo editor devido aos indícios 
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identificados. A data na capa do caderno (17/10/1933, cf. Figura 3) e o registro da data na 

folha 3r (18/10/1933) em um comentário que segue após o primeiro causo (Figura 7) indicam 

o início da escrita.  

 

Figura 7 – Caderno Bahia Humorística, f. 3r
5
 

 
         Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 

 

Como os causos foram escritos até a folha 41r e na folha 41v, o escritor menciona que 

está no final de agosto, supõe-se que se trata do ano de 1934 pela referência histórica, pois o 

assunto do texto Cavadores de votos... é o movimento dos políticos para as eleições de 

outubro, tendo como candidato a governador o capitão Juracy Magalhães (Figura 8). Assim, 

delimitou-se o período de 1933 a 1934.  

 

Figura 8 – Caderno Bahia Humorística, f. 41v 

 
         Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 

 

Eulálio Motta registrou na última folha do caderno Bahia Humorística (f. 79r) uma 

pequena lista com o nome de alguns causos. Está escrito a caneta e a lápis, intitulou de 

                                                             
5 Transcrição: 18 - 10 - 933 – Hoje <me levantei tarde.> [↑amanheci ferrado no sono.] E- / ram mais de oito 

horas. Sol no / meio do ceo. Uma gargalhada de / Adonias me acordou.  
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Memorandum, o que demonstra ser uma espécie de índice para o livro, porém está incompleta 

e a página foi utilizada para outras anotações do cotidiano do autor (cf. Figura 9). 

 

Figura 9 – Caderno Bahia Humorística, f. 79r e transcrição do Memorandum 

 

 
Memorandum       141 

1 Trem. Lampeão. Antonia. 

<2 Comunismo.> <3> /2\ Manteiga. 
Lorde

4
... Cachorro, estranhando o dono... 

5
Sinal de chuva... 

      6
 Contratados – Lampeão. 

       Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 

 

Assim, para a ordenação dos causos na edição, utilizou-se como critério a sequência 

em que são apresentados no caderno Bahia Humorística. Dos 48 causos que compõem o 

corpus da pesquisa, seis não têm título. No entanto, percebem-se nos demais que há uma 

relação entre os títulos atribuídos pelo autor e a temática abordada. Desse modo, utilizando-se 

desse critério, o editor intitulou os seis causos, a partir do tema explorado nos mesmos, 

sinalizando com o uso de colchetes: Causo 1 – Professor Francelino, Causo 7 – O vendedor 

malicioso, Causo 15 – Papel queimado, Causo 16 – Casamento socialista, Causo 18 – O 

matadouro e Causo 46 – Dia de feira no arraial de Itabira (cf. Quadro 1).  

Na edição, esses títulos estão em caixa baixa, centralizado e entre colchetes. A seguir, 

apresenta-se uma relação dos 48 causos com suas respectivas folhas e títulos, os quais estão 

grafados conforme o original. 
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Quadro 1 - Relação dos causos que integram Bahia Humorística 

CAUSO FOLHA(S) TÍTULO 

Causo 1 2v-3r [Professor Francelino] 

Causo 2 7r Vida Sertaneja 

Causo 3 9r Vida Sertaneja / Otomove 

Causo 4 9v-11r Vida Sertaneja / Novidade 

Causo 5 11r Uma que não sabia o sinônimo de marruá... 

Causo 6 11v-12v Na colheita do café 

Causo 7 13r [O vendedor malicioso] 

Causo 8 13r “Isto” 

Causo 9 13r-13v CARACTER 

Causo 10 13v-14v AZUL DE METILENO 

Causo 11 14v-16r CHOVE, NÃO CHOVE 

Causo 12 16r-17r SERTÃO TRISTE 

Causo 13 17r-17v QUEM CASOU... 

Causo 14 17v-18r MUNDONOVENSES... 

Causo 15 18r-18v [Papel queimado] 

Causo 16 18v-19r [Casamento socialista] 

Causo 17 19r-19v Do Coronel 

Causo 18 19v/26v [O matadouro] 

Causo 19 20r-20v COMUNISMO 

Causo 20 20v-21v MANTEIGA 

Causo 21 22r LAMPEÃO 

Causo 22 22v-23v Inferno 

Causo 23 23v Suicídio 

Causo 24 23v-24r MERCADO 

Causo 25 24r- GENTE POBRE 

Causo 26 24v-25r COMO É O PARTIDARISMO NO SESTÃO... 

Causo 27 25r LAMA 

Causo 28 25r-25v CASTRO ALVES 

Causo 29 25v-26r TIRADENTES 

Causo 30 26v-27r CONVERSANDO COM SINHA CONSTANÇA 

Causo 31 27v-28r CORONEL SALÚ 

Causo 32 28r-28v UM VALENTE MEDROSO 

Causo 33 28v-29r UMA FAMÍLIA DOENTE 

Causo 34 29r-29v O QUE É O PARTIDARISMO NO SERTÃO... 

Causo 35 29v-30r O EXEMPLO DE ADÃO 

Causo 36 30r-31r COM OS IMPOSTOS 

Causo 37 31r-31v AZUL DE METILENO 

Causo 38 31v CANTANDO RODA 

Causo 39 32r-35r EXCURÇÕES À SERRA DOS CRISTAES 

Causo 40 35r-35v A “Lira Mundonovense” 

Causo 41 35v-36v FALAR DIFÍCIL 

Causo 42 36v-37r MADRUGADOR 

Causo 43 37r – 38r SÊCA 

Causo 44 38r-39r SINHÁ CRISTINA 

Causo 45 39r-39v SEDENHO 

Causo 46 40r [Dia de feira no arraial de Itabira] 

Causo 47 40r-40v Itabira / Sentina 

Causo 48 40v-41r Itabira /FALAR DIFÍCIL 
             Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 
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Devido à riqueza de informações que consta em Bahia Humorística, descreve-se a 

seguir o caderno folha a folha (cf. Quadro 2). Para tanto, será utilizado o modelo 

desenvolvido por Patrício Nunes Barreiros (2012) na metodologia de descrição e de 

catalogação do acervo do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta.  
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DESCRIÇÃO DO CADERNO BAHIA HUMORÍSTICA DE EULÁLIO DE MIRANDA MOTTA 

 

 

TÍTULO: CADERNO BAHIA HUMORÍSTICA 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO: EA2. 11.CV1.11.001 

DATA: 1933 A 1947 

NÚMERO DE FOLHAS: 79 

 

 

FOLHA 
TIPO DE 

TEXTO 
TÍTULO ASSUNTO DATA OBSERVAÇÃO 

Capa 

(frontal r) 

Identi-

ficação 

BAHIA HUMORÍSTICA 

Por Eulálio Mota  

Capa do livro. 
 

 

17/10/1933 

Informações contidas na etiqueta de identificação: 

CASA CATUGY Livraria, Typografia, 
Encadernação e Pautação. Chamados Tele. 2634 

Rua Dr. José Gonçalves, 4 - BAHIA. O autor 

escreve o título no centro da etiqueta com tinta 

preta. 

Capa 

(frontal v) 

Receita de 

remédio 

Sem título 

 

Lista de substâncias medicamentosas, a 

quantidade e o modo de usar. 

 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

Assina com tinta preta. 

Contra 

capa 

(frontal r) 

Receita de 

remédio 

Eulálio Mota.  

Bahia, 17/10/933. 

 

Lista de substâncias medicamentosas, a 

quantidade e o modo de usar. 

 

1933 Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta 

e a lápis. 

Contra 

capa 

(frontal v) 

Lista de 

endereços 

Endereços Heli, Adonias, Vieira, Arnaldo. s.d. Texto incompleto. Escrito a lápis. 

 

 
1r 

Endereço; 

Descrição 
de gado 

ENDEREÇOS 

Gado foi para Sta Rita no dia 
17 de junho de 1937 

Endereço de Werther. Abaixo, relação de 

nome das pessoas (D. Edith, D. Zenita, 
Mamãe, Tia Zita, Arnaldo, Durval) que 

receberam o gado, a quantidade, o sexo e as 

características do animal.  

s.d. Texto sem emendas e rasuras. O texto continua no 

final da página seguinte (1v). Escrito a tinta preta, 
azul e a lápis. Na margem direita, consta uma 

mancha provocada por água. 

 

1v 

 

Poema; 

Descrição 

de gado 

Historia velha, de todo dia... Poema que fala da separação de um casal. Em 

seguida, a descrição do gado que Mamãe, Tia 

Zita e Arnaldo receberam.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta, 

azul e a lápis. Na margem esquerda, consta uma 

mancha provocada por água. No final da poesia, o 

autor assina Liota. 
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2r Prefácio  Sem título O humorismo na Bahia.  

“Ha quem diga que no Brasil / não ha 

humorismo. Pois ha. [...] Liota Eulalio” 

 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

Na margem direita, consta uma mancha provocada 

por água. O autor assina. Há indícios que se trata 

do prefácio do livro Bahia Humorística6. 

2v Causo  Sem título A maestria do Professor Francolino de 

Andrade, que se considerava um grande 

filólogo.  

 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

Na margem esquerda, consta uma mancha 

provocada por água. 

3r Anotações 

do 

cotidiano 

Sem título Conclusão do causo sobre o Professor 

Francolino. Em seguida, uma breve descrição 

do amanhecer e a visita de Adonias.   

18/10/1933 Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

Na margem direita, consta uma mancha provocada 

por água. 

3v  

Crônica 

Sem título Continuação. Adonias ler Única, a revista da 

‘elite’ intelectual de S. Salvador, que fala 
sobre um determinado autor da geração 

hodierna que se destaca pelo seu talento. Em 

seguida, o final de uma crônica intitulada 

Formoso talento da geração hodierna, que 

fala sobre a ‘Velha Sé’.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

Na margem esquerda, consta uma mancha 
provocada por água. 

4r  

Nota de 

jornal 

Sem título Conclusão da crônica. Em seguida, um 

comentário de Berto de Campos, publicado no 

Diário de Notícias de 14/10/1933, falando 

sobre Folhas dispersas de Floriano 

Mendonça, no qual diz que “o poeta sabe 

sentir a natureza”. 

19/10/1933 Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

Na margem direita, consta uma mancha provocada 

por água. 

4v Apresenta-

ção de um 
poeta; 

Nota de 

jornal 

Sem título Conclusão do comentário e uma breve 

apresentação do poeta Berto de Campo do 
Diário de Notícias, que se chama Egberto.  

Destaque de uma nota boa, em página ótima, 

no jornal A Tarde de 26/10/1933, sobre o livro 

Alma enferma. 

26/10/1933 Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

Na margem esquerda, consta uma mancha 
provocada por água. 

                                                             
6 BARREIROS, L. L. S. Bahia Deliciosamente Humorística: uma edição do causo Otomove de Eulálio de Miranda Motta. In: Anais do XIII CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 

2009, vol. XIII, n. 4, p. 1699-1708. / BARREIROS, L. L. S. Edição e estudo léxico-semântico do causo Otomove de Eulálio de Miranda Motta. In: Anais do I Congresso 

Internacional de Estudo do Léxico, UFBA, 2011 (no prelo).  
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5r Nota de 

jornal; 

Prefácio; 

Poema 

Sem título; 

Originalidade 
Destaque de uma nota do Egberto de Campo 

no Diário de Notícias de 28/10/1933 sobre o 

livro Alma enferma. 

Prefácio do terceiro livro de versos, intitulado 

Terceiro livro. Em seguida, um poema 

intitulado Originalidade para o Terceiro livro, 

que fala de um poeta original e experimenta 

reproduzir os sons.  

28/10/1933 Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

O nome ‘Terceiro livro’, antes do poema, está 

grifado de vermelho. Na margem direita, consta 

uma mancha provocada por água. 

5v Poema __ Conclusão do poema Originalidade. s.d. Texto com rasuras. Escrito a tinta preta. Na 

margem esquerda, consta uma mancha provocada 

por água. 

6r Comen-
tário; 

Poema 

PELO BRASIL!  
D’ “A Organização 

Nacional”; 

Meu “Talento” 

Um comentário de Alberto Torres sobre “A 
Organização Nacional”. Em seguida, o poema 

Meu “Talento”, que fala do talento de um 

jovem de 17 anos que não dormiu ao ser 

elogiado. 

Mundo 
Novo, 

03/04/1934 

Texto com rasura. Escrito a tinta preta e a poesia a 
lápis. Na margem direita, consta uma mancha 

provocada por água. 

6v Poema Tristesa Define a tristeza como passadismo. M. Novo, 

03/04/1934 

Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. Na 

margem esquerda, consta uma mancha provocada 

por água. 

7r Causo Vida Sertaneja Relata a luta do sertanejo pela sobrevivência. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

Na margem direita, consta uma mancha provocada 

por água.7 

7v  Sem título Página em branco. s.d.  

8r Esboço 

teórico 

Química Esboço teórico sobre molécula. s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta preta. Na 

margem direita, consta uma mancha provocada por 

água. 

8v Poema O “Sofrimento”...; 

Sinal de chuva 

O “Sofrimento”... fala do fazer da dor um 

poema e Sinal de chuva descreve o 
movimento da natureza, sinalizando a chuva. 

Morro 

Alto, 
30/04/1934 

Texto com emendas. Escrito a tinta preta. Na 

margem esquerda, consta uma mancha provocada 
por água. 

                                                             
7 BARREIROS, Liliane L. S. 2011. Edição e estudo léxico-semântico do causo Otomove de Eulálio de Miranda Motta. In: Anais do I Congresso Internacional de Estudo do 

Léxico, UFBA (no prelo). / BARREIROS, Liliane L. S. 2011. Vida sertaneja: edição e estudo de vocabulário dos males sertanejos. In: Anais do XV CNLF. Rio de Janeiro: 

CiFEFiL, vol. XV, n. 5, t. 3, p. 2636-2645.  
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9r Causo Vida Sertaneja 

Otomove 

Relata a chegada do automóvel no sertão. s.d. 

 

Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem direita, consta uma mancha provocada 

por água. A partir dessa folha, o autor inicia a 

numeração das páginas. Na margem superior, no 

ângulo direito, em tinta vermelha, apresenta o 

número um (1)8. As páginas seguintes seguem a 

numeração.9 

9v Causo Vida Sertaneja; 

Novidade 

 

O primeiro causo relata uma quadrinha, 

cantada na roça durante a colheita de café e o 

segundo, intitulado de Novidade, aborda a 

relatividade de um fato ou uma anedota ser ou 
não uma novidade. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem esquerda, consta uma mancha 

provocada por água. (2)10 

10r Causo __ Continuação do causo Novidade. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem direita, consta uma mancha provocada 

por água. (3) 

10v Causo __ Continuação do causo Novidade. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem esquerda, consta uma mancha 

provocada por água. (4) 

11r Causo Uma que não sabia o 

sinônimo de marruá... 

Conclusão do causo Novidade. Em seguida, 

no causo Uma que não sabia o sinônimo de 

marruá..., o sr. Cariciolo, fazendeiro do 

município de Canabrava negocia umas vacas 

de meia com uma fazendeira viúva que não 

sabia o significado da palavra ‘reprodutor’. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem direita, consta uma mancha provocada 

por água. (5) 

11v Causo Na colheita do café Conclusão do causo Uma que não sabia o 

sinônimo de marruá... Em seguida, inicia-se o 
causo Na colheita do café, no qual transcreve 

a conversa entre as catadeiras sobre a morte de 

parto da mulher do Tiburço, que era casada 

pela 2ª vez. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Apresenta riscos autorais vermelhos na página 
inteira e a lápis nas duas últimas linhas (L. 24-25). 

Na margem esquerda, consta uma mancha 

provocada por água. (6) 

                                                             
8 Mantem-se na descrição do Caderno Bahia Humorística a referência em algarismo na cor vermelha da numeração autoral. 
9BARREIROS, Liliane L. S. 2009. Bahia Deliciosamente Humorística: uma edição do causo Otomove de Eulálio de Miranda Motta. In: Anais do XIII CNLF. Rio de Janeiro: 
CiFEFiL, vol. XIII, n. 4, p. 1699-1708. / BARREIROS, Liliane L. S. 2011. Edição e estudo léxico-semântico do causo Otomove de Eulálio de Miranda Motta. In: Anais do I 

Congresso Internacional de Estudo do Léxico, UFBA (no prelo). 
10 BARREIROS, Liliane L. S. 2010. Representações do cotidiano sertanejo na Bahia sob o olhar de Eulálio de Miranda Motta. In: Anais do XIV CNLF. Rio de Janeiro: 

CiFEFiL, vol. XIV, n. 4, t. 3, p. 1869-1878. / BARREIROS, Liliane L. S. 2011. Velha Novidade: “Quem nace pra cachorro morre latino”. In: CARVALHO, Cristina dos S.; 

ROCHA, Flávia Aninger de B.; PARCERO, Lúcia Maria de J. (Orgs.). Discurso e cultura: diálogos interdisciplinares. Salvador: EDUNEB, v. 1, p. 127-136. 
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12r Causo __ Continuação do causo. Nesse trecho, a 

conversa entre as catadeiras é sobre o fato do 

Venancio ter colocado o filho na escola. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Apresenta riscos autorais vermelhos na página 

inteira e a lápis em dois trechos (L. 1-6; L. 20-23). 

Na margem direita, consta uma mancha provocada 

por água. (7) 

12v Causo __ Conclusão do causo Na colheita do café. 

Nesse trecho, a conversa entre as catadeiras é 

sobre o atraso da Maria. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul e 

a lápis. Apresenta riscos autorais vermelhos na 

página inteira. Na margem esquerda, consta uma 

mancha provocada por água. (8) 

13r Causo Sem título; 

“Isto”; 

CARACTER 

Três causos: o primeiro, descreve um matuto 

comprando milho com um vendedor 

malicioso; o segundo, questiona porque os 
tabaréus implicam com a palavra “isto”; e o 

terceiro causo, intitulado Caracter, aborda a 

falta de chuva, ressaltando a admiração de 

dona Hormina diante de uma pimenteira 

viçosa: “Ai ai qui a gente pudesse vê os trem 

da roça tudo cum esse carate!”.  

Data 

provável 

Maio/1934 

Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul 

com correção a lápis. Na margem direita, consta 

uma mancha provocada por água. (9) 

13v Causo  AZUL DE METILENO Conclusão do causo Caracter. Em seguida, o 

causo Azul de metileno conta a história do Dr. 

Artur Curvelo, médico clínico, que é chamado 

para atender um doente em Mundo Novo.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem esquerda, consta uma mancha 

provocada por água. (10) 

14r Causo  __ Continuação do causo. Nesse trecho, Dr. Artur 

dá o diagnóstico: impaludismo e receita 

cápsulas de azul de metileno, mas não resolve 
o problema do doente que o procura na 

madrugada. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem direita, consta uma mancha provocada 

por água. (11) 

14v Causo  CHOVE, NÃO CHOVE Conclusão do causo Azul de metileno. Em 

seguida, inicia o causo Chove, não chove, no 

qual o conversador Manoel ‘capado’ fala 

sobre a falta de chuva. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem esquerda, consta uma mancha 

provocada por água. (12) 

15r Causo __ Continuação do causo Chove, não chove.  s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem direita, consta uma mancha provocada 

por água. (13) 
15v Causo __ Continuação do causo Chove, não chove.  s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem esquerda, consta uma mancha 

provocada por água. (14) 
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16r Causo SERTÃO TRISTE Conclusão do causo Chove, não chove. Em 

seguida, inicia-se o causo João Vage Grande. 

Sertão triste. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem direita, consta uma mancha provocada 

por água. (15) 
16v Causo __ Continuação do causo João Vage Grande. 

Sertão triste, que conta a triste história de João 

Vage Grande X Jeca Tatu (personagem de 

Monteiro Lobato). 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

Na margem esquerda, consta uma mancha 

provocada por água. (16) 

17r Causo QUEM CASOU... 

 

Conclusão do causo João Vage Grande. 

Sertão triste. Inicia-se o causo Quem casou..., 

que conta a historia do casamento de 

Conceição, filha de ‘seu Gaudencio’ do 

Candeal, em um cavalo alazão. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul 

com correção a lápis. Apresenta riscos autorais 

vermelhos no texto Quem casou. Na margem 

direita, consta uma mancha provocada por água. 

(17) 
17v Causo MUNDONOVENSES... 

 
Conclusão do causo Quem casou... Inicia-se o 
causo Mundonovenses..., que aborda o 

cotidiano dos cidadãos de Mundo Novo. Cita 

Dr. Acurcio Pereira, seu Pedro repentista e o 

músico Armindo Oliveira. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 
Apresenta riscos autorais vermelhos na conclusão 

do texto ‘Quem casou’. Na margem esquerda, 

consta uma mancha provocada por água. (18) 

18r Causo Sem título Conclusão do causo Mundonovenses... Inicia-

se outro causo sem título, que retrata uma 

conversa entre moças e rapazes em uma noite 

enluarada.  

s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta azul e preta. Na 

margem direita, consta uma mancha provocada por 

água. (19) 

18v Causo Sem título Conclusão da conversa entre moças e rapazes. 

Seu Pedro se aproxima e uma das moças o 

chama de papel queimado com direito a 

resposta. Inicia-se outro causo sem título, que 

retrata uma conversa entre um grupo de 
‘desocupados’ sobre o casamento socialista. 

s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta preta. Na 

margem esquerda, consta uma mancha provocada 

por água. (20) 

19r Causo Do Coronel Conclusão da conversa entre o grupo. Inicia-se 

o causo intitulado Do Cel, que se refere a um 

período em que Mundo Novo esteve afetado 

pela gripe e pela febre amarela. Uma família 

inteira ficou de febre. 

s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta preta. Na 

margem direita, consta uma mancha provocada por 

água. (21) 

19v Causo Sem título Conclui o causo Do Cel. Inicia-se outro, 

relatando a visita de um grupo (Eulálio, o 

prefeito, o coronel e um estudante) à 

construção do matadouro de cimento em 

substituição a um velho curral, realizada pelo 

Dr. Raul Vitória, prefeito de Mundo de Novo 

na época. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

Texto incompleto. O autor colocou uma nota: “ver 

adeante pag. 36”. Na margem esquerda, consta 

uma mancha provocada por água. (22) 
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20r Causo COMUNISMO Conta a historia de D. Ismelia que não deixa 

sua filha Mariinha sair por causo do 

comunismo. Cita também o Coronel Jeronimo 

Garrido e Ermiro.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

(23)11 

20v Causo MANTEIGA Conclusão do causo Comunismo. Inicia-se 

outro causo intitulado Manteiga, que relata o 

gosto exagerado por manteiga de 

Manoelzinho, irmão de Mariinha, filho do Cel 

Garrido e de D. Ismelia. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

(24) 

21r Causo __ Continuação do causo. Nesse trecho, o Cel 

Garrido recebe a visita de um doutor. 

s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta azul. (25) 

21v Causo __ Conclusão do causo Manteiga. Manoelzinho 

aproveita a presença da visita para comer 
muita manteiga. O pai resiste, mas acaba 

repreendendo-o.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

(26) 

22r Causo LAMPEÃO Relata a conversa de D. Elvira com sua 

agregada Antonia preta sobre Lampião.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

(27) 
22v Causo Inferno Descreve o excesso de lixo em Mundo Novo e 

a pouca chuva, que não dá para aparar, mas 

faz muita lama. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul 

com correção a tinta preta. (28) 

23r Causo __ Conclusão do causo Inferno. No final da 

página, acrescenta uma nota que remete a uma 

parte do texto. 

s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta azul. (29) 

23v Causo Suicidio; 

MERCADO 

 

Conclusão da nota explicativa do causo 

Inferno. Logo após, inicia o causo Suicidio 

que aborda as dificuldades da vida. Em 

seguida, inicia o causo intitulado Mercado que 

retrata o Sábado, dia de feira em Mundo 
Novo.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul. 

O causo Suicidio apresenta riscos autorais 

vermelhos. (30) 

24r Causo GENTE POBRE 

 

Conclusão do causo Mercado. Em seguida, 

inicia o causo Gente Pobre, que descreve uma 

conversa de um indivíduo questionando quem 

inventou ‘pobre’. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta azul e 

preta. (31) 

                                                             
11 BARREIROS, Liliane L. S. 2012. O gênero discursivo ‘causo’ na perspectiva bakhtiniana: o cotidiano revelando-se através dos textos. In: PASSOS, Miriam B. de A.; 

MENDONÇA, Lívia de C. (Orgs.). Anais do II LEMEL: II Seminário de Estágio e Práticas Pedagógicas do Campus XXII. Euclides da Cunha: UNEB, p. 1-11.  
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24v Causo COMO É O 

PARTIDARISMO NO 

SESTÃO... 

 

A fiscalização municipal matou uma porca e 

jogou-a no posto de um oposicionista ao 

governo, que por sua vez colocou-a no meio 

da rua. Um integralista surge e paga a um 

rapaz para enterrá-la. 

Mundo 

Novo, 

Maio, 

1934 

Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(32) 

25r Causo LAMA; 

CASTRO ALVES 

 

No causo Lama retrata-se as ruas de Mundo 

Novo que ficam intransitáveis no inverno. Em 

seguida, no causo Castro Alves, Eulálio relata 

um momento do seu cotidiano em que está 

recitando os versos de Navio Negreiro e a 

sinhá Zabé, mulher de João Grilo, se assusta.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(33) 

25v Causo  TIRADENTES Conclui o causo Castro Alves. Em Tiradentes 
retrata-se o choque da notícia do 

enforcamento de Tiradentes em MG para seu 

José e sinhá Zabé.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 
(34) 

26r Causo  __ Conclusão do causo Tiradentes. Nesse causo é 

citado o artigo Justo reparo de Altamirando 

Requião. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(35) 

26v Causo Continuação da pag. 22; 

CONVERSANDO COM 

SINHA CONSTANÇA 

Nesse trecho, relata o comentário do estudante 

com o prefeito a respeito da construção do 

matadouro de cimento em substituição a um 

velho curral. Em seguida, inicia-se um causo 

que tem como tema o trem de Mucambo. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

Complemento do texto iniciado na folha 19v. (36) 

27r Causo __ Conclusão do causo. O trem de Mucambo é 

um lobisomem. Dizem que é ‘Januaro pé de 

pão’. 

s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta preta. (37) 

27v Causo CORONEL SALÚ Coronel Salustiano Ribeiro muito trabalhador 
e bastante econômico. Viaja com Dr. Zeca 

para a Capital, ele na 1ª classe e o coronel na 

2ª classe.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 
(38) 

28r Causo UM VALENTE MEDROSO Conclusão do causo Coronel Salú. Inicia-se o 

causo Um valente medroso, que fala sobre o 

velho Nunes, um parente, morador em Djalma 

Dutra, que já pegou em pau de fogo. Cita o 

coronel Antonio da Benta. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

O trecho final do causo ‘Coronel Salú’ apresenta 

riscos autorais vermelhos. (39) 
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28v Causo UMA FAMÍLIA DOENTE Conclusão do causo Um valente medroso. 

Nesse trecho, o velho Nunes relata na casa do 

coronel Isaias Lopes que quando morrer quer 

se encontrar com Lampião, mas não que ver 

seu pai. Inicia-se o causo Uma família doente, 

que conta as doenças que atingiram a família 

de seu Tito. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(40) 

29r Causo O QUE É O 

PARTIDARISMO NO 

SERTÃO... 

Conclusão do causo Uma família doente. 

Inicia-se o causo O que é o partidarismo no 

sertão..., que conta o fato de um coronel está 

muito doente e usar uma campainha para 
chamar a família quando precisa de alguém. 

Os adversários sabendo disso fizeram gozação 

pela cidade, dizendo que colocaram um 

chocalho no velho. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(41) 

29v Causo O EXEMPLO DE ADÃO Conclusão de O que é o partidarismo no 

sertão... Inicia-se o causo O exemplo de Adão, 

que relata a história de Antonio de Chica, que 

separado da mulher, foi viver maritalmente 

com a própria irmã.  

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(42) 

30r Causo COM OS IMPOSTOS Conclusão do causo O exemplo de Adão. 

Inicia-se o causo Com os impostos, que fala do 

imposto de capitação, criado pelo capitão 

Juracy Magalhães que ninguém escapou. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(43) 

30v Causo __ Continuação do causo Com os impostos. s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta preta. (44) 
31r Causo AZUL DE METILENO Conclusão do causo Com os impostos. Inicia-

se o causo Azul de metileno, que relata a visita 

do engenheiro, então delegado de terras e 

minas da região, em 1919. Este ficou 

hospedado na casa do vaqueiro Manoel de 

Teodoro e trouxe consigo algumas cápsulas de 

azul de metileno.  

s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta preta. (45) 

31v Causo CANTANDO RODA Conclusão do causo Azul de metileno. Nesse 

trecho, a filha mais velha do vaqueiro, 

‘Fiinha’, mostra as irmãs o bacio e diz: “mijo 

de doutou é azú!”. Inicia-se outro causo, que 

relata uma noite enluarada com meninas 

cantando roda no terreiro da fazenda. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(46) 
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32r Causo EXCURÇÕES À SERRA 

DOS CRISTAES 

Descrição da visita a serra de Palmeirinha, 

onde se comentava que tinha cristais de todas 

as cores e uma riqueza cristalina. Parte (1) 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

O texto é composto por parte e apresenta uma 

numeração. (47) 

32v Causo __ Continuação do causo Excurções à serra dos 

cristaes. Parte (2) e início da parte (4). 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta 

com correção a azul. (48) 
33r Causo __ Continuação do causo Excurções à serra dos 

cristaes. Parte (4). 
s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(49) 
33v Causo __ Continuação do causo Excurções à serra dos 

cristaes. Parte (6). 
s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta preta. (50) 

34r Causo __ Continuação do causo Excurções à serra dos 

cristaes. Final da parte (6) e parte (3). 
s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta preta com 

correção a azul. (51) 
34v Causo __ Continuação do causo Excurções à serra dos 

cristaes. Parte (5). 
s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(52) 
35r Causo A “Lira Mundonovense” Conclusão do causo Excurções à serra dos 

cristaes. Início do causo A “Lira 

Mundonovense”, que relata a história da 
sociedade filarmônica de Mundo Novo. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(53) 

35v Causo FALAR DIFÍCIL Conclusão do causo A “Lira Mundonovense”. 

Nesse trecho, fala sobre as alterações no 

estatuto da “Lira Mundonovense”. Em 

seguida, inicia-se o causo Falar difícil, que 

relata historias de tabaréis que gostam de 

‘falar dificil’. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(54) 

36r Causo __ Continuação do causo Falar difícil. s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta preta. (55) 
36v Causo MADRUGADOR Conclusão do causo Falar difícil. Em seguida, 

inicia-se o causo Madrugador, que relata o 

costume de acordar cedo do sertanejo. Cita um 

exemplo da fazenda do Dr. Filgueiras em 

Mundo Novo. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(56) 

37r Causo SÊCA Conclusão do causo Madrugador. Em 

seguida, inicia-se o causo Sêca que relata a 
falta de chuva no período de junho e as 

consequências para o sertanejo. 

Final de 

junho/1934 
Texto com emendas. Escrito a tinta preta. (57) 

37v Causo __ Continuação do causo Sêca. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(58) 
38r Causo SINHÁ CRISTINA Conclusão do causo Sêca. Em seguida, inicia-

se o causo Sinha Cristina. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(59) 
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38v Causo __ Sinha Cristina era uma pretinha que foi 

abandonada pelo marido. Tinha dois filhos e 

se achava engraçada. No causo, ela se queixa 

contra a curadeira Minervina, que não deu 

jeito na doença de sua irmã Maria. 

s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta preta. (60) 

39r Causo SEDENHO Conclusão do causo Sinha Cristina. Em 

seguida, inicia-se o causo Sedenho, que relata 

um fato com o velho José Vaqueiro, morador 

no município de Djalma Dutra, um perito no 

fabrico de cabrestos, peias etc. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(61) 

39v Causo __ Nesse trecho, o velho José Vaqueiro negocia 

com uma fazendeira o valor de uma rédea. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(62) 
40r Causo Sem título; 

Itabira / Sentina 
Eulálio conta a reação dos feirantes quando 
ministrou uma palestra sobre Integralismo na 

feira de domingo no arraial de Itabira. Em 

seguida, relata uma conversa com Antonio 

vaqueiro em sua fazenda. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 
(63) 

40v Causo Itabira /FALAR DIFÍCIL Conclusão da conversa com Antonio vaqueiro. 

Em seguida, o causo Falar difícil relata um 

episódio em que um sr. foi fazer o muro e a 

latrina da residência que Eulálio havia alugado 

e se pôs a falar difícil. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(64) 

41r Causo __ Conclusão do causo Falar difícil. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(65) 
41v Discurso 

panfletário 
Cavadores de votos... O movimento dos políticos para as eleições de 

outubro. Como candidato a assembléia 

estadual tem o governador, o capitão Juracy 
Magalhães.  

Data 

provável 

Final de 
ago 1934 

Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta.  

Inicia-se uma nova fase na escrita de Eulálio 

Motta, voltada para o discurso panfletário, no qual 
ele defendia o seu ponto de vista político, 

ideológico e religioso. (66) 
42r Discurso 

panfletário 
__ Continuação de Cavadores de votos... Nesse 

trecho, relata a visita do prefeito e do juiz ao 

povoado em campanha para o capitão Juracy. 

Cita o coronel Vicente e o Dr. Caribé. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(67) 

42v Discurso 

panfletário 
__ Continuação de Cavadores de votos...  s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(68) 
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43r Verbete; 

Carta 
Puiú; 

Integralismo  

Conclusão de Cavadores de votos... Em 

seguida, coloca a definição do verbete ‘Puiú’. 

Logo após, esboça uma carta declarando o 

afastamento do Sr. Elias Schneiberg do 

movimento integralista de Mundo Novo por 

ter cometido o crime de defloramento por 

mais de uma vez. 

s.d. Texto com emenda. Escrito a tinta preta. (69) 

43v Carta Sem título Conclusão da carta. Em seguida, a referência 

de um texto: Israel sem mascaras – Witald 

Kowerski.  

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(70) 

44r Anotações 

do 
cotidiano; 

Poema  

Memorandum; 

Redondilha dos tempos 
novos 

O texto Memorandum é composto por 

lembretes de coisas a fazer na cidade. Já o 
poema Redondilha dos tempos novos exalta a 

ação integralista. 

s.d. Texto com rasuras. Escrito a tinta preta. (71) 

44v Poema  __ Conclusão do poema Redondilha dos tempos 

novos. 

s.d. Texto com emendas. Escrito a tinta preta. As 

páginas seguintes apresentam marcas de folhas 

arrancadas. (72) 
45r Receitas de 

remédio 

Sem título; 

Para dindinha Nenem 

Lista de substâncias medicamentosas, a 

quantidade e o modo de usar. A primeira 

receita tem no final o nome do Dr. Raul 

Vitoria e uma nota, informando que tem sido 

aplicada com ótimo resultado. 

M. Alto 

28/04/1937 
Texto com emendas. Escrito a tinta preta. A data 

corresponde a 2ª receita (Para dindinha Nenem). 

(75) 

45v Receitas de 

remédio 

Para o Sr. Antonio Lopes; 

Para Alda 

Lista de substâncias medicamentosas, a 

quantidade e o modo de usar.  

22/05/1937 Texto com emendas. Escrito a tinta preta. A data 

vem abaixo da 1ª receita. (76) 
46r Anotações 

do 

cotidiano; 
Receita de 

remédio 

Notas 1937; 

Para Aildinha 

Notas 1937, consta a compra de um poldro 

chamado Rosilho feita no mês de junho. 

Negociando-o por um cavalo no dia 21 de 
junho. Em seguida, uma lista de substâncias 

medicamentosas, a quantidade e o modo de 

usar. 

Junho/ 

1937 

M. Alto, 
21/05/1938  

Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

A 1ª data corresponde à anotação da compra do 

poldro e a 2ª data a receita do remédio de Aildinha. 
(77) 

46v Receitas de 

remédio 
Para Ritinha; 

Para Zenita 

Lista de substâncias medicamentosas, a 

quantidade e o modo de usar.  

30/06/1938 Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(78) 
47r Anotações 

do 

cotidiano 

Em junho de 1937 Lista de material que recebeu da S.M.F. de 

Mundo Novo, o que pagou e o que ficou a 

pagar. 

Junho/ 

1937 
Texto com emendas. Escrito a tinta preta. (79) 

47v Receita de 

remédio 
Para Elvira  Bronquite com dispnea. Lista de substâncias 

medicamentosas, a quantidade e o modo de 

usar.  

14/II/938 Texto com emendas. Escrito a lápis. (80) 
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48r Anotações 

do 

cotidiano; 

Receita de 

remédio 

Devem-me; 

Para Laura 

Lista de pessoas que lhe devem e o valor 

(Arnaldo, Lindaura, Ailda, Edith). Lista de 

substâncias medicamentosas, a quantidade e o 

modo de usar. 

Agosto de 

1937 
Texto com emendas. Escrito a tinta preta. (81) 

48v Anotações 

do 

cotidiano 

Devo 1937 Lista de pessoas a quem deve e o valor. 1937 Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta 

com grifos em vermelho. (82) 

49r Anotações 

do 

cotidiano 

Despesas de vaqueiro com o 

gado 

Benicio e Honorito e o respectivo valor de 

cada um. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(83) 

49v Carta Braulio  Uma carta comentando a conferência de 

Viriato sobre espiritismo. 

s.d. Texto com emendas. Escrito a lápis. No cabeçalho 

da folha, à direita, está escrito ‘Salutem’, que 
significa saudação. (84) 

50r Carta __ Continuação da carta. Eulálio afirma que 

Viriato não foi feliz na sua tentativa de pintar 

para o espiritismo um Deus especial. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. (85) 

50v Carta __ Continuação da carta. Nesse trecho, Eulálio 

rebate a afirmação de Viriato de que: “o Deus 

do espiritismo é o Deus que criou incarnações 

sucessivas”. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. (86) 

51r Carta __ Continuação da carta. Nesse trecho, Eulálio 

resume dizendo que: “o Deus do espiritismo, 

segundo Alan Kardec, através de Viriato, não 

tem inferno para penas eternas; o Deus do 

Evangelho tem; o Deus do espiritismo criou 

incarnações sucessivas, o Deus do Evangelho, 
não”. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. (87) 

51v Carta __ Conclusão da carta. Nesse trecho, Eulálio 

questiona ‘Qual será o Deus verdadeiro?’ e 

afirma que continua a crer no Deus do 

Evangelho. 

26/III/1938 Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis e 

assinado por Eulálio. (88) 

52r Anotações 

do 

cotidiano 

Sem título Um comentário sobre a doutrina espírita. s.d. Texto com emendas. Escrito a lápis. (89) 

52v Anotações 

do 

cotidiano 

O Deus do Espiritismo Lista quatro características do Deus do 

Espiritismo. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. (90) 
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53r Anotações 

do 

cotidiano 

O Deus dos Evangelhos Lista três características do Deus dos 

Evangelhos, justificando com versículos 

bíblicos. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. (91) 

53v Anotações 

do 

cotidiano 

__ A quarta característica do Deus dos 

Evangelhos, com indicação de versículos 

bíblicos. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. (92) 

54r  Sem título Página em branco. s.d. Numeração da folha (93) 

54v Anotações 

do 

cotidiano 

Dr. Antonio Fontana Lista de quanto deve e de quanto já recebeu 

mês a mês de julho de 1937 a setembro de 

1938. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta 

e a lápis. Apresenta uma marca autoral: um L 

grande sobre todo o texto. (94) 
55r Carta Zezé: Anaué Informa a Zezé que não poderá ajudá-lo por 

causa de uma provável sociedade com 

Fonseca e sua atuação na escola integralista. 

s.d. Texto com emendas. Escrito a lápis. (95) 

55v Carta II Continuação da carta. s.d. Texto com emendas. Escrito a lápis. (96) 
56r Carta III Continuação da carta. s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. (97) 
56v Carta IV Continuação da carta. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis com 

correções e acréscimos em tinta preta. (98) 
57r Carta V Continuação da carta. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis com 

correções e acréscimos em tinta preta. (99) 
57v Carta VI Continuação da carta. s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. (100) 
58r Carta VII Continuação da carta. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis com 

correções em tinta preta. (101) 
58v Carta VIII Continuação da carta. s.d. Texto com emendas. Escrito a lápis. (102) 
59r Carta IX Continuação da carta. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis com 

correções e acréscimos em tinta preta. (103) 
59v Carta __ Conclusão da carta. “Pelo bem do Brasil, / 

Anauê! Eulálio” 

11/V/938 Texto com emendas. Escrito a lápis com 

acréscimos em tinta preta. (104) 
60r Receita de 

remédio 
Para Ailda e Rita Lista de substâncias medicamentosas, a 

quantidade e o modo de usar. Na lateral, 

assinou “Phco Eulálio de Miranda Motta 8 – 

VIII – 938”. 

08/VIII/ 

938 
Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(105) 

60v Anotações 

do 

cotidiano 

Mateus Lista numérica dos versículos do evangelho de 

Mateus. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. (106) 
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61r Discurso 

panfletário 
A técnica, os técnico e... etc. 

e tal... 

A notícia de um telegrama, informando o 

resultado da premiação da exposição de 

animais e produtos derivados que se realiza na 

capital do Estado. “Para grande surpresa o 

garrote cisne ganhou em 1º lugar e o ‘vale-

ouro’ em segundo. O contrário do ano que se 

passou, no qual o ‘vale-ouro’ ganhou em 1º”. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(107) 

61v Discurso 

panfletário 
__ Continuação. Nesse trecho, questiona-se o 

porquê do resultado. Analisa-se a mudança de 

técnicos avaliadores. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis com 

riscos na vertical, nas quatro últimas linhas. (108) 

62r Discurso 

panfletário 
__ Continuação de A técnica, os técnico e... etc. e 

tal... 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(109) 
62v Discurso 

panfletário 
__ Continuação de A técnica, os técnico e... etc. e 

tal... 
s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(110) 
63r Discurso 

panfletário 
__ Conclusão de A técnica, os técnico e... etc. e 

tal... 

22/10/1939 Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(111) 
63v Discurso 

panfletário 
O enganador Uma senhora pediu a Eulálio para que ele 

convencesse o seu marido a não ser maçon.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(112) 
64r Discurso 

panfletário 
__ Continuação. Nesse trecho, Eulálio elenca 

características da Maçonaria e do 

Cristianismo, com o intuito de estabelecer os 

argumentos para convencer o marido da 

senhora. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(113) 

64v Discurso 

panfletário 
__ Continuação de O enganador. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(114) 
65r Discurso 

panfletário 
__ Continuação de O enganador. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(115) 
65v Discurso 

panfletário 
__ Continuação de O enganador. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(116) 
66r Discurso 

panfletário 
__ Continuação de O enganador. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(117) 
66v Discurso 

panfletário 
__ Continuação de O enganador. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(118) 
67r Discurso 

panfletário 
__ Continuação de O enganador. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(119) 
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67v Discurso 

panfletário 
__ Conclusão de O enganador. Nov./1947 Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. (120) 

68r Discurso 

panfletário 
Política e Religião Discorre sobre dois aspectos sociais, a política 

e a religião, e afirma que não são indiferentes.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(121) 
68v Discurso 

panfletário 
__ Continuação de Política e Religião. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(122) 
69r Discurso 

panfletário 
__ Continuação de Política e Religião. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(123) 
69v Discurso 

panfletário 
__ Continuação de Política e Religião. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(124) 
70r Discurso 

panfletário 
__ Continuação de Política e Religião. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(125) 
70v Discurso 

panfletário 
__ Continuação de Política e Religião. s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(126) 
71r Discurso 

panfletário 
__ Conclusão de Política e Religião. s.d. Texto com emendas. Escrito a lápis. (127) 

71v Discurso 

panfletário 
Sem título Um sacerdote amigo comenta o fracasso da 

LEC (Liga Eleitoral Católica). Eulálio esboça 
alguns motivos.  

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(128) 

72r Programa 

de governo 
Sem título Conclusão do texto sobre a LEC. Em seguida, 

inicia-se um texto, relatando o programa de 

governo do Partido de Representação Popular 

(PRP). 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

Eulálio Motta foi candidato a Deputado Estadual 

pelo Partido de Representação Popular. (129) 

72v Programa 

de governo 
__ Continuação do programa de governo do PRP, 

abordando as principais melhorias na Saúde. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(130) 
73r Programa 

de governo 
__ Continuação do programa de governo do PRP, 

abordando as principais melhorias na 

Educação. Cita o prefeito Dr. Antonio Argolo 

de Lima. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. No 

meio do texto, apresenta riscos autorais. (131) 

73v Programa 

de governo 
__ Continuação do programa de governo do PRP, 

citando algumas melhorias nas principais 

áreas sociais. 

s.d. Texto com emendas. Escrito a lápis. (132) 

74r Programa 

de governo 
__ Continuação do programa de governo do PRP, 

citando algumas melhorias nas principais 
áreas sociais. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis com 

correções a tinta preta. (133) 

74v Programa 

de governo 
__ Continuação do programa de governo do PRP, 

citando algumas melhorias nas principais 

áreas sociais. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis com 

correções a tinta preta. (134) 
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75r Programa 

de governo 
__ Continuação do programa de governo do PRP, 

citando algumas melhorias nas principais 

áreas sociais. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis com 

correções a tinta preta. (135) 

75v Programa 

de governo 
__ Continuação do programa de governo do PRP, 

citando algumas melhorias nas principais 

áreas sociais. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

(136) 

76r Programa 

de governo 
__ Conclusão do programa de governo do PRP. 

Termina com a expressão: “Pelo bem do 

Brasil! Ass. Arnaldo de Miranda Motta”. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis com 

correções a tinta preta. Arnaldo é irmão de Eulálio 

Motta e foi prefeito de Mundo Novo na década de 

70. (137) 
76v Programa 

de governo 
Sem título Retoma o ponto 20 e o 22 do programa de 

governo. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis e a 

tinta preta. (138) 
77r  Sem título Página em branco. s.d. Numeração da folha (139)  
77v  Sem título Página em branco. s.d. Sem numeração na folha. 
78r Receita de 

sabão 

Sabão de massa Lista de substâncias que compõe o sabão em 

massa e o modo de fazer. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

Sem numeração na folha. 
78v Receita de 

sabão 
Sem título Continuação do modo de fazer da receita. s.d. Texto com rasuras. Escrito a tinta preta. (140) 

79r Anotações 

do 

cotidiano 

Memorandum;  

Material 

1 Trem. Lampeão. Antonia. 

<2 Comunismo.> <3> /2\ Manteiga. 

Lorde4 ... Cachorro, estranhando o dono... 
5Sinal de chuva... 
6 Contratados – Lampeão. 

Em seguida, retoma a receita do sabão de 

massa. 

s.d. Texto com emendas e rasuras. Escrito a lápis, a 

tinta azul e preta. Parece ser uma lista de pré-

seleção dos causos que iriam compor o livro Bahia 

Humorística. (141) 

79v Anotações 

do 

cotidiano 

Despesas da fazenda em 

1938 

Lista de coisas a fazer na fazenda, porém não 

lança o custo. 

s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a tinta preta. 

(142) 

Contra 

capa 

(fundo r) 

Lista Trabalhos a fazer em 1938 Descrição das atividades a fazer na fazenda e 

os respectivos valores a pagar. 

1938 Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

Contra 
capa 

(fundo v) 

Lista Drogas a pedir Lista de substâncias medicamentosas a 
comprar e os respectivos valores. 

 

s.d. Texto com rasuras. Escrito a lápis. 

Capa 

(fundo r) 

Versículo 

bíblico 

Sem título O mau rico e Lázaro, Lucas, XVI, 1.  s.d. Texto sem emendas e rasuras. Escrito a lápis. 

Quadro 2 - Descrição do Caderno Bahia Humorística de Eulálio de Miranda Motta 
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3.2 BAHIA HUMORÍSTICA: CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A EDIÇÃO 

 

Para a edição dos 48 causos manuscritos que compõem Bahia Humorística, foram 

utilizados os critérios expostos a seguir, elaborados de acordo com as particularidades 

surgidas ao longo das transcrições: 

 

a) A estrutura da edição: 

 os textos foram ordenados de acordo com a sequência que aparecem no caderno, 

conforme Quadro 1; 

 apresenta-se na mesma página o fac-símile de cada folha (à esquerda) e a sua transcrição 

semidiplomática (à direita), seguida de notas explicativas ao pé da página; 

 abaixo do fac-símile indica-se o número da folha. 

 

b) Critérios da transcrição: 

 respeita-se fielmente o texto: grafia (letras e algarismos), linha, folha etc.;  

 numeram-se as linhas do texto de cinco em cinco, a partir da primeira, indicando a 

numeração na margem esquerda; 

 a grafia original dos textos é conservada na íntegra, mesmo nos casos em que fica claro o 

equívoco ou ato falho do autor; 

 é respeitada, dentro do possível, a disposição gráfica do texto na página; 

 desdobram-se as abreviaturas, apresentando-as em itálico; 

 observações adicionais do editor, por não serem numerosas, são expostas em notas de 

rodapé; 

 notas marginais do autor são transcritas em fonte menor; 

 manteve-se o uso de maiúsculas e a pontuação do texto; 

 em alguns momentos, optou-se por registrar em notas de rodapé as alterações autorais 

realizadas ao longo da escrita do texto (correções, rasuras e acréscimos, por exemplo) 

para não comprometer o entendimento do mesmo. Para tanto, utilizou-se de símbolos e 

sinais semelhantes aos utilizados pela crítica genética
12

, conforme as características do 

corpus trabalhado, a saber: 

                                                             
12 Tem-se por referência os modelos desenvolvidos por: Barreiros (2007), na dissertação Cantos tristes, no 

cemitério da ilusão: edição dos sonetos de Eulálio de Miranda Motta; Cambraia (2005), no livro Introdução à 

crítica textual; Duarte (1994), na Edição crítica dos Poemas de Ricardo Reis, e Mendes (1998), na Edição 

crítica numa perspectiva genética de As três Marias de Raquel de Queiroz.  
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<†> segmento ilegível; 

<  > segmento autógrafo riscado; 

/ */ leitura conjecturada; 

□ espaço deixado em branco pelo autor; 

[  ] acréscimo autoral; 

[↑ ] acréscimo na entrelinha superior; 

[↓ ] acréscimo na entrelinha inferior; 

[→ ] acréscimo na margem esquerda; 

[← ] acréscimo na margem direita; 

[↑↑ ] acréscimo na margem superior; 

[↓↓ ] acréscimo na margem inferior; 

[< >] acréscimo suprimido; 

<  > [↑ ] substituição por riscado e acrescentamento na entrelinha superior; 

<  > [↓ ] substituição por riscado e acrescentamento na entrelinha inferior; 

<  > [→ ] substituição por riscado e acrescentamento na margem direita; 

<  > /  \ substituição por sobreposição, na sequência <substituído> /substituto\; 

<†> /  \ substituição por sobreposição, na sequência <substituído> /substituto\; 

/ mudança de linha do manuscrito; 

[] emendas autorais em página diferente. 

 

3.3 A EDIÇÃO DE 48 CAUSOS SERTANEJOS 

 

Apresenta-se a seguir uma edição fac-similar e a transcrição de 48 causos que 

integram o caderno Bahia Humorística. Optou-se pelo fac-símile, pois a imagem revela a 

materialidade do manuscrito e as informações extralinguísticas que a transcrição não 

contempla.  
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Figura 10 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 2r) 

 Ha quem diga que no Brasil 

 não ha humorismo. Pois ha. Ha 

 e do <†> /bom\. Quem afirma o con- 

 trario <†> <rebela> /revela\ ignorancia com- 

5 pleta da existencia da Bahia. 

 A Bahia é humoristica, deli- 

 ciosamente humoristica. 

 <Bem> [↑Muita] razão tem Jorge Amado 

 quando diz: 

10 – Eu fico admirado de não ser 

 a Bahia visitadissima pelos tu 

 ristas. Eu todo ano passo lá 

 <oito> 8 dias e desopilo o figa- 

 do. ” 

15                      Liota Eulalio  
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Figura 11 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 2v) 

[Professor Francelino]
13

 

 Nestes oito milhões e quinhentos mil 

 quilometros quadrados de Brasil não 

 pode haver um mulato mais interessante 

 do que o professor Francelino de An- 

5 drade. 

 É um numero, o professor Francelino. 

 Um numero indispensavel a esta Bahia 

 gostosa. Eu não posso compreender 

 a Bahia sem o professor Francelino. 

10 Professor Francelino é tão indispen- 

 savel quanto os academicos /políticos*/ 

 <†> da Escola de Medicina e da Es- 

 cola de Direito. Sem este pessoal 

 a Bahia não teria graça, não mere- 

15 ceria o amor que lhe tenho. 

 Professor Francelino sabe, de cór, cen 

 tenas de regras de gramatica. E 

 por isto se proclama o maior fi- 

 lo[lo]go da lingua portuguesa. Gaba- 

20 se de ter levado Candido [↑de] Figuei- 

 redo à parêde. 

                                                             
13 Título atribuído pelo editor. 
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Figura 12 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 3r) 

 Gosta imensamente de ser elogiado. 

 Um dia destes, um aluno inteligen- 

 te, fazendo jús a uma nota alta, 

 /desenhou*/ no quadro negro de uma sala 

5 onde, com os colegas, aguardava a ho- 

 ra de aula do Professor Francelino, uma 

 balança, tendo, em uma das conchas, 

 a cabeça de Rui Barbosa; e na ou- 

 tra, a cabêça do Prof. Francelino. 

10 Quando o Prof. entrou na sala, sor 

 rio um sorriso superior, um sorri- 

 so cheio do goso de conciencia de va 

 lor, e disse, para os alunos: 

 – Em <S>/c\iencias\ juridas não posso 

15 competir com o mestre. [↑Nunca estudei Direito.] Em matéria 

 filologica, porem, contrabalança- 

 mos.  

                                  .·. 
 18-10-933 – Hoje <me levantei tarde> [↑amanheci ferrado no sono.] E- 

20 ram mais de oito horas. Sol no 

 meio do ceo. Uma gargalhada de 

 Adonias me acordou. 
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Figura 13 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 7r) 

        VIDA SERTANEJA 

 O impaludismo, a verminose, a sê- 

 ca, o governo, e outros males, não 

 deixam o sertanejo que trabalha to- 

5 mar pé na vida. Entre estes outros 

 males, está o sertanejo preguiçoso e va- 

 gabundo que vive de gatun[a]gem na 

 roça dos que trabalham. 

 É <†> /tudo\ isto que o sertanejo traba- 

10 lhador exprime quando canta: <(tra- 

 balhando nas roças):> 

      “Eu vou dá pra vádiá 

      “Que os vadio tomém come. 

      “Toda vida eu trabaei 

15      “E sempre morreno de fome.” 



74 

 
Figura 14 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 9r) 

         Vida Sertaneja                                                     1 

 Otomove 

 Vamincê pode crê qui não hai neste mundo 

 bicho pra corrê mais que otomove. Enquanto o dea 

5 bo coça um oio otomove travessa o mundo 

 dum lado pra outo. Um dia dêsse seu [↑C
el
] Zezim 

 bebeu uma chicra de café quente na Feira, bo- 

 tou o resto do café numa chiculatêra preta 

 de bôca de prata, e <outro> mo[n]tou no otomo 

10 ve e tocou pru Monte Alegue
14

; homem, an- 

 te do café isfriá tava o home no Mon 

 te Alegue! Bicho danado pra corrê! Sae 

 da Feira de Sant’Ana, naquele fim de 

 mundo, e quando a gente cuida qui 

15 não, óie êle no Monte Alegue! Pur 

 Jisúis que aquilo né mais corrê. Aqui- 

 lo já é é avoá! Da Feira de Sant’Ana 

 pru Monte Alegue o peste do bicho passa 

 [mais] ligeiro de [que um] góle d’agua na guela dum vi- 

20 vente. 

                                                             
14 Atualmente, corresponde ao município de Mairi-BA. 
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Figura 15 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 9v) 

 2        Vida Sertaneja 

 Maio. Café maduro. Apanhadeiras de 

 café. Balaios. O jegue com os caçuás carre- 

 gando café para o terreiro. Cantigas na roça. 

5 A quadrinha que eu achei bonita: 

      “Eu queria ser balaio 

      “Nas cuiêta de café, 

      “Pra vivê dipindurado 

      “Nas cadeira das muié.” 

10 
                                  ____ ¸ ____ 

 Novidade – Em me parece que novidade é [↑a cousa] mais relativa 

 deste mundo. Um fato, uma anedota, um assunto <,> que <,> 

 é <,> [<para Pedro,>] coisa velha, sabida demais, sem graça, para Pedro, 

 pode ser deliciosa novidade para Joaquim. Quantas 

15 vezes não acontece a gente ouvir de um camara- 

 da uma anedota que, <para quem assim a ouvi>, não 

 tem mais graça nenhuma, por ser conhecida 

 demais! <para quem> á gente! Entretanto a gente 

 ri, ri por fazer favor: <ri> por condecendencia 

20 a quem a conta. Que riso sem graça o riso 

 por favor! [↑Pois bem: Ultimamente dei pra bancar o contador de] novidades velhas... 

 Um dia desses ouvi uma senhora matuta con- 

 tando a uma comadre as ruindades de um 
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Figura 16 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 10r) 

                                                                                  3  

 genro.
(1)

 <Dizia> /Ela\ [↑contava isto dizendo] coisas horrives contra o genro (e 

 eu, ouvindo-a, pensava nas coisas horriveis que 

 dizem contra as sogras...) 

5 – Aquele cara de cavalo é o trem mais ru- 

 nhe que o <sol> /só\ de Deus <alumeia> [↑incobre]. Mal empre- 

 gado o bocado de <sol> /só\ qui alumeia aquela 

 desgraça, meu Deus me perdôe.  

 A comadre procurava consola-la, acenando- 

10 lhe esperanças: 

 – Pode sê que amiore, comade; pode sê que 

 desta veis êle tome juizo. Sofrimento é 

 bicho danado pra indiritá gente. E êle 

 sofreu muito no sú. 

15 – Quá, minha comade, tá se veno logo 

 que vamicê nan cunhece aquilo. Aqui- 

 lo é gente no mundo?! Cuncerta não! 

 Cuncerta nunca não! 

 E concluío: 

20 – Quem nace pra cachorro morre latino. 

 Achei muito interessante esta variante do 

 velho adagio: – “Pau que nace tôrto, tor- 

 to fica” <nunca se concerta”>. 



77 

 
Figura 17 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 10v) 

    4 

 E dias depois, achamando-me em Mun- 

 do Novo, contava-a eu [↑a] <algumas> /alguns\ amigos, como 

 novidade novinha em fôlha. E tive a surpre- 

5 sa de saber, pelos [↑meus] amigos, que a frase é velha, 

 muito conhecida... Fiquei aborrecido de ter 

 bancado o contador de novidade velha. 

 Mas estava marcado que, tempos depois, <eu> 

 <teria que cair no mesmo engano, o aborreci-> 

10 <mento teria> /a coisa\ se repetiria... 

 Com efeito. Chegou maio. Café maduro.  

 Apanhadeiras de café. Balaios. O jegue 

 com os caçuás carregando café para 

 o terreiro. Cantigas na roça. E, entre 

15 as cantigas, uma quadrinha que me 

 caío no ouvido com um saber especi- 

 al de novidade gostosa: 

      “Eu queria <ser> /sê\ balaio, <etc.> 

      “Nas cuiêta de café 

20      “Pra vivê dipundurado 

      “Nas cadêra das muié” 

 De volta da roça, entrei em casa, alegre, exibin- 

 do a joia. E, nova surpresa: – disseram-me 
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Figura 18 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 11r) 

 que a quadrinha é mais velha do que 

 a serra de Itiuba... E me recitaram duas [↑5] 

 variantes: 

            “Eu queria sê balaio 

5             “Balaio eu queria sê 

             “Pra viver depundurado 

             “Nas cadêra de ocê” 

 E a outra: 

             “Eu queria sê mandioca 

10             “Jacobina verdadêra, 

             “Pra vivê de mão em mão 

             “No cólo da sovadêra...” 

  

 Definitivamente novidade é a coisa mais re - 

 lativa deste mundo...
 
 

15 
                                       ______ ¸ ______

 

 [] (1) Quando a seca estava no auge, o sujeito abandonara a familia 

 e seguira sosinho para o sul. <Agora voltava.> Deixou a fami- 

 lia na miseria, nas costas da sogra. Agora voltava e tomava 

 a familia, indiferente aos gritos de protesto da velha.
15

 

20 
                                           ______ ¸ _______

 

 Uma que não sabia o sinonimo de marruá...  

 <O reprodutor> – O Sr. Cariciolo, fazendeiro no 

 municipio de Canabrava, deu algumas [↑vacas] de meia 

 a uma Snr. viuva, fazendeira no mesmo municipio.  

25 Quando acertaram o negocio, perguntou o Sr. C. a viuva: 

 se ela tinha reprodutor.? 

 E ela numa resposta de quem não estava compreendendo 

 bem a pergunta: –  

                                                             
15 Trecho sinalizado no início da folha 10 recto. 
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Figura 19 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 11v) 

                                   6 

  – Tenho. 

  – É bom? 

  – É meu irmão <Zezim> /Joãozim\.  

5 
                                           ______ ¸ _______

 

 Na colheita do café. No quintal de café, enquan- 

 to as mãos trabalham na catação da saborosa 

 rubiacea, as linguas das catadeiras [↑e catadores] trabalham 

 nos assuntos do momento: – 

10 – Dizem que a mulher do Tiburço tá morre 

 não morre. 

 – E tá?! 

 – Tá. Tá morre não morre. Tarveis [até] já tenha mor- 

 rido. 

15 Uma catadeira, mais destante, mostra-se mais 

 senhora do assunto, gritando de lá: 

 – Já morreu! Morreu <esta> /essa\ noite! De parto! 

 Já morreu 4 na Canabrava e uma no Tanquim! 

 [↑Parece um castigo!]  

20 Outra, mais longe: – Quem foi qui morreu, meni- 

na? 

 – A muié de Tiburço! Morreu de parto! Já morreu 4  

 na C. e 1 no Tanquim. Parece um castigo! 

 – Coitada! Deus te dê o ceo! 

25 – Foi se juntá com o finado primêro marido. 

 Dizem que quem casa mais de uma vêis, quando 
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Figura 20 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 12r) 

 morre se ajunta cum o qui casou primêro. 

  – É mesmo? Quando morre se ajunta cum o qui casou primêro. 7 

  – É nada! [↑Creio nisso não.] Me parece que se ajunta [é] cum o qui quis 

 mais bem. E o finado foi bem runhe pra ela. Dizem 

5 até qui quando chegava [em casa] inxarcado de umiduba, 

 dava pêsco nela, Deus te perdôe. 

 – Ô Chiquinha! Chiquiiiinha! 

 – Inhora, mãe! 

 – Cadê o balaio grande? 

10 – Ficou [lá] na bêra do pé de cajá! 

 – O Venancio botou o fio na escola do Pé do 

 Morro. 

 – Impusturia. <B>/Pabulage\ de póbe que qué se metê 

 a rico. 

15 – Não, seu José. Sabê lê bem qui serve. Vomicê 

 devia era mandá o Joaquim tambem pra mode 

 aprende iscrevê o nome. 

 – Gente, eu nunca aprendi a lê não mais tou 

 viveno. Não sê pra que deabo pobe qué lê! 

20 – Bem qui serve, seu José! Oi, seu <Tiburço> /Filipe\ ali 

 da Laguinha sabê a lê, é inleitou, e toda 

 vêis qui tem inleição êle ganha um [pá de] sapato 

 pra mode votá. Bem qui serve. 

  

25  – Ô, Maria! agora é qui tu vem chegano! 



81 

 
Figura 21 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 12v) 

                                    8 

  – Uns impate. 

  – Cadê tua mãe? 

  – Ficou im casa <cum> c’uns caroço de café no 

5 fôgo. Quando cabá qui vem.  

  

 Toma tento, Outonha! Cum os deabo de tanto 

 quebrá gaio! Tomara qui seu Totonho veja pra 

 tu vê os isbregue! 

 – Uns gaio pôde! 

10 – Pôde é a farta de <tempo> /tento\! 

 
(1) 

 E os caroços vermelhos vão caindo nos balaios... 

 <E, no> <†> /Ao\ fundo do quintal, [↑na roça do vizinho,] o duêto dos <mu> [↑cabô-] 

 <chachos> [↑clos] contentes com a vida: –  

15      “Eu queria sê balaio 

      “< Balaio eu queria sê,> [↑Nas cuiêta de café] 

      “Pra vivê depundurado 

      “Nas cadêra das <†> <muié>...” 

 <Um bando alegre de piriquitos passou fazendo uma algazarra doida...> 

20 <Vida sertaneja>... [↑Eu queria sê balaio] Balaio eu queria sê..., etc. 

 
                                           ______ ¸ _______

 

 
(1)

 Ispim, <I>/i\spim\, vae ispinhá o deabo que te carregue, 

 infeliz!  
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Figura 22 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 13r) 

[O vendedor malicioso]16
 

 Um matuto, de chapeo de couro, par de alfarges ao braço [↓9] 

 <–> <†> /Chega\ <†> [↑junto] dum saco de milho, apanha um punhado, o-  

 olha, quebra um carôço “no dente” e pergunta ao vende- 

 dor: – “A cuma tá dano? 

5 E o <outro,> /vendedor\ malicioso: – O mio, tou dano a 12 litro. 

 – Né pra barriga de pobre não. É pra papo de galinha 

 de rico...
                               ___ ¸ ___

 

 “Isto”. Não sei porque estes tabareos [implicaram] com <isto> /a\ palavra “isto”. 

10 Um dia, dia de feira, no Alto Bonito, notei esta ogerisa do ma- 

 tuto a esta palavra. Foi numa banca de raspadurinhas. 

 Chega um rapaz e pergunta ao dono das raspaduras: 

 – A cuma é isto?  

 E o dono, indignado e estupido: – “Isto” é bósta. E eu 

15 tou vendeno [é] rapadura! 

 Esperei uma resposta atrevida do comprador, e 

 daí um sururú, faca fora, o deabo. Mas não 

 se deu tal. O rapaz, muito calmo, se emenda: 

 – A cuma é a rapadura?  

20 – A rapadura é a dois toẽ<s>. 

 E o [rapaz,] com a mesma calma, com a mais natural 

 naturalidade deste [mundo] comprou duas, pagou e 

 saío.    CARACTER
   ____ ¸ ____

 

              Estamos em maio. Ha <seis> /5\ mezes que 

25 deu a ultima chuva bôa – em dezembro. 

                                                             
16 Título atribuído pelo editor. 
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Figura 23 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 13v) 

     10 

 De então para cá só tem aparecido chuvinhas, 

 isto mesmo com grandes intervalos. Não houve 

 [a] plantação de milho para o S. João. Feijão, etc., não se 

5 plantou por falta de chuva. De modo que as roças 

 estão uma tristesa. O pardo-escuro das folhas sê-  

 cas e dos garranxos, aqui <e> e acolá a copa de 

 uma laranjeira ou de u’a mangueira, resistindo 

 o sol. No mais, a tristesa da ausencia da 

10 verdura. 

 Foi por isto que <,> dona Hormina, (mulher de um 

 dos agregados de <p> /P\apae), chegando hoje aqui 

 em casa, e vendo, no quintal, uma pimentei- 

 ra [<muito>] carregada de folhas e de frutos, teve 

15 um espanto de admiração: 

 – Eta <,> [qui] pé de pimenta bonito no mundo!  

 Ai ai qui a gente podesse vê os trem da ro- 

 ça tudo cum <este> /esse\ carate!  

  

20 AZUL DE MET.
  _____ ¸ _____

 

 O Dr. Artur Curvelo, atualmente clínico em 

 S. Paulo, certa vez, em Mundo Novo, foi cha 

 mado <ás pressas> para ver um doente. 

 <Era caso de impaludismo>. O camarada ha-  

25 via dormido no França e isto bastava para 

 <†> istabelecer <o diagnostico>. 
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Figura 24 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 14r) 

                                                     11 

 o diagnostico: – impaludismo. Dr. Cur-  

 velo receitou umas caps[u]las de azul de me-  

 tileno. Isto já se passava á tardinha. 

5 A’ meia-noite, mais ou menos, quando o ilustre 

 clinico se achava, talvez, no melhor dos sonos, 

 é acordado por alguem que lhe bate á por- 

 ta, chamando-o com insistencia: 

 – Pum, pum, pum, pum pum... Sêo doutô! 

10 Sêo doutô! Pum, pum, pum, pum, pum, sêo doutô! 

 sêo doutô! 

 – Ja vae! 

 Sae o medico. Quem o chamava, certamente já o 

 sabe o leitor: – era o doente visitado á tar- 

15 de. 

 – [↑Sêo doutô!] Descurpe <lhe> incomodá Vossa Senhoria uma hora 

 dessa! <sêo doutô>! Mas é porque eu tou runhe <!> /,\ 

 sêo doutô! Tou bem runhe! Vomicê me sar- 

 vê! Eu [tenho] um bando de fio pequeno, vomicê me 

20 sarve! 

 – Mas o que é que ha? Tomou as capsula? 

 – Tomei, sêo doutô! Mais tou runhe! Cum 

 licença da palavra, não mijo mais mijo! 

 Só tou <o> mijano [o] fé, <purinho> [↑seu Doutô!] Vomicê me 
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Figura 25 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 14v) 

    12 

 acuda qui eu tou mijano o fé todo!  

 
                              _____ ¸ _____

 

 CHOVE, NÃO CHOVE – <“>Manoel “capado”, mora 

5 dor na “Lagôa do milho”, destante de Alto 

 Bonito meia legua, é um camarada que 

 conversa <,> pelos cutuvelos; e faz gosto a gen- 

 te o ouvir. Chamam-no “Manoel capa- 

 do” porque ele [é] comprador de capados, ( 

10 <(porcos) gordos,> negociante de toucinho. 

 <Ha> /Não\ <poucos dias> /ha\ [↑muito que o ouvi], no Alto Bonito, em [um] dia 

 de feira, conversando numa roda, [↑na v. de seu Joaquim] o as- 

 sunto era a falta de chuva que no 

 momento não se fala em outra cousa. 

15 – É fim de mundo. O [↑mundo] tá <a>cabano. Quem 

 dissé qui não tá não sabe o qui tá dize- 

 no. É fim de mundo. O tempo <já> bom 

 [já] se foi-se. Agora é só, só, só, e só só! 

 Inté cabá de cabá! Tá cum dez ano que 

20 não chove déreito! 

 – Tambem seu Mané omenta demais! <Pa> /A\ 

 mode que esqueceu de 33! O ano de 33 

 foi bom! <Muito> /Munto\ féjão, <muito> /munto\ mio, <munto> /foi\ 
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Figura 26 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 15r) 

 

 

 [↑de um] tudo!                                                    13 

  – É a gente falá im chuva, lá vem 

 esse povo cum 33! 33 foi bêstêra! 33 

 só foi bom porque tá no meio do runhe. 

5 29 <não> /nan\ prestou, 30 <não> /nan\ prestou, 31 <não> /nan\ prestou, 

 32 foi uma misera, 34 ta seno outa, tai 

 porque <qui> foi qui 33 fez figura! Mais  

 voceis pegue 33 e botem na bêra de 24 

 <veja> /pra vê\ se 33 nan foi besteira! Foi  

10 bestêra! 

 Tempo bom, tempo de chuva, era no tempo que 

 rio carregava cerca e subia nos tapicurú. 

 Im 14 tudo quanto foi baixa virou 

 riacho ou lagôa! Aquilo sim! Era água 

15 corrê pra toda banda! Mais hôje, cadê? 

 Hoje só se vê agua corrê im cara de 

 menino quando cae no manguá! 

 E virando-se para o dono da venda: 

 – Joaquim! traz [ai] uns copo e uma <“>garra-  

20 fa de “prejuizo”. Gente, vamo moiá a 

 guéla! Bebam esse deabo! Não tenham 

 pena qui isso é agua [qui] não cae do ceo! 
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Figura 27 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 15v) 

 

         14
                _¸_¸_¸_ ¸ _¸_¸_¸_

 

  – A cuma tá dano o assuca, Joaquim? 

  – Mi reis. 

  – <Qui deabo> <de> /Seu\ assuca<r> <tao> /tá\ sargado... Pese [↓mei quilo.] 

5 E voltaram a falar de chuva. 

 – Chove mais não. Chove não. Tem qui morrer 

 tudo. Eu já paguê ao veio Gracino pra fazé meu 

 caxão. Tá lá im casa. Quando [morrê] nan [dou] mais esse 

 trabaio. Só dou o trabaio de me <carregarem> /carregar\ se 

10 ainda hové quem carregue defunto... 

 – Ave Maria! 

 – Quem for <nas> /se\ fiá nas conversa de Ma- 

 né capado, [↑fica doido ou] se inforca. Nós vamo tê é 

 chuva muntu, se Deus quizé!  

15 – Mas Deus nan qué! 

 – Vocês vae vê. Essa noite relampo 

 trabaiou <pra> /pur\ <quelas banda> /ali assim\ inté quase 

 de manhã! 

 – Taí, gente! Taí! esse home isperano 

20 chuva do nacente! Quá, meu véio, pode 

 inborcá seu pote! Indêrna de peque- 

 na que eu vejo dizê: Inverno de ri- 

 ba, trovada de baixo e palavra de ho- 

 mê do orobó, é tudo uma coisa só! 
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Figura 28 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 16r) 

 

                                                             15 

 <Perguntei> /Perguntando\-lhe um dia porque não protestava 

 contra o apelido tão feio que lhe dão, e ê-  

 le [me] respondeu: 

5 – Quá o quê! Pru mim não! Todo mundo 

 sabe que meu negoço é capado, que é cum 

 tóecim que faço farinha pra meus 

 fio e [↑por isso] me chamam Mané Capado. Quem 

 tivé uma idea runhe pe[n]sano que eu 

10 sou disinterado, é só i lá im casa 

 que eu tiro o disingano mostrano a 

 fiarada; fio qui nem cabêlo de ca- 

 chôrro! Casê duas vêis. Cá fina- 

 da tive 10, e agora [cá] segunda já tou 

15 no 5 e o 6 já tá bulino na 

 barriga da mãe. 

 E concluio: – “Fio e nicissidade  

 é o pissuido de gente pobe. 

                x 
x
 x ¸

x
 x 

x
 x  

20 <JOÃO VAGE GRANDE.> SERTÃO TRISTE 

 Leonardo Mota escreveu “Sertão alegre”.  

 Se se desse ao trabalho de escrever o “ser- 

 tão triste”, e conhecesse João Vage Grande, 
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Figura 29 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 16v) 

 

           16 

 teria neste pobre deabo material para 

 uma pagina ou [↑1 capitulo] João V. G. é [um] <desgraçado>/infeliz\. <e bom> 

 Casado, a mulher abandonou-[o]; tambem os fi-  

5 lhos o abandonaram. Ficou sosinho, [↑no mundo,] “briqui 

 [↑doente de bernos e impaludismo,] [ta]no”... Tinha um irmão que possuia alguma 

 cousa; mas este, alem de morar muito lon- 

 ge – no S. José, distante daqui 10 leguas – , 

 era carregado de filhos. Morre <este> /esse\ único 

10 irmão. Não era casado no civil. Seu unico her- 

 deiro era, por lei, J. V. G. <E> /M\as este homem des- 

 graçado e bom, não quis um fiapo da he- 

 rança! – “Deus não havera de sê servido  

 de eu recebê essa herança. Minha cunha[da] é 

15 <nova> /muié\ e carregada de fio; eu sou home e 

 sou só; sou um caco, [↑é verdade,] mas vou me aguentano.” 

 Hoje vive inchado, amarelo, quase nú;  

 escreve aos sobrinhos pedindo um auxilio 

 e não obtem resposta. Ha poucos dias apare- 

20 ceu aqui pedindo esmola “pra comprá 

 uma mesinha.” Dias depois, [soubemos,] <que> /estava\ á mor- 

 te, em casa de um amigo. E quando a 

 gente julgava estar o J. V. G. no outro 
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Figura 30 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 17r) 

 

 

                                                                      17 

 mundo, eil-o [que] surge, andando devagari-  

 nho, enxada ao hombro, a caminho da 

 roça. É ter uma pequena melhora, volta á 

5 roça, ao cabo da enxaida, cavar a terra, tra- 

 balhar! 

 Quando se lhe diz que seus filhos são ruins, 

 que deviam ampara-lo, êle os defende: – 

 – Coitados! êles <são> /é\ fraco<s>, vivem sem podê  

10 cum êles mesmo qui dirá comigo! 

 Pobre João Vage Grande, desgraçado e bom! 

 Nunca o vejo que não pense no autor do 

 “Jeca Tatú”. Lastimo não poder fazel-o co- 

 nhecido de Monteiro Lobato. 

15 
                              _____ ¸ _______

 

 QUEM CASOU... 

 Quando Conceição, (filha de “seu <Liberto”> [↑Gaudencio], <das “3 can> [↑do] 

 <celas”> [↑Candeal”], se casou, fez a viagem da casa [↑do pae] pa- 

 ra o Alto Bonito, onde se realisou o “rece- 

20 bo a vós”, num cavalo alazão de proprieda- 

 de do velho. Esta circunstancia não a esque- 

 cia o velho <“Liberto”> /Gaudencio\, quando <,> <em negocio com> 

 <Papae, a quem queria o alazão>, citava as vir 

 tudes do cavalo: – É bonito, esquipadou, maeio 
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Figura 31 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 17v) 

 

 e manso, muito manso.            18 

 E para testemunhar a mansidão, acrecenta-  

 va: 

 – Foi êle quem casou Conceição.  

5 
                              _____ ¸ _______

 

 MUNDONOVENSES... 

 vendo-se <um grupo de> /2 ou mais\ mundonovenses (da cida- 

 de), <reunidos> [↑reunidos], não se precisa ouvi-los para sa- 

 ber de que estão falando. Já se sabe: ou é <so-> 

10 <bre a> politica local, ou vida alheia, ou boi, ou 

 cavalo. É muito dificil, num grupo de mun- 

 donovenses, a conversa girar em torno de 

 algum assunto que seja nenhum destes qua- 

 tro citados. O meu amigo Dr. Acurcio Perei- 

15 ra diz uma verdade quando afirma 

 <“> que “rapaz de Mundo Novo não abre 

 a boca que não saia capim.” 

 Quando, porem, por um acaso, o assunto 

 da conversa é, <outro> por exemplo, anedotas, 

20 ditos chistosos, etc. <são> /é\ infalivel a cita- 

 cão de dois nomes: Pedro Chapeo Grande 

 e Manoel Inacio. 

 Seu Pedro é [um] repentista, muitas vezes sar- 

 castico. E [o] outro... vejamos alguma cousa 
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Figura 32 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 18r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Título atribuído pelo editor. 

 de <ambos> /um\: e de outro:                 19 

 Um dia, demanhã, cerca de oito horas es-  

 tava [eu] na farmacia Ypiranga, conversando 

 numa roda. Desta roda fazia [↑parte] o musico 

5 Armindo Oliveira, que estava cum um “cam- 

 bões” de milho verde no braço. Neste  

 interim chega seu Pedro, que dá com  

 os olhos em Armindo e diz imediatamen- 

 te: 

10 – Ô, <Arlindo> /Armindo\! você parece que vae vi- 

 ajá hoje cedo! 

 – Porque, seu Pedro? 

 – Comendo milho a esta hora!  

 
                _____ ¸ _____ 

[Papel queimado]
17

 

15 Noite de lua. Sentados em cadeiras 

 no passeio de uma casa de familia, 

 Moças [↑e rapazes] conversavam: – Quem é a na- 

 morada de Fulano, o namoroso es- 

 candaloso de Sicrano, noivados, etc. 

20 Aproxima-se seu Pedro... 

 Uma das moças do grupo, irrefletida 

 mente diz, em voz alta: – Vamos mudar 
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Figura 33 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 18v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Título atribuído pelo editor. 

                         20 

 de assunto que evem chegando 

 um papel queimado... 

 Teve [↑de ouvir] a resposta imediata:  

5 – Sou papel queimado e tenho prazer 

 disto. Porque papel queimado tem 

 a vantagem de não servir para lim- 

 par os quartos de ninguem... 

 
                 _____ ¸ ____

 [Casamento socialista]
18

 

10 Num loja, rodeado de um grupo de de- 

 socupados, entre os quaes estava eu, 

 um “socialista” canta<va> hosanas ao So- 

 cialismo. Fala do casamento: – que a 

 moça, desde que se simpatise de um 

15 rapaz, deve se unir a êle, sem a “hi- 

 pocrisia <”> do ato religioso ou civil.” 

 Aí seu Pedro, toma a palavra, indi- 

 gnado: 

 – Isto é até um desafôro, você estar 

20 aqui a pregar esta porcaria diante  

 de homens que têm filhas!  

 E, apontando para o barracão, sob 

 cujo teto havia muitos animaes a-  
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Figura 34 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 19r) 

 

 marrados, concluio:         21 

  – Está ali: – pegue-se aquela <mula> /burra\ 

 entregue-se a aquele cavalo, e aí 

 está um casamento socialista! 

5 Só quem tiver parentes iguaes a a- 

 quela que está ali amarrada, é 

 que poderá apoiar esta patífaria...  

      E foi saindo...  

 
                              _____ ¸ _________

 

10 Do C
el
 

 A cidade de Mundo Novo, de vez em 

 quando é posa da gripe, do tifo, e 

 se tem se dado caso até de febre a- 

 marela, graça á sua imundicie. 

15 Certa vez a gripe estava se alastrando. 

 Defronte da casa do C
el
, uma fa- 

 milia quase toda esta acamada, 

 com febre. D. Maria, dona [da] casa, que 

 era a unica que se achava em pé, 

20 fechara todas as portas, temendo um  

 golpe de vento sobre os doentes. 
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Figura 35 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 19v) 

 

                                                             
19 Título atribuído pelo editor. 
20

 O texto tem continuidade na página 36 (numeração em vermelho feita pelo 

autor), que corresponde a f. 26v.  

                         22 

 O C
el
, saindo á janela, e vendo 

 aquela “fechação”, berrou de lá: 

 – Dona Maria! Oh Dona Maria! 

5 Dona Maria atende e êle aconselha: 

 – Abra os quarto pru á intrá, Do- 

 na Maria! Isto assim fechado fáiz 

 má! Abra os quarto!  

 
                     _____ ¸ _____

 [O matadouro]
19

 

10 Dr. Raul Vitoria, prefeito de Mundo Novo, 

 construiu um matouro de cimento, em 

 substituição a um velho curral de  

 três varões, que bancava, até então, 

 o matadouro. 

15 Durante a construção, o matadouro 

 era muito visitado. 

 De uma feita fiz parte de um grupo 

 Que [o] visitou. <Alem de mim> Eram com- 

 ponentes do grupo, alem de mim, o <p>/P\re- 

20 feito, o C
el
 e um estudante. 

 Olhavamos o trabalho. Um aplaude, 

 outro opina, todos fala[va]mos sobre o 

 “melhoramento.” (ver adeante )pag. 36.)
20
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Figura 36 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 20r) 

 

                            COMUNISMO                                 23 

 [<Dormindo>] O C
el
 <†> /Jeronimo\ Garrido estava na fazenda. 

 D. Ismelia estava em casa [↑(na cidade)] com uma cara de 

 dia aziago. A filha, Mariinha, estava cho-  

5 rando. Foi com esse aspecto de aborrecimento, 

 de acontecimento desagradavel, que o Ermi- 

 ro encontrou, [↑naquele domingo,] a casa <que> do C
el
 Garrido... 

 Intimo da casa, Ermiro <procuram> /procurou\ bo- 

 tar “aquilo” em pratos limpos: 

10 – D. Ismelia, que é que Mariinha tem 

 que está chorando? 

 – Não sê não! Prégunte a ela! 

 <–> /E\ Ermiro, pilherico, procurando <†> /desfa\  

 [↑zer] a carranca do ambiente: 

15 – Quem foi que morreu, Mariinha? 

 Terá sido o “Mimi”? 

 E ela, debruçada sobre a mesa, com a 

 cabeça escondida nos braços, <chorando,> 

 <†> falando com reticencias de suluço:  

20 – Demonio de um logar triste <,> ... sem des- 

 tração nenhuma <,> ... a gente passa a se- 

 mana toda metida em casa <,> ... traba- 

 lhando <,> ... e quando acaba qui chega 

 dia domingo ainda mamãe não dei-  
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Figura 37 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 20v) 

 

         24 

 xa a gente sair [...] pra se distrair 

 <passeando> com as outras [...] <!> Uma vida 

 assim [...] antes a gente morresse <!>... 

5 – Ora, D. Ismelia! deixe a menina pas 

 sear! Garanto que a senhora quando 

 era moça gostava de se distrair tam- 

 bem! <Deixa> /Deixe\ a menina! Que mal faz 

 um passeio a quem passa a semana 

10 toda sem sair? Só faz <a> é bem! 

 – Não sae não! Eu qui não zele por 

 ela e destá qui <os outros> /você\ vae zelá! 

 Ouço dizê qui vem aí um tá de 

 cumunismo que não respeita muiê 

15 casada, nem moça, nem nada! Em- 

 quanto o deabo desse sujeito não  

 passá ela não sae!  

 MANTEIGA      .·. 

 O Manoelzinho, filho do C
el
 Garrido e 

20 de D. Ismelia, irmão, portanto, de Marii-  

 nha, gosta de manteiga mais do que 

 é preciso. <O C
el
 muito economico, não>  

 <gosta nada deste gôsto do filho...> 
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Figura 38 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 21r) 

 

                                                              25 

 <E> põe-lhe o controle no gôsto, regrando-lhe 

 a manteiga. O Manoelzinho não tem o direito 

 de dispor do manteigueiro á sua vontade. 

5 
(1)

 Acontece que um dia o C
el
 <†> /oferece\ um <me-> /al\ 

 <dico> /moço\ a um medico amigo. O Manoelzinho 

 aproveita-se <do> /da\ <presente> /presença\ do medico para [se] desfor 

 rar-<se> de tantos dias de manteiga regrada... 

 Passa o almoço. Vem o café das três horas 

10 da tarde, com biscoito, pão, <†> /e\ manteiga! 

 Foi aí! Manoelzinho levava a <faça> /faca\ com 

 vontade no mantegueiro e em seguida ao 

 biscoito que a transportava ao papo! O  

 C
el
 passava-lhe olhares significativos, 

15 terrivelmente significativos! E Manoelzi- 

 nho nem como coisa! Continuava  

 calmamente levando a faca ao man- 

 tegueiro, em seguida ao biscoito e o biscoi 

 to á barriga. Fazia que não via os olha  

20 res do velho! E a faca vinha cheia 

 de manteiga. Já não era biscoito com  

 manteiga. Era manteiga com biscoito...  

 
(1) 

No dia que consegue avança qualquer cousa, desputando 

 maior quantidade de manteiga, o C
el
 estrila! 
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Figura 39 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 21v) 

 

                                       26 

 O dr. conversava, <com> D. Ismelia, [<†>] que o ou-  

 via com muito interesse, [↑<e> tambem <†>] falava <de † genro...> 

 <va> na sua linguagem de matuta endinheirada... 

5 – <Ah se minha filha casasse cum um doutô> 

 Mariinha era toda contentamento. Dir-se-ia que 

 esperava ser pedida pelo doutôr. Tambem D. Isme- 

 lia parecia acariciar <esse> /essa\ <desejo> ilusão... 

 O C
el
 Garrido conversava pouco, limitan- 

10 do-se a “pois não!” “É isto mesmo.” “Per- 

 feitamente.;” “Tem razão.” Mas, sempre se esfor-  

 çando por fazer cara alegre. 

 Manoelzinho é que não falava. Levava  

 a faca á manteiga, em seguida ao bis- 

15 coito e o biscoito á pança... 

 O C
el
 estava pra perder a consideração á 

 presença do doutor, e estourar. E, de fato, 

 acabou estourando. Num dos momentos 

 em que o Manoelzinho, muito calmamen- 

20 te levava a faca ao mantegueiro, o C
el
 

 não resiste o impeto e salta <no> no pul- 

 so [do filho] <forçando-o a soltar a faca>, dizendo: 

 – Larga aí, não sei que diga! Larga!  

 Isto é manteiga, não é merda não!  
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Figura 40 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 22r) 

 

 
                              _____ ¸ _____

 

 LAMPEÃO.                                27 

 Antonia preta é uma agregada de D. Elvi-  

 ra, proprietaria da fazenda Riacho do Ouro, 

5 que se limita com o Morro Alto. Antonia, coi 

 tada, é uma creatura simples, que faz pa- 

 nelas de barro e não conhece o trem. Ape- 

 zar de morar a poucas leguas da estra- 

 da de ferro, nunca Antonia preta vio um 

10 trem. 
(1)

 Daí a sua expressão de um dia 

 desses. 

 Conversava, com D. Elvira, sobre Lampeão. 

 – [Eu] Não sê, D. Elvira, cuma Lampeão não <toma> [↑amonta] 

 um trem pra saí pur o mundo fazeno 

15 bramura! <no trem>! 

 D. Elvira [ri] da engenuidade da preta e 

 diz: – “Ele é doido, Antonha?! 

 – É mermo! Ele fica cum mêdo do 

 dono do trem bota o trem pra donde 

20 quizé e saí num cumerço.  

 
                              _______ ¸ _______

 

 
(1)

 Nunca sae da sua roça ou do seu barreiro. Plantando alguma 

 cousa o fazendo alguma panela pra vender. 
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Figura 41 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 22v) 

 

                                                             
21

 O autor isola com traçados na vertical e na horizontal a palavra “Inferno”, 

destacando-a como se fosse o título do texto. 

    28        Nestes ultimos [dias] tem cahido 

 Inferno
21

  umas chuvinhas finas, que 

 não dão “<faz> /para\ fazer agua” mas dão 

 para fazer lama. Nestas ocasiões a ci- 

5 dade de Mundo Novo [fica] simplesmente <in> /hor-\ 

 <transitavel> /rivel\! Esta minha terrinha <é> 

 < a cidade mais imunda que se pode> [↑não é somente a cidade mais feia do Brasil. É, tambem, a] 

 <imaginar!> [↑cidade mais suja do Brasil.] O deposito do lixo é a 

 linha central das ruas. Os donos das 

10 casas, de um lado e de outro de ca- 

 da rua, varrem seus respectivos terrei- 

 ros, empurrando o lixo para o cen- 

 tro. De mês em mês, de dois em dois 

 mezes, quando ha “verba”, a prefei- 

15 tura manda passar a vassoura 

 na cidade... [(1)] Isto é assim hoje e nun 

 ca foi de outro modo... 

 Ora, imagine-se o que não é Mundo 

 Novo quando chêgam as chuvas de  

20 junho! Tem havido ocasiões de 

 animal atolar-se no meio da 

 rua. De dia o movimento pedestre 

 se faz pelas calçadas que se cobrem 
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Figura 42 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 23r) 

 

 de lama. E <há> /á\ noite ninguem sae 

 de casa enquanto dura o inverno. [↑29] 

 Otimo para as <mulheres> /esposas\ ciumentas. 

 Os maridos se tornam caseiros... 

5 Pois bem, com as pouquinhas chuvas que 

 tem aparecido nestes ultimos dias, as 

 ruas estão daquele geito... Daí a ex- 

 pressão [formidavel] de um tabareo que passou, 

 ha pouco, de calças arregaçadas, pés na 

10 lama, tangendo um animal com ca 

 çuas de carne: – 

 – Êrre, cus deabo! qui o seo inferno 

 fôsse chiquêro, quando os des- 

 ta terra chegasse lá pensava qui 

15 nan tinha morrido... Tava im 

 casa... 

 
           _______ ¸ ___________

 

 
(1)

 O cano de esgoto é o corrego [↑(rio Capivary)] que atravessa 

 a cidade em diversos pontos, passando pelos 

20 fundos das casas, onde [faz] a coleta... Uma 

 [↑inteligente] senhorinha, em Cachoeira, me dizia, certa vez, 

 que cada cidade tem um cheiro caracteristico. 

 E citava exemplos: Cachoeira tem um cheiro de 

 peixe; Santo Amaro cheira a cachaça, S. Felix  
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Figura 43 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 23v) 

 

                                                             
22 A palavra “Suicidio” foi circulada pelo autor. 

               30  

 cheira a fumo... [↑S. Salvador cheira a flôr...] Aquela curiosa senhorita 

 não conheceu Mundo Novo. Se conhecesse ha-  

 veria de dizer que Mundo Novo cheira, ou 

5 <latrina> melhor, féde a latrina... <Na> 

 <alma de muitos mundonovenses,>  

 
                          _______ ¸ _________

 

 19 - 5 - 934 – Suicidio
22

 Um grupo de tabareos 

 [↑falava] sobre as dificuldades da vida. Vae um 

10 deles e diz: – “A coisa tá ficano cada vêis  

 mais pió. Eu já disse lá im casa: no 

 dia que eu me adaná compro um qui- 

 lo de calaborêto, como todo, adespois 

 ingulo um muringo dagua p[u]m riba 

15 e fico isperano o papôco.  

 
                          ____ ¸ _____

 

 <Mercando fumo> [↑MERCADO]: Dia de sabado em 

 Mundo Novo. Dia de feira. Debaixo  

 do barracão, o brohaha – confusão. E os  

20 tabareos mercando: 

 – A farinha é bôa, rapaz! Bote um 

 punhado na bôca, mastigue e oie 

 pra mim! 
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Figura 44 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 24r) 

 

                                                             
23 A expressão “GENTE POBRE” foi circulada pelo autor. 

 – A cuma tá dano o féjão?     31 

 – Chega negrada! Tá cabano!  

 – Oia o fumo! Quem gosta do qui 

 é [bom] incoste pra bêra dêle! É fumo de 

5 verdade! Nunca foi batisado mas nan 

 é pagão!  

 
                  _¸_¸_¸_ ¸ _¸_¸_¸_

 GENTE POBRE.
23

 

 – Por quanto dá o caneco? 

 – Mil e dois tões. 

10 – Home o copo é bom, bem furnido, mas 

 porem nan tá prestano porque só te- 

 nho nove tostõe. Dá pur os nove? 

 – Não se pode. É o preço.  

 Nan posso levá. Gente pode é um t[r]aste 

15 qui só pode comprá o que é runhe. 

 Se eu conhecesse o sujeito qui inventou 

 gente pobe dáva mais pancada 

 nele de que na cara de meu pan- 

 dêro... 

20 – Tu é doido, peste? Quem inventou gente [pobe] foi Deus; 

 – Qui Deus, seu burro! Deus nunca inventa o qui nan 

 presta! [Gente] Pobe é obra do Sujo! 
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Figura 45 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 24v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        32 

 COMO É O PARTIDARIS-  

 MO NO SESTÃO... 

 Mundo Novo – <Junho, 934> Maio, 934... 

5 ... A fiscalização municipal matou 

 uma porca e jogou-a no posto de A... 

 Este, oposicionista de rampa e tampa, vio 

 naquilo uma pirraça da situação e, em 

 represalia, apanhou a finada e colocou- 

10 a sobre a ponte, no meio da rua. Sabedor  

 disto o prefeito manda intima-lo a 

 retirar a sem/sorte do meio da rua. 

 A... manda dizer ao prefeito que des- 

 conhece homem que o obrigue a apa- 

15 nhar a coitada. Com isto o prefeito 

 se azureta e manda a policia á ca- 

 ta do malereado... Nesta altura das 

 cousas, um tercius <surge em cena> que 

 não é politico, é integralista, surge 

20 em cena e paga [200 r
s
] a um rapaz para 

 apanhar a desditosa e enterra-la. 

 Encerrou-se, assim, o insidente... Foi o 
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Figura 46 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 25r) 

 

 ultimo ato... Caío o pano...     33 

 LAMA
        ____ ¸ ____

 

 O inverno tem continuado... em conse- 

 quencia as ruas de M. Novo vão ficando 

5 intransitaveis. Hoje, uma velha, com 

 um balaio á cabeça fazendo mala- 

 barismo do deabo para se equili- 

 brar na travessia de um trecho de 

 rua, resmungava: 

10 – Deabo<s> duns home qui ganham tanto 

 dinheiro do governo, e nem pra man- 

 <dare> /dá\ carçá estas rua<s> de peda!  

 
                          ____ ¸ _____

 

              CASTRO ALVES 

15 Tenho [o habito] de, quando fazendo qualquer 

 trabalho manual, pôr-me a assovi- 

 ar ou cantar, [↑ou resitar] em voz alta. Um dia sinha 

 Zabé, mulher de João Grilo, estava aqui 

 em casa, quando comecei a recitar: <uns> 

20 <versos>, “Senhor Deus dos desgraçado... 

 ... Ao ouvir este verso sinha Zabé fi- 

 cou assombradazinha, dizendo: –  
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Figura 47 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 25v) 

 

                                                             
24 <domingo> /sabado\. 

 – [↑34] Misericorda! Misericorda! Três vêis 

 misericorda! 

 E saío se benzendo...  

 
                          ____ ¸ _____ 

 

5 TIRADENTES – <Seu> /Dia\ <José>, de <do> /sa-\ 

 <mingo> /bado\
24

. Seu José, marchante da roça, 

 que “sabe a lê”, chegou aqui á procura 

 de Papae, com quem tinha negocíos a 

 tratar. [Papae] Não estava mas não demora- 

10 ria a chegar. Que esperasse um pou- 

 quinho. Ficou esperando. < – > 

 Havia-me chegado correspondência 

 da cidade: carta, jornaes, etc. Entre os 

 jornaes vinha um pequeno periodico de 

15 propaganda de remedio, do Rio de 

 Janeiro. [↑Este periodico] Tinha, na capa, um gran- 

 de “cliché” de Tiradentes, com a des- 

 crição dos suplicios, da execução do 

 mortire. 

20 O cliché despertou a atenção de seu 

 José... Tomou então do periodico e 
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Figura 48 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 26r) 

 

 – começou a ler para si, enquanto [↑35] 

 – eu foliava numeros do “Diario de  

 – Noticias” da Bahia. 

 Estava eu [no] melhor do gosto, lendo um 

5 artigo de Altamirando Requião –  

 Justo reparo, – em que o jornalista 

 punha a nú a falta de vergonha 

 de um politico, quando fui <†> /in-\ 

 terrompido por seu José que <me> dizia 

10 – Mais isto é <o> [↑um] fim de mundo! 

 É! É um fim de mundo! 

 Sinha Zabé, que estava de parte, se 

 interessa, curiosa, pela coisa que es- 

 candilasava a seu José, e lhe 

15 Pergunta: <juntamente comigo:> 

 – O qui é seu José? 

 – É um fim de mundo! <Agora matá> 

 <gente é bestêra.> Mataram um 

 home inforcado im Mina Gerá! 

20 Taqui nesta foia! Oie o retrato! É 

 fim de mundo! 

 E sinha Zabé olhando o <retrato> [↑“cliché”], com- 

 padecida: – coitado! Va vê qui era inte 

 uma bôa pessôa...  
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Figura 49 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 26v) 

 

                                                             
25

 O texto teve início na folha 19v e foi concluído na folha 26v. 

               36   CONTINUAÇÃO da pag. 22 

 <Diz> /Fala\ o estudante, dirigindo-se 

 ao <p>/P\refeito: 

 – Mas vae [ser] um trabalhão, Doutor, en- 

5 trar boi neste curral com aspecto 

 de casa. 
(1)

 

 <Diz então o C
el
:> [↑E antes que o Dr. falasse o C

el
 toma a pala] vra: 

 – Quá o quê! Só dá trabaio 

 no comêço, depois acustuma... 
25

  

10 
                          ____ ¸ _____ 

 

 CONVERSANDO COM SINHA CONSTANÇA 

 – Dizem qui no Mucambo tá apareceno 

 um trem. 

 – Um trem?! 

15 – Inhôrsim. 

 – Então Mucambo está bem <†> melho- 

 rado! Quando eu tiver de decer vou 

 tomar o trem no Mucambo... 

 – Vamicê já pega cas caçuada de  

20 Vamicê! Vamicê bem qui tá sabeno 

 qui né trem de vapô de decê pra 

 baixo. 
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Figura 50 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 27r) 

 

 – Então <cumo> como é o trem de Mu-    37 

 – cambo? 

 – É um bicho qui tá apariceno denoi- 

 te e fazeno istripulia. Dizem que apare- 

5 ce adispois das dez e só desaparece adispois 

 qui o galo canta. 

 – E que deabo de bicho é este que nem 

 tem mêdo de canto de galo? 

 – Né mêdo não. É porque disincanta quan- 

10 do o galo canta. 

 – E esse bicho é encantado?! 

 – Havera de nan sê! se tão dizeno qui 

 é labishome! 

 – É? 

15 – Meu Deus me perdõe qui eu nan sê 

 o qui tou dizeno. Mas a bôca do povo 

 tá falano qui é “Januaro pé de 

 pão” qui tá virano labishome. 

 – Coitado do velho Januario! 

20 – Dizem qui tem noite qui vira bar- 

 rica e tem noite que vira jegue.  

 
                          ______ ¸ ____________ 
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Figura 51 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 27v) 

 

        38   C
EL

 SALÚ 

 – O C
el
 Salustiano Ribeiro, o conhecido C

el
 Sa- 

 lú, é um dos homens [mais] trabalhadores do mu- 

 nicipio de Mundo Novo. Faça sol ou caia 

5 chuva, c
el
 Salú está pegado no grosso. Ora  

 no cavador, cavando [o] chão para ficar to- 

 pes, na construção de cercas; ora na foice, 

 fazendo “aceiros”; ora <no> agarrado ao <capo> /cabo\ 

 da mutamba, na faína das campinas, o C
el
 

10 Salú não para. Suas mãos calosas lebram 

 <a> “sola” de pés de negros sambistas. Ho- 

 mem trabalhador! E economico. Muito eco- 

 nomico. <Trabalhar> /Trabalha\ tanto, é por economia. <Pou> /Para\ 

 <par> /poupar\ o seu cobre que, [aliaz,] não é [muito] pouco: calcu- 

15 lam em três mil contos <á> /a\ sua fortuna. De  

 vez em quando vae á Bahia, depositar dinhei- 

 ro no banco. 

 Na sua primeira viagem á Capital, foi 

 acompanhado do Dr. Zeca. Contam que 

20 na estação do França, no momento do 

 Dr. Zeca comprar a passagem, pergun 
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Figura 52 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 28r) 

 

 tou-lhe:                                                39 

 – O C
el
 quer compre 1ª classe, ou prefere 2aª? 

 – Pergunta, então, o C
el
: – Quale é a qui chê- 

 ga [mais] prémêro? 

5 – Chegam ambas ao mesmo tempo, C
el
. Eu per- 

 gunto se o Sr. prefere a 2ª porque a 1ª 

 é <muito> mais cara. 

 – A prímêra é mais cara?! 

 – Sim senhor. 

10 – Venha a <1ª> /segunda\. 

 – Mas a 1ª mais decente, C
el
! Mais de a- 

 cordo com a posição de C
el
! 

 – Venha a segunda. 

 E lá se foram, o Dr. na 1ª e o C
el
 na 2ª...  

15 
                             ______ ¸ ________ 

 

 UM VALENTE MEDROSO 

 O velho Nunes, meu parente, atualmente 

 <residente> /morador\ em Djalma Dutra é homem que 

 já pegou em pau de fôgo, com os “meni- 

20 nos” do C
el
 Antonio da Benta, no Morro 

 do Chapeo, e ainda hoje, havendo oportu- 

 nidade, o velho Nunes pega bonito no 

 pau de fôgo. Mas, tratando-se de coisa 
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Figura 53 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 28v) 

 

 40       que cheire a misterio, a sobrenatural, 

 o velho Nunes “é uma galinha”: Nada de re- 

 lações com o pessoal do outro mundo. Isto  

 não. Dá uma tremedeira nas pernas, e a- 

5 cabou-se o homem... Ante-ontem, conversando 

 em uma roda <,> de amigos, em casa do C
el
 Isaias 

 Lopes, <dizia> êle; no momento em que a conver- 

 sa girava sobre espiritismo, visagens, coisas do 

 alem tumulo, etc. <dizia> /êlê\ dizia: 

10 – Vocês fiquem certos de uma coisa: 

 – Eu quero me encontrar com Lampeão 

 e não quero ver meu pae.  

 
                             ______ ¸ ________ 

 

 UMA FAMILIA DOENTE. 

15 Em questão de saúde não se pode gabar a fa- 

 milia de seu Tito, pois as doenças não lhe 

 tem deixado ter socêgo. O velho, reumatico, é 

 aleijado de uma perna. Anda capengando. A  

 velha, tambem reumatica, já passou meses 

20 de cama, paralitica, e vive cheia axaques. 

 Uma filha moça ficou cega. Outra fi- 

 lha, uma morena belissima, [↑1 ano depois de de casada] ficou 
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Figura 54 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 29r) 

 

 <aleijada> [↑paralitica] das pernas. O filho       41 

 mais velho casou-se, [e] um ano depois 

 ficou <ficou> viuvo – a mulher morreu 

 de parto, deixando um guri que recebeu 

5 o nome do avô paterno. <O> <filho> /“José\, [o] caçula”, 

 [↑segundo me] disse <me> o velho, “não qué dá pra nada.” 

 É por tudo isto <,> que, [↓passando eu] ha poucos dias, 

 pela casa do velho Tito, 

 e perguntando á velha como iam todos, 

10 ela me respondeu que está “tudo cheio 

 de não presta.”  

 
                             ______ ¸ ________ 

 

 O QUE É O PARTIDARISMO NO SERTÃO... 

 O C
el
 A..., está de cama, ha quase um ano. 

15 Piorando, dia a dia, ficando cada vez mais 

 fraco. Afim de lhe poupar o esforço de estar 

 chamando as pessôas que lhe servem [de] enfermei- 

 ras, <adoutou> entregou-[lhe] a familia uma campa pa 

 ra tocar toda vez qui <precisase> /precise\ de alguem. 

20 Pois bem: esta piedosa lembrança da família 

 do doente deu margem a gostosas gargalhadas 

 dos adversarios politicos. Estes andaram 
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Figura 55 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 29v) 

 

    42   pela cidade toda, a dizer, em 

 cochichos e risatas, que “botaram chucalho 

 no velho.”  

 
                             ______ ¸ ________ 

 

5 O EXEMPLO DE ADÃO. Antonio de Chica era um 

 agregado da fazenda Ipoeirinha, propriedade de 

 dindinho João Mota. Chica era o nome de sua 

 mulher, que era, por sua vez, conhecida pelo nome 

 de Chica de Antonio ou Chica da “Vaca Parida” ou, 

10 ainda, Chica de Antonio da “Vaca Parida.” (Va- 

 ca-parida era o antigo nome da fazenda Ipoei- 

 rinha.) 

 Antonio de Chica era um pobre deabo trabalha- 

 dor e bom. Calado, prestativo, paciente e man- 

15 so como um jegue de botar agua. Apesar dis- 

 to, teve, certa vez, uma rusga com a mulher, rus- 

 ga que acabou em separação. 

 Foi então que Antonio de Chica foi viver em 

 Canabrava. Abandonou a mulher. Mas o 

20 nome dela acompanhou o seu até á morte. 

 Em Canabrava Antonio de Chica cometeu 

 o monstruoso crime de viver maritalmente 
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Figura 56 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 30r) 

 

    

 com a propria irmã!                                 43 

 Dizem que quando lhe chamavam a atenção 

 sobre o crime que estava cometendo, êle res-  

 pondia: – “Gente, o mundo começou foi assim. 

5 E perguntava: – “Cuma foi qui os fio de Adão 

 rendero?”  

 
                             ______ ¸ ________ 

 

 COM OS IMPOSTOS – Ninguem escapou ao 

 lançamento do celebre imposto de capitação, cre- 

10 ado pelo capitão Juracy Magalhães. Ninguem esca- 

 pou. Pobres lavradores, donos de cinco, dez tarefas 

 de terra, tiveram de pagar o imposto e, o que é 

 peor, pagar com multa porque não pagaram 

 em tempo, nem fizeram reclamação dentro do praso 

15 legal. 

 Aqui perto ha um lavrador nestas condições. Vae  

 pagar [10] mil reis de imposto de capacitação e mais 

 vinte mil reis de multa... Disse êle que não  

 pagou em tempo de evitar a multa, porque não  

20 “estava podendo”, como ainda não está. Esteve  

 hoje aqui em casa, conversando queixando-se 

 da corte. Formiga acabando a roça, imposto, mul 

 ta, um filho doente, á mingua de remedio, um horror! 
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Figura 57 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 30v) 

 

        44   Acabou me dizendo: –  

 – Ainda onte eu tava na roça, oiano o estra- 

 go da formiga e pensano: – esse mundo pare- 

 ce qui vaê [cabá] ficáno na mão de duas coisa: – a 

5 formiga e a justiça. Uma come dum lado, outra 

 come do outro.  

 
                             ______ ¸ ________ 

 

 No arraial de Alto Bonito um tabareo falava, 

 indignado, contra o imposto de 100 r
s
 em cada qui- 

10 lo de carne, e outros impostos absurdos. 

 Dizia: 

 – Tá uma coisa incrive de se acritá. Situr- 

 dia eu ranquei uma carga de batata e fui ven- 

 dê no Mont’Alegue. Ora muito qui bem: ven- 

15 di por <tres> /trez\ mi reis, me cobraro mile e quinhen- 

 to de imposto, ora muito qui bem, paguê <dez> 

 um mi reis de alugué do cavalo e só fique 

 cum cinco tostõe! É uma coisa incrive de se acriditá! 

 Oie qui a gente tê o trabaio de prantá, tra- 

20 tá, rancá, lavá na cacimba, levá pra fôra, pra 

 fica tudo isso por cinco tostõe. 

 Ratos do deabo! Mais pió de que rato. Inquanto  

 um rato dá uma viaje eles dá vinte! 
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Figura 58 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 31r) 

 

 Só se matano tudo quanto é cule-   45 

 tô e fiscá. Matá tudo. Do contraro a gente 

 acaba é morreno tudo ca camisa qui naceu. 

 Só se matano tudo.  

5 
                             ______ ¸ ________ 

 

 AZUL DE METILENO. 

 Em <1912> /1919\, esteve aqui na <fazenda> /fasenda\, trabalhando na 

 tiragem de uns rumos, o engenheiro, Dr. F..., então  

 [delegado] de terras e minas desta zona. Naquele tempo mo 

10 ravamos no arraial de Alto Bonito, de modo que 

 a unica habitação que havia aqui na fasenda 

 era a casa do vaqueiro, Manoel de Teodoro. Es- 

 sa casa, portanto, é que teria de servir á hospe 

 dagem do ilustre personagem. E foi: Preparou-se 

15 um quarto, recebeu-se o doutôr. 

 Trouxe consigo, o engenheiro, algumas capsulas 

 de azul de metileno, que usava talvez como 

 preventivo contra o impaludismo das regiões  

 onde trabalhava. 

20 Por isto, no dia seguinte ao da sua chega 

 da, “Fiinha”, a filha mais velha do vaquei- 

 ro, tendo ido ao quarto do “cujo”, fazer o 

 asseio, saío de lá com o bacio, mostrando-o 
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Figura 59 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 31v) 

 

      46  <admirada>, às irmãs, e dizendo, a- 

 dmirada: 

 – oia meninas! oia uma coisa! mijo de dou  

 tou é azú!  

5 
                             ______ ¸ ________ 

 

 CANTANDO RODA – Noite de lua. As  

 meninas cantam roda no terreiro da fa- 

 zenda: 

    “Menina diz a teu pae, 

10      teu pae, teu pae, 

      que uma agulha que se perde 

      não se acha mais.” 

 A filha do agregado não sabe a roda da 

 agulha perdida. Propõe que se cante uma 

15 que ela sabe. Mas as outras não sabem a que 

 ela sabe. Ela ensina, á meia voz. E todas can- 

 tam, sorrindo: 

 – “Segunda feira eu fui na estação 

     sabê nutiça da rivilição. 

20     O povo disse qui a revorta evem 

     pegano os home e as muié tomém.” 

 
                             ______ ¸ ________ 
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Figura 60 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 32r) 

 

 EXCURÇÕES Á SERRA DOS       47 

 CRISTAES.                     ( 1 )  

 Chegava-nos a fama da “serra dos cristaes,” 

 distante daqui apenas legua e meia. Diziam 

5 nos haver cristaes de toda côr. Brancos, ver- 

 des, vermelhos, azues... U’a maravilha, a “<s>/S\erra 

 dos cristaes.” Iriamos lá. Fomos. De fato, uma  

 grande quantidade de cristaes miúdos. Ape- 

 nas não encontrámos as côres. 

10 Dias depois comentavamos, no Alto Bonito, a 

 riquesa cristalina da “<Serra dos cristaes>” serra 

 de Palmeirinha. 

 Um dos tabareos presentes comentou: –  

 – Esse nosso Brasi 
(1)

 tem é riquesa, <né bestê-> 

15 <ra não> de verdade. Ouro, por essas bibócas 

 de serra, tem e é munto, né bestêra não. 

 Só tá fartano é um istrangêro pra mode 

 rancá. Se por aqui aparecesse um bocado 

 de istrangêro, havia de havê uma dinhê- 

20 rama danada nesse Brasí. 

 
                             ______ ¸ ________ 

 

 
(1)

 NOTA: Brasil <tem> /é\, aqui, sinonimo de zona, região, etc. 
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Figura 61 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 32v) 

 

 
                             ________ ¸ _________                                      

( 2 ) 

  48  Voltámos [↑Durval e eu] á “Serra dos cristaes.” Des- 

 ta vez levamos uma turma de trabalha- 

 dores armados de enxada, alavanca, pica- 

5 reta, etc., para furar [a Serra,] á procura de cristaes 

 graúdos. (Os que se encontram á flôr da 

 terra, são miúdos e, por isto, sem valôr pa- 

 ra negocio.) 

 Chegados á crista da serra, deixámos os 

10 trabalhadores a cavar no logar que indi- 

 cámos e saimos, pelas proximidades, á [cata] de 

 cristaes <de> bonitos. 

 Os trabalhadores achavam graça da ex- 

 ploração. Faziam comentarios e riam, quan 

15 do nos distanciavamos. 

 Consegui ouvir um comentario de Rafael: 

 – Esses home não tem é o qui fazê. Se é  

 de pagá a gente pra prantá mãodoca, 

 paga á gente mais é pra cavar cacim- 

20 ba im cacurute de serra, pricurano o 

 qui nan guardaro. 

 
                        ______ ¸ ________               

(<3> /4\) 

 Tendo falhado a primeira exploração, 
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Figura 62 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 33r) 

 

 saimos com os trabalhadores, por   49 

 uma encosta, á busca de um logar me 

 lhor para nova escavação. Quase to- 

 da a superfície deste lado da serra, é for 

5 ra[da] de cristaes miúdos. Aqui, acolá, se en- 

 contra um mais graúde ou alguma pedra  

 grande formada por uma aglomeração 

 de grande quantidade de cristaes pequenos. 

 Neste momento<s> de caça aos cristaes, cada 

10 um dizia desejar encontrar <uma> /um\ <pedra> /cristal\ 

 graúde para isto ou para aquilo. Eu, 

 por exemplo, desejava encontrar uns três, 

 pelo menos, para a [minha] escrevania. Um dos 

 trabalhadores afirmou que queria pegar 

15 um graúde pra “torr<á>/a\r” nos cobres e  

 passar uma semana de carne. 

 Cada um exteriorisava o seu desejo. 

 Rafael não quis fazer <†> [↑exceção]. Disse: 

 – Tomara qui eu ache um do tamanho  

20 dum parmo de minha mão, pra mode 

 eu mandá pru governo. 

 E, depois de uma <pequena> /pausa\: 

 – Aquele fio d’uma egua... 
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Figura 63 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 33v) 

 

 
                   ______ ¸ ______      

(<5> /6\) 

  50  Para se ir daqui á “Serra dos 

 cristaes,” tem-se que passar <por> /pelo\ [↑arraide de] Palmeiri- 

 nha, distante da serra meia legua. Palmei- 

5 rinha está plena decadencia. A malaria 

 do rio de Jacoípe, que o banha, desporvou-o. 

 A maioria das casas está fechada. E ha 

 muitas em ruina: – sem portas e sem têlhas  

 porque os proprietarios [<as>] venderam, as paredes 

10 vão caindo, pouco a pouco. Em algumas, 

 só ha de pé os esteios. Palmeirinha está 

 com um aspeto de cemiterio. Cadaver de 

 povoado. 

 Quando, de volta da serra, passamos 

15 em Palmeirinha, estava escurecendo. A’esta 

 hora Palmeirinha é de uma tristesa conta 

 giosa. Pessôas de cócoras, pelas calçadas 

 das casas habitadas. Homens sujos, barbas 

 crecidas, fumando cigarros de palha. Mu- 

20 lheres tristes. Meninos amarelos e pançudos. 

 Uma tristesa... 

 O predio melhor de Palmeirinha, assobra- 

 dado, em perfeito estado, foi vendido por 
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Figura 64 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 34r) 

 

 180$000. Em caminho comenta-   51 

 vamos isto: 

 – Mesmo assim, dizia eu, é de admirar ter 

 sido vendido. 

5 Então, o Rafael, sempre o Rafael, revelando uma 

 sagacidade espantosa, diz: 

 – Vomicê é de vê, eu fico bêsta né dêle 

 tê sido vendido; eu fico bêsta é dêle 

 tê sido comprado! 

10 
                    ______ ¸ _____             

(<4> /3\) 

 Julgando-nos distante do local onde traba 

 lhavam, os trabalhadores conversavam indis- 

 cretamente: 

 – Você pensa, Rafaé, qui se [eu] achasse aqui ar- 

15 gum pedaço de ouro, qui eu dava a<†> êles? 

 Eu dava mais era a meu bôrço. 

 – Isto é qui não! Nós tamo trabaiano 

 é a dia; portanto todo ouro do mundo qui 

 nois achasse aqui tinha de sê dado aos  

20 home. 

 E concluio: 

 – Mais nan acha não, ouro aqui é mais 

 difice de que carne lá im casa. 

 
                                                   ______ ¸ ______     
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Figura 65 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 34v) 

 

 52
               ______ ¸ ______      

( 5 ) 

 A’ hora do almoço fizemos um fogo 

 para o café; ao lado estendemos uma toa- 

 lha, distribuimos as colheres e, sentados em 

5 pedras grandes, puzemo-nos á farofia com 

 carne assada e raspadura. Em torno, <a> /o\ <pai-> /pa-\ 

 <saigem> /norama\ <f> formidavel: – fazendas <,> /:\ pastos, ca-  

 sas e curraes; pedaços de mata; retalhos 

 azues de montanhas distantes... A casa 

10 da fasenda Morro Alto, legua e meia des- 

 tante, via-se pequena, parecendo uma cai- 

 xinha branca de papelão. 

 Rafael, o mais conversador dos “garimpei- 

 ros”, olhando-a, teve uma comparação boni- 

15 ta: 

 – A casa de seu Totonho, oiada daqui, fi- 

 ca piquinininha qui chega <parece> /fica\ [pareceno] um 

 capucho de argudão caído do gaio. 

 – Se tiversemos aqui um monoculo bom,  

20 disse eu, poderíamos vê-la direitinho. 

 Veriamos até se ha ou não alguem á jane- 

 la, se o cachorro está deitado na porta, 
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Figura 66 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 35r) 

 

                                                             
26

 O autor dividiu e numerou o texto em partes, que corresponde a seguinte ordem: 

(1) f. 32r; (2) f. 32v; (3) f. 34r; (4) f. 32v-33r; (5) f. 34v-35r; (6) f. 33v-34r. 

 se as galinhas estão na gra-         53 

 ma do terreiro, tudo! 

 – Mais será qui via menino? 

 – Via-se! Via-se tudo direitinho, direitinho! 

5 – Qui coisa invisive! 
26

 

 
                        ______ ¸ ________ 

 

 A “Lira Mundonovense.” 

 No dia 12 de outubro de 1896, naceu, na 

 cidade de Mundo Novo, a sociedade fi- 

10 larmonica “Lira <m> /M\undonovense” <,> <a qual> /que\, 

 tendo fôlego de sete gatos, só veio a ter 

 o “consumatum est<e>” no ano de 1933. 

 Antes disto, no ano terrivel de 1932, a Lira, 

 apesar de toda ruina, pareceu reerguer-se: 

15 – reuniram-se os socios, reorganisaram esta-  

 tutos, introduzindo-lhes novos artigos, – < de> 

 <proteção aos “socios amadores,”> – etc., etc. 

      E houve posse, houve baile, houve um momento de alegria... 

 Tinha-se a impressão de ver um doente 

20 quase morto, saltar da cama<s>, satis- 

 feito, e ir sorrir á janela, exibindo  

 saúde... 

 Mas tudo aquilo era apenas a “visi- 

 ta da morte” que chegou no ano seguinte... 
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Figura 67 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 35v) 

 

 54  Entre os novos artigos introduzi- 

 dos nos estatutos, por ocasião <dos> /da\ “visita  

 da morte,” um [↑havia que] visava proteger o “socio a- 

 mador”, (o musico), e resava que á Soci- 

5 edade ficava o dever de “custear o fu-  

 neral do socio amador logo que ocorra 

 o falecimento.” 

 Por causa deste <†> artigo dos estatutos, 

 andou correndo pela cidade o boato 

10 de que o musico Fulano escrevera ao pre 

 sidente da “Lira”, pedindo-lhe 20$ por 

 conta do [seu] funeral...  

 
                        ______ ¸ ________ 

 

 FALAR DIFICIL. Nada mais interes- 

15 sante que se ouvir um tabareo que  

 gosta de “falar dificil.” Essas ingênuas 

 creaturas tem cada uma “de se tirar  

 o chapeo.” Em Monte Alegre, contaram-me, 

 havia um camarada que tinha a ma- 

20 nia de “falar dificil.” Certa vez, em 

 um pique-nique, <E>/e\le ouvio, <alguem> 

 <dizer>, após á feijoada, alguem dizer <:> /,\ 
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Figura 68 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 36r) 

 

 passando a mão pela barriga:  

 – Arre! comi que chega fiquei     55 

 obesio! 

 O amigo de “falar dificil” notou aquela pa 

5 lavra – obésio. E quando a primeira opor-  

 tunidade surgio, êle passou a mão pela 

 barriga, dizendo <,> muita seriamente, para 

 os que o cercavam: 

 – Arre! comi que chega fiquei osébio!  

10 
                                     ________ 

 

 Em Mundo Novo um desses camaradas se encabu- 

 lou foi com a palavra opaco. Morava na 

 cidade. Achando-se um dia em um arrai- 

 al, quis mostrar á gente do arraial, que 

15 gente da cidade <f>/s\abe “falar dificil.” E 

 olhou o ceo e disse <:> /,\ com suposta admiração! 

 – O ceo hoje está opaco! 

 Então um rapaz do arraial que não gosta 

 de ficar por baixo em materia de “falar 

20 dificil”, pergunta:  

 – O Sr. é astronomo?  

 E [o] cidadão responde: 

 – Não. Sou afilhado do Dr. Jambeiro. 
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Figura 69 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 36v) 

 

 
                                     ________ 

 

 56  Ha poucos dias um deles dizia 

 em Mundo Novo: 

  – Qual, o negocio do mundo é cereaes. É 

5 com que tenho me aguentado. 

 <E concluio>: Agora mesmo [vendi] oito burricos 

 e ganhei meus <s>/c\ento e sessenta mil reis. 

 
                                     ________ 

 

 Um outro me queixava <,> que estava preci- 

10 sando fazer um tratamento de dentes. E  

 como em Mundo Novo, naquele tempo, [↑não havia dr. diplomado,] só ha- 

 via um cha[r]latão, êle me dizia: 

 – Mas no Mundo Novo, eu não faço. 

 Porque em Mundo Novo tem dentista? Mas 

15 eu não creio nele porque êle não é di- 

 plomatico. 

 <E, para gosar [mais] a “palavra dificil”, concluio:> 

 – Só <ia> farei meu tratamento com um den- 

 tista diplomatico.  

20 
                                         __________ 

 

      MADRUGADOR 

 Em geral o sertanejo é madrugador. 

 Na fazenda do Dr. Filgueiras, municipio  

 de Mundo Novo, ha um que, todo dia, 
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Figura 70 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 37r) 

 

 ás 4 e 
1
/2 da manhã, bota         57 

 a boca no mundo, gritando a filha: 

 – Maria! Ô Maria! 

 – Inhô!  

5 – Levanta qu’é meio dia!  

 – Mas este é safado – Maria se levanta 

 e êle fica deitado...  

 
                        ______ ¸ ________ 

 

       SÊCA 

10 Isto aqui parece que [vae] vir<á>/a\r deserto. Esta- 

 mos em\fim de junho, epoca de muita 

 chuva, de terra molhada, ladeiras es- 

 corregando, lama, atoleiro, “guixé” 

 maduro, fartura... Entretanto, o 

15 sol nace e se põe com uma cara 

 de sol de agosto. Os mantimentos,  

 plantados com as pouquinhas 

 chuvas de maio estão munchanos, 

 morrendo; [↑os pastos estão] se acabando; sofrimen-  

20 tos horriveis ameaçam cair sobre o  

 sêrtanejo já carregado de sofrimen 

 tos. A fome de 32 ameaça repertir-se! 

 E o sertanejo não esmorece. Não lhe 
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Figura 71 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 37v) 

 

 58  esgota a coragem para tra- 

 balhar e cantar. Que importa o 

 sofrimento quando ha pandeiro, vio- 

 la e um pretesto para um samba?! 

5 Ontem houve um pretexto: noite de 

 S. João. Em casa de João Grilo, 

 (agregado), houve reza e depois da 

 reza o pandeiro e a viola entraram 

 em cena. Chulas, batuques, sapateios, 

10 caxaça, até o dia clarear... 

 O batuque harmonisador da reza e 

 do samba: [<S. João gosta de reza,>] <Apois bem vamo rezá.> 

               “S. João gosta de samba; 

                Apois bem vamo sambá.” 

15 Fui á casa do Grilo, antes de começar 

 a reza. A casa estava cheia de mu- 

 lheres e meninos; e o terreiro repleto 

 de homens e rapazes, assentados em 

 paus espalhados no terreiro ou 

20 de cocoras em tôrno da fogueira. 

 Havia rapazes engravatados e cabro 

 chas de meias e fita no cabelo 
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Figura 72 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 38r) 

 

 melado de oleo de côco.         59 

 Aqueles caem no samba e estas caem na  

 “roda”. 

 Não tive <de> paciencia de me demo- 

5 rar, perdendo, assim, otima oportu- 

 nidade de uma bôa colheita. Duran 

 te os poucos minutos que lá estive 

 ouvi Juvencinho: 

 – <Está> /Tá\ cum quato mêis qui lim- 

10 <pei> /pê\ terra e abri cova <para> /pra\ pran- 

 tá mãedo<g>/c\a e inté hoje ispero 

 pur terra moiada! Tá lá [do] mer- 

 mo gitinho de quando <t>/l\impê – sê- 

 ca, isturricada. Pur chuva parece 

15 qui nan móia não. Eu tou veno 

 qui só dano pra mijá nas co- 

 va!  

 
                        ______ ¸ ________ 

 

 SINHA CRISTINA 

20 O cachorro correu latindo para o lado 

 da estrada. 

 – Vem, danado, vem! Eu te passá-lhe 

 o pilunga de mucambo na cabeça qui  

 tu é de vê cum quantos [pau] se faz uma 

25 canoaia. 
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Figura 73 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 38v) 

 

 60  Era sinha Cristina que vinha 

 chegando, acompanhada de uma ir- 

 mã. Sinha Cristina é uma pretinha 

 saratica, que conversa pelos cotovelos. 

5 Está absolutamente convencida de que 

 é engraçada, porque todos riem quan- 

 do ela fala. 

 Já não é moça. Abandonada pelo mari- 

 do, vive com um filho “quase home” 

10 e uma filha quase moça. Por anda é 

 dizendo, com o fito de fazer graça que se 

 vãe casar para poder suportar melhor 

 o frio deste inverno sem chuva. 

 Gosto mais de ouvi-la quando fala sem 

15 a preocupação de fazer rir. 

 Hoje a ouvi assim. Queixava da “cura- 

 deira” Minervina, [↑m. na “Lagôa Redonda”,] que não <poude> /soube\ dar 

 geito á doença da Maria, sua ir- 

 mã. 

20 – Eu bem que dizia: Maria, este din
ro

 

 que tu vae gastá cum Minervina 
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Figura 74 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 39r) 

 

 é din
ro

 jogado no mato.         61 

 Mais ante tu pegasse teu [din
ro

] e comprasse 

 carne e comesse. 

 Dito e feito – nan valeu de nada a 

5 tá vosinha. Bebeu duas garrafada e 

 ficou <†> /foi\ mais pió. 

 Eu bem dizia a Maria; bem qui lhe abri 

 os óio. <Não pa> /Nunca\ pude me entrá cum aque- 

 la muié. Deabo de uma muié cheia 

10 de remelexo, de lodaço. A muié reza, 

 a muié acende vela, a muié apaga 

 vela <,> ... gente, é quanto licotixo! 

 Disse que a doença de Maria era 

 tres isprito; qui tirou dois mais qui 

15 o outro nan pode tirá porque ta 

 morto dento. 

 Nunca vi isprito morrê!  

 
                    ______ ¸ _______ 

 

 SEDENHO –  

20 O velho José <†> /vaqueiro\, morador no mu- 

 nicipio de Djalma Dutra, é <especialista> 

 perito no fabrico de cabrêstos, peias, 

25 etc, de sedenho. 
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Figura 75 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 39v) 

 

     62  D. Fulana, fazendeira na- 

 quel<a>/e\ municipio, gosta, como toda  

 fazendeira que se presa, de ter tudo 

 bom: cavalo, arreios, etc. Por isto estava 

5 desejosa de ter uma redea de sedonho 

 branco, feita assim, assim e assim. 

 Mandou chamar seu José para lhe 

 encomendar a redea, dizer-lhe como a 

 queria, acertar preço, etc. 

10 Foi tudo muito bem. Mas no acertar 

 do preço é que não <foram> /foi\ muito bem. 

 – Não, seu José, por 4$000 está ca- 

 ro demais. <Assim não me> 

 – Não tá não, Dona, vomicê pode crê 

15 que nan <t> tá. Tá é barato. Sedem bom é difice. 

 – Não senhor. Por 4$000 é um absurdo. 

 O senhor quer 2$000, faça. Por mais não  

 é possivel. 

 – Ave Maria, <Do> /sinhá\ Dona! 2$000 é 

20 pouco demais! 

 E, sem malicia alguma: 

 – Por 2$000, só se vomicê me dé o sedem!  

 
                    ______ ¸ _______ 
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Figura 76 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 40r) 

 

 Domingo. Dia de feira no arraial         63 

 de Itabira. Eu esplicava aos “brasileiros 

 que trabalham e sofrem” o que é o Inte- 

 gralismo. A massa da feira rarefez-se. Por-  

5 que <todos> a quase totalidade se <aproxima-> 

 <va> condensava em torno de mim <pa-> 

 <ra> escutan[do] a palavra nova. Ouviam  

 com muito interesse e aplausos. 

 Ao terminar a palestra, quando me a- 

10 fastava da massa que [me] <†> /escutava\, ouvi um 

 deles dizer: –  

 – Ê danado! Mas pra distrin<g>/x\ar tanto 

 trem só mermo uma cabeça de 

 doutor.  

15 
                    ______ ¸ _______                   

Itabira 

 <†> <f>/S\entina –  

 Antonio vaqueiro, intimo de lá 

 de casa, hospedou-se comigo de 

 ontem para hoje. 

20 Chegou á tardinha. A’ noite lhe 

 mostrei a sentina, dizendo-lhe 
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Figura 77 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 40v) 

 

     64  sertanejamente: – ali é 

 para desapertos; se tiver vonta- 

 de de se desapertar, é só ir ali. 

 Ao que êle responde:  

5 – Adonde! Vou o quê! Se me dé von- 

 tade eu vou [é] no meio da rua mes- 

 mo. Amanhã o fiscá qui man- 

 <†> de panhá. Nan sei pra que 

 diabo <é> fiscá <serve> /ganha\! <é pra vê> 

10 <essas coisas>!  

 
                    ______ ¸ _______                   

Itabira. 

 FALAR DIFICIL –  

 É costume do povo deste arraial, 

 como, aliaz de todos os arraiaes des- 

15 te nordeste, morar em casa sem mu- 

 ro e sem latrina. A latrina é nos ma- 

 tos. Daí a enorme quantidade de ama- 

 relos enverminados destas regiões. 

 A casa que aluguei para minha resi- 

20 dencia não era [uma] excessão. Isto é, como 3 

 outras, não tinha muro nem latrina. O 

 <propriedade> /proprietario\, avarento, não os faria. 
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Figura 78 – Fac-símile do EA2.11.CV1.11.001 (f. 41r) 

 

 <D>/P\odesse ou não, tiria eu de fazer       65 

 a despeza de muro e latrina, se os quizesse.  

 Resolvi, então, por economia, fazer tudo de 

 palha de palmeiras que é o que ha aqui 

5 com fartura. 

 O senhor que me apareceu [para] “pegar o ser- 

 viço”, era desses <camaradas> [↑matutos] que gostam  

 de falar dificil. 

 Disse-lhe que deseja[va] fazer a latrina com 

10 parêdes de palha de palmeiras; <disse> /acrescentei\ 

 que estava sem resolver se faria assim 

 ou não, porque assim, quando as folhas 

 secassem poderia [a coisa] ficar ruim... fendas, um 

 olhar curioso de quem passasse, etc. ... 

15 ao que êle disse: 

 – Home, o <sujeito> /supricante\ passando so-  

 mentes não vê não. Mas acho mélhor 

 fazer de barro. Porque fazendo <p> /d\e 

 palha fica as grêta e pode /pass<á>/a\r 

20 argum supricante sem energia e têr 

 a precedencia de ficar espiando os per- 

 menores...  
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4 LEXICOLOGIA: UMA PROPOSTA DE ESTUDO FUNCIONAL DO LÉXICO 

 

[...] o estudo lexical das línguas é deveras importante e necessário para 

desvendar os inúmeros segredos da nossa história social e linguística, 
segredos estes que podem ser desvendados pelo estudo e análise do léxico 

existente nessas línguas em momentos específicos da história de cada povo 

(ABBADE, 2006, p. 214).  

 

A prática filológica de edição de textos é uma excelente contribuição à Lexicologia, 

pois prepara fontes fidedignas de pesquisas principalmente no que diz respeito à abordagem 

diacrônica do estudo do léxico. Segundo Basseto (2001, p. 37), a Filologia pode ser definida, 

em sentido estrito, como “a ciência do significado dos textos; e em sentido mais amplo, como 

a pesquisa científica do desenvolvimento e das características de um povo ou de uma cultura 

com base em sua língua ou em sua literatura”. Isso implica dizer que, na tarefa de investigar o 

significado dos textos, deve-se levar em consideração o contexto sócio-histórico que nele se 

configura. Para tanto, a Filologia precisa, muitas vezes, recorrer ao auxílio de outras 

disciplinas. Nessa acepção, a investigação filológica estabelece uma estrita afinidade com a 

Lexicologia, visto que: 

 

As relações entre léxico e cultura, léxico e sociedade, são indubitavelmente, 

muito fortes, considerando-se que o léxico, com seu estatuto semiótico, é o 

elemento da língua de maior efeito extralinguístico por se reportar, em 
grande parte de seu conjunto, a um mundo referencial, físico, cultural, social 

e psicológico, em que se situa o homem (FERRAZ, 2006, p.219). 

 

Desse modo, fica evidente que a Filologia tem as ciências do léxico como aliadas 

importantes no estudo da cultura e da história de um povo, já que o léxico é “o primeiro 

elemento linguístico com que se depara o filólogo ao tentar ler e transcrever um texto 

manuscrito” (TELLES, 2012). Da mesma forma que a Lexicologia, por exemplo, também 

oferece, indiscutivelmente, suporte à prática filológica. 

Nesse contexto, apresenta-se o manuscrito inédito Bahia Humorística, no qual se fez 

necessário empreender um trabalho filológico para então realizar um estudo lexical dos 

causos setanejos que o integram. Para Telles (2012), “as formas lexicais que dão suporte ao 

texto correspondem ao uso lingüístico do scriptor e do seu tempo, mas também ao gênero 

discursivo nele representado”. Por conseguinte, esses textos destacam-se pela riqueza da 

linguagem utilizada e por permitir o acesso a um vocabulário específico de uma comunidade 

linguística, que traduz os valores de um determinado tempo e lugar, sob o olhar do seu autor. 
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4.1 A LEXICOLOGIA E A TEORIA DOS CAMPOS LEXICAIS 

 

A Lexicologia, um dos ramos da Linguística, tem como objeto de estudo o léxico. 

Assim, o lexicólogo, que pode ser o próprio filólogo, de posse de um texto confiável, pode 

empreender diversos estudos, pois, conforme assinala Barbosa (1990), cabem a Lexicologia 

numerosas tarefas, entre elas: definir conjuntos e subconjuntos lexicais; conceituar e delimitar 

a unidade lexical de base – a lexia –, bem como elaborar os modelos teóricos subjacentes às 

suas diferentes denominações; analisar e descrever as estruturas morfo-sintáxico-semânticas 

de tais unidades, sua estruturação, tipologia e possibilidades combinatórias; examiná-las em 

sua carga ideológica, força persuasiva, natureza modelizante; examinar as relações do léxico 

de uma língua com o universo natural, social e cultural; abordar a palavra como um 

instrumento de construção e detecção de uma “visão de mundo”, de uma ideologia, de um 

sistema de valores, como geradora e reflexo de recortes culturais; analisar a influência do 

contexto em cada palavra e, reciprocamente, a determinação e a atuação de cada palavra em 

seus diferentes contextos possíveis; analisar e descrever as relações entre a expressão e o 

conteúdo das palavras e os fenômenos daí decorrentes. 

O estudo do léxico é amplo e envereda pela história, hábitos e costumes de um povo, 

já que ele é o resultado de inúmeras e complexas relações verificáveis num contínuo histórico 

da língua, sempre em constante movimento. Dessa forma, o léxico de uma língua está 

intimamente ligado às relações sociais e ao fenômeno da comunicação. Para Biderman (1998, 

p. 11): “A geração do léxico se processou e se processa através de atos sucessivos de cognição 

da realidade e de categorização da experiência, cristalizada em signos linguísticos: as 

palavras”. 

Esse termo genérico “palavra” corresponde, no jargão das ciências da linguagem, a 

três conceitos diferentes: lexia, vocábulo e palavra. Segundo Bizzocchi (1997): 

 

Partindo da tricotomia sistema/norma/fala, proposta por Coseriu, vários 
autores definem a lexia como unidade léxica em nível de sistema, isto é, de 

língua, e o vocábulo como unidade léxica em nível de norma, reservando o 

termo palavra para cada uma das ocorrências concretas das lexias/vocábulos 

no texto (BIZZOCCHI, 1997, p. 55). 

 

Desse modo, a lexia pode apresentar diversos significados e, quando é empregada no 

âmbito de um texto pertencente a determinado universo de discurso, ela se transforma em 

vocábulo, unidade de norma. O vocábulo, por sua vez, ao ser empregado no texto, tem-se uma 

palavra. A partir desses conceitos, Bizzocchi (1997, p. 55) distingue ainda léxico de 
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vocabulário. Para o autor, léxico “é o conjunto das lexias de uma língua” e vocabulário “é o 

conjunto dos vocábulos de um universo de discurso”.  

Entretanto, apesar de todos representarem a codificação da língua, cada um mantém 

seu significado específico, logo não se deve confundir léxico com vocabulário, ou até mesmo 

com dicionário ou glossário, pois “o léxico é social, geral e o essencial e o vocabulário é o 

particular, o individual e o acessório”(VILELA, 1995, p. 13). Por sua vez, “el diccionario no 

es más que la fijación material del léxico”
27

 (LÜDTKE, 1974, p. 13), ou como afirma Vilela 

(1995, p. 13), o dicionário é a “recolha ordenada dos vocábulos duma língua” e o glossário é o 

vocabulário específico de um “autor, de uma escola ou de uma época”.  

Historicamente, um dos estudos mais antigos sobre a palavra ocorreu no século IV 

a.C. e teve sua origem na Índia, quando Panini, ao estudar o sânscrito, estabeleceu que a 

língua era constituída de dois elementos significativos, “as palavras reais (verdadeiras) – os 

itens lexicais – e as palavras fictícias – os morfemas” (BEZERRA, 2004, p. 14). 

Posteriormente, os gregos, por volta do século V a.C., buscaram estabelecer o conceito das 

palavras e as suas relações entre a ideia e a forma. Os latinos contribuíram com os estudos 

gramaticais, demonstrando as relações entre forma e significado e a existência de oposição 

entre sistema (a gramática) e norma (o uso social).  

Na Idade Média, retomam-se as discussões sobre a exatidão das palavras, 

estabelecendo-se, de um lado, os realistas (os que acreditam que as palavras refletem uma 

ideia) e, do outro, os nominalistas (os que não viam relação entre nome e coisa). Do 

Renascimento ao século XVIII, os estudos seguiram em duas direções: a confecção de 

dicionários e o estudo da palavra em sua dimensão filosófica. Nessa conjuntura, cria-se a 

Lexicologia, voltada para o estudo da língua falada, sendo que o conteúdo lexical seria 

dividido em:  

 

[...] elementos conceituais (sentido ‘básico’ da palavra), elementos 

funcionais (sentido ‘específico’) e elementos morfossintáticos (sentido 

‘acidental’) e defendiam os aspectos formal e histórico da palavra, 

subordinados aos aspectos semânticos e sociocultural (BEZERRA, 2004, 
p.16). 

 

No século XIX, o interesse dos estudiosos da Lexicologia passa a ser a comparação 

das palavras, buscando-as enquanto forma, sua natureza fonética e fonológica. Entre os 

estudos da época, destaca-se o método histórico-comparativo desenvolvido por Frederico 

                                                             
27 Traduzindo: “O dicionário não é mais que a fixação material do léxico”. 
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Diez. De acordo com Abbade (2006, p. 216), é “nos finais do século XIX, com a marca 

triunfal da Geografia Lingüística e conseqüentemente o florescimento da Onomasiologia, o 

interesse lingüístico passa pouco a pouco da investigação fonética para a dos problemas 

lexicais”.  

No século XX, em função das várias correntes linguísticas que predominavam, a 

Lexicologia se diversifica e seus estudos se atrelam a três teorias: “Estruturalista, na qual a 

língua é estudada sob o ponto de vista formal e social; Gerativista, em que a língua é estudada 

sob o ponto de vista cognitivo; e a Funcionalista, na qual a língua é estudada sob o ponto de 

vista do uso social” (ABBADE, 2006, p. 216-217). No Brasil, os estudos lexicais têm seguido 

três perspectivas que delimitam as pesquisas realizadas: Formação de Palavras, Vocabulário 

de Especialidades (de grupos ou obras) e Terminologia.  

A pesquisa empreendida a partir do corpus de Bahia Humorística é realizada sob a 

perspectiva do estudo do Vocabulário de Especialidades, que trata das: 

 

[...] pesquisas desenvolvidas com base em teorias estruturalistas, 
principalmente as de campos lexicais, referentes a vocabulários usados por 

pessoas que fazem parte de um grupo sócio-profissional, ou a obras escritas. 

O objetivo destas pesquisas, em geral, é registrar uma parte do léxico em 

uso, numa dada época, e aspectos da estilística lexical de profissionais da 
língua (ABBADE, 2006, p. 217, grifo nosso). 

 

Desse modo, o estudo do vocabulário dos causos sertanejos possibilita (re)conhecer 

traços da memória coletiva do Sertão, pois os assuntos do cotidiano registrados nessas 

narrativas podem servir de instrumento de preservação da própria identidade do povo 

sertanejo. Conforme Biderman (1998), o vocabulário refere-se aos conceitos elaborados e 

cristalizados na cultura. Assim, pode-se afirmar que o escritor Eulálio Motta deixa 

transparecer em seus causos, de uma forma ímpar, o universo lexical do grupo que está 

retratando. 

Entretanto, devido à complexidade da carga semântica que envolve o processo de 

inventariar o vocabulário de uma língua, alguns teóricos como Horst Geckeler (1976), 

Stephen Ullmann (1973 [1964]), Pierre Guiraud (1989 [1969]), Mario Vilela (1979; 1995) e, 

principalmente, Eugenio Coseriu (1964a; 1964b; 1967; 1973; 1976), demonstraram a 

possibilidade de se realizar um estudo lexical a partir da teoria de estruturação dos campos 

lexicais. Segundo Almeida (2007, p. 97), “desde os estudos de Trier, Bally, Matoré, Pottier, 

Coseriu, Greimas, dentre outros, que a aplicação dos campos lexicais é válida”. Para tanto, o 



143 

léxico constitui-se num sistema dotado de complexa organização interna, no qual seus 

elementos estão relacionados entre si, como atesta Ullmann (1973 [1964], p. 498): 

 

[...] todas as palavras estão cercadas por uma rede de associações que as 

ligam com outros termos. Algumas dessas associações baseiam-se em 

ligações entre os sentidos, outras são puramente formais, enquanto que 
outras, finalmente, envolvem ao mesmo tempo a forma e o significado 

(ULLMANN, 1973 [1964], p. 498).  

 

Essa perspectiva já havia sido apresentada em termos bem mais amplos por Saussure 

(2006 [1916], p. 145) ao tratar das relações associativas:  

 

Os grupos formados por associação mental não se limitam a aproximar os 
termos que apresentem algo em comum; o espírito capta também a natureza 

das relações que os unem em cada caso e cria com isso tantas séries 

associativas quantas relações diversas existam.  

 

Para Guiraud (1989 [1969], p. 79-80): “Eis aí a grande originalidade e a grande 

revolução da lingüística saussuriana: mostrar que a língua é uma estrutura. [...] Saussure 

destacou também a ‘interanimação’ do léxico, onde cada palavra é o centro de uma 

‘constelação’ associativa”. 

Uma das tentativas de formalizar essas relações associativas foi a noção de campo 

linguístico exposta por Trier em 1931, a qual se constitui na grande revolução da Semântica 

Moderna.  

 

A ideia de Trier, bem como a de Weisgerber, é a de que nossos conceitos 
recobrem todo o campo do real sem deixar espaço vazio e sem se sobrepor, 

assim como as peças de um quebra-cabeças. Disso resulta o fato de que 

qualquer mudança nos limites de um conceito acarreta uma modificação dos 
conceitos vizinhos, e, em consequência, das palavras que os exprimem. [...] 

Assim é que as palavras formam um “campo linguístico”, recobrindo um 

campo conceitual e exprimindo uma visão do mundo cuja reconstituição elas 

possibilitam (GUIRAUD, 1989 [1969], p. 83-85, grifo nosso). 

 

A proposta de Trier provocou crítica e reações, como assinala Guiraud (1989 [1969], 

p. 86), pois apresentava limitações como, por exemplo, “a ideia de um campo lingüístico 

homogêneo, sem vazios nem superposições”. No entanto, as suas ideias deram origem a 

numerosos trabalhos. Abbade (2009, p. 40) ressalta que: 

 

Tantas críticas existiram porque faltava um método para a teoria do campo, 
não existia uma técnica lingüística ou procediemntos linguísticos para esse 
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estudo. As investigações estavam fundamentadas em intuições [...] A busca 

desse método é propósito de Eugenio Coseriu em seus esforços para criar 

uma semântica estrutural (ABBADE, 2009, p. 40). 

 

Eugenio Coseriu, em Para una semántica diacrónica estructural (1964a), demonstrou 

que, apesar de muitos problemas, é possível fazer um estudo diacrônico estrutural das 

significações das palavras. Para tanto, ele ressalta que preferiu adotar em seu trabalho os 

termos já utilizados por Hjelmslev (expressão/conteúdo), comparando-os com a dicotomia 

saussuriana (significante/significado). Assim, para significado, adotou ‘conteúdo’ e para o 

significante, ‘expressão’, sendo que os ‘significados’ são linguísticos e as ‘coisas’ não o são. 

Para Coseriu, “em um estudio diacrónico estructural del plano del contenido, entendiendo por 

‘contenido’ la ‘forma’ y la ‘ sustancia’ semántica como sustancia lingüísticamente ‘formada’ 

(COSERIU, 1991 [1964a], p. 11)
28

. 

No entanto, esse estudo semântico diacrônico estrutural necessita da análise da língua 

funcional, ou seja, da língua enquanto sistema:  

 

[…] una lengua más o menos unitaria dentro de una lengua histórica, y no en 
lo que se refiere a una lengua histórica (francés, inglés, alemán, etc.) tomada 

em su conjunto, que, normalmente, abarca toda una serie de ‘lenguas 

funcionales’, a veces bastante diferentes (COSERIU, 1991 [1964a], p. 12)
29

.  

 

Desse modo, as unidades funcionais de uma língua devem estabelecer-se ali onde 

funcionam e mediante as oposições em que funcionam. Desse modo, uma língua funcional é 

uma língua delimitada dentro de uma língua histórica, visto que esta é o conjunto de dialetos, 

níveis e estilos de língua. Assim, a língua funcional pode comprovar suas unidades e 

estruturas comuns através de uma língua histórica.  

Em El estudio funcional del vocabulário. (Compendio de lexemática), Coseriu (1976) 

tratou de uma semântica diacrônica do léxico, isto é, da diacronia das significações lexicais 

que definiu como lexemática diacrônica. Segundo o autor, o conteúdo linguístico é composto 

de significação (conteúdo linguístico de determinada língua), designação (a relação com a 

realidade extralinguística) e sentido (o conteúdo particular de um texto ou de uma unidade de 

texto). Conforme Coseriu (1976, p. 209), “la lexemática se ocupa únicamente – o, al menos, 

                                                             
28 Traduzindo: “no estudo diacrônico do plano do conteúdo, entendendo por ‘conteúdo’ a ‘forma’ e a 

‘substância’ semântica como substância linguisticamente ‘formada’”. 
29

 Traduzindo: “uma língua mais ou menos unitária dentro de uma língua histórica, e não no que se refere a uma 

língua histórica (francês, inglês, alemão, etc.) tomada em seu conjunto, que, normalmente abarca toda uma série 

de ‘línguas funcionais’, as vezes bastante diferentes”. 
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em primer lugar – del significado (contenido de lengua)”
30

. Portanto, “entende-se por 

lexemática ou semântica estrutural o estudo da estrutura do conteúdo (‘significado’) léxico 

(BECHARA, 1999, p. 385). Assim, os signos lingüísticos são constituídos por um significado 

(que é o seu conteúdo, o seu conceito) e um significante ou expressão, que é o objeto que este 

significante está representando, é a sua realidade extralinguística. As relações entre 

significantes e seu signo linguístico foram chamadas de relações de designação e as relações 

entre os significados foram chamadas de relações de significação e só elas são estruturáveis 

(BECHARA, 1999). 

As palavras das quais a Lexemática se ocupa são aquelas que desempenham uma 

função léxica ou uma função social, ou seja, as palavras que estruturam primariamente a 

experiência. É o que resta, depois de se eliminar as determinações gramaticais e categoriais. 

Portanto, não se considera, para efeito de estruturação, as interjeições, os artigos, os 

pronomes, as preposições, as conjunções e as partículas de afirmação e de negação além dos 

nomes próprios e dos numerais. Serão consideradas apenas as palavras lexemáticas, isto é, 

aquelas que desempenham a “função léxica”, pois elas representam a “configuração 

semântica do léxico” (COSERIU, 1964b, p. 89). Segundo Coseriu: 

 

La tarea fundamental de la lexemática en cuanto disciplina estructural 

descriptiva consiste en deslindar dentro de las lenguas funcionales e 

describir de manera sistemática y exhaustiva la paradigmática y sintagmática 
del vocabulario en el plano del contenido. Su especificidad frente al estudio 

funcional de las lenguas en general de lo específico de las estructuras 

paradigmáticas y sintagmáticas que considera (COSERIU, 1976, p. 229)
31

. 

 

Deste modo, Coseriu (1976, p. 229) classifica as estruturas lexemáticas em: a) 

Estruturas paradigmáticas: primárias (campo léxico e classe léxica) e secundárias 

(modificação, desenvolvimento e composição); b) Estruturas sintagmáticas: afinidade, 

seleção, implicação. Dentro dessas estruturas lexemáticas, Coseriu (1976) caracteriza o campo 

lexical, que se constituiu em uma das principais propostas de estudos do autor, como “una 

estructura paradigmática constituida por unidades léxicas (‘lexemas’) que se reparten entre sí 

                                                             
30 Traduzindo: “a lexemática se ocupa unicamente – ou, ao menos, em primero lugar – do significado (conteúdo 

da língua)”. 
31 Traduzindo: “A tarefa fundamental da lexemática enquanto disciplina estrutural descritiva consiste em 

esclarecer dentro das língua funcionais e descrever de maneira sistemática e exaustiva a paradigmática e a 

sintagmática do vocabulário no plano do conteúdo. Sua especificidade diante do estudo funcional das línguas em 

geral do específico da estrutura paradigmáticas e sintagmáticas que considera”. 
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uma zona de significación común y que se hallan en oposición inmediata las unas com las 

otras” (COSERIU, 1976, p. 230)
32

. Assim: 

 

Un campo léxico és, desde el punto de vista estructural, un paradigma léxico 
que resulta de la repartición de un contenido léxico continuo entre diferentes 

unidades dadas en la lengua como palabras y que se oponem de manera 

inmediata unas as otras, por medio de rasgos distintivos mínimos. 
(COSERIU, 1967, p. 146)

33
. 

 

Deste modo, as relações internas de um campo léxico enquanto estruturas de conteúdo 

são determinadas pelas oposições semânticas em que funcionam. Logo, a estrutura semântica 

de uma língua está constituída por campos lexicais, sendo que cada campo “compreende um 

conjunto de unidades léxicas que dividem entre si uma zona comum de significação com base 

em oposição” (VILELA, 1979, p. 60-61). Somente, os vocábulos refletem a materialização 

dos diversos campos léxicos de uma língua, sendo que os subconjuntos de palavras pertencem 

a um mesmo campo de interesse ou de conhecimento. Segundo Celina Abbade (2009, p. 38-39): 

 

As palavras estão organizadas em um campo com mútua dependência, ou 

seja, elas adquirem uma determinação conceitual a partir da estrutura do 

todo. O significado de cada palavra vai depender do significado de suas 
vizinhas conceituais. [...] Ela não tem sentido se lhe faltam outras 

semelhantes ou opostas, pois necessita sempre de um campo conceitual” 

(ABBADE, 2009, p. 38-39). 
 

Por conseguinte, percebe-se que o estudo estrutural do léxico, a partir da organização 

de campos lexicais, apresenta uma relevância por oferecer uma visão mais ampla das 

significações das palavras, que antes ficava limitada à disposição alfabética dos dicionários.  

 Partindo desse pressuposto, apresenta-se nesse trabalho, em uma perspectiva 

diacrônica estrutural, o levantamento das lexias existentes nos causos que integram o Bahia 

Humorística e a organização destas em campos lexicais. Inicialmente realizou-se o 

levantamento das lexias encontradas no corpus, a partir do fichamento das mesmas. Em 

seguida, procedeu-se a consulta a alguns dicionários de língua portuguesa, para então 

organizá-las nos campos propostos. Com base na teoria da estruturação dos campos lexicais, 

demostra-se que é possível fazer um estudo funcional do léxico de uma língua. 

                                                             
32 Traduzindo: “uma estrutura paradigmática constituída por unidades léxicas (‘lexemas’) que repartem entre si 

uma zona de significação comum e que marcam uma oposição imediata umas com as outras”. 
33

 Traduzindo: “Um campo léxico é, do ponto de vista estrutural, um paradigma léxico que resulta da repartição 

de um conteúdo léxico contínuo entre diferentes unidades dadas na língua como palavras e que se opõem de 

manera imediata umas as outras, por meio de características distintivas mínimas”. 
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5 OS CAMPOS LEXICAIS EM BAHIA HUMORÍSTICA 

 

A partir da teoria da estruturação dos campos lexicais proposta por Eugenio Coseriu 

(1964a; 1964b; 1967; 1973; 1976), apresentam-se nesse estudo seis campos lexicais, a saber: 

partes do corpo humano, alimentos, males sertanejos, utensílios de cozinha, instrumentos 

utilizados nas atividades do campo e meios de transporte, existentes em 48 causos inéditos 

(corpus dessa pesquisa), pertencente à Bahia Humorística.  

 

 

5.1 A ESTRUTURAÇÃO DOS CAMPOS LEXICAIS NO VOCABULÁRIO DE BAHIA 

HUMORÍSTICA 

 

No campo partes do corpo humano compreendem-se as lexias que indicam as partes 

que integram a estrutura total e material do organismo humano. Esse campo registra vinte e 

quatro designações com frequência variada. 

 

Quadro 3 - Relação das lexias que compõem o campo partes do corpo humano 

PARTES DO CORPO HUMANO 

Lexia Variação gráfica Frequência 

Cabeça Cabêça 6 vezes 

Olho Oio 2 vezes 

Ouvido ------ 1 vez 

Boca Bôca 3 vezes 

      Lingua  ------ 1 vez 

      Dente Dentes 2 vezes 

Guéla ------ 1 vez 

Figado ------ 1 vez 

      Fé ------ 2 vezes 

Barriga
1
 ------ 1 vez 

      Papo ------ 2 vezes 

Barriga
2
 ------ 3 vezes 

      Pança ------ 1 vez 

      Barriga da mãe ------ 1 vez 

Cadeira Cadêra 4 vezes 

Os quartos ------ 1 vez 

Cólo ------ 1 vez 

Hombro ------ 1 vez 

Braço Braços 3 vezes 

Pulso ------ 1 vez 

Mão ------ 5 vezes  

Perna Pernas 3 vezes 
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Pés ------ 1 vez 

     Sola ------ 1 vez 

TOTAL DE LEXIAS = 24 
         Fonte: Bahia Humorística. 

 

No campo alimentos compreendem-se as lexias que indicam alimentos crus e 

preparados utilizados pelos homens e pelos animais como fontes de matéria e energia para 

poderem realizar as suas funções vitais. Esse campo registra vinte e quatro designações com 

frequência variada. 

 

Quadro 4 - Relação das lexias que compõem o campo alimentos 

ALIMENTOS 

Lexia Variação gráfica Frequência 

ALIMENTOS CRUS   

Pé de pimenta ------ 1 vez 

Mandioca Mãodoca, mãedoca 2 vezes 

     Jacobina ------ 1 vez 

Cereaes ------ 1 vez 

Cajá ------ 1 vez 

Milho Mio 6 vezes 

Feijão Féjão 3 vezes  

Batata ------ 1 vez 

Rubiacea ------ 1 vez 

     Café
1
 ------ 12 vezes 

     Caroços vermelhos ------ 1 vez 

Carne ------ 5 vezes 

Toucinho Tóecim 2vezes 

Manteiga  ------ 11 vezes 

   

ALIMENTOS PREPARADOS   

Farinha ------ 2 vezes 

      Farofia ------ 1 vez 

Pão ------ 1 vez 

Biscoito ------ 8 vezes 

Rapadura Raspadura; raspadurinhas 6 vezes 

Assuca ------ 2 vezes 

Café
2
 ------ 5 vezes 

Feijoada ------  1 vez 

Carne assada ------ 1 vez 

TOTAL DE LEXIAS = 23 

        Fonte: Bahia Humorística. 
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No campo males sertanejos
34

 compreendem-se as lexias que indicam os problemas 

que afligem o povo do sertão baiano, os quais o autor assim definiu no causo Vida 

sertaneja
35

. Esse campo registra catorze designações com frequência variada. 

 

Quadro 5 - Relação das lexias que compõem o campo males sertanejos 

MALES SERTANEJOS 

Lexia Variação gráfica Frequência 

DOENÇAS   

Malaria  ------ 1 vez 

      Impaludismo ------ 5 vezes 

Tifo ------ 1 vez 

      Febre amarela  ------ 1 vez 

Verminose  ------ 1 vez 

Berno Bernos 1 vez 

   

CALAMIDADES   

Fome  ------ 2 vezes 

Sêca  ------ 2 vezes 

   

PRAGA   

Formiga  ------ 3 vezes 

   

AFLIÇÕES   

Sertanejo preguiçoso ------ 1 vez 

Sertanejo vagabundo ------ 1 vez 

Governo ------ 3 vezes 

Imposto Impostos 8 vezes 

Multa ------ 4 vezes 

TOTAL DE LEXIAS = 14 

        Fonte: Bahia Humorística. 

 

No campo utensílios de cozinha compreendem-se as lexias que designam os utensílios 

utilizados para levar ao fogo, para colocar líquidos, para colocar sólidos e os talheres. Esse 

campo registra dez designações com frequência variada. 

 

                                                             
34 A lexia ‘males’ compreende os seguintes significados: infelicidade, desgraça; calamidade; destruição, dano, 

prejuízo; aflição; doença, enfermidade etc. (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1816). 
35

 “O impaludismo, a verminose, a sê- / ca, o governo, e outros males, não / deixam o sertanejo que trabalha to- / 

mar pé na vida. Entre estes outros / males, está o sertanejo preguiçoso e va- / gabundo que vive de gatunagem 

na / roça dos que trabalham.” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., f. 7r, L. 2-8, grifos nosso). 
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Quadro 6 - Relação das lexias que compõem o campo utensílios de cozinha 

UTENSÍLIOS DE COZINHA 

Lexia Variação gráfica Frequência 

PARA LEVAR AO FOGO   

Chiculatêra  ------ 1 vez 

Panela de barro  Panelas de barro 2 vezes 

   

PARA COLOCAR LÍQUIDOS   

Pote ------ 1 vez 

Muringo ------ 1 vez 

Copo  ------ 2 vezes 

Caneco ------ 1 vez 

Chicra ------ 1 vez 

   

PARA COLOCAR SÓLIDOS   

Manteigueiro Mantegueiro 4 vezes 

   

TALHERES   

Faca  ------ 6 vezes 

Colheres ------ 1 vez 

TOTAL DE LEXIAS = 10 

       Fonte: Bahia Humorística (MOTTA, EA2.11.CV1.11.001). 

 

No campo instrumentos utilizados nas atividades do campo compreendem-se as lexias 

que indicam os instrumentos utilizados nas atividades laborais do campo. Esse campo registra 

sete designações com frequência variada. 

 

Quadro 7 - Relação das lexias que compõem o campo instrumentos utilizados nas 

atividades do campo 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAMPO 

Lexia Variação gráfica Frequência 

Enxada  Enxaida 3 vezes 

Cavador ------ 1 vez 

Picareta ------ 1 vez 

Foice  ------ 1 vez 

Alavanca  ------ 1 vez 

Balaio Balaios 12 vezes 

Caçuás  Caçuas 3 vezes 

TOTAL DE LEXIAS = 7  
        Fonte: Bahia Humorística. 

 

No campo meios de transporte encontram-se as designações genéricas dos 

instrumentos utilizados para a locomoção. Esse campo registra cinco designações com 

frequência variada. 
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Quadro 8 - Relação das lexias que compõem o campo meios de transporte 

MEIOS DE TRANSPORTE 

Lexia Variação gráfica Frequência 

Jegue ------ 4 vezes 

Cavalo  ------ 5 vezes  

Otomove  ------ 4 vezes 

      Bicho ------ 2 vezes 

Trem ------ 7 vezes 

TOTAL DE LEXIAS = 5 

        Fonte: Bahia Humorística. 

 

As lexias encontradas foram organizadas em ordem hierárquica em seus respectivos 

campos lexicais, descritas a partir do hipônimo existente no corpus, acompanhadas da 

ortografia moderna entre colchetes, da categoria gramatical e do respectivo significado no 

causo. Os exemplos são citados de acordo com o texto editado, destacados em negrito. Segue-

se da indicação, entre parênteses, do código catalográfico, da data, da numeração da folha e 

das linhas em que se encontram. Ressalta-se que devido a extensão do corpus apresenta-se no 

máximo cinco exemplos para cada lexias. 

 

 

5.1.1 Partes do corpo humano 

 

Cabeça – s. f. parte superior do corpo humano. 

 

[...] balança, tendo, em uma das conchas, 

a cabeça de Rui Barbosa; e na ou- 
tra, a cabêça do Prof. Francelino. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 3r, L. 7-9) 

 
E ela, debruçada sobre a mesa, com a 
cabeça escondida nos braços, <chorando,> (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 20r, L. 17-18) 

 
[...] Hoje, uma velha, com 
um balaio à cabeça fazendo mala- 

barismo do deabo para se equili- 

brar na travessia de um trecho [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 25r, L. 5-8) 

 
– Vem, danado, vem! Eu te passá-lhe 

o pilunga de mucambo na cabeça qui  
tu é de vê cum quantos [pau] se faz uma 

canoaia. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 38r, L. 22-25) 
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Olho – s. m. órgão da visão. 

 

[...] Enquanto o dea 

bo coça um oio otomove travessa o mundo 
dum lado pra outo. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9r, L. 4-6) 

 
[...] Neste  

interim chega seu Pedro, que dá com  

os olhos em Armindo e diz [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 18r, L. 6-9) 

 

Ouvido – s. m. órgão de audição.  

 

[...] uma quadrinha que me 

caío no ouvido com um saber especi- 

al […] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 10v, L. 15-17) 

 

Boca – s. f. cavidade entre os lábios e a faringe. 

 

[...] “rapaz de Mundo Novo não abre 

a boca que não saia capim.” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 17v, L. 16-17) 

 
– A farinha é bôa, rapaz! Bote um 

punhado na bôca, mastigue e oie 
pra mim! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 23v, L. 21-23) 

 

Lingua [língua] – s. f. órgão móvel da cavidade bucal. 

 

[...] as linguas das catadeiras [↑e catadores] trabalham 

nos assuntos do momento (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 11v, L. 8-9) 

 

Dente – s. m. estrutura óssea implantada nas maxilas dos vertebrados. 

 

olha, quebra um carôço “no dente” e pergunta ao vende-  

dor: – “A cuma tá dano? (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 13r, L. 3-4) 

 
Um outro me queixava <,> que estava preci- 

sando fazer um tratamento de dentes. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 36v, L. 9-10) 

 

Guéla [goela] – s. f. garganta.  

 

– Joaquim! traz [ai] uns copo e uma garra-  

fa de “prejuizo”. Gente, vamo moiá a 
guéla! Bebam esse deabo! Não tenham 

pena qui isso é agua [qui] não cae do ceo! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 15r, L. 19-22) 
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Figado [fígado] – s. m. glândula anexa ao tubo digestivo que realiza sínteses e transformações 

de diversas substâncias, como, por exemplo, secreção de bílis. 

 

[...] Eu todo ano passo lá 

<oito> 8 dias e desopilo o figa- 

do.” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 2r, L. 12-14) 

 

Fé [fel] – s. m. bílis. 

 

[...] não mijo mais mijo! 

Só tou <o> mijano [o] fé, <purinho> [↑seu Doutô!] Vomicê me 
acuda qui eu tou mijano o fé todo! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 14r, L. 23-24, 14v, L. 2) 

 

Barriga
1
 – s. f. estômago.  

 

[...] Continuava  
calmamente levando a faca ao man- 

tegueiro, em seguida ao biscoito e o biscoi 

to á barriga. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 16-19) 

 

Papo –s.m. definição por extensão de parte do estômago das aves para o estômago humano. 

 

Foi aí! Manoelzinho levava a <faça> /faca\ com 
vontade no mantegueiro e em seguida ao 

biscoito que a transportava ao papo! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 11-13) 

 
– Né pra barriga de pobre não. É pra papo de galinha 

de rico... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 13r, L. 6-7) 

 

Barriga
2
 – s. f. volume abdominal.  

 

passando a mão pela barriga:  
– Arre! comi que chega fiquei 

obesio! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 36r, L. 1-3) 

 

 [...] êle passou a mão pela 

barriga, dizendo <,> muita seriamente, para 
os que o cercavam: 

– Arre! comi que chega fiquei osébio! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 36r, L. 6-9) 

 
E o <outro,> /vendedor\ malicioso: – O mio, tou dano a 12 litro. 

– Né pra barriga de pobre não. É pra papo de galinha 

de rico... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 13r, L. 5-7) 
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Pança – s. f. barriga. 

 

Manoelzinho é que não falava. Levava  

a faca á manteiga, em seguida ao bis- 
coito e o biscoito á pança... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21v, L. 13-15) 

 

Barriga da mãe – exp. útero. 

 

[...] Cá fina- 
da tive 10, e agora [cá] segunda já tou 

no 5 e o 6 já tá bulino na 

barriga da mãe. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 16r, L. 13-16) 

 

Cadeira – s. m. quadril ou anca.  

 

“Pra vivê dipindurado 

“Nas cadeira das muié” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9v, L. 8-9) 

 
“Pra vivê dipundurado 

“Nas cadêra das muié” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 10v, L. 20-21) 

 
“Pra viver depundurado 

“Nas cadêra de ocê” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 11r, L. 6-7) 
 

“Pra vivê depundurado 

“Nas cadêra das muié...” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 12v, L. 17-18) 

 

Os quartos – eufemismo de ânus. 

 

– Sou papel queimado e tenho prazer 

disto. Porque papel queimado tem 

a vantagem de não servir para lim- 
par os quartos de ninguem... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 18v, L. 5-8) 

 

Cólo [colo] – s. m. espaço do corpo formado entre a cintura e as coxas quando a pessoa está 

sentada.  

 

“Eu queria sê mandioca 

“Jacobina verdadêra, 
“Pra vivê de mão em mão 

“No cólo da sovadêra...” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 11r, L. 9-12) 
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Hombro [ombro] – s. m. parte superior do braço. 

 

[...] enxada ao hombro, a caminho da 

roça. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 17r, L. 3-4) 

 

Braço – s. m. cada um dos membros superiores do corpo humano. 

 

Um matuto, de chapeo de couro, par de alfarges ao braço (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 13r, L. 1) 

 
[...] Desta roda fazia [↑parte] o musico 

Armindo Oliveira, que estava cum um “cam- 

bões” de milho verde no braço. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 18r, L. 5-6) 

 
E ela, debruçada sobre a mesa, com a 

cabeça escondida nos braços, <chorando,> (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 20r, L. 17-18) 

 

Pulso – s. m. extremidade inferior do antebraço, que se articula com a mão. 

 

[...] o C
el
 

não resiste o impeto e salta <no> no pul- 
so [do filho] <forçando-o a soltar a faca>, [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21v, L. 20-22) 

 

Mão – s. f. extremidade do membro superior, articulada com o antebraço pelo punho e 

terminada pelos dedos. 

 

Na colheita do café. No quintal de café, enquan- 

to as mãos trabalham na catação da saborosa 
rubiacea [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 11v, L. 6-8) 

 

Salú não para. Suas mãos calosas lebram 

<a> “sola” de pés de negros sambistas. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 27v, L. 10-11) 
 

– Tomara qui eu ache um do tamanho  

dum parmo de minha mão, pra mode 
eu mandá pru governo. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 33r, L. 19-21) 

 
passando a mão pela barriga:  
– Arre! comi que chega fiquei 

obesio! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 36r, L. 1-3) 

 
[...] êle passou a mão pela 

barriga, dizendo muita seriamente, [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 36r, L. 6-7) 
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Perna – s. f. cada um dos membros inferiores do corpo humano. 

 

[...] Dá uma tremedeira nas pernas, e a- 

cabou-se o homem... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 28v, L. 4-5) 
 

[...] O velho, reumatico, é 

aleijado de uma perna. Anda capengando. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 28v, L. 17-18) 
 

<aleijada> [↑paralitica] das pernas. [...](EA2.11.CV1.11.001, s.d., 29r, L. 1) 

 

Pés – s. m. extremidade inferior da perna. 

 

ha pouco, de calças arregaçadas, pés na 
lama, tangendo um animal [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 23r, L. 9-10) 

 

Salú não para. Suas mãos calosas lebram 

<a> “sola” de pés de negros sambistas. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 27v, L. 10-11) 

 

Sola – s. f. parte do pé que assenta no chão.  

 

Salú não para. Suas mãos calosas lebram 

<a> “sola” de pés de negros sambistas. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 27v, L. 10-11) 

 

 

5.1.2 Alimentos  

 

Alimentos crus 

Pé de pimenta – s. f. pimenteira.  

 

– Eta <,> [qui] pé de pimenta bonito no mundo! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 13v, L. 16) 

 

Mandioca – s. f. raiz comestível. 

 

“Eu queria sê mandioca 

“Jacobina verdadêra, 
“Pra vivê de mão em mão 

“No cólo da sovadêra...” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 11r, L. 9-12) 

 
– Esses home não tem é o qui fazê. Se é  

de pagá a gente pra prantá mãodoca,  

paga á gente mais é pra cavar cacim- 
ba im cacurute de serra, pricurano o 

qui nan guardaro. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 32v, L. 17-21) 
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– <Está> /Tá\ cum quato mêis qui lim- 

<pei> /pê\ terra e abri cova <para> /pra\ pran- 
tá mãedo<g>/c\a e inté hoje ispero 

pur terra moiada! [...] (EA2.11.CV1.11.001, junho/1933, 38r, L. 9-12) 

 

Jacobina – s. f. espécie de mandioca. 

 

“Eu queria sê mandioca 
“Jacobina verdadêra, 

“Pra vivê de mão em mão 

“No cólo da sovadêra...” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 11r, L. 9-12) 
 

Cereaes [cereais] – s. m. relativo às sementes ou às plantas cujos grãos servem de base à 

alimentação como, por exemplo, trigo, cevada, aveia, arroz, milho etc.  

 

– Qual, o negocio do mundo é cereaes. É 

com que tenho me aguentado. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 36v, L. 4-5) 

 

Cajá – s. m. fruto da cajazeira. 

 

– Cadê o balaio grande? 
– Ficou [lá] na bêra do pé de cajá! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 12r, L. 9-10) 

 

Milho – s. m. cereal da família das gramíneas que frutifica em espigas. 

 

Um matuto, de chapeo de couro, par de alfarges ao braço [↓9] 
<–> <†> /Chega\ <†> [↑junto] dum saco de milho, apanha um punhado, o-  

olha, quebra um carôço “no dente” e pergunta ao vende- 

dor: – “A cuma tá dano? 
E o <outro,> /vendedor\ malicioso: – O mio, tou dano a 12 litro. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 13r, L. 1-

5) 

 
[...] Não houve 

plantação de milho para o S. João. Feijão, etc., não se 

plantou por falta de chuva. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 13v, L. 3-5) 

 
– Tambem seu Mané omenta demais! <Pa> /A\  

mode que esqueceu de 33! O ano de 33 
foi bom! <Muito> /Munto\ féjão, <muito> /munto\ mio [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 14v, L. 21-23) 

 
[...] Desta roda fazia [↑parte] o musico 
Armindo Oliveira, que estava cum um “cam- 

bões” de milho verde no braço. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 18r, L. 4-6) 

 
– Ô, <Arlindo> /Armindo\! você parece que vae vi- 
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ajá hoje cedo! 

– Porque, seu Pedro? 

– Comendo milho a esta hora! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 18r, L. 10-13) 

 

Feijão – s. m. cereal da família das leguminosas que frutifica em vagens. 

 

[...] Não houve 

plantação de milho para o S. João. Feijão, etc., não se 

plantou por falta de chuva. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 13v, L. 3-5) 

 
Tambem seu Mané omenta demais! <Pa> /A\  

mode que esqueceu de 33! O ano de 33 
foi bom! <Muito> /Munto\ féjão, <muito> /munto\ mio [...](EA2.11.CV1.11.001, s.d., 14v, L. 21-23) 

 

– A cuma tá dano o féjão? (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 24r, L. 1) 

 

Batata – s. f. tubérculo comestível.  

 

– Tá uma coisa incrive de se acritá. Situr- 

dia eu ranquei uma carga de batata e fui ven- 
dê no Mont’Alegue. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30v, L. 12-14) 

 

Rubiacea [rubiácea] – s. f. café. 

 

Na colheita do café. No quintal de café, enquan- 

to as mãos trabalham na catação da saborosa 

rubiacea, as linguas das catadeiras [↑e catadores] trabalham 

nos assuntos do momento (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 11v, L. 6-9) 

 

Café
1
 – s. m. fruto do cafeeiro. 

 

Maio. Café maduro. Apanhadeiras 

de café. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9v, L. 2-3) 

 
Nas cuiêta de café (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9v, L. 7) 

 

Apanhadeiras de café. Balaios. O jegue 
com os caçuás carregando café para 

o terreiro. Cantigas na roça. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 10v, L. 12-14) 

 
Na colheita do café. No quintal de café, enquan- 

to as mãos trabalham na catação [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 11v, L. 6-7) 

 
– Cadê tua mãe? 

 – Ficou im casa <cum> c’uns caroço de café no 

fôgo. Quando caba qui vem. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 12v, L. 3-5) 
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Caroços vermelhos – exp. fruto do cafeeiro; café. 

 

E os caroços vermelhos vão caindo nos balaios... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 12v, L. 12) 

 

Carne – s. f. músculos de origem animal.  

 

[...] tangendo um animal com ca 

çuas de carne (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 23r, L. 10-11) 

 
No arraial de Alto Bonito um tabareo falava, 

indignado, contra o imposto de 100 r
s
 em cada qui- 

lo de carne, e outros impostos absurdos. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30v, L. 8-10) 

 
[...] Um dos 

trabalhadores afirmou que queria pegar 
um graúde pra “torr<á>/a\r” nos cobres e  

passar uma semana de carne. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 33r, L. 13-16) 

 
– Mais nan acha não, ouro aqui é mais 

difice de que carne lá im casa. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 34r, L. 22-23) 

 
Mais ante tu pegasse teu [din

ro
] e comprasse 

carne e comesse. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 39r, L. 2-3) 

 

Toucinho – s. m. gordura de porco, subjacente à pele.  

 

[...] Chamam-no “Manoel capa- 

do” porque ele [é] comprador de capados, ( 

<(porcos) gordos,> negociante de toucinho. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 14v, L. 8-10) 

 
[...] é cum 
tóecim que faço farinha pra meus 

fio e [↑por isso] me chamam Mané Capado. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 16r, L. 6-8) 

 

Manteiga – s. f. lacticínio obtido a partir da nata do leite. 

 

O Manoelzinho, filho do C
el
 Garrido e 

de Dona Ismelia, irmão, portanto, de Marii-  

nha, gosta de manteiga mais do que 

é preciso. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 20v, L. 18-22) 

 
<E> põe-lhe o controle no gôsto, regrando-lhe 

a manteiga. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 2-3) 

 
[...] O Manoelzinho 

aproveita-se <do> /da\ <presente> /presença\ do medico para [se] desfor 
rar-<se> de tantos dias de manteiga regrada... 
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Passa o almoço. Vem o café das três horas 

da tarde, com biscoito, pão, <†> /e\ manteiga! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 6-10) 

 
[...] E a faca vinha cheia 

de manteiga. Já não era biscoito com  

manteiga. Era manteiga com biscoito... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 20-22) 

 
Manoelzinho é que não falava. Levava  

a faca á manteiga, em seguida ao bis- 
coito e o biscoito á pança... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21v, L. 13-15) 

 
– Larga aí, não sei que diga! Larga!  

Isto é manteiga, não é merda não! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21v, L. 22-23) 

 

 

Alimentos preparados 

Farinha – s. f. alimento granulado, torrado, proveniente da mandioca. 

 

– Quá o quê! Pru mim não! Todo mundo 

sabe que meu negoço é capado, que é cum 

tóecim que faço farinha pra meus 
fio e [↑por isso] me chamam Mané Capado. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 16r, L. 5-8) 

 
– A farinha é bôa, rapaz! Bote um 

punhado na bôca, mastigue e oie 

pra mim! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 23v, L. 21-23) 

 

Farofia [farofa] – s. f. farinha de mandioca escaldada com água quente.  

 

[...] distribuimos as colheres e, sentados em 

pedras grandes, puzemo-nos á farofia com 

carne assada e raspadura. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 34v, L. 4-6) 

 

Pão – s. m. alimento feito com massa de farinha de trigo e outros cereais, água, geralmente 

fermentado, e assado no forno.  

 

Passa o almoço. Vem o café das três horas 

da tarde, com biscoito, pão, <†> /e\ manteiga! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 9-10) 

 

Biscoito – s. m. Massa feita com farinha de trigo, açúcar e ovos, cozida e bem assada ao 

forno. 

 

Passa o almoço. Vem o café das três horas 
da tarde, com biscoito, pão, <†> /e\ manteiga! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 9-10) 
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Foi aí! Manoelzinho levava a <faça> /faca\ com 

vontade no mantegueiro e em seguida ao 
biscoito que a transportava ao papo! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 11-13) 

 
[...] Continuava  

calmamente levando a faca ao man- 

tegueiro, em seguida ao biscoito e o biscoi 

to á barriga. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 16-19) 

 
[...] Já não era biscoito com  
manteiga. Era manteiga com biscoito... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 21-22) 

 
Manoelzinho é que não falava. Levava  
a faca á manteiga, em seguida ao bis- 

coito e o biscoito á pança... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21v, L. 13-15) 

 

Rapadura – s. f. açúcar bruto, feito de mel de cana-de-açúcar, em forma de pequenos tijolos. 

 

[...] Foi numa banca de raspadurinhas. 
Chega um rapaz e pergunta ao dono das raspaduras: 

– A cuma é isto?  

E o dono, indignado e estupido: – “Isto” é bósta. E eu 
tou vendeno [é] rapadura! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 13r, L. 11-15) 

 
– A cuma é a rapadura?  
– A rapadura é a dois toẽ<s>. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 13r, L. 19-20) 

 

[...] puzemo-nos á farofia com 
carne assada e raspadura. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 34v, L. 5-6) 

 

Assuca [açúcar] – s. m. alimento de sabor doce, cristalizado, que é extraído principalmente da 

cana-de-açúcar. 

 

– A cuma tá dano o assuca, Joaquim? 

 – Mi reis. 
– <Qui deabo> <de> /Seu\ assuca<r> <tao> /tá\ sargado... Pese [↓mei quilo.] (EA2.11.CV1.11.001, 

s.d., 15v, L. 2-4) 

 

Café
2
 – s. m. bebida cozida preparada com o fruto torrado do cafeeiro. 

 

[...] Um dia dêsse seu [↑C
el
] Zezim 

bebeu uma chicra de café quente na Feira, bo- 

tou o resto do café numa chiculatêra preta 

de bôca de prata (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9r, L. 6-9) 

 
[...] homem, an- 

te do café isfriá tava o home no Mon 
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te Alegue! [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9r, L. 10-12) 

 
Passa o almoço. Vem o café das três horas 
da tarde, com biscoito, pão, <†> /e\ manteiga! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 9-10) 

 
A’ hora do almoço fizemos um fogo 

para o café [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 34v, L. 2-3) 

 

Feijoada – s. f. prato preparado com feijão temperado e cozido com carnes salgadas de 

diferentes partes do porco, linguiça, charque, paio, toucinho etc. 

 

[...] Certa vez, em 

um pique-nique, <E>/e\le ouvio, <alguem> 
<dizer>, após á feijoada [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 35v, L. 20-22) 

 

Carne assada – s. f. carne de animal preparada na brasa. 

 

[...] puzemo-nos á farofia com 
carne assada e raspadura. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 34v, L. 5-6) 

 

 

5.1.3 Males sertanejos  

 

Doenças 

Malaria [malária] – s. f. doença infecciosa causada por parasitas do sangue do gênero 

Plasmodium. 

 

[...] Palmei- 

rinha está plena decadencia. A malaria 

do rio de Jacoípe, que o banha, desporvou-o. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 33v, L. 4-6) 

 

Impaludismo – s. m. malária. 

 

O impaludismo, a verminose, a sê- 
ca, o governo, e outros males (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 7r, L. 1-2) 

 
<Era caso de impaludismo>. O camarada ha- 
via dormido no França e isto bastava para 

† istabelecer <o diagnostico>. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 13v, L. 24-26) 

 
o diagnostico: – impaludismo. Dr. Cur- 

velo receitou umas caps[u]las de azul de me- 

tileno. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 14r, L. 2-4) 
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[...] Ficou sosinho, [↑no mundo,] “briqui 

[↑doente de bernos e impaludismo,] [ta]no”... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 16v, L. 5-6) 

 
Trouxe consigo, o engenheiro, algumas capsulas 
de azul de metileno, que usava talvez como 

preventivo contra o impaludismo das regiões  

onde trabalhava. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 31r, L. 16-19) 

 

Tifo – s. m. doença infectocontagiosa febril. 

 

A cidade de Mundo Novo, de vez em 

quando é posa da gripe, do tifo, [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 19r, L. 11-12) 

 

Febre amarela – s. f. doença infecciosa grave, transmitida ao homem por mosquitos, como, 

por exemplo, Aedes aegypti, e caracterizada por febre, dores abdominais e musculares, 

icterícia, vômitos sanguinolentos e anúria.  

 

A cidade de Mundo Novo, de vez em 

quando é posa da gripe, do tifo, e 
se tem se dado caso até de febre a- 

marela, graça á sua imundicie. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 19r, L. 11-14) 

 

Verminose – s. f. qualquer afecção provocada por vermes. 

 

O impaludismo, a verminose, a sê- 

ca, o governo, e outros males, não] (EA11.CV1.11.001, s.d., 7r, L. 1-2) 

 

Berno – s. m. tumor subcutâneo por ação da larva da mosca-do-berne. 

 

[...] Ficou sosinho, [↑no mundo,] “briqui 

[↑doente de bernos e impaludismo,] [ta]no”... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 16v, L. 5-6) 

 

Calamidades 

Sêca [seca] – s. f. estiagem prolongada. 

 
O impaludismo, a verminose, a sê- 

ca, o governo, e outros males (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 7r, L. 1-2) 

 
    SÊCA 

Isto aqui parece que [vae] <virá> /virar\ deserto. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 37r, L. 9-10) 
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Fome – s. f. falta de alimento, miséria. 

 

     “Eu vou dá pra vádiá 

     “Que os vadio tomém come. 
     “Toda vida eu trabaei 

     “E sempre morreno de fome.” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 7r, L. 12-15) 

 
[...] [↑os pastos estão] se acabando; sofrimen- 

tos horriveis ameaçam cair sobre o  

sêrtanejo já carregado de sofrimen 
tos. A fome de 32 ameaça repertir-se! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 37r, L. 19-22) 

 

Praga 

Formiga – s. f. inseto que destrói a plantação. 

 

[...] Formiga acabando a roça, imposto, mul 

ta, um filho doente, á mingua de remedio, um horror! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30r, L. 22-23) 

 
– Ainda onte eu tava na roça, oiano o estra- 

go da formiga e pensano: – esse mundo pare- 
ce qui vaê [cabá] ficáno na mão de duas coisa: – a 

formiga e a justiça. Uma come dum lado, outra 

come do outro. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30v, L. 2-6) 
 

Aflições 

Sertanejo preguiçoso – exp. refere-se à habitante do sertão nordestino que não gosta de 

trabalhar, que tem aversão a qualquer esforço. 

 

[...] Entre estes outros 

males, está o sertanejo preguiçoso e va- 

gabundo que vive de gatun[a]gem na 

roça dos que trabalham. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 7r, L. 5-8) 

 

Sertanejo vagabundo – exp. refere-se à habitante do sertão nordestino que não gosta de 

trabalhar e vive de roubo. 

 

[...] Entre estes outros 

males, está o sertanejo preguiçoso e va- 
gabundo que vive de gatun[a]gem na 

roça dos que trabalham. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 7r, L. 5-8) 

 



165 

Governo – s. m. complexo de órgãos responsáveis pela realização da administração pública, 

através do exercício dos poderes delegados pelo povo. 

 

O impaludismo, a verminose, a sê- 

ca, o governo, e outros males (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 7r, L. 1-2) 

 
– Tomara qui eu ache um do tamanho  

dum parmo de minha mão, pra mode 
eu mandá pru governo. 

E, depois de uma <pequena> /pausa\: 

– Aquele fio d’uma egua... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 33r, L. 19-23) 

 

Imposto – s. m. tributo cobrado pela propriedade, domínio ou posse de imóvel rural. 

 

COM OS IMPOSTOS – Ninguem escapou ao 

lançamento do celebre imposto de capitação, cre- 
ado pelo capitão Juracy Magalhães. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30r, L. 8-10) 

 
Pobres lavradores, donos de cinco, dez tarefas 
de terra, tiveram de pagar o imposto e, o que é 

peor, pagar com multa porque não pagaram 

em tempo, nem fizeram reclamação dentro do praso 
legal. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30r, L. 11-15) 

 
Aqui perto ha um lavrador nestas condições. Vae  
pagar [10] mil reis de imposto de capacitação e mais 

vinte mil reis de multa... [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30r, L. 16-18) 

 
[...] Formiga acabando a roça, imposto, mul 

ta, um filho doente, á mingua de remedio, um horror! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30r, L. 22-23) 

 
No arraial de Alto Bonito um tabareo falava, 

indignado, contra o imposto de 100 r
s
 em cada qui- 

lo de carne, e outros impostos absurdos. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30v, L. 8-10) 

 
[...] me cobraro mile e quinhen- 

to de imposto, ora muito qui bem, paguê <dez> 
um mi reis de alugué do cavalo e só fiquê 

cum cinco tostõe! É uma coisa incrive de se acriditá! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30v, L. 15-18) 

 

Multa – s. f. pena, sanção pecuniária. 

 

Pobres lavradores, donos de cinco, dez tarefas 

de terra, tiveram de pagar o imposto e, o que é 

peor, pagar com multa porque não pagaram 
em tempo, nem fizeram reclamação dentro do praso 

legal. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30r, L. 11-15) 
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Aqui perto ha um lavrador nestas condições. Vae  

pagar [10] mil reis de imposto de capacitação e mais 

vinte mil reis de multa... Disse êle que não  
pagou em tempo de evitar a multa, porque não  

“estava podendo”, como ainda não está. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30r, L. 16-20) 

 
[...] Formiga acabando a roça, imposto, mul 

ta, um filho doente, á mingua de remedio, um horror! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30r, L. 22-23) 

 

 

5.1.4 Utensílios de Cozinha  

 

Para levar ao fogo 

Chiculatêra [chocolateira] – s. f. vasilha usada para aquecer água e preparar café.  

 

[...] bo- 

tou o resto do café numa chiculatêra preta 

de bôca de prata (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9r, L. 7-9) 

 

Panela de barro – s. f. vaso de barro que serve para cozinhar alimentos. 

 

[...] Antonia, coi 

tada, é uma creatura simples, que faz pa- 

nelas de barro e não conhece o trem. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 22r, L. 5-7) 

 
Nunca sae da sua roça ou do seu barreiro. Plantando alguma 

cousa o fazendo alguma panela pra vender. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 22r, L. 22-23) 

 

Para colocar liquídos 

Pote – s. m. vasilha de barro utilizada para transportar e armazenar água para beber ou para as 

necessidades domésticas. 

 

– Taí, gente! Taí! esse home isperano 
chuva do nacente! Quá, meu véio, pode 

inborcá seu pote! [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 15v, L. 19-21) 

 

Muringo [moringa] – s. f. vaso de barro bojudo e de gargalo estreito usado para acondicionar 

e conservar fresca a água. 

 

[...]. Eu já disse lá im casa: no 
dia que eu me adaná compro um qui- 

lo de calaborêto, como todo, adespois 

ingulo um muringo dagua p[u]m riba 
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e fico isperano o papôco. (EA2.11.CV1.11.001, 19/05/1934, 23v, L. 11-15)  

 

Copo – s. m. recipiente, geralmente cilíndrico, sem asa e sem tampa.  

 

– Joaquim! traz [ai] uns copo e uma <“>garra-  

fa de “prejuizo”. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 15r, L. 19-20) 

 
– Home o copo é bom, bem furnido, mas 
porem nan tá prestano porque só te- 

nho nove tostõe. Dá pur os nove? (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 24r, L. 10-12) 

 

Caneco – s. m. copo com asa. 

 

– Por quanto dá o caneco? 
– Mil e dois tões. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 24r, L. 8-9) 

 

Chicra [xícara] – s. f. pequeno recipiente com asas usado geralmente para bebidas quentes. 

 

[...] Um dia dêsse seu [↑C
el
] Zezim 

bebeu uma chicra de café quente na Feira (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9r, L. 6-7) 

 

Para colocar sólidos 

Manteigueiro [manteigueira] – s. f. recipiente em que se guarda ou se serve manteiga. 

 

[...] O Manoelzinho não tem o direito 

de dispor do manteigueiro á sua vontade. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 3-4) 

 
Foi aí! Manoelzinho levava a <faça> faca com 

vontade no mantegueiro e em seguida ao 
biscoito que a transportava ao papo! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 11-13) 

 
[...] Continuava  
calmamente levando a faca ao man- 

tegueiro, em seguida ao biscoito e o biscoi 

to á barriga. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 16-19) 

 
[...] Num dos momentos 

em que o Manoelzinho, muito calmamen- 
te levava a faca ao mantegueiro, o C

el
 

não resiste o impeto e salta [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21v, L. 18-21) 
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Talheres 

Faca – s. f. lâmina cortante de um lado, com cabo e ponta fina que é usado para fazer diversos 

tipos de corte. 

 

Foi aí! Manoelzinho levava a <faça> faca com 

vontade no mantegueiro [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 11-12) 

 
[...] Continuava  

calmamente levando a faca ao man- 

tegueiro, em seguida ao biscoito [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 16-18) 

 
[...] Fazia que não via os olha 

res do velho! E a faca vinha cheia 
de manteiga. [...](EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21r, L. 19-21) 

 
Manoelzinho é que não falava. Levava  

a faca á manteiga, em seguida ao bis- 

coito e o biscoito á pança... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21v, L. 13-15) 

 
[...] Manoelzinho, muito calmamen- 

te levava a faca ao mantegueiro, o C
el
 

não resiste o impeto e salta [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 21v, L. 19-21) 

 

Colheres [colher] – s. f. talher formado de um cabo e uma parte côncava, que serve para 

manusear os alimentos. 

 

A’ hora do almoço fizemos um fogo 

para o café; ao lado estendemos uma toa- 

lha, distribuimos as colheres [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 34v, L. 2-4) 

 

 

5.1.5 Instrumentos utilizados nas atividades do campo 

 

Enxada – s. f. instrumento de capinar ou revolver a terra.  

 

[...] andando devagari -  
nho, enxada ao hombro, a caminho da 

roça. É ter uma pequena melhora, volta á 

roça, ao cabo da enxaida, cavar a terra, tra- 

balhar! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 17r, L. 2-6)  

 
Voltámos [↑Durval e eu] á “Serra dos cristaes.” Des- 
ta vez levamos uma turma de trabalha- 

dores armados de enxada, alavanca, pica- 

reta, etc., para furar [a Serra,] á procura de cristaes 
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graúdos. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 32v, L. 2-6)  

 

Cavador – s. m. instrumento de metal com cabo longo, usado para cavar.  

 

Faça sol ou caia 

chuva, C
el
 Salú está pegado no grosso. Ora  

no cavador, cavando [o] chão para ficar to- 

pes, na construção de cercas; ora na foice, 

fazendo “aceiros” [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 27v, L. 4-8) 

 

Picareta – s. f. instrumento de ferro encurvado de duas pontas e cabo comprido, que serve 

para arrancar pedras, raízes de plantas etc.  

 

Voltámos [↑Durval e eu] á “Serra dos cristaes.” Des- 

ta vez levamos uma turma de trabalha- 

dores armados de enxada, alavanca, pica- 
reta, etc., para furar [a Serra,] á procura de cristaes 

graúdos. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 32v, L. 2-6)  

 

Foice – s. f. lâmina de aço curva em semicírculo e presa a um cabo, que serve para cortar.  

 

Faça sol ou caia 
chuva, C

el
 Salú está pegado no grosso. Ora  

no cavador, cavando [o] chão para ficar to- 

pes, na construção de cercas; ora na foice, 
fazendo “aceiros” [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 27v, L. 4-8) 

 

Alavanca – s. f. instrumento usado para mover ou erguer objetos.  

 

Voltámos [↑Durval e eu] á “Serra dos cristaes.” Des- 
ta vez levamos uma turma de trabalha- 

dores armados de enxada, alavanca, pica- 

reta, etc., para furar [a Serra,] á procura de cristaes 

graúdos. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 32v, L. 2-6)  

 

Balaio – s. m. espécie de cesto de cipó utilizado para carregar mercadorias. 

 

“Eu queria ser balaio 

“Nas cuiêta de café,  
“Pra vivê dipindurado 

“Nas cadeira das muié.” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9v, L. 6-9) 

 
 “Eu queria sê balaio 

“Balaio eu queria sê  

“Pra viver depundurado 
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“Nas cadêra de ocê” (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 11r, L. 4-7) 

 
– Ô Chiquinha! Chiquiiiinha! 
– Inhora, mãe! 

– Cadê o balaio grande? 

– Ficou [lá] na bêra do pé de cajá! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 12r, L. 7-10) 

 
E os caroços vermelhos vão caindo nos balaios... 

<E, no> <†> /Ao\ fundo do quintal, [↑na roça do vizinho,] o duêto dos <mu> [↑cabô-] 
<chachos> [↑clos] contentes com a vida (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 12v, L. 12-14) 

 
[...] Hoje, uma velha, com 

um balaio á cabeça fazendo mala- 

barismo do deabo para se equili- 

brar na travessia de um trecho de 
rua, resmungava: (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 25r, L. 6-10) 

 

Caçuá – s. m. cesto grande de cipó, com alças para prender aos cabeçotes da cangalha, usado 

no transporte de gêneros alimentícios ou mercadorias pesadas. 

 

[...] O jegue com os caçuá carré- 

gando café para o terreiro. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9v, L. 3-4) 

 
Com efeito. Chegou maio. Café maduro.  

Apanhadeiras de café. Balaios. O jegue 
com os caçuás carregando café para 

o terreiro. Cantigas na roça. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 10v, L. 11-14) 

 
[...] Daí a ex- 

pressão [formidavel] de um tabareo que passou, 

ha pouco, de calças arregaçadas, pés na 
lama, tangendo um animal com ca 

çuas de carne:  (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 23r, L. 7-11) 

 

 

5.1.6 Meios de transporte  

 

Jegue – s. m. mamífero da família dos equinos, animal de carga e tração, principal montaria  

do sertão. 

 

[...] O jegue com os caçuá carré- 

gando café para o terreiro. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9v, L. 3-4) 

 
Apanhadeiras de café. Balaios. O jegue 

com os caçuás carregando café para 

o terreiro. Cantigas na roça. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 10v, L. 12-14) 
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– Dizem qui tem noite qui vira bar- 

rica e tem noite que vira jegue. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 27r, L. 20-21) 

 
Antonio de Chica era um pobre deabo trabalha- 

dor e bom. Calado, prestativo, paciente e man- 

so como um jegue de botar agua. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 29v, L. 13-15) 

 

Cavalo – s. m. mamífero grande, da família dos Equídeos, de cascos resistentes, usado como 

animal de montaria e tração. 

 

Quando Conceição, (filha de “seu <Liberto”> [↑Gaudencio], <das “3 can> [↑do] 

<celas”> [↑Candeal”], se casou, fez a viagem da casa [↑do pae] pa- 

ra o Alto Bonito, onde se realisou o “rece- 
bo a vós”, num cavalo alazão de proprieda- 

de do velho. Esta circunstancia não a esque- 

cia o velho <“Liberto”> /Gaudencio\, quando <,> <em negocio com> 

<Papae, a quem queria o alazão>, citava as vir 
tudes do cavalo [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 17r, L. 17-24) 

 
vendo-se <um grupo de> /2 ou mais\ mundonovenses (da cida- 

de), <reunidos> [↑reunidos], não se precisa ouvi-los para sa- 

ber de que estão falando. Já se sabe: ou é <so-> 

<bre a> politica local, ou vida alheia, ou boi, ou 
cavalo. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 17v, L. 7-11) 

 
[...] ora muito qui bem, paguê <dez> 
um mi reis de alugué do cavalo e só fiquê 

cum cinco tostõe! É uma coisa incrive de se acriditá! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 30v, L. 16-18) 

 
D. Fulana, fazendeira na- 

quel<a>/e\ municipio, gosta, como toda  

fazendeira que se presa, de ter tudo 
bom: cavalo, arreios, etc. [...](EA2.11.CV1.11.001, s.d., 39v, L. 1-4) 

 

Otomove [automóvel] – s. m. veículo automotor, movido a motor de explosão, de quatro 

rodas, que se destina ao transporte de passageiros.  

 

Otomove 

Vamincê pode crê qui não hai neste mundo 
bicho pra corrê mais que otomove. [...] (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9r, L. 2-4) 

 
[...] Enquanto o dea 
bo coça um oio otomove travessa o mundo 

dum lado pra outo. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9r, L. 4-6) 

 
[...] mo[n]tou no otomo 

ve e tocou pru Monte Alegue; homem, an- 

te do café isfriá tava o home no Mon 
te Alegue! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9r, L. 9-12) 
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Bicho – s. m. coisa desconhecida, que, no corpus, corresponde a ‘carro’. 

 

[...] Bicho danado pra corrê! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9r, L. 12) 

 
[...] Da Feira de Sant’Ana 

pru Monte Alegue o peste do bicho passa 

[mais] ligeiro de [que um] góle d’agua na guela dum vi- 
vente. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 9r, L. 17-20) 

 

Trem – s. m. meio de transporte ferroviário, formado por vários vagões rebocados por uma 

locomotiva. 

 

[...] Antonia, coi 

tada, é uma creatura simples, que faz pa- 
nelas de barro e não conhece o trem. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 22r, L. 5-7) 

 
[...] Ape- 
zar de morar a poucas leguas da estra- 

da de ferro, nunca Antonia preta vio um 

trem. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 22r, L. 7-10) 

 
– [Eu] Não sê, D. Elvira, cuma Lampeão não <toma> [↑amonta]  

um trem pra saí pur o mundo fazeno 
bramura! <no trem>! (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 22r, L. 13-15) 

 
– É mermo! Ele fica cum mêdo do 
dono do trem bota o trem pra donde 

quizé e saí num cumerço. (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 22r, L. 18-20) 

 
– Então Mucambo está bem <†> melho- 

rado! Quando eu tiver de decer vou 

tomar o trem no Mucambo... (EA2.11.CV1.11.001, s.d., 26v, L. 17-19) 

 

 

5.2 ÍNDICE DAS LEXIAS 

 

A 

Alavanca 121 

Assuca 87 

 

B 

Balaio 75, 77, 78, 80, 81, 106 

Barriga
1
 98 

Barriga
2
 82, 128 

Barriga da mãe 88 

Batata 117 
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Berno 89 

Bicho 74, 110 

Biscoito 98, 99 

Boca 91, 130 

Bôca 74, 103, 110 

Braço 82, 92, 96 

 

C 

Cabeça 72, 96, 106, 132, 136 

Caçuás 75, 77, 102 

Cadeira 75, 92 

Cadêra 77, 78, 81 

Café
1
 75, 77, 79, 81 

Café
2
 74, 98, 125 

Cajá 80 

Caneco 104 

Carne 102, 117, 122, 124, 134 

Carne assada 125 

Caroços vermelhos 81 

Cavador 111 

Cavalo 76, 90, 91, 94, 117, 135 

Cereaes 129 

Chicra 74 

Chiculatêra 74 

Colheres 125 

Cólo 78 

Copo 86, 104 

 

D 

Dente 82, 129 

 

E 

Enxada 90, 121 

Enxaida 90 

 

F 

Faca 82, 98, 99 

Farinha 88, 103 

Farofia 125 

Fé 84, 85 

Febre amarela 94 

Feijão 83 

Féjão 85, 104 

Feijoada 127 

Figado 70 

Foice 111 

Fome 73, 130 

Formiga 116, 117 
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G 

Governo 73, 106, 122 

Guéla 86 

 

H 

Hombro 90 

 

I 

Impaludismo 73, 83, 84, 89, 118 

Imposto 116, 117 

 

J 

Jacobina 78 

Jegue 75, 77, 110, 115 

 

L 

Lingua 71, 79 

 

M 

Malaria 123 

Mandioca 78 

Mãodoca 121, 132 

Manteiga 97, 98, 99 

Manteigueiro 98 

Mantegueiro 98, 99 

Mão 78, 79, 111, 117, 122, 128 

Milho 82, 83, 85, 92 

Mio 82, 85 

Multa 116 

Muringo 103 

 

O 

Olho 92 

Oio 74 

Os quartos 93 

Otomove 74 

Ouvido 77 

 

P 

Pança 99 

Panela de barro 100 

Pão 98 

Papo 82, 98 

Pé de pimenta 83 

Perna 113, 114 

Pés 102, 111 

Picareta 121 

Pote 87 

Pulso 99 
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R 

Rapadura 82 

Raspadura 82, 125 

Raspadurinha 82 

Rubiacea 79 

 

S 

Sêca 73, 130 

Sertanejo preguiçoso 73 

Sertanejo vagabundo 73 

Sola 111 

 

T 

Tifo 94 

Toucinho 85 

Tóecim 88 

Trem 100, 109 

 

V 

Verminose 73 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A língua, enquanto resultado das relações humanas, manifesta-se de diferentes formas 

na sociedade, constituindo os gêneros discursivos (orais ou escritos) que retratam os traços 

peculiares da cultura, revelando a identidade das pessoas e dos lugares onde são produzidos. 

Desse modo, ao editar o manuscrito inédito Bahia Humorística de Eulálio de Miranda Motta, 

com vistas ao estudo lexicológico dos causos que a compõe, lidou-se com diversos aspectos 

da cultura do povo sertanejo, uma vez que os causos são resultantes de pesquisas lingüístico-

cultural empreendidas pelo autor no cotidiano das vilas, dos lugarejos e das roças da região de 

Mundo Novo.  

Na presente dissertação buscou-se explorar esse rico arquivo linguístico a partir da 

contextualização das práticas de escrita de Eulálio Motta, considerando o lugar e a época em 

que os textos foram produzidos; o estudo do causo como gênero discursivo a partir da 

perspectiva bakhtiniana; a edição do texto; e o estudo lexicológico de estruturação dos 

campos lexicais baseado na teoria proposta por Eugenio Coseriu.  

Para tanto, apresentou-se Bahia Humorística, enquanto projeto intelectual de seu 

autor, o entendimento do causo como gênero discursivo que se próxima da oralidade e uma 

edição científica atenta às peculiaridades de uma escrita que traduz o modo de falar do povo 

do sertão. Assim, os estudos apresentados em cada capítulo se complementaram, 

evidenciando que o léxico é muito mais do que parte da língua, ele integra a vida em 

sociedade e carrega as marcas das experiências do cotidiano. 

Os resultados dessa dissertação apontam para algumas questões, dentre as quais se 

destacam: a) o resgate do anonimato de um trabalho inédito que se encontrava ameaçada pelo 

esquecimento, contribuindo para a memória literária e linguística do sertão baiano; b) a 

identificação de que Eulálio Motta lançou mão de um gênero discursivo específico, o causo, 

para dar voz ao povo do sertão, compondo narrativas curtas que demonstram o cotidiano do 

sertão; c) o tratamento do tema e da problemática do sertão com tom humorístico, revelando 

características profundamente humanas do sertanejo; d) a pesquisa linguístico-cultural 

empreendida pelo escritor para resgatar o modo de falar do homem do campo, convertendo o 

seu texto numa fonte privilegiada para o estudo do léxico do sertão baiano; e) a seleção 

lexical utilizada pelo autor para escrever seus causos, evidenciando traços de uma cultura 

peculiar ao ambiente rural, as tradições e ao modo de vida do povo local.  

Portanto, os estudos apresentados nessa dissertação demonstram como o uso da língua, 

materializado através da escrita e da constituição de uma obra pautada num gênero discursivo 
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específico, pode contribuir para o estudo do léxico e para o entendimento do modo de vida do 

sertanejo. Como diz Eulálio Motta: “[...] Nada mais interessante que se ouvir um tabareo que 

gosta de “falar dificil.” Essas ingênuas creaturas tem cada uma “de se tirar o chapeo.” 

(MOTTA, EA2.11.CV1.11.001, s.d., f. 35v). Assim, Bahia Humorística constitui-se em um 

riquíssimo acervo, tanto no sentido linguístico quanto histórico-social. Este manuscrito 

possibilitou a realização de um trabalho de investigação científica pautado em abordagens 

que, certamente, vem contribuir para o conhecimento do sertão, de sua problemática social e 

da obra do escritor Eulálio Motta.  
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