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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando a palavra assume sua forma material, o seu objetivo é comunicar, despertar os 

sentidos no ser humano. O texto, enquanto força vibratória dos sentidos, existe apenas quando 

comunica alguma coisa e, se isso não acontece, ele deixa de cumprir sua verdadeira função. É 

o sentido que torna o texto vivo, pulsante, capaz de despertar sensações, mas a força do 

sentido, do prazer, está no leitor e dele depende. Porém, nem todos os textos chegam aos 

leitores, muitos deles são destruídos, outros são simplesmente guardados à espera de uma 

oportunidade de se tornarem acessíveis aos leitores.  

Existe hoje, no Brasil, uma grande quantidade de textos de incomensurável valor, que 

ainda estão inacessíveis aos leitores. Algumas vezes, são textos manuscritos inéditos 

guardados em velhos baús e caixotes, sob a guarda de familiares dos seus autores, outras 

vezes são textos depositados em arquivos de jornais já extintos, em igrejas, em escolas e em 

repartições públicas. No entanto, pesquisas em fontes documentais primárias, nos últimos 

anos, têm demonstrado interesse por este rico patrimônio, contribuindo de forma significativa 

para o resgate da memória cultural. No âmbito da literatura, este tipo de iniciativa vem 

possibilitando um esboço mais verdadeiro do panorama da literatura brasileira, resgatando 

importantes obras, inserindo-as no universo da leitura e, com isso, garantindo a sobrevivência 

de um importante legado da história.  

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, 

destruindo os textos deixados pelo escritor. Felizmente os documentos que hoje constituem o 

seu espólio foram encontrados casualmente, em 1999. Durante sete anos empreendeu-se um 

estudo detalhado do conjunto dos documentos com vistas à organização e à catalogação dos 

mesmos. Eulálio Motta não deixou herdeiros diretos (filhos e esposa) e ninguém, até então, 

havia se interessado pelos documentos deixados por ele, os quais foram doados por seus 

familiares para a pesquisa, a qual possibilitou esta dissertação de mestrado.  

O que se apresenta neste trabalho é o resultado de sete anos de pesquisa nas fontes 

documentais do poeta, em arquivos públicos, em bibliotecas particulares e em acervos de 

jornais e revistas. Foi através da leitura atenta dos diários, dos cadernos de anotações diversas, 

dos manuscritos de poemas, das cartas, dos pequenos textos no verso de fotografias, dos 

poemas publicados em livros, jornais e revistas que se pôde entender um pouco a dimensão da 

atividade literária de Eulálio Motta. Como primeiro resultado desta pesquisa nas fontes 

documentais, decidiu-se editar os sonetos, possibilitando assim, dar visibilidade à obra do 
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poeta, bem como apresentar um texto apurado cientificamente através do método da moderna 

Crítica Textual. Consequentemente, objetiva-se também contribuir para a historiografia da 

literatura, inserindo mais um escritor no cânone nacional. 

 Os sonetos de Eulálio Motta compreendem uma das suas primeiras incursões pelo 

universo da literatura, por conta disso, o primeiro trabalho de edição de sua obra contempla 

este conjunto de textos. Foram encontrados até o momento 48 sonetos, 32 éditos e 16 inéditos, 

escritos, em sua maioria, na década de 20, justamente no período em que Eulálio Motta viveu 

em Salvador, “respirando” os ares da vida literária soteropolitana, bastante afeiçoada à 

estética parnasiano-simbolista.  

Nos sonetos editados, Eulálio Motta expressa um sentimento de desânimo diante da 

existência; para ele, a sua vida é um “campo-santo”, no qual “sepultou” suas ilusões. Há 

sempre um canto triste diante da descrição de paisagens bucólicas.  

O seu primeiro livro foi intitulado Ilusões que passaram...; o segundo, Alma enferma e 

o terceiro, Canções do meu caminho. Portanto, com base na temática de seus sonetos,  

acredita-se que o título que melhor expressa o conjunto dos sonetos de Eulálio Motta é: 

Cantos tristes, no cemitério da ilusão.  

 

1.1 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

De um modo geral, buscou-se oferecer o máximo de informações possíveis, tanto sobre 

a vida do autor, quanto da sua trajetória literária, quanto dos documentos que compõem o seu 

espólio e os testemunhos utilizados na edição crítica. Nesta dissertação, as referências são 

indicadas através do método autor-data, mas quando se trata de obras e documentos do 

espólio, utilizam-se notas ao pé de página. Sempre que possível ilustra-se o texto com 

fotografias e fac-similes, com o intuito de ajudar o leitor a visualizar a origem das fontes de 

pesquisa. 

No capítulo dois, são apresentados os itinerários do escritor, buscando visualizar a  

trajetória de sua vida através de sua própria escrita, que se mostra “auto-reveladora”. Deu-se 

ênfase a episódios importantes que deixaram fortes marcas na vida do poeta. O trânsito entre a 

vila do Alto Bonito, passando pela cidade de Salvador, o retorno a Mundo Novo e o refúgio 

na Fazenda Morro Alto correspondem a uma verdadeira diáspora do poeta. A mulher amada, 

sempre presente na imaginação de Eulálio, não poderia deixar de fazer parte das informações 

sobre os a sua vida, assim como aspectos da sua amizade com Jorge Amado e Adonias Filho. 

A participação de Eulálio no cenário da política baiana e mundonovense também foi um fato 
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bastante relevante para que se pudesse conhecer melhor o escritor, bem como os seus 

itinerários bibliográficos e suas incursões pelo jornalismo baiano, através de colaborações em 

vários jornais do interior. Apresenta-se também um quadro cronológico dos acontecimentos 

da vida de Eulálio, com o propósito de visualizá-los de forma resumida, e, por fim, um breve 

estudo da sua produção literária.  

No capítulo três, apresenta-se o espólio de Eulálio Motta. Inicialmente, dialoga-se com 

alguns teóricos sobre o conceito de memória e arquivo com o objetivo de situá-lo como 

“antídoto do esquecimento, fonte da memória”. Discute-se sobre o papel da ciência filológica, 

enquanto um instrumento de preservação da memória e do patrimônio cultural. Na seqüência, 

esboça-se as dimensões científicas do espólio de Eulálio Motta, acentuando o seu valor como 

fonte de informações. Em seguida, expõe-se o histórico do espólio, como ele se constituiu, os 

procedimentos arquivísticos utilizados para a organização, a descrição, a catalogação e a 

digitalização dos documentos. 

No quarto capítulo, apresenta-se a edição dos sonetos de Eulálio. Primeiro, esboça-se 

uma discussão teórica sobre a filologia como ciência do texto, abordando os seus aspectos 

enquanto uma via de mão dupla no campo da pesquisa, envolvendo a história, a língua e a 

literatura. Tornou-se conveniente expor o percurso da Crítica Textual na Bahia e as suas 

contribuições para o universo literário baiano. À continuação, apresentam-se o corpus 

editado, os éditos e inéditos, os testemunhos e suas fontes, a ordenação e os critérios adotados 

para a edição. 

O corpus editado apresenta dois grupos de textos: um monotestemunhal e outro 

politestemunhal, os quais exigem que sejam aplicados diferentes procedimentos de edição. 

Para os textos monotestemunhais, apresentam-se uma edição fac-similar e uma edição 

interpretativa do texto; para os textos politestemunhais, apresentam-se uma edição crítica com 

o objetivo de restituir a última forma que seu autor lhe havia dado e uma edição fac-similar do 

texto de base. Seguem-se aos capítulos as considerações finais, índice dos sonetos, referências 

e anexos. 
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2 EULÁLIO DE MIRANDA MOTTA: ITINERÁRIOS DE UM ESCRITOR 

 

Diante do texto literário, comumente o leitor quer saber quem o escreveu, em que época 

e sobre quais circunstâncias. Por conta disso, na maioria das vezes, os textos literários vêm 

sempre acompanhados por uma biografia do seu autor. Entretanto, nem sempre existiu esta 

preocupação em evidenciar, no suporte mesmo do texto, a sua autoria.   

A partir do Renascimento Cultural, a autoria dos textos literários começou a despertar 

maior interesse entre os leitores e, principalmente, entre os novos escritores que procuravam 

imitar os grandes mestres do passado. O culto à razão e o foco dos interesses científicos no 

homem contribuíram para a valorização da autenticidade dos textos e a exigência de 

informações biográficas. Conforme assinala Madélenat (apud CARINO, on-line), “[...] a 

história da biografia é então a história de seus recomeços sucessivos, de suas adaptações às 

novas imagens do homem”. O gênero biográfico é bastante antigo e data da antiguidade 

greco-latina, mas em cada época a biografia surge para atender a necessidades específicas. No 

século XVIII, por exemplo, com o surgimento das Academias Literárias, os leitores passaram 

a interessar-se pelas personalidades literárias, o que tornava indispensável a biografia dos 

ilustres escritores.  

Com o advento da Burguesia, a exibição pública, o tom confessional da literatura e a 

popularidade dos escritores no século XIX,  a biografia passou a ser um gênero textual que 

complementava a obra do escritor. Já com o surgimento do positivismo, do rigor científico, no 

final do século XIX, o gênero biográfico passa a ter um tom mais objetivo e menos elogioso. 

No que se refere à contemporaneidade, Madélenat (apud CARINO,  on-line) acentua que: 

[...] a crise dos últimos anos, a recusa à massificação, a colocação em 

questão de ideologias dominantes, a renúncia à total inteligibilidade do real, 

o conjunto desses fenômenos econômicos, sociais e culturais parece ter 

formado um clima favorável à biografia. 

Diante das constantes mudanças do mundo moderno, não se pode negar que existe uma 

preocupação com a idéia da memória, com o sentido de salvaguarda, neste caso, a biografia é 

uma possibilidade de se preservá-la. A vida das pessoas inscreve-se no curso da história, 

portanto, contar a vida de alguém é escrever a história de vários acontecimentos. 

No âmbito filológico, foi justamente a busca pela comprovação da autoria de textos 

antigos que fez surgir a ciência filológica. Nesse contexto, a biografia do escritor contribuiu e 

ainda contribui significativamente para apurar o texto crítico. A partir de informações sobre a 

vida do autor e da época em que ele viveu, o filólogo reúne informações importantes para 
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empreender a edição crítica do texto. No caso específico do escritor Eulálio de Miranda 

Motta, o aspecto autobiográfico paira sobre a sua escrita. Portanto, a melhor forma de esboçar 

sua biografia é apresentar recortes de seus textos, os quais revelam sua vida.   

 

 
 

Figura 1: Eulálio Motta, na Fazenda Morro Alto. 

 

2.1 REVELANDO O “AUTO-RETRATO”: EULÁLIO DE MIRANDA MOTTA ATRAVÉS 

DA SUA ESCRITA 

 

2.2.1 A escrita como forma de diálogo com o mundo 

 

A vida de Eulálio de Miranda Motta e sua escrita são paralelas e uma revela a outra. 

Desde seus sonetos às suas crônicas, passando por seus cordéis e seus diários íntimos, 

percebe-se seus conflitos, seus mais íntimos sentimentos, seus posicionamentos políticos e a 

sua forma de agir no mundo. Eulálio Motta dedicou mais de sessenta anos de sua vida à 

literatura, de 1920, quando começou a escrever seus primeiros versos, até 1988, quando 

faleceu.  

Em sua poesia, ele expressou seu desencanto diante da vida, sua frustração amorosa, seu 

desespero diante da ação implacável do tempo, descreveu momentos e lugares de sua infância. 
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ÚLTIMO SONHO1 

 

Mais uma cruz ao lado do caminho, 

de mais uma ilusão que sepultei! 

Adeus, fonte de sonhos! Adeus, ninho 

de esperança que tanto acalentei! 

 

[...] 

 

Basta de tanto sonho e desencanto! 

Que a vida me tem sido um campo santo, 

De ilusões que acalentei e que sepultei! 

 

O desencanto pela vida e uma profunda tristeza levaram o escritor a adotar pseudônimos 

como “um João Ninguém” e “Brás Cubas”. É como se a sua vida fosse marcada pelo que 

poderia ter sido, pela impossibilidade. O poema em destaque expressa muito bem este 

sentimento. 

 
EPITÁFIO2 

 

Uma vida sem vida; minha vida... 

Quando eu morrer... 

Um epitáfio seria adequado: 

“Aqui jaz alguém 

 que nasceu condenado  

a olhar a vida 

sem poder viver!”  

 

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

os acontecimentos políticos de seu tempo, expôs suas idéias, criticou, descreveu cenas do dia-

a-dia do homem sertanejo e mostrou-se um homem atualizado em consonância com os 

acontecimentos no mundo.  

 

A PERGUNTA DE RAFAEL3 

[...] 

Tarde de verão no interior da Bahia. Sombra gostosa de avarandado na 

fazenda. Bate-papo na “sombra com água fresca”. Quando se aproxima 

Rafael, já meio curvado sob o peso dos anos, cabeça quase branca exibindo o 

inverno dos janeiros. Vai chegando, suado, com o seu “boa tarde pra 

vosmicês”. E uma observação sai de um dos presentes.  

- Rafael, você já está bem maduro! Já está precisando de ser aposentado! 

- Tou mesmo. Tou muito precisado de pusentadoria. Mas quem é que 

pusenta?  

Todos sorriam e ninguém soube responder. A conversa tomou outro rumo, já 

não me lembro quais. O de que me lembro, o de que não consegui esquecer, 

                                                 
1 Canções do meu caminho, p. 38. 
2 Canções do meu caminho, p. 80. 
3 Crônica: A pergunta de Rafael, Mundo Novo, outubro de 1972. 



 

 

30 

foi da pergunta de Rafael: “Quem é que me aposenta? Os Rafaéis de todo 

esse nordeste, de todo este imenso Brasil não tem quem os aposente!  

[...] 

 

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

se a circunstâncias diversas da sociedade mundonovense. Em seus diários íntimos, Eulálio 

Motta comentava os assuntos que circulavam nos jornais, nas revistas, os acontecimentos 

políticos, escrevia discursos e  anotava circunstâncias do cotidiano, desde os dias que choviam 

na fazenda até assuntos internacionais como a II Guerra Mundial. Lugares como a vila do 

Alto Bonito, as cidades de Monte Alegre, Jacobina, Mundo Novo e Salvador, as fazendas 

Vaca Parida  e Morro Alto estão sempre presentes em seus textos.  

Percebe-se, na escrita de Eulálio Motta, uma verdadeira compulsão por registrar o 

cotidiano e relembrar o passado. Às vezes, nota-se a repetição exaustiva de alguns temas, é 

como se o escritor quisesses convencer-se de alguma coisa, dialogando consigo mesmo, 

questionando suas atitudes, desabafando suas dores.  

 

MUNDO DOS SONHOS4... 

 

[...]  

 

ELA... no mundo dos sonhos... 

apareceu novamente 

para mim 

estendeu-me os braços 

sorrindo... 

 

[...] 

 

E depois de um beijo inesquecível, 

acordei! 

Acordei para sofrer a verdade! 

deserto... 

solidão... 

velhice... 

presença triste da realidade! 

 

Justamente pelo fato de Eulálio Motta ter escolhido a escrita como uma forma de 

dialogar com o mundo, que se considerou a sua produção literária e suas anotações em diários 

como uma verdadeira biografia. Portanto, a partir da sua escrita, buscou-se “revelar” o seu 

auto-retrato.  

                                                 
4 Canções do meu caminho, p. 26. 
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Figura 2: Eulálio Motta, em 1938. 

 

2.1.2 A diáspora do poeta: da vila do Alto Bonito à cidade de Salvador 

 

Eulálio de Miranda Motta nasceu em 15 de abril de 1907 numa vila do município de 

Mundo Novo, interior da Bahia, chamada Alto Bonito, como atesta o poema: 

 

ALTO BONITO5 

 

15 de abril de 1907, 

começo deste século fantástico. 

Naquele dia, 

em casa de meu pai, 

alegria! alegria! alegria!  

porque aquele dia 

nasceu um menino! 

Imagino o ambiente,  

em casa de meu pai  

e no arraial, naquele dia: 

Metila mãe-preta da gente, 

ansiosa para ver o recém-nascido 

para ver com quem seria parecido. 

[...] 

Era o assunto do dia no arraial. 

Na venda de seu Tito 

no balcão de Tio Zé Motta, 

na casa da professora,  

o assunto da conversa era aquele: 

na casa de seu Totonho... 

                                                 
5 Datiloscrito disperso, [s.d.] 
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O nascimento de um menino! 

Qual seria o seu destino?! 

Hoje... 15 de abril de mil, novecentos e oitenta e tantos  

Alto Bonito ainda existe.  

E é só! 
 

Filho de D. Eremita Miranda Motta e do Sr. Antonio Manoel da Motta, Eulálio teve seis 

irmãos: Durval, Nelson, Amando, Arnaldo, Edithe e Zenailde. 

 

 

Figura 3: D. Eremita Motta (sentada na cadeira), filhos e netos. 

 

Eudaldo Lima6 refere-se ao Sr. Antônio Manuel da Motta como   

 

[...] Homem do lar, era esposo amorável, tão vinculado à esposa, que o casal 

Miranda-Motta era assunto de comentários constantes, pela dignidade de 

vida e pela paz conjugal. Para os filhos era estremoso e procurava sempre 

encaminhá-los na trilha da dignidade, do dever, da honestidade e do 

aprimoramento cultural e do caráter. Seu maior desejo era que os filhos 

estudassem e apesar das dificuldades daqueles tempos para as famílias 

daquele interior longínquo, seu estímulo levou três dos filhos a alcançarem 

grau universitário. No mínimo ele pugnava, para que pelo menos, os rapazes, 

eu inclusive, se habilitassem tanto para as labutas da fazenda como para a 

vida na cidade. [...]7 

 

Eulálio viveu a sua infância entre o arraial de Alto Bonito, a Fazenda Vaca Parida de 

seu avô e a Fazenda Morro Alto, lugares que deixaram profundas marcas no imaginário do 

poeta.  

                                                 
6 Eudaldo Silva Lima era afilhado do Sr. Antônio Manuel da Motta. Ele viveu a sua infância praticamente como 

filho do Sr. Antônio e dona Eremita.  
7 LIMA, Eudaldo Silva. Romeiros do meu caminho. [datiloscrito], 1980, p. 5. 
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FAZENDA VACA PARIDA8 

 

Olhe a “Vaca-Parida” de Dindinho João Motta! 

Pedaço de céu de minha infância! 

Como está diferente! 

Não tem mais o umbuzeiro 

Da porta da frente, 

Esparramando os galhos 

Para fazer sombra no terreiro! 

Cadê as grades azuis do avarandado?! 

Tudo agora é ruína! É casa velha 

Com cactos crescendo no telhado! 

O curral de pau a pique se acabou. 

[...]  

 

 

Além das atividades agropecuárias a família de Eulálio Motta tinha armazéns nas vilas 

do Alto Bonito e Capela da Cigana, conforme declara Eudaldo Lima,  

 

[...] Ali por alguns meses quando a loja estava aos cuidados ora de Amando, 

ora de Eulálio, eu também ajudava. Minha parte maior era trazer cedo 

sábado uma rês para o curral do matadouro, pois éramos nós que 

mantínhamos o comércio de carne. 9  

 

Nessa ocasião, Eulálio tinha dezesseis anos. Em seguida, já com dezessete anos, ele fora 

viver em Monte Alegre, hoje Mairi, onde trabalhou como balconista numa farmácia e pôde 

continuar os estudos iniciados ainda na vila do Alto Bonito. 

 

RECORDAÇÕES DE MONTE ALEGRE10 
 

Monte da Santa Cruz do Monte Alegre! 

Contemplo-te de longe... 

com uma vontade enorme 

de te ver de perto, 

para recordações: 

de quando te vi pela primeira vez, 

há mais de meio século, 

em uma sexta-feira da Paixão.  

[...] 

  

Após apaixonar-se por uma jovem da cidade, Eulálio passou a ser negligente com o 

trabalho na farmácia, chegava atrasado e ficara desatento com os afazeres. Assim, seu pai o 

trouxe de volta para a fazenda. Todavia, Eulálio apenas interessava-se por fazer versos 

apaixonados.  

                                                 
8 Datiloscrito disperso, [s.d.]. 
9 Eudaldo Lima. Datiloscrito, 1980, p. 6. 
10Canções do meu caminho, p. 21. 
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Figura 4: Aula de ginástica no Ginásio Ipiranga, 1926. 

 

O pai de Eulálio tinha o propósito de possibilitar aos seus filhos a oportunidade de 

estudar. O filho mais velho, Durval Motta, foi o primeiro a ir estudar em Salvador, em 

seguida foi a vez de Eulálio. Em 1926, ele ingressou no Ginásio Ipiranga, onde fez os 

preparatórios para a universidade.  

 

NUNCA MAIS!11 

 

Dezoito anos, apenas, minha idade, 

naquele instante de minha vida: 

quando me dirigi à casa de seus pais  

pra lhe levar o adeus de despedida. 

Nunca mais esquecerei 

Aquele instante: 

- Voltarei breve! 

Não precisa chorar! 

E me abraçou chorando  

Sem poder falar! 

 

Depois... Visão de novos caminhos... 

Uma porção de coisas nunca vistas! 

Toda uma série de descobrimentos: 

primeira viagem a trem: 

aquela impressão singular 

da estação correndo, 

casas correndo, 

paisagem correndo, 

                                                 
11 Canções do meu caminho, p. 15. 
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tudo correndo   

com o trem sem sair do lugar! 

 

Primeira visão do mar! 

Deslumbramento! 

[...] 

A Capital! A Capital 

diante de meus olhos 

de menino de arraial! 

Os bondes! Automóveis! Movimento! 

(não havia automóveis no sertão) 

“gruta baiana”, Almoço. Camarões. 

O colégio. As aulas. Os colegas. 

 

No quarto de dormir,  

no sótão do colégio, 

os livros, os cigarros e a saudade. 

[...] 

A poeira dos anos em galope 

não consegue ofuscar-me aquele instante! 

Aquele abraço em prantos 

Na presença dos pais... 

Aquele “voltarei breve!”  

E... nunca mais!  

 

O jovem do interior vislumbrou-se com a capital que se revelou diante dele com seus 

bondes, com a eletricidade, com os automóveis e todo um progresso, bastante diferente do 

universo dos arraiais do sertão de Mundo Novo. A “visão de novos caminhos” e  “uma porção 

de coisas nunca vistas” mudou para sempre a vida do jovem de dezoito anos, “aquele voltarei 

breve!”, tornou-se um “nunca mais”. 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!”.  

Apenas ficaria a saudade, daquele tempo, daquela vida. Quando Eulálio Motta retorna a 

Mundo Novo, já não é mais o mesmo de antes da partida. Aquele jovem que se despediu 

quando fizera a viagem para a capital, já não existia mais. 

 Naquela ocasião, a viagem de Mundo Novo a Salvador era bem diferente do que é hoje 

em dia. Tomava-se um trem em Barra de Mundo Novo até Jacobina, outro de Jacobina até 

Alagoinhas, dali outro trem para Cachoeira e de lá pegava-se um navio a vapor para Salvador. 

Esse percurso inspirou várias poesias e crônicas. 
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VELHO TREM DE FERRO12... 

 

[...] 

Trem de ferro movido a lenha, 

a palavra saudade  

me faz lembra de você. 

Velho  trem contemporâneo dos bondes... 

Velho trem do passado 

de apito longo e apaixonado 

[...] 

Lembro de você, velho trem! 

Lembro de você partindo: 

“café com pão”... “café com pão...” “café com pão...” 

vomitando fumaça... 

engolindo distâncias... 

lembro de você sumindo... 

 

Poeira, fumaça, bancos duros 

fazendo impaciências e xingamentos... 

Paradas nas estações. 

Garotos mercando: 

doces da Jacobina, 

umbus de Santa Luzia, 

laranjas de Alagoinhas... 

 

 

Em 1929, Eulálio Motta ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia, onde se formou 

em Farmácia em 1933, conforme declara, 

 

FOTOGRAFIA DE 193313... 

 

Ano de minha formatura... Teria sido, também, ano de meu noivado... Não 

foi possível. 

A noiva estava casada... Minha infelicidade se tornara definitiva... 

irremediável. 

[...] 

Anos e anos sem lhe mandar uma única palavra de esperança foi o que a 

levou a cometer o grande erro que arruinou nossa vida, minha culpa! 

[...] 

 

No mesmo ano de sua formatura, Eulálio decidiu não mais morar em Salvador. Sem 

pouso certo, viveu alguns meses em Cachoeira, onde morava seu irmão mais velho, Durval 

Motta. De Cachoeira, Eulálio foi viver em Itabira ou Mocambo dos Negros, pequeno povoado 

do município de Miguel Calmon, onde abriu uma farmácia. Também não deu certo o negócio 

em Itabira. Então, Eulálio decidiu viver na fazenda Morro Alto, onde se dedicou às atividades 

cotidianas. E esporadicamente atuava como farmacêutico, mas jamais abandonou o ofício de 

escritor.  

                                                 
12 Canções do meu caminho, p. 50. 
13 Datiloscrito disperso, [s.d.]. 
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Figura 5: Fazenda Morro Alto. 

 

Foi na fazenda Morro Alto que Eulálio escreveu grande parte de sua obra literária. É 

inegável a forte influência que o universo da fazenda exerceu sobre o seu imaginário. No livro 

de crônicas e causos, Bahia humorística, que não chegou a ser publicado, Eulálio narra 

episódios do cotidiano na fazenda, das histórias que ouviu contar da boca dos trabalhadores. 

Ele também explora as lendas, o folclore regional e o imaginário do homem sertanejo.  

 

Vida sertaneja14 

 

Maio. Café maduro. Apanhadeiras de café. Balaios. O jegue com os caçuás 

carregando café para o terreiro. Cantigas na roça. A quadrinha que eu achei 

bonita: 

“Eu queria ser balaio 

Nas cuiêta de café, 

Pra vivê dependurado 

Nas cadeira das muié.” 

 

 

2.1.3 A mulher amada 

 

Há na obra poética de Eulálio Motta um tema recorrente: a paixão que sentia por Edy15 

e o sofrimento por não ser correspondido nessa paixão. Ele a conheceu na cidade de Monte 

Alegre e, desde então, jamais a esqueceu.  

 

                                                 
14 Bahia Humorística,1933, f 9v.  
15 Em nossas pesquisas não conseguimos descobrir o nome completo de Edy, todas as pessoas consultadas a 

conheceram apenas como Edy, não foram encontrados parentes que pudessem esclarecer seu nome completo. 

Ela já faleceu. 
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O NOME DAQUELA RUA... 16 

 

Não lembro o nome daquela rua  

do Monte Alegre, onde eu morava... 

Não sei mesmo se tinha nome  

aquela rua, Farmácia  

onde eu trabalhava... 

naquela esquina... 

ali ficava, 

toda manhã, 

esperando a passagem da menina  

a caminho da escola... 

Menina-Moça, de 13 anos, 

a menina mais linda deste mundo! 

[...] 

Porque... 

Não sei porque... 

não me tolerava, 

não me queria. 

Como eu sofria! 

[...] 

Um ano depois... 

era minha! 

[...] 

Felicidade que perdi depressa! 
 

Quando Eulálio Motta mudou-se para Salvador ficou muito tempo sem contato e Edy 

casou-se com outro. Diante da impossibilidade de ser correspondido, Eulálio decide não ter 

outro amor. 

 

ÚLTIMO SONHO17 

 

[...] 

Adeus! Agora hei de seguir sozinho, 

como seguia quando te encontrei... 

Não tentarei achar outro carinho... 

Outro afeto, outro amor, não tentarei... 

[...] 

 

 

ANIVERSÁRIO DELA18 

 

[...] 

Houve um dia, um adeus. Eu voltaria 

Seria breve a ausência. Permanente, 

Somente o nosso amor é que o seria! 

E os anos se passaram... lentamente... 

 

                                                 
16Canções do meu caminho, p. 84-85. 
17 Idem, p. 38. 
18 Idem, p.19. 



 

 

39 

Breve ausência tornou-se eternidade! 

E nada resistiu, – nem a saudade! – 

Aos janeiros malvados e fatais! 

[...] 

 

 

Durante todo o período que se dedicou à literatura, Eulálio Motta jamais deixou de  

escrever versos sobre o amor que sentiu por Edy. Para ele, a única possibilidade de ter sido 

feliz seria ao lado de sua amada. 

 

EMOÇÃO19 

 

[...] 

Ontem, à noite, passei em tua porta... 

Estavas atrás de uma vidraça 

olhando a rua... 

Após dezenas de anos, sem te ver  

ainda te conheci! 

Impossível dizer-te 

o que senti! 

Quero apenas contar-te, 

que passei a noite em branco, 

não dormi. 

[...] 

Perdendo-te, perdi 

toda possibilidade  

de ser feliz! 

 

 

VOCÊ20 

 

[...] 

Vejo-a passando 

de braços dado 

ao felizardo.. 

E fico recordando... 

Parece que foi ontem! 

E já se foram mais de vinte anos! 

[...] 

 

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

casado, por não ter buscado outro amor.  

 

  PENSAMENTO DE CELIBATÁRIO21 

 

Envelhecendo, e... solteiro! 

Até que não se acredita: 

                                                 
19 Datiloscrito disperso, Emoção, [s.d.].   
20 Idem, Você, [s.d.]. 
21 Idem,Pensamento de um celibatário, [s.d.]. 
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Ficar solteiro no meio  

de tanta moça bonita 

 

Vida calma, vida livre, 

minha vida sem mulher! 

Mas... tremo ao pensar no fim! 

Quando a velhice vier... 

 

Não casar, nunca ter filhos, 

é ter destino de bruto: 

destino de mineral, 

que não dá filho nem fruto! 

 [...] 
 

As lembranças do namoro adolescente jamais abandonaram o poeta que canta em seus 

versos os momentos felizes de outrora: “como é doce lembrar aqueles dias!... / Aquelas 

manhãs!...”22, “Querida! / Recordar de você / é o único bem / que me resta na vida...”23.  

A poesia de Eulálio é carregada de um tom pessimista, de um sofrimento amoroso que 

beira o desespero, como foi comum entre os poetas românticos do século XIX. O amor por 

Edy converteu-se numa verdadeira obsessão. A frustração amorosa causada pela rejeição está 

presente em grande parte de sua poesia. O crítico literário Carlos Chiacchio, comentando a 

publicação de Alma Enferma, em 1933, já identificava na poesia de Eulálio Motta a temática 

da mulher amada como a única possibilidade de ser feliz: “[...] o amor, esse grande mágico, 

vem, de quando em quando, sitiar-lhe o coração e dizer-lhe baixinho que a Felicidade é a 

mulher.”24  

Franklin Maxado situa a experiência amorosa de Eulálio Motta com Edy entre as 

clássicas histórias românticas: 

 

Franklin Maxado: Uma vez (Eulálio Motta) me confessou uma coisa que é 

típico da época do romantismo literário. Ele viu uma moça em Monte Alegre 

e apaixonou-se por ela, só que ele nunca se declarou e ela não sabia também 

disso. Com certo tempo ela casou-se e ele continuou a paixão, calado com 

aquilo, ela ficou viúva e ele não se declarou. Daí a um tempo ela faleceu e 

depois ele também. Então, ele me contava estas coisas e eu ficava escutando 

achando engraçado. Mas depois, estudando a vida de Castro Alves, o 

romantismo na literatura, histórias como a de Romeu e Julieta, onde o sujeito 

amava a mulher platonicamente e angelicalmente, elegendo a mulher como 

uma deusa, o contato físico seria, de repente, um ato de sacrilégio. Por isso 

hoje entendo esta postura quase irreal de Eulálio. Fiz um poema chamado 

Amor platônico que dediquei a Eulálio Motta. No poema descrevo a cena da 

vida amorosa de Dr. Eulálio Motta: 

                                                 
22 Datiloscrito disperso, Aquela Rua, [s.d.]. 
23 Idem, Voltar, [s.d.]. 
24 Jornal A Tarde de 26 out. 1933. 
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Sei de um poeta de uma cidade pequena, 

Isolada pelo sertão que uma vez na sua juventude, 

Apenas viu uma mocinha e perdeu-se de amor, literalmente. 

Por sua timidez, nunca se declarou 

E amava só de longe, por pensamentos, palavras e obras 

E confidências para si mesmo. 

Ela morava em outra cidadela 

E, com o tempo, casou-se sem saber de nada 

Enquanto que o apaixonado passou toda a sua vida 

Angelical, virgem, solteiro e fiel 

Quando soube que ela tinha enviuvado 

Mesmo assim continuou mudo e distante 

E quando ela faleceu colocou luto fechado até em sua alma 

Morreu logo depois, de tristeza ou desgosto  

Naturalmente na fé de rever a sua Fada-Musa (ou Santa) no céu 

Não era doido, somente um apaixonado 

Num mundo de puro romantismo que ele criou sozinho, 

Um verdadeiro conto de poesia que contado ninguém acredita.25  

 

O Sr. Arnaldo Almeida, amigo de infância de Eulálio, afirmou em entrevista que, 

 

Eulálio era apaixonado por uma moça de Monte Alegre, ela se chamava Edy. 

Eu namorava com a irmã dela, eram moças muito bonitas. Eulálio ficou 

encantado. Mas teve que ir estudar em Salvador e ela ficou por aqui, depois 

se casou. Ele sofria muito de arrependimento. Botou aquilo na cabeça e não 

quis saber de outra mulher26.  

 
 

2.1.4 Eulálio Motta, Jorge Amado e Adonias Filho 

 

Em 1926, Eulálio Motta ingressou no Ginásio Ipiranga, onde foi colega e amigo de 

Jorge Amado.  

[...] Em 1929 conheci Jorge no, então, Ginásio Ypiranga, (atual Colégio 

Ipiranga). Fomos companheiros de preparatórios, de bancas de exames. Por 

insistência dele passei parte de minhas férias daquele ano com ele, na 

fazenda de cacau do Cel. João Amado, seu pai, no Município de Ilhéus. [...]27  

 

Consta no espólio de Eulálio Motta cópias de cartas para Jorge Amado, nas quais ele 

demonstra que mantinha correspondência com o romancista. A seguir, transcreve-se um 

trecho de uma dessas cartas, datada de 18 de agosto de 1980. 

 

 

 

                                                 
25 Entrevista concedida por Franklin Maxado, em 19/12/2006. 
26 Entrevista concedida por Arnaldo Almeida, em 16/10/2003. 
27 Trecho da crônica Aos telespectadores da “Gabriela”: “Poeta” com aspas. Publicada em forma de panfleto 

na cidade de Mundo Novo, em 13/09/1975. 
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[...] 

Jorge amigo: 

É sempre com especial satisfação que acuso recebimento de correspondência 

vinda de um Jorge Amado. 

Certa vez, em Ilhéus, 1929, um jornalista diretor de um jornal cujo título, 

salvo engano, era “Jornal da Tarde”, ao apresentar a mim e a você, a um 

amigo do dito, disse, referindo-se a você: “Este é Jorge Amado, primo do 

Gilberto Amado.” Você corou muito e repeliu: “Sou Jorge Amado, mas sem 

parentesco nenhum com o Gilberto que é de outra família Amado.” Quando 

o fulano saiu, você se dirigiu ao jornalista, fazendo o seguinte pedido:   

“- Nunca me apresente a ninguém como primo ou parente de quem quer que 

seja, porque:  - serei conhecido, no mundo inteiro por Jorge Amado.” 

Quando você se tornou “conhecido no mundo inteiro por Jorge Amado, 

lembrei e contei a muita gente, aquele momento de meu convívio com você. 

Eis porque, meu caro, é para mim motivo de especial satisfação, acusar 

recebimento de carta sua. Não é carta de um amigo qualquer. [...]  

 

Jorge Amado opinou sobre a poesia de Eulálio Motta que, por sua vez, transcreveu tais 

opiniões em algumas de suas publicações. Na folha de rosto da 2ª edição de Canções do meu 

caminho 2a edição, Eulálio destaca: 

 

OPINIÃO 

Do melhor da literatura nacional: “NÃO SEJA MODESTO, SUA POESIA É 

DA MELHOR QUALIDADE, APENAS VOCÊ A ESCONDEU DE 

TODOS”  Jorge Amado. 

 

Ainda em Canções do meu caminho, referindo-se ao poema “último momento...” (p. 

81), Eulálio destaca a opinião de Jorge Amado: “Poema bonito e melancólico, reflete a 

realidade do tempo que passa.” 

No romance Gabriela cravo e canela: crônicas de uma cidade do interior, o escritor 

Jorge Amado apresenta o personagem Argileu Palmeira, um poeta de Mundo Novo. Trata-se 

de um poeta parnasiano que visita a cidade de Ilhéus para fazer propaganda de seus livros e 

proferir uma conferência. Jorge Amado satiriza o comportamento academicista e parnasiano 

do personagem poeta mundonovense e trata a cidade de Mundo Novo como o Parnaso, lugar 

de sonhos, habitado por seres sublimes e alheios à realidade. 

 

- Bacharel em ciências jurídicas e sociais, ou seja: advogado de grau e 

capelo, e bacharel em letras. Promotor público da comarca de Mundo Novo, 

no sertão baiano. Para servi-lo, caro senhor. 

Inclinava-se, estendia o cartão a Ribeirinho atônito. O fazendeiro buscava os 

óculos para ler: 

 

DR. ARGILEU PALMEIRA 

BACHARÉIS  

(EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS E EM CIÊNCIAS E LETRAS) 

PROMOTOR PÚBLICO 
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POETA LAUREADO 

AUTOR DE SEIS LIVROS CONSAGRADOS 

PELA CRÍTICA 

MUNDO NOVO-BAHIA  PARNASO. (AMADO, 1989, p. 204) 
 

Quando a novela Gabriela cravo e canela foi veiculada pela televisão, em 1975, Eulálio 

Motta escreveu uma crônica intitulada Aos telespectadores da “Gabriela”: “Poeta” com 

aspas, na qual esclarece a população de Mundo Novo sobre a sua amizade com Jorge Amado, 

mas não assume que o autor de Gabriela cravo e canela tenha se inspirado nele para compor 

o personagem Argileu Palmeira: “[...] Não creio que tenha feito isto com a intenção de “bolir” 

com o antigo companheiro de lides ginasianas.”28 

A descrição física do personagem Argileu Palmeira e a vida promíscua que levava, com 

vários amores, realmente não condizem com a vida de Eulálio Motta: 

 

O inspirado vate, um cinquentão enorme e gordo, mulato bem claro e bem 

apanhado, de sorriso largo e cabeleira em juba, vestido com calças de listas, 

paletó e colete mescla preta apesar do calor de torrar, vários dentes de ouro e 

uma pose de senador em vilegiatura [...] Os proventos de promotor davam 

apenas, e amargamente, para as necessidades da família numerosa, a vasta 

filharada crescendo. Família numerosa ou melhor: famílias numerosas, pois 

eram pelo menos três. (AMADO, 1989, p. 204-205) 

 

Eulálio Motta media 1,61 cm de altura e era magro, não tinha filhos, não se casara, não 

tinha uma cabeleira em juba. Fisicamente o poeta-personagem Argileu Palmeira não se parece 

ao poeta Eulálio Motta, mas o gosto pelos temas sublimes e a simpatia pela estética 

parnasiana refletem, de certa forma, uma das características da poesia do poeta 

mundonovense. 

                                                 
28 Da crônica, Aos telespectadores da Gabriela, 1975. 
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Figura 6: Eulálio e Adonias Filho, na Rua Chile, em Salvador (13-1-1938). 

 

Eulálio Motta também foi amigo do romancista baiano Adonias Filho (1915-1990), com 

quem militou no Partido Integralista. Em seu diário escreveu: 

 

18-10-933 – Hoje amanheci cerrado no sono. Eram mais de oito horas. Sol 

no meio do céu. Uma gargalhada de Adonias me acordou. 

Adonias lia “Única” a revista da “elite” intelectual de S. Salvador [...].29 
 

Adonias Filho enviou a Eulálio fotografias com dedicatórias, cartas e um cartão 

solicitando julgamento para um de seus livros.  

 

 

Figura 7: Cartão enviado a Eulálio Motta, por Adonias Filho, em 1937. 

 

                                                 
29 Bahia Humorística, 1933, f.3r. e f3v. 
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Eulálio Motta viajou na companhia de Adonias Filho para Itabuna, em campanha pela 

Ação Integralista Brasileira, segundo Luís Henrique Dias Tavares (2001, p. 404) “[...] Itabuna 

foi proclamada ‘cidade integralista’ pelo chefe Plínio Salgado.”  

 

 

 

 
 

Figura 8:  Eulálio Motta com colegas do Ginásio Ipiranga – da direita para a esquerda, conforme nota 

no verso da fotografia: Beijamim, Eulálio, Baby (a veada) Zé Aguiar, Niá (Adonias), Dostoievski 

(Daniel), Adauto Coutinho, Werther, Teixeira, Adilino.  

 

No Ginásio Ipiranga,  Eulálio Motta ganhou incentivo dos colegas e chegou a participar 

de concursos de poesias. Assim, ele se estimulou a escrever sonetos, aproveitando o clima 

literário de Salvador da década de 1920.  

 

2.1.5 Eulálio Motta e suas incursões pela política 

 

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: 

Deus, pátria e família. Eulálio era um admirador de Plínio Salgado30,  em sua biblioteca 

particular há diversos livros de autoria do idealizador do integralismo. 

 

                                                 
30 Líder político, intelectual, escritor e professor. Plínio Salgado nasceu em 22/01/1895 e faleceu em 07/12/1975. 
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Figura 9: Armário onde estavam guardados os livros de Eulálio Motta. 

  

O Partido Integralista foi proibido por Getúlio Vargas em 1937, mas Plínio Salgado 

criou o Partido de Representação Popular, em 1945. Eulálio Motta filiou-se ao PRP e 

continuou realizando discursos e atuando como militante político do partido, além de ter 

participado de comícios em diversas cidades do interior da Bahia, (vide 3.4.1.3). 

 

 

Figura 10: Encontro de políticos em Tucano-Ba, (5-10-1947). Da esquerda para a direita, de pé: 

Hequel Prado, Emanuel Prado, Eulálio Mota, Oseas Abdon de Oliveira (vice-presidente do P.R.P.), 

Antônio Penedo (Presidente). Sentados: José Cavalcante Gonçalves de Oliveira (Candidato a prefeito), 

deputado Rubem Nogueira, João Ferreira (prefeito), José Nunes de Aquino (Itabuna). 

 

Eulálio opunha-se às idéias comunistas e as combatia como todo bom integralista, 



 

 

47 

utilizou-se de sua escrita para posicionar-se contra aqueles que ele considerava “libertários”. 

Na crônica intitulada Vitória do Brasil,  publicada em dois de abril de 1964, dois dias após o 

golpe militar, Eulálio Motta expõe suas idéias a respeito da situação política da época:  

 

[...] Alinhavo estas rápidas referências a Kravhenko e aos nossos pobres 

“inocentes úteis” cretinizados, no dia 2 de abril de 1964, ainda sob a emoção 

causada pela formidável vitória da Nação contra a anti-Nação: o Povo do 

Brasil contra a claque de pelegos, comunistas e cretinos – claque que o 

pelêgo João Goulart confundia com o Povo; escrevo estas rápidas referências 

para fazer algumas perguntas aos heróis desta Vitória do Brasil. Pergunto: as 

cátedras, os bancos, as repartições públicas, as fábricas, os sindicatos, vão 

ficar sem expurgos? A peste vermelha rotulada de “nacionalismo”, 

continuará a ser tolerada nas escolas, nos bancos, na Petrobrás, nas 

repartições públicas? Esses ambientes não serão desinfetados? O liberalismo 

caduco continuará permitindo liberdade aos assassinos da liberdade? [...]31 
 

Entre os anos de 1965 a 1975, por ocasião do aniversário da ditadura militar (31 de 

março) Eulálio Motta escreveu crônicas comemorando o golpe militar de 1964. Segue um 

trecho da crônica intitulada No décimo primeiro aniversário..., publicada em folheto na 

cidade de Mundo Novo, no dia 31-03-1975: 

 

[...] Neste 11º aniversário da Revolução, há motivos para se sentir receio de 

que os saudosistas, com eleições de eleitores não politizados, não 

doutrinados, não conscientes, acabem conseguindo fazer brechas nos 

alicerces do poder Revolucionário, pondo em perigo a obra magnífica que 

vem realizando a Revolução, em ordem, em paz, em tranqüilidade. [...]. 
 

No que diz respeito à política mundonovense, Eulálio exerceu grande influência, tanto 

como escritor, através de crônicas e cordéis publicados em panfletos na cidade, quanto através 

da sua oratória. As crônicas de Eulálio, às vezes, são carregadas de denúncias, outras vezes, 

ovacionam certas figuras políticas e depreciam outras, com a intenção de persuadir o voto dos 

eleitores.  

[...] Um eleitor, “esperto”, inteligente, comentava com outro, que sua mulher 

teve seus dentes extraídos e uma ordem para o dentista fazer as duas chapas, 

em troca dos votos dela e dele marido. E concluiu: “Aquilo é que é candidato 

macho!” Assim, para aquele homem simples, da roça, tal tipo de “negócio” 

não é corrupção, é uma questão de machismo. [...] Modalidade de corrupção 

que desta vez funcionou em proporções alarmantes: o eleitor importado. Há 

municípios onde provavelmente vitórias não teriam sido vitórias se não 

tivesse havido o eleitor importado... Sujeira” houve povoados onde, dizem, o 

voto mais barato custou cem cruzeiros. E comentam que houve compras por 

atacado: 20 e até 40 mil a cabos eleitorais. Coisas sabidas e comentadas mas 

                                                 
31 Trecho da crônica Vitória do Brasil!, publicada em forma de panfleto, em Mundo Novo, em 2/4/1964. 
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que ninguém denuncia porque não pode provar. [...]32 
 

Apesar de apoiar os governos militares no âmbito nacional, em Mundo Novo, Eulálio 

Motta nem sempre acompanha o partido dos generais. Para ele, “[...] no âmbito municipal não 

vejo partidos, não vejo legendas, vejo pessoas. Não vejo arenistas e emedebistas, vejo amigos 

e inimigos.”33 

A participação de Eulálio Motta na política local foi bastante efetiva. Ele lutou pela 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos mundonovenses, exigindo dos poderes públicos 

providências para que fossem instalados na cidade a energia elétrica, o telefone e o sinal para 

televisão, por exemplo.  

 

[...] 

O Mundo Novo está órfão! 

Órfão de mãe e de pai! 

É por isto certamente, 

Que o telefone não sai... 

[...]34 
 

Através da publicação de seus folhetos, emitindo opiniões a respeito da política local, 

Eulálio Motta exerceu importante influência ajudando a eleger prefeitos e vereadores.  

 

2.1.6 Eulálio Motta e seus itinerários bibliográficos 

 

Apesar de ter dedicado mais de sessenta anos de sua vida à atividade literária, Eulálio 

Motta publicou apenas três livros de poesias, alguns poemas dispersos em jornais, revistas e 

em forma de panfletos. Essas publicações representam menos de um terço de sua produção, 

portanto, a maior parte da obra de Eulálio Motta encontra-se ainda inédita. A primeira 

publicação de um texto seu foi o soneto “15 de abril”, no jornal Mundo Novo de Mundo 

Novo, em 15 de abril de 1927.  

Entre os anos de 1927 e 1929, em Salvador, Eulálio publicou sonetos nas revistas A 

Luva, A Renascença, Vanguarda, nos jornais O Imparcial, Caderno da Bahia, Diário de 

Notícias e A Tarde. Naquele período a sociedade soteropolitana interessava-se pela poesia de 

herança parnasiana, portanto, as revistas e os jornais abriam espaço para esse tipo de poesia.  

A partir de 1929, começam a surgir grupos de poetas modernistas na Bahia e com eles 

novas revistas identificadas com os ideais do modernismo. Os jornais já não se interessam 

                                                 
32 Crônica: Eleição-corrupção, publicada em Mundo Novo, em 20/11/1976. 
33 Idem. 
34 Cordel intitulado: O telefone, publicado em forma de panfletos, em Mundo Novo, em 28/03/1977. 
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tanto em publicar os poetas parnasianos. Com isso, Eulálio Motta não consegue publicar mais 

seus sonetos em revistas e jornais da capital.  

Em 1931, Eulálio Motta publicou pela gráfica da revista A Luva seu primeiro livro de 

poesias, intitulado Ilusões que passaram... e, em 1933, publicou o seu segundo livro também 

de poesias, intitulado Alma enferma, editado pela Imprensa Vitória.  

O livro Alma enferma mereceu nota no jornal A Tarde assinada pelo crítico literário 

Carlos Chiacchio e no jornal Diário de Notícias assinada por Egberto de Campos. 

 

Ainda quente dos prélos da “Imprensa Vitória”, acaba de sair a lume, em 

primoroza brochura, mais um livro – segundo, me parece – do sr. Eulálio 

Mota, sob o título de “Alma Enferma”.  

É um livro de versos, meio-sério, meio – humorista. Mas, em todo-caso, 

interessante. Que a gente lê com agrado. Há versos, em que a verve salta 

espontânea e livre como água da fonte.  

 

Por exemplo:  

 

“Eu estava em Cachoeira, 

quando apareceu por lá 

um rapaz amarelo de cabeleira enorme 

com um embrulho debaixo do braço. 

Andava pra cima e pra baixo 

com o embrulho debaixo do braço. 

- Quém é aquele? 

- É um rapaz que chegou da Bahia  

no vapor de hoje. 

Aquele embrulho é de livros. 

Está vendendo livros.  

É mascate? 

- Não. É poeta. Os livros são poemas. 

Ele diz que são poemas”  

 

Pois bem: é esse poeta sarcástico, satírico, todo cheio de ironia – porque o 

seu livro é bem assim – quem escreve a delicadeza lírica e sutil destas belas 

“redondilhas”. 

 

Você diz que não sou triste, 

que triste nunca me vê. 

É que o triste fica alegre 

quando fala com você. 

 

Pedi-lhe um beijo. Negou-me 

O beijo, estive pensando, 

não se consegue pedindo 

só se consegue beijando... 

[...] 

 

É, como se vê, mais um poeta que aparece. Benvindo seja.35  

                                                 
35 Jornal Diário de Notícias, 27/10/1933, por Egberto de Campos. 
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Eulálio Motta planejou publicar diversos livros de poemas, mas apenas três vieram a 

lume.  

 

 

Figura 11: Caderno Bahia Humorística, f.9r. 

 

Ele deu títulos e elaborou índices e prefácios para livros que não foram publicados. O 

terceiro livro publicado por Eulálio foi Canções do meu caminho, que teve duas edições. A 

primeira em 1948, editado pela tipografia do jornal O Serrinhense. A segunda edição revista 

não consta impressa a data de publicação, mas de acordo com anotações em documentos do 

espólio, supõe-se que fora publicada em 1983. No prefácio da 1ª e 2ª edições, Eulálio Motta 

diz que “[...] Muitas pessoas me têm pedido cópias, ora de uma, ora de outra produção que 

por acaso viram ou ouviram de algum amigo. Fazendo este caderno, meu intuito foi este:  - 

satisfazer aos pidões.”36 

Eulálio Motta esteve preparando uma 3ª edição revista e ampliada de Canções do meu 

caminho e um livro intitulado Meu caderno de trovas,  mas não chegou a publicá-los.  

Ele também teve poemas seus publicados no livro de antologia organizado pela 

Benedictis Editora LTDA, Rio de Janeiro, 1981, intitulado Poetas da Bahia e Minas, 

Antologia e no Anuário de poetas do Brasil – 1982: edição comemorativa 10º aniversário, 

com organização de Aparício Fernandes, editado pela Folha Carioca Editora LTDA, Rio de 

Janeiro, 1982. A Editora Pontes LTDA publicou um soneto de Eulálio num livro intitulado 

Poesias consagradas, em 1977. 

                                                 
36 Canções do meu caminho, prefácio. 
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Há também poesias de Eulálio publicadas nos seguintes livros de autoria de Dante de 

Lima37: Mundo Novo nossa terra, nossa gente, publicado pela editora CONTEMP Ltda, em 

1988; e Mundo Novo minha terra, minha gente, publicação da Prefeitura Municipal de Mundo 

Novo, em 1999.  

 

2.1.7 A atividade jornalística 

 

Eulálio Motta dedicou-se à atividade jornalística durante grande parte de sua vida. No 

jornal O Serrinhense, da cidade de Serrinha, ele foi responsável, durante as décadas de 1940 e 

1950, por uma coluna intitulada Atualidades. Nesse jornal, ele publicou também crônicas e 

poesias, mas o enfoque nos problemas sociais, políticos, econômicos e culturais do sertão 

baiano foram as temáticas mais comuns de suas reportagens. O dono do jornal O Serrinhense 

era Bráulio Franco, amigo de Eulálio, com quem manteve larga correspondência.  

Em Mundo Novo, Eulálio ajudou a fundar os jornais Mundo Novo e Olho Vivo, nos 

quais participava com freqüência. Ele também contribuía para os jornais Folha do Norte e 

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

 

2.2 CRONOLOGIA DA VIDA DE EULÁLIO DE MIRANDA MOTTA EM SÍNTESE 

 

1907 Em 15 abril, no arraial do Alto Bonito, município de Mundo Novo, nasceu 

Eulálio de Miranda Motta. 

1925 Foi morar em Monte Alegre, nesse mesmo ano conheceu Edy, por quem se 

apaixonou. 

1926 Mudou-se para Salvador e ingressou no Ginásio Ipiranga. 

1927 Publicou seus primeiros sonetos nas revistas A Luva e Renascença e nos 

jornais Mundo Novo de Mundo Novo e O Imparcial de Salvador. 

1928 Continuou publicando seus sonetos em revistas e jornais de Salvador. 

1929 Conheceu Jorge Amado. Fez os preparatórios para ingressar na Faculdade 

de Medicina da Bahia e iniciou o curso de Farmácia. Viajou a Ilhéus em 

companhia de Jorge Amado.  

1931 Publicou o livro de poesias Ilusões que passaram. 

1932 Plínio Salgado fundou a Ação Integralista Brasileira (AIB) e realizou a sua 

primeira visita a Salvador. Eulálio Motta filiou-se à AIB. 

1933 Concluiu o curso de Farmácia e passou a viver em Cachoeira. 

                                                 
37 Escritor mundonovense. 
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Publicou o livro de poesias Alma enferma. Os jornais Diário de Notícias e A 

Tarde publicam nota sobre o livro Alma enferma. Começou a escrever o 

livro de crônicas e causos Bahia humorística. 

1934 Estabeleceu-se em Itabira, no município de Miguel Calmon. 

1935 Voltou a viver em Mundo Novo. 

1938 Viajou ao sul da Bahia em companhia de Adonias Filho. 

1947  Viajou pelo interior da Bahia em campanha pelo Partido de Representação 

Popular (PRP) fundado por Plínio Salgado. 

1948 Começou a publicar crônicas e poemas em forma de panfletos e distribuí-los 

na cidade de Mundo Novo.  

Publicou o livro Canções do meu caminho. 

1950 Passou a assinar a coluna Atualidades no jornal O Serrinhense.  

1960 Começou a escrever crônicas para o jornal Gazeta do Povo de Feira de 

Santana. 

1964 Começou a escrever a série de crônicas sobre a ditadura militar: O 

aniversário da Revolução. 

1975 Encerra a série de crônicas O aniversário da Revolução. 

1979 Filiou-se à Academia Internacional de Ciências Humanísticas de 

Uruguaiana, Rio Grande do Sul, como membro correspondente. 

Tornou-se membro correspondente do Clube Internacional da Boa Leitura 

de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e membro correspondente da Academia 

Internacional de Letras 3 Fronteiras de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. 

1980 Tornou-se membro correspondente da Academia de Letras da Fronteira 

Sudoeste do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. 

Tornou-se membro correspondente do Centro de Estudos e Difusão Cultural 

Romaguera Correa, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, da Associação 

Uruguaianense de Escritores e Editores, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e 

membro correspondente do Clube de Poesia de Uruguaiana, Rio Grande do 

Sul.  

1981 Tornou-se membro colaborador do Grupo Literário Nova Geração de Passo 

Fundo, Rio Grande do Sul.  

1983 Provável ano da publicação da segunda edição de Canções do meu caminho. 

1986 Para este ano estava prevista a publicação da 3ª edição, revista e ampliada 

de Canções do meu caminho e a 1ª edição de Meu caderno de trovas, mas 

não vieram a lume. 

1988 Falecimento de Eulálio de Miranda Motta. 
 

Quadro 1: Cronologia da vida de Eulálio Motta. 
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2.3 BREVE ESTUDO DOS CAMINHOS PERCORRIDOS PELA LITERATURA DE 

EULÁLIO DE MIRANDA MOTTA: ENTRE A LIRA DO PARNASO E A TROVA 

POPULAR 

 

Foi a partir do momento que Eulálio Motta passou a viver em Salvador que ele 

incorporou a idéia de se tornar um escritor. Na capital, além de ter tido contato com a obra de 

escritores parnasiano-simbolistas franceses e brasileiros, ele convivia com poetas, ficcionistas 

e jornalistas. Primeiro no Ginásio Ipiranga, depois na Faculdade de Medicina da Bahia e nos 

bares da rua Chile. Por isso, para entender a literatura produzida por Eulálio Motta, faz-se 

necessário entender os caminhos percorridos pela literatura soteropolitana, principalmente da 

primeira metade do século passado. 

Segundo Pedro Calmon (1942, p. 13) “[...] a história do pensamento brasileiro, inicia-se 

em 1556, com o Curso de Letras que os jesuítas fundaram na Bahia, abrindo o Colégio, 

depois de terem aberto a igreja.” Durante muitos anos, os religiosos radicados na Bahia foram 

os intelectuais, professores, políticos, escritores, “[...]os pregadores de palavra livre, 

dogmática e informativa” (CALMON, 1942, p. 13), compondo um tecido social que se 

desdobrou numa tradição cultural. Com os jesuítas, os filhos dos colonos descobriram  

 

[...] a beleza da língua, a seqüência do verso musical, da dialética aplicada 

aos casos morais e da história romana [...] com a língua dos humanistas, os 

estudantes se inteiravam da oratória de Cícero e da pompa verbal de Virgílio. 

(CALMON, 1942, p. 13-14).  

 

A essa instrução se deve o surgimento de uma literatura, na Bahia, em consonância com 

o pensamento europeu, que se solidificou com o intercâmbio dos filhos dos colonos, com a 

Universidade de Coimbra e a fundação de academias e grupos literários durante os séculos 

XVII e XVIII.  

A cidade de São Salvador atravessou os séculos respirando os ares de um 

tradicionalismo de cidade que ocupou o centro da economia, da política e da produção 

cultural do Brasil. No período em que fora capital, Salvador abrigou a aristocracia 

intelectualizada que representava uma extensão da cultura européia em terras brasileiras. 

Durante os primeiros séculos, a literatura, na Bahia, viu florescer a geração de importantes 

poetas como Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, Bento Teixeira, Botelho de Oliveira, 

os poetas da Academia dos Esquecidos (1724), da Academia dos Renascidos (1759), que 
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procuravam “[...] manter aceso o fogo da poesia na inspiradora colônia.” (CALMON, 1942, p. 

59). 

Com a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro em 1763, a cidade de 

Salvador deixou de ser ponto de referência da cultura européia no Brasil. A situação de 

isolamento, tornava-se cada vez mais evidente, em detrimento das transformações políticas 

ocorridas no país em que o norte e o nordeste passaram a ocupar a margem do sistema 

econômico, acentuando-se com o passar do tempo. No âmbito literário, percebe-se que os 

escritores baianos mantiveram-se apegados a uma literatura ainda do tempo em que Salvador 

fora a capital do Brasil.  

Segundo Pedro Calmon (1942, p. 101), 

 

A poesia da fase de transição da colônia para o Império, da predominância 

do latim para a rebelião filosófica de cunho francês, da monotonia do 

clássico para a liberdade romântica, tropeça num obstáculo irremovível: a 

imitação da Nova Arcádia. Até a jovial reação romântica que se inaugurou 

em 1836, com Domingos de Magalhães, a forma arcádica e, o que era pior, o 

assunto arcádico enche de ressonância convencionais o pequeno mundo 

poético em que pontificam os humanistas, forçados por isto a uma 

linguagem “de escola”, a uma descrição artificiosa da natureza, a um estilo 

eriçado de vocábulos cultos, falsamente pastoril, descolorido na ode, apenas 

amável ou musical nas várias espécies líricas seladas pela melancolia 

amorosa.  

 

A partir da segunda metade do século XIX começam a surgir na Bahia poetas, como 

Junqueira Freire, que acompanhavam a inspiração romântica ultrapassando “[...] a imitação da 

Nova Arcádia [...]” antecedendo “[...] a explosão condoreira [...]” (CALMON, 1942, p. 101) e 

a geração de Castro Alves. “[...] A poesia francesa, romântica, parnasiana e simbolista, foi 

lida e apreciada pelos poetas desta província [...]” (CALMON, 1942, p. 97). Assim como 

Castro Alves sofreu forte influência de Vitor Hugo, outros escritores baianos que 

despontavam no início do século XX sofreram grande influência de escritores parnasianos e 

simbolistas franceses. Portanto, conviveram, durante o final do século XIX e início do século 

XX, tanto o romantismo quanto o simbolismo e o parnasianismo. Segundo Cláudio Veiga 

(1986, p. 98), 

 

Esses três movimentos vêm, de certa maneira, atestados numa página de 

Álvaro Reis, segundo a qual fora censurada por seu sentimentalismo 

romântico, elogiada pela ausência de hermetismo simbolista e exaltada por 

sua feição parnasiana.  
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A tradição literária dos bacharéis, das academias e dos grêmios literários, iniciada ainda 

no século XVII, sobreviveu aos séculos, chegando até ao século XX. Os médicos e juristas 

compunham a “elite” literária que circulava nos salões e academias, ostentando as reluzentes 

aréolas de poetas afamados. Essa tradição da ortodoxia clássica irrompe pelo século XX e 

encontra na estética parnasiano-simbolista os moldes para o exercício da beleza e dos 

sentimentos nobres. Segundo Carvalho Filho (apud Valdomiro Santana, 1986, p.24), na 

década de 1920, 

 

[...] vivíamos em plena aura do Parnasianismo... O movimento da Nova 

Cruzada há muito não existia, mas chegaram até nós os rumores do seu 

prestígio... entre os quais cumpre destacar Péthion de Villar, Artur de Sales, 

Pedro Kilkerry, Damasceno Vieira, Francisco Mangabeira, Álvaro Reis, 

Carlos Chiacchio e Roberto Correia.  

 

Estabelece-se na Bahia uma tradição literária pautada no rigor formal em que os “[...] 

sonetos de beleza plástica, da poesia exterior, da pintura descritiva [...]” (CALMON, 1942, p. 

215), encontram terreno fértil na pena dos poetas. Na década de 20, os jovens poetas baianos 

já começavam a dar sinais da “nova arte” e chegavam as notícias do movimento paulista de 

22. No entanto, a literatura parnasiano-simbolista segue despertando interesse tanto em poetas 

já conhecidos quanto em poetas jovens. Entre os jovens admiradores e seguidores do Parnaso 

que surgiram em Salvador na década de 20, encontra-se o poeta baiano Eulálio de Miranda 

Motta.  

Ele começou a escrever seus primeiros versos ainda quando era adolescente na cidade 

de Mundo Novo. Durante a sua vida literária, Eulálio passou por diversas fases, adotando 

estilos diversos. As primeiras composições, escritas ainda em Mundo Novo, referem-se a 

versos rimados ao sabor das cantigas populares, carregados de sonoridade e ritmo.  

 

Chora desde pequenina 

Sem um momento cessar 

Ai! Como é grande, meu Deus! 

A fonte do meu penar! 

 

Tudo que nasceu tem fim 

Foi Deus assim quem mandou. 

Só a dor nasceu em mim 

E nunca mais se findou. 

 

Lá do céu, pela janela, 

Diz-me, oh Deus onipotente 

Porque é que a lua tão bela, 

Traz tanta tristeza a gente?!38 

                                                 
38 Caderno sem capa 1,  [s.d.], f.1r. 
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A marca da oralidade revela-se através desses versos que, segundo anotações em seus 

diários, Eulálio os recitava em público, causando admiração, principalmente entre as moças. 

Compor versos nesse estilo não era algo excepcional, pelo contrário, era uma prática 

constante entre as moças e os rapazes.  

Essa primeira fase da poesia de Eulálio deixará fortes marcas em sua obra poética. A 

habilidade com as rimas e a métrica possibilitara um bom desempenho com os sonetos e mais 

tarde com a literatura de cordel.  

Quando Eulálio mudou-se para Salvador, deixou de lado as quadras populares e passou 

a dedicar-se ao soneto parnasiano-simbolista, iniciando uma nova fase de sua poesia. A essa 

mudança estão associadas as novas leituras que ele começou a fazer. Segundo o próprio 

Eulálio, foi no Ginásio Ipiranga que ele se iniciou no mundo da leitura dos clássicos e, através 

dos seus professores, descobriu poetas como Olavo Bilac, Castro Alves, Raimundo Correia, 

Arthur de Salles, Pethion de Villar e os franceses Vitor Hugo, Leconte de Lisle, Verlaine39 

que influenciaram de forma considerável sua poesia. 

Seus primeiros sonetos foram escritos em 1926 e apresentam características parnasianas 

em que o rigor formal e a descrição plástica associam-se a um sentimento contemplativo da 

natureza.  

CREPÚSCULO 

 

Vinha descendo a noite, vagarosa, 

Das montanhas azuis do firmamento... 

Fazendo com o silêncio, mais penosa 

A lágrima de dor do meu lamento... 

 

Lá na mata obscura e pesarosa, 

A araponga da angústia e do tormento 

Soltava em voz amena e dolorosa, 

Cantigas de saudades ao relento... 

 

Na folhagem da densa capoeira, 

O vendaval tremendo parecia 

Passar rezando triste Ave-Maria... 

 

Mas quase sempre a dor é passageira: 

Enquanto o sol, tristonho, ia sumindo, 

A lua vinha pálida surgindo.40 

 

 

                                                 
39 Diário de um João Ninguém, [s.d.], f. 80r.  
40 Caderno sem capa 1, [s.d.], f. 2r. 
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O poema Crepúsculo é um soneto que segue as orientações formais e temáticas do 

parnasianismo. Neste poema, o rigor da métrica e das rimas estão aliados em nome da beleza 

plástica em que se faz presente a imparcialidade do eu-lírico. Ademais desse apego à forma 

parnasiana, os sonetos de Eulálio incorporam também elementos do símbolo, passando a 

explorar os sentidos (a sonoridade, as cores, os cheiros) e os sentimentos íntimos do eu-lírico, 

como ocorre no poema Euforia. 

 

EUFORIA... 

 

Manhã de sol. Dos ribeirões vizinhos, 

a cantiga das águas se mistura 

à cantiga feliz dos passarinhos... 

Dentro da mata perfumada e escura. 

 

Cantam folhas com o vento. Pelos ninhos 

há pipilos, cantigas de ternura. 

De abelhas sobre as flores dos caminhos, 

um bando alegre de cor de sol murmura 

 

Canções de asas voejando... Iluminado, 

o céu está cantando! Vales e serras 

cantam e canta cada flor na terra! 

 

Até meu coração, acostumado 

a viver esta vida soluçando, 

me parece, também, que está cantando!41 

  

Neste soneto, a exploração do olfato através do perfume da mata, das flores, o 

cromatismo da mata escura, do céu iluminado, das abelhas cor do sol, a sonoridade das águas 

que se mistura à cantiga feliz dos passarinhos, as folhas que cantam com o vento, os pipilos 

nos ninhos são cantigas de ternura, o murmúrio das abelhas, a canção das asas voejando, a 

cantiga de todas as flores da terra e por fim o sentimento de alegria do eu-lírico que, apesar de 

estar sempre soluçando, parece estar cantando.  

Esse aspecto parnasiano-simbolista é uma constante na poesia baiana do início do 

século XX e está presente em poetas como Arthur de Salles, Pethion de Villar, Álvaro Reis, 

Pedro Kilkerry e muitos outros poetas da Nova Cruzada. Segundo Cláudio Veiga (1986, p. 

113), “[...] parnasianismo e simbolismo conviveram na Nova Cruzada e, na evolução de mais 

de um poeta, haverão de permanecer os valores parnasianos”.  

                                                 
41 Canções do meu caminho 2ª edição. p. 60. 
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A alegria eufórica da celebração da vida e da felicidade, não é uma constante na poesia 

de Eulálio. A desilusão amorosa levou o poeta a um extremo pessimismo diante da vida e ele 

expressa em seus sonetos a dor da solidão e a morte da esperança.  

 

ÚLTIMO SONHO 

 

Mais uma cruz ao lado do caminho, 

de mais uma ilusão que sepultei! 

Adeus, fonte de sonhos! Adeus, ninho 

de esperança que tanto acalentei! 

 

Adeus! Agora hei de seguir sozinho,  

Como seguia quando te encontrei! 

Não tentarei achar outro carinho 

Outro afeto, outro amor, não tentarei. 

 

Basta de fantasia e de quimera... 

Já se me foi o sol da primavera... 

o outono alonga a sombra de meu vulto... 

 

Basta de tanto sonho e desencanto... 

que a vida me tem sido um campo santo, 

de ilusões que acalento e que sepulto!42 

 

O eu-lírico encontra-se condenado à solidão, não tentará “outro carinho”, “outro afeto”, 

porque tudo é “fantasia” e “quimera” e sua vida tem sido “um campo santo”, onde sepulta os 

sonhos. No soneto, Último sonho, há um profundo pessimismo, tipicamente romântico, 

próximo a poesia de Álvares de Azevedo. A poesia de Eulálio Motta caminhou em direção a 

um profundo intimismo no qual o poeta irá imprimir um agudo sentido de transitoriedade das 

coisas que o leva ao amargor, ao pessimismo, como fizera Alberto de Oliveira de Primeiros 

sonhos43, “as coisas passam, como passa a mocidade sem que nada possa deter” 

(COUTINHO, 2004, p.123). 

 
15 DE ABRIL 

 

Um ano a mais, na vida, me aparece... 

Dos passados, porém, tão diferente! 

Ai! Como tudo, a mim, desaparece... 

Como tudo se acaba de repente... 

 

O sonho róseo, belo, refulgente, 

Que alcançar eu julguei que inda pudesse, 

Esqueceu-me... deixou-me, indiferente... 

Somente a dor é que me não esquece... 

                                                 
42 Canções do meu caminho 2ª edição. p. 38. 
43 Livro de poesia publicado por Alberto de Oliveira (1859-1937). 



 

 

59 

 

Quinze de abril, tão triste! Vai te embora... 

A minha mocidade, vai levando 

C´o o sobejo do amor que eu tive outr´ora... 

 

Enquanto eu vou, com lágrimas no rosto, 

Pelos montes da vida, carregando 

O madeiro pesado de um desgosto!...44 

 

Tudo se acaba exceto o sofrimento, que parece ser algo inevitável, o eu-lírico está 

condenado a carregar o pesado “madeiro do desgosto”. Pulsa nos versos do soneto a dor 

romântica dos apaixonados condenados ao sofrimento eterno.  

Quando Eulálio trata do amor, ele mergulha em seus sentimentos mais íntimos que é só 

dor, desilusão e sofrimento. No entanto, ele não deixa de observar o rigor formal do 

parnasianismo. Afrânio Coutinho (2004, p. 602), ao se referir à manutenção do Parnasianismo 

na literatura brasileira do século XX, apresenta um Neoparnasianismo que, segundo ele,   

 

[...] da lição parnasiana foi aproveitado o respeito ao aspecto formal do 

poema, sem que, entretanto, a forma se instituísse em objeto final, a 

libertação do sentimento, que fazia com que olhassem o mundo 

humanamente e humanamente a ele se reagisse, outorgou aos 

neoparnasianos a influência emocional; o afrouxamento das regras 

versificatórias” (COUTINHO, 2004, p.602). 
   

 

Talvez possamos inserir os sonetos de Eulálio Motta, que tratam dos sentimentos 

íntimos do eu-lírco, nessa vertente neoparnasiana considerada por Afrânio Coutinho ou, como 

diz Cláudio Veiga (1986, p. 106), “[...] em muitos poetas baianos houve a um só tempo uma 

convivência e uma alternância de simbolismo, romantismo e parnasianismo”.  Apenas não se 

pode concordar que os sonetos de Eulálio Motta apresentam afrouxamento das regras 

versificatórias. Quanto à temática, percebe-se que ele envereda pelo romantismo, mas no 

soneto jamais fugiu ao rigor formal.  

A perda da mulher amada converteu-se numa verdadeira obsessão na poesia de Eulálio. 

Para ele, a felicidade é a amada que perdera para sempre.  

 

ANIVERSÁRIO D´ELA... 

 

Ela faz anos hoje. Antigamente, 

Era um dia de festas, este dia, 

Para o meu coração adolescente, 

Era sol, era luz, era alegria! 

                                                 
44 Caderno lágrimas, [s.d.], f. 1r. 
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Houve, um dia, um adeus. Eu voltaria. 

Seria breve a ausência. Permanente, 

somente nosso amor é que o seria...! 

E os anos se passaram... lentamente... 

 

Breve ausência tornou-se eternidade! 

E nada resistiu – nem a saudade! – 

aos janeiros malvados e fatais! 

 

Hoje resta a “FOLHINHA”  que, todo ano, 

Faz-me vir à lembrança o ledo engano... 

Velhas recordações... e nada mais!45 

 

No soneto Sofrimento, Eulálio compara o seu sofrimento ao de Jesus Cristo, que se 

torna pequeno diante da sua dor. A necessidade de expressar o tamanho da sua dor levou o 

poeta a lançar mão da mais simbólica imagem de sofrimento que o mundo cristão compartilha 

como o maior de todos: a crucificação de Jesus.  

 

SOFRIMENTO 

 

Naquela humilde cruz de pau, pregado 

Por braços impiedosos, cruéis, violentos 

O corpo de Jesus, ensangüentado, 

Simboliza o maior dos sofrimentos... 

 

Fora, antes de morrer, martirizado. 

Debalde os rogos, todos os intentos 

Que p´ra salva-lo, aos pés do povo irado, 

Madalena empregava entre lamentos! 

 

Mas apesar do seu sofrer profundo, 

Nunca por mim será compadecido... 

Porque vejo afinal que neste mundo, 

 

Sem ter sido jamais pregado à cruz, 

Eu, no pouco de vida que hei vivido, 

Já sofri muito mais do que Jesus!46 

 

Eulálio Motta privilegia a forma do soneto em sua poesia escrita entre 1926 a 1933, 

combinando os ideais do parnasianismo e do simbolismo na contemplação da natureza e na 

exploração dos sentidos, aliados ao extremo rigor formal e à temática romântica, em que o 

sofrimento e uma visão pessimista diante da vida tornou-se uma verdadeira obsessão do 

poeta. 

                                                 
45 Caderno canções do meu caminho 3ª edição, [s.d.], p. 19. 
46 Caderno lágrimas, f. 37r. 
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No início da década de 30, em Salvador, o Modernismo já havia consolidado suas bases 

através do movimento empreendido pelos grupos das revistas Arco & Flexa, Samba, 

Meridiano, O Momento e a atuação dos intelectuais através dos jornais. Ainda que os 

modernistas baianos não tivessem proposto um rechaço contra a tradição, eles criticavam o 

apego excessivo às “velhas” formas e temas. E como o poeta Eulálio Motta chegou à década 

de 30 escrevendo seus sonetos parnasiano-simbolistas salpicados de elementos românticos, 

para os modernistas, sua obra era duplamente ultrapassada: romântica e parnasiana. Assim, ao 

escrever o prefácio de seu livro Ilusões que passaram, publicado em 1931, Eulálio deu sua 

opinião sobre as circunstâncias literárias daquela época e tentou encontrar um lugar para sua 

obra.  

 

Qualquer pessoa que tiver a paciência de ler este livrinho, mesmo que não 

tenha noção de filosofia, conhecerá que o seu autor é um torturado, um 

doente. Mostra-se muito temerário o indivíduo que, num momento de vida 

como este, publica um livrinho sem vida como este... aliás, em vez de muito 

temerário, pensamos dever dizer muito imbecil. Vejamos porque. Antonio 

Torres, “o fenômeno Torres”, no dizer de Gilberto Amado, escreve: “Fazer 

versos de amor, hoje em dia, é o mais alarmante sintoma de imbecilidade 

que se pode observar na idade contemporânea”. 

Mais perto de nós, aqui, na Bahia, outro grande crítico, Dr. Carlos 

Chiacchio, escreve: “Hoje, escrever do amor e da amizade, a propósito das 

feias e belas, não deixa de ser um motivo lírico, mas inadequado ao 

movimento trepidante do século evidentemente realista, prático, e, 

sobretudo, assassino das tristes Julietas e dos pálidos Romeus... O 

retardatário, acaso, que nos apareça de paixõezinhas em flor a desferir 

queixas magoadas do peito em chamas de Cupido, cai de rojo no ridículo, 

por ser incapaz de sentir a vida forte, sexual, equilibrada, no amor, que é 

força, energia, saúde, ou na amizade, que é sossego, confiança, graça, 

simplicidade.” 

Nós outros que escrevemos versos de amor, somos, está claro, ridículos, 

imbecis... para os ridículos, imbecis, não se fizeram flores; só se fizeram 

espinhos. Somente espinhos, portanto, hão de atirar sobre o autor deste 

livreto... 

Que há de ele fazer? Receber em silêncio os espinhos que se lhe atirarem. 

Vós outros tendes a felicidade de viver, pensar e sentir com o século. O autor 

destes versos nasceu com a infelicidade de viver, pensar e sentir consigo 

mesmo... 

É um imbecil... 

Para o autor das “Ilusões que passaram” que, enquanto houver, no mundo, o 

sofrimento, hão de existir românticos no mundo. Não é este, porém, o 

pensamento da época atual. Logo tal pensamento não passa de uma 

imbecilidade... 

Definitivamente o autor deste livreto é um imbecil! É.47 
 

 

O prefácio de Ilusões que passaram evidencia que Eulálio Mota tinha consciência dos 

                                                 
47 Caderno sem capa 1, [s.d.], f. 50r. 
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princípios do modernismo e da força exercida por este movimento no âmbito literário 

soteropolitano. Ele percebeu que havia um novo “momento” que se evidenciava pela ação da 

crítica. Eulálio demonstra que acompanhava a imprensa e as discussões que circulavam 

através dos periódicos. Mesmo tendo consciência de que os seus versos eram anacrônicos, ele 

declarou que assumia o risco de apresentá-los ao público, apesar de se dizer “temerário” e 

“imbecil”. Percebe-se uma certa ironia e apelação no tom tratado no texto. Certo é que Eulálio 

mostra-se ressentido ao perceber a força com que se impunha o modernismo. Apesar de tudo, 

ele decide se auto-intitular poeta romântico. 

 A partir de 1933, inicia-se uma nova fase na produção literária de Eulálio. 

Originalidade é o poema que inaugura essa nova fase. Nesse poema, ele capta uma cena banal 

do cotidiano, ao mesmo tempo em que explora o verso livre e tenta reproduzir o som da 

chuva, do vento e do ronco do vizinho. O título do poema e a declaração dos primeiros versos 

indicam o que o poeta entende como “poema original”. Uma das possibilidades de leitura é 

entendê-lo como uma forma de satirizar a arte moderna.      

 

ORIGINALIDADE48 

 

Hoje amanheci com vontade de ser poeta original 

E escrevi este poema: 

 

Noite de inverno 

 

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

São 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... roooc... rooooc... 

É um portuguez, meu vizinho de quarto, dormindo... 

 

A partir deste momento, Eulálio irá experimentar outras formas de conceber sua obra 

poética, lançando-se no universo da crônica e empreendendo uma busca pela representação 

dos falares regionais e do universo popular do interior da Bahia. Percebe-se, a partir de 1933, 

a intenção de incorporar aspectos da arte moderna. O texto Otomove, pequena narrativa na 

qual Eulálio tenta resgatar os falares e o universo do povo sertanejo, é um exemplo de que ele 

compartilhava de princípios da arte moderna.  

                                                 
48 Caderno Bahia humorística, [s.d.], f.5r. 
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Otomove49 

 

Vamincê pode crê qui não hai neste mundo bicho pra corre mais que 

otomove. Enquanto o deabo coça um oio otomove travessa o mundo dum 

lado pra outo. Um dia desse seu Cel. Zequim bebeu uma chicra de café 

quente na Feira, botou o resto do café numa chiculatêra preta de bôca de 

prata, e montou no otomove e tocou pra Monte Alegue; homem, nate do café 

isfriá tava o home no Monte Alegue! Bicho danado pra corre! Sai de Feira 

de Sant´Ana, naquele fim de mundo, e quando a gente ainda qui  não, oi ele 

no Monte Alegue! Pur Jesúis que aquilo né mais corrê. Aquilo já é é avoá! 

Da Feira de Sant´Ana pau Monte Alegue o peste do bicho passa 

mais ligeiro de que um gole d´agua na guela dum vivente. 

 

Esse texto 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. Eulálio Motta comenta no Diário de um João Ninguém que, a partir de 

1930, começou a ler escritores como Jorge de Lima e Gilberto Freire e, segundo ele, tais 

leituras influenciaram significativamente em suas idéias e na sua produção literária.  

Talvez o retorno à cidade natal, o convívio com o cenário e personagens de sua infância, 

sejam os motivos pelos quais Eulálio, a partir de 1933, passe a se dedicar a uma poesia de 

cunho memorialístico. A memória do tempo de menino salta aos poemas, que revelam a 

paisagem das vilas e das fazendas, cenário da infância do poeta. 

 

 

PARA ALTO BONITO...50 

 

Alto Bonito! Eu me lembro 

De meu tempo de menino... 

Missa era tempo de festa... 

Na igreja tocavam o sino... 

 

Os umbus dos umbuzeiros 

De seu Amado Bahia, 

Era uma festa constante! 

Era festa todo dia! 

 

Os umbuzeiros cortaram... 

Botaram fogo, queimaram... 

As alegrias das crianças, 

Corações duros mataram... 

(...) 

Lembro do Alto Bonito! 

De meu tempo de menino... 

Saudades daquele tempo... 

Saudades daquele sino... 

                                                 
49 Caderno Bahia humorística, [s.d.], f.9r. 
50 Datiloscrito disperso 2. 
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O poeta registra a ação do tempo sobre a paisagem e sobre o homem que sente saudade 

do tempo de menino, do tempo dos umbuzeiros floridos. Essa tentativa de resgate da 

memória, dos nomes dos lugares, revela-se em vários poemas como Recordação de Monte 

Alegre, São João, Nunca mais!, Canção de Ninar, Velho Trem de Ferro, Tamarindeiro e 

muitos outros.  No poema Fazenda Vaca Parida, o poeta mais uma vez visita o cenário da 

infância e observa a ação do tempo não somente na paisagem, mas também no sentimento do 

eu-lírico.  

 

FAZENDA VACA PARIDA 

 

Olha a “Vaca-parida” de Dindinho João Mota! 

Pedaço de céu de minha infância! 

Como está diferente! 

[...] 

Tudo agora é ruína 

Com cactos crescendo no telhado! 

[...] 

Cadê Antônio de Chica 

tangendo o burro com a carga d´água? 

Chica morreu. 

O caminho de sua casa desapareceu.  

Agora tudo é guiné, cansa cavalo, 

Caiçara, melão São Caetano! 

[...] 

Cadê o pé de coité? 

[...] 

Tudo agora é lembrança! 

Tudo agora é saudade! 

Dindinho João Mota! 

Há cactos crescendo no telhado de tua casa! 

Cabelos ficando brancos na cabeça de teus netos!51 

 

Eulálio Motta irá dedicar-se bastante a esse tipo de poesia em que a saudade da infância 

conduz o fio narrativo em poemas que não seguem uma métrica rigorosa. O que importa 

nesses poemas é a pulsação do sentimento, da memória. 

A literatura de cordel foi utilizada por Eulálio Motta no registro das tradições e 

costumes do homem sertanejo, mas também para protestar contra problemas do cotidiano da 

cidade de Mundo Novo.  

O cordelista Franklin Maxado publicou um folheto de Eulálio Motta em São Paulo, em 

1982, intitulado Dois poemas sertanejos: Côco Matuto e A Mezinha. Nesse folheto, Eulálio 

apresenta cenas tipicamente sertanejas reproduzindo o falar do homem do sertão. 

 

                                                 
51 Fazenda Vaca Parida, DCMC2, f.53r e 54r . 



 

 

65 

CÔCO MATUTO 

 

Pedo, ti peço licença  

E a todos q´aqui tão 

Préu conta uma instora 

Peço que presti atenção 

De quando eu era minino 

Mago, marelo e chorão 

 

Um dia, eu tava em casa 

Cuns brinquedo vadiano 

Quando ouvi o dlin-dlin-dlin 

De uma viola chorano 

Saí doido na carrêra 

Alegre, rino e gritano 

 

Quando cheguei no terrêro 

Incostado no morão 

Vi um veinho assentado 

Cum uma viola na mão 

Tocano um toque tão triste 

Que buliu meu coração.52 

[...] 
 

Nesse cordel, que contém mais de 100 versos, Eulálio resgata as tradições do homem 

sertanejo com uma riqueza de vocábulos e expressões próprias da região de Mundo Novo.  

Os cordéis utilizados como denúncia e protesto são curtos e cumprem uma importante 

função social no contexto mundonovense. Em geral, Eulálio mandava imprimi-los e os 

distribuía na cidade.  

 

E o telefone não vem... 

Mundo Novo assim não vai! 

Sai prefeito entra prefeito, 

E o telefone não sai 

 

“Dentro de noventa dias” 

diz Miquinha, “a coisa vai!” 

e vão-se os noventa dias  

e o telefone não si... 

[...] 

O Mundo Novo está órfão! 

Órfão de mãe e de pai! 

É por isso certamente,  

Que o telefone não sai...53 

[...] 

 

                                                 
52 Folheto de cordel: Dois poemas sertanejos: Côco Matuto e A Mezinha. São Paulo: Editora Maxado, 1982, p. 1. 
53 Folheto de Cordel, 28/03/1977. 
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A crítica, no cordel acima, é desferida contra o prefeito que, segundo Eulálio, não 

tomava providências a respeito do problema do telefone. São muitos os cordéis 

circunstanciais que ele escreveu.  

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.  
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3 O ESPÓLIO DE EULÁLIO DE MIRANDA MOTTA 

 

3.1 O ESPÓLIO COMO “ANTÍDOTO DO ESQUECIMENTO, FONTE DA MEMÓRIA”54! 

 

O interesse pela preservação da memória cultural tornou-se, na contemporaneidade, 

uma preocupação não somente dos órgãos governamentais que se empenham em estabelecer 

políticas de preservação do patrimônio histórico-cultural, mas também de especialistas de 

diversas áreas, de comunidades e de grupos sociais que reivindicam para si o resgate de sua 

identidade através da recuperação da memória coletiva. Segundo Silva (1999, p. 12), “[...] a 

memória está em voga e não só como tema de estudo entre especialistas. Também a memória 

como suporte dos processos de identidade e reivindicações respectivas está na ordem do dia”. 

Entre os gregos antigos, a memória ocupava lugar de destaque e fizeram dela uma 

deusa, Mnemosine, que “[...] lembra aos homens a recordação dos heróis e dos seus altos 

feitos” (LE GOFF, 1999, p. 438). Segundo a mitologia grega, Mnemosine inspira os poetas a 

tecerem o fio narrativo dos grandes acontecimentos, garantindo a perpetuação da história.  

Para os egípcios, as inscrições funerárias e os monumentos em memória dos grandes 

homens constituíam-se em importantes fontes da história. E mesmo nas sociedades ágrafas os 

ritos sociais se encarregam de garantir a perpetuação da memória coletiva, através de práticas 

mnemônicas, da edificação de templos e monumentos que se reportam aos acontecimentos.  

Segundo Le Goff (1999, p. 438), a memória é uma fonte de imortalidade, antídoto do 

esquecimento. A preservação da memória coletiva não é uma atitude exclusiva das sociedades 

modernas. Desde há muito, o homem tem buscado manter viva a memória como uma forma 

de significar a sua existência, fazendo brotar, a partir dela, a sua própria história. Ainda para 

Le Goff (1999, p. 446), a memória, onde cresce a história, procura salvar o passado para 

servir ao presente e ao futuro. 

Na busca pela preservação da memória, a humanidade tem acumulado um grande 

volume de objetos que servem a este propósito. Foi assim que surgiram as bibliotecas, os 

monumentos, os museus, os arquivos e as instituições que têm a função de preservar e 

salvaguardar a memória. Mas esses objetos, apesar de guardarem em si mesmos a memória, 

carecem de um discurso que os insiram num processo de significação. Uma urna egípcia, por 

exemplo, necessita de um discurso que a insira num processo histórico e, desse modo, passe a 

habitar a consciência do homem contemporâneo. Cabe às sociedades manterem vivas as 

                                                 
54 LE GOFF, 1999, p. 438. 
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práticas sociais que possam dar sentido aos objetos da memória e quando, no transcorrer do 

tempo, o homem perde o fio que conduz à significação daqueles objetos, restam aos 

pesquisadores a responsabilidade de resgatar-lhes o sentido, a fim de manter viva a memória. 

Nessa atividade de resgate e preservação, o pesquisador, muitas vezes, atua como verdadeiro 

decifrador, revelando importantes aspectos da história que estavam esquecidos. Assim, a 

partir da elaboração de discursos, os objetos vindos do passado carregam consigo uma força 

significativa capaz de unir os pontos da história. Para Foucault (1986, p. 149), esses objetos 

“[...] brilham muito forte como estrelas próximas, vindas até nós, na verdade de muito longe, 

quando outras contemporâneas já estão extremamente pálidas”.  

Entre os objetos da memória e sua significação através do discurso que lhes são 

atribuídos está em jogo um conjunto de práticas sociais complexas. Porque geralmente cabe a 

uma parcela da sociedade eleger quais indivíduos e acontecimentos devem ser convertidos em 

objetos de memória coletiva, seja através da construção de monumentos, seja através da 

elaboração de discursos em torno de algo. Tais escolhas estão influenciadas por questões 

políticas, religiosas e ideológicas, muitas vezes, excludentes e autoritárias. 

Portanto, o controle da memória coletiva através de ações estrategicamente manipuladas 

dos objetos da memória pode ter conseqüências sérias para a preservação do patrimônio 

cultural. Isso ocorre porque a memória coletiva está também associada a objetos que têm o 

poder de evocá-la. Daí a preocupação de instituições como a UNESCO em preservar os 

objetos da memória que constituem o verdadeiro patrimônio cultural da humanidade. 

Segundo Eneida Souza (2003, p. 71), em 1987, a Assembléia Geral da UNESCO passou 

a adotar a resolução sobre a “Conservação da Memória Escrita dos séculos XIX e XX”. Isso 

se configura numa atitude de reconhecimento da escrita como importante objeto da memória, 

capaz de evocar as experiências do ser humano em determinadas épocas e contextos e se 

constitui num importantíssimo arquivo da memória da humanidade.  

Desde os manuscritos em papiro e pergaminho, passando pelas inscrições em pedras, 

em madeira e em barro, a escrita tem legado grandes contribuições à humanidade. Entretanto, 

foi a partir da revolução da imprensa que a escrita passou a exercer uma função social mais 

global entre os povos. E mais ainda a partir do século XIX com a democratização da escrita e 

da leitura, com o surgimento dos jornais, a popularidade dos escritores e o consumo da 

literatura pela burguesia. Hoje, o volume de documentos em arquivos públicos sob a proteção 

do estado é bastante considerável, mas ainda existem muitos documentos de inestimável valor 

que estão ameaçados pelos insetos que podem apagar da história informações valiosas, 

principalmente quando se tratam de manuscritos, já que “[...] todo manuscrito é único” 
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(SOUZA, 2003, p. 73).  

Diferentemente dos monumentos, a escrita enquanto memória exige a constituição de 

arquivos, não somente para preservá-la, mas para que se possa atribuir sentido de fato. O 

documento arquivado gera outros elementos que o insere num universo discursivo mais 

amplo.    

Para Derrida (2001, p. 12), o sentido da palavra arquivo vem “[...] do arkheîon grego: 

inicialmente uma casa, um domicílio, um endereço, a residência dos magistrados superiores, 

os arcontes, aqueles que comandavam [...], os seus primeiros guardiões”. Assim como o 

arkheîon grego, os arquivos são as casas que abrigam os documentos e dispõem da autoridade 

e proteção dos arcontes. Mas o arquivo não é só isso, Derrida (2001, p. 12) chama a atenção 

para o fato de que a palavra arquivo também remete ao originário, ao primeiro, ao principal, 

ao primitivo, ao começo, ao comando. Dessa forma, atribui-se ao arquivo a autoridade, por 

estar relacionado com o fato verdadeiro, por ser parte ou representar o acontecimento em si, 

visto em outro tempo, analisado sobre outro horizonte de perspectiva. O arquivo não é 

somente o local onde se depositam e conservam-se conteúdos arquiváveis do passado, “[...] o 

arquivamento tanto produz quanto registra o evento” (DERRIDA, 2001, p. 29), e o evento 

registrado se desdobra no futuro, acompanhando os novos eventos que se seguem a ele.  

Diante da pulsão da finitude, o homem desenvolveu a pulsão do arquivo, o mal de 

arquivo. “Não haveria certamente desejo de arquivo sem a finitude radical, sem a 

possibilidade de um esquecimento que não se limita ao recalcamento. [...] não haveria mal de 

arquivo sem a ameaça desta pulsão de morte, de agressão ou de destruição” (DERRIDA, 

2001, p. 32).  

A pulsão da finitude leva o ser humano a arquivar a sua própria existência. O álbum de 

fotografias e a compra de postais, segundo Le Goff (1996, p. 466), constituem os novos 

arquivos familiares, a memória da família, que transmite a recordação dos acontecimentos que 

merecem ser recordados. 

De acordo com Marques (2003, p. 146), 

 

Ao examinar a constituição pessoal de arquivos de vida, Philippe Artières 

ressalta três aspectos relacionados ao arquivamento do eu: Trata-se, 

principalmente, de uma injunção social; os indivíduos arquivam suas vidas 

como cumprimento de um mandamento social: “arquivarás tua vida”. Tal 

mandamento reflete, sobretudo nas sociedades letradas, o poder da escrita 

sobre o cotidiano. Como lembra Artières, “para existir, é preciso inscrever-

se: inscrever-se nos registros civis, nas fichas médicas, escolares, 

bancárias”.  
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O acúmulo de papéis e inscrições constitui-se em nossa própria identidade. Ao fim da 

vida, o ser humano reúne em torno de si um considerável volume de escritos capazes de 

contar a sua história. Durante todo o tempo, escolhemos papéis e objetos que são capazes de 

evocar lembranças. Para Marques (2003, p. 147), 

 

Escrever um diário e guardar papéis equivale a escrever uma autobiografia, 

práticas que se inscrevem no âmbito daquelas que, segundo Foucault, 

revelam uma preocupação com o sujeito. Arquivar a própria vida possibilita 

forjar uma imagem íntima de si mesmo, como contraponto à imagem social.  

 

O arquivamento de si mesmo é uma prática, muitas vezes, narcisista, na qual o sujeito 

escolhe o melhor de si para espelhar a sua imagem.  

No que diz respeito especificamente a arquivos pessoais de escritores, é comum 

perceber nestes uma compulsão arquivística. Ao analisar o conjunto de escritores mineiros, 

Marques (2003, p. 147) identifica uma inclinação daqueles em conservar em velhos baús e 

arcas nas fazendas, verdadeiros arquivos da memória. Essa mesma tendência ao arquivamento 

de si mesmo, uma forte inclinação memorialística e autobiográfica, percebe-se em escritores 

baianos como Godofredo Filho e Eulálio de Miranda Motta. O zelo e o interesse em preservar 

a memória não apenas de si, mas do conjunto da sociedade em que viveram, são marcas 

profundas da atitude destes dois escritores baianos. Para Zeny Duarte (2005, p. 41), o 

conjunto de documentos que constitui o arquivo de Godofredo Filho se apresenta como 

espelho da vida de seu titular e permite conhecer a origem, a formação, a competência e as 

atividades de quem o produziu. Esse conjunto de documentos constitui-se num “[...] espólio 

valioso, fecundo para quantos se interessem pela historiografia, literatura, processo de criação, 

crítica genética, linguagem [...]” (DUARTE, 2005, p. 47).  

Os documentos que um escritor reúne em torno de si revelam os seus contatos com o 

mundo intelectual, político, social e literário. Segundo Marques (2003, p. 149), “[...] 

arquivando, o escritor deseja escrever o livro da própria vida, da sua formação intelectual; 

quer testemunhar, se insurgir contra a ordem das coisas, afirmando o valor cultural dos 

arquivos”.  

 Os arquivos literários que se organizam em torno de um escritor são um conjunto 

orgânico de natureza diversa. Neles é possível perceber os caminhos percorridos pelo escritor 

quando este conserva os testemunhos do processo de criação, as suas anotações, cartas, 

fotografias, documentos pessoais, obras que foram lidas e as marcas deixadas nelas etc. 

Arquivo literário remete à noção de arquivo apresentada por Derrida em sua proposta de 
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definição da palavra “arquivo”, ao se referir à raiz grega arkhê, que é o princípio, o lugar de 

origem. A casa do escritor torna-se o depósito, o lócus do arquivo, o arkhêion.  

O arquivo enquanto objeto da memória carece de significação do arconte, aquele que 

lhe atribui sentido, que revela o seu conteúdo e o seu valor. Derrida (2001) chama a atenção 

para o fato de que o arquivo não é apenas um amontoado de documentos, trata-se de sentidos 

atribuídos por alguém a um conjunto de objetos. Portanto, o pesquisador de arquivos literários 

se vê, frequentemente, desempenhando uma função arcôntica, investida do poder de 

interpretação desses arquivos, quando não assume mesmo a função de constituir o arquivo, 

atuando como coletor de objetos, passando a juntar as peças de um gigantesco quebra-

cabeças. Quando o arkhêion do escritor é facilmente localizado e lá estão dispostos os 

documentos, cabe ao pesquisador iniciar a sua escavação em busca das informações. Mas isso 

nem sempre acontece. O desafio é bem maior; encontrar o local onde a arca do tesouro fora 

depositada e entender o significado de cada peça contida na arca. Muitas vezes, o arquivo do 

escritor é encontrado após a sua morte, isso investe o pesquisador-arconte de uma 

responsabilidade maior, porque este arquivo passa a ser não apenas aquilo que ele 

intencionalmente arquivou, mas todo o seu espólio que pode vir a ser considerado um arquivo 

em sua totalidade.  

Para Zeny Duarte (2005, p. 67-68) é possível sinalizar diferenças entre espólio e arquivo 

privado,  

[...] o arquivo privado produz e recebe documentos cujo titular, além de 

opinar sabe o que considera melhor para a organização dos documentos, 

impede a livre interpretação, já no que diz respeito ao espólio o pesquisador 

caminha sozinho, sem contar com a participação do titular para esclarecer 

as possíveis lacunas.  

  

Quando o pesquisador se depara com um espólio ele terá que ser muito mais do que o 

arconte, terá que catalogar, organizar, conservar, proteger e interpretar o conjunto de 

documentos. No arquivo privado há a intenção do titular em selecionar a informação que 

pretende fazer conhecida na posteridade, mas com a morte não se pode prever se o titular 

pretendia tornar pública determinada informação. Portanto, o pesquisador que lida com o 

espólio deve estar imbuído de um forte senso de ética e respeito à memória do titular. 

Para Marques (2003, p. 154), “[...] o trabalho com arquivos e acervos literários exige 

cada vez mais perspectiva transdisciplinar, de colaboração entre saberes”. Portanto, é 

indispensável que o pesquisador que utiliza fontes primárias, oriundas de arquivos pessoais, 
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esteja atento à Legislação Nacional55, que fixa as categorias de sigilo sobre as informações 

contidas em arquivos pessoais e que podem ser divulgadas.  

Diferente do que normalmente a palavra “espólio” designa, ou seja, os bens e valores 

deixados como herança por alguém após a morte, no caso de um escritor, “espólio” representa 

muito mais do que isso. Representa o conjunto de papéis e documentos que num espólio 

comum são descartados pelos herdeiros. Pequenos bilhetes, rascunhos em papéis avulsos, 

anotações casuais, listas de nomes e de palavras, carregam um incomensurável valor que 

podem ajudar a unir os fios da memória literária do escritor.  

Os documentos literários começaram a ser colecionados a partir do momento em que o 

culto ao grande escritor surgiu no imaginário coletivo, no século XV. Colecionavam-se os 

textos dos escritores clássicos para serem imitados, servirem de parâmetro para a escrita 

literária. 

Segundo Souza (2003, p. 68), foi o filósofo alemão Wilhelm Diltthy quem fez a 

primeira grande defesa dos “arquivos literários”, em 1889. A partir de então, foram criados na 

Europa diversos centros e institutos dedicados a arquivar os documentos gerados pelos 

escritores. Para Souza (2003, p. 69), a criação destes “arquivos literários” foi um passo 

decisivo em direção à preservação dos acervos literários. Isso vem possibilitando e, 

certamente, permitirá às futuras gerações o acesso a um importante legado da história.  

No que diz respeito ao caso do Brasil, Carlos Drummond de Andrade já chamava a 

atenção da importância de se constituir um “museu da literatura” que, segundo ele, trataria de 

preservar a tradição escrita brasileira, constante não só de papéis como de objetos 

relacionados com a criação e a vida dos escritores. Eis o trecho de uma crônica de 

Drummond: 

 

Velha fantasia deste colunista – e digo fantasia porque continua dormindo no 

porão da irrealidade – é a criação de um museu de literatura. Temos museus 

de arte, história, ciências naturais, caça e pesca, anatomia, patologia, 

imprensa, folclore, teatro, imagem e som, moedas, armas, república... de 

literatura não temos... 

Mas falta o órgão especializado, o museu vivo que preserve a tradição escrita 

brasileira, constante não só de papéis como de objetos relacionados com a 

criação e a vida dos escritores. É incalculável o que se perdeu e o que se 

perde por falta de tal órgão. Será que a ficção, a poesia e o ensaio de nossos 

escritores não merecem possuí-lo? (DRUMMOND apud 

VASCONCELLOS, 1999, p. 41). 

 

A pergunta de Drummond não ficou sem respostas, hoje, apesar do número reduzido, já 

                                                 
55 Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 



 

 

73 

existem importantes instituições que tratam da preservação de documentos relacionados à 

literatura brasileira. Na Bahia, por exemplo, a Fundação Casa de Jorge Amado abriga os 

documentos referentes ao escritor baiano e a Universidade Federal da Bahia detém a guarda 

do espólio de Godofredo Filho, de Arthur de Salles e de Ildásio Tavares. O Arquivo-Museu 

de Literatura da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, criado em 1972, “[...] com 

o objetivo de preservar a memória literária de nosso país, [...] reúne hoje em seus acervo 66 

arquivos privados de escritores brasileiros, além de uma coleção de documentos avulsos, 

coletados esparsamente [...]” (VASCONCELLOS, 1999, p. 43). Graças a estas iniciativas, 

tem-se realizado importantes trabalhos de investigação sobre a produção literária de 

escritores, ampliando o foco de estudos da literatura brasileira. Outro exemplo bem sucedido 

no âmbito da preservação de documentos de escritores é o caso do 

 

Acervo Museográfico de Escritores Mineiros da UFMG é o primeiro espaço 

brasileiro pensado de maneira museográfica e voltado exclusivamente para 

acervos literários. Além de inúmeras coleções especializadas, ele reúne 

obras, objetos, originais, correspondências, coleções de arte, livros, papéis e 

outros pertences de escritores importantes como: Henriqueta Lisboa, Murilo 

Rubião, Cyro dos Anjos, Oswaldo França Júnior, Carlos Drummond de 

Andrade, Guimarães Rosa e Abgar Renault. (ACERVOS LITERÁRIOS DA 

UFMG, On-line). 
 

A pesquisa em fontes primárias é reveladora e pode contribuir sobremaneira para o 

universo das ciências. No âmbito da literatura baiana, há uma carência de estudos em fontes 

documentais que possam revelar um panorama mais real da sua historiografia literária, 

principalmente do interior do estado. Os inúmeros jornais nas pequenas cidades publicavam 

textos de escritores que até o momento não são conhecidos, como é o caso de João Gumes, 

ficcionista de Caetité. A obra deste escritor está ganhando visibilidade graças ao empenho da 

Dra. Maria da Conceição Reis Teixeira (UFBA, 2004). O resgate destes escritores e a sua 

inserção no cenário literário é condição sine qua non para se compor o mosaico da literatura 

baiana.  

No entanto, para que se empreenda uma pesquisa de resgate e inserção destes escritores 

no cenário literário é necessário chegar às fontes que possam fomentar a pesquisa. E essa não 

é uma tarefa fácil, porque muitos destes escritores publicaram poucos livros e em tiragens 

reduzidíssimas, devido a diversas questões, o que não significa dizer que produziram pouca 

literatura. Foi o caso do escritor mundonovense Eulálio de Miranda Motta que, comparando o 

volume de suas produções, publicou pouco. Grande parte de sua obra encontra-se inédita e 

conservada em datiloscritos e manuscritos. Portanto, a partir do espólio do escritor Eulálio 

Motta, será possível editar a sua obra, contribuindo assim para a historiografia literária baiana 
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e brasileira. O espólio, nesse caso, constitui-se em antídoto do esquecimento e fonte da 

memória, porque somente a partir das fontes documentais contidas nele será possível trazer a 

lume a obra do autor. 

 

3.2 A ATIVIDADE FILOLÓGICA E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

A partir do momento em que a humanidade apropriou-se da tecnologia da escrita, esta 

passou a ser um dos mais importantes instrumentos de comunicação, tornando-se, por 

conseguinte, em uma das mais importantes fontes da memória. Entretanto, muito desse rico 

patrimônio encontra-se ameaçado e carece de ações que possam preservá-lo. E a filologia, 

enquanto ciência do texto, tem contribuído, ao longo dos anos, para a preservação de 

importantes documentos textuais. Para CAMBRAIA (2005, p. 19), 

 

Com certeza a contribuição mais evidente e importante da crítica textual é a 

recuperação do patrimônio cultural escrito de uma dada cultura. Assim 

como se restauram pinturas, escultura, igrejas e diversos outros bens 

culturais da humanidade, a fim de que mantenham a forma dada por seu 

autor intelectual, igualmente restauram-se os livros em termos tanto físicos 

(recuperação da folha, da encadernação, da capa, etc.) quanto de seu 

conteúdo (recuperação dos textos). 

 

Segundo Spina (1994, p. 80), “[...] o texto, manuscrito ou impresso, é o objeto 

fundamental da investigação histórica, filológica e literária”. Portanto, é precisamente no 

discurso materializado através da literatura escrita que estão focados os interesses da edição 

crítica. O esforço do filólogo em restaurar a autenticidade de um texto, salvá-lo do 

esquecimento, corrigir possíveis enganos de edições e apresentar um texto genuíno, é uma 

atividade que exige antes de tudo o contato com o texto que se pretende editar.  

No momento da recensio o filólogo torna-se um perito, ele pesquisa e coleta todo 

material existente relativo à obra a que está se propondo editar, reúne todas as informações 

possíveis sobre o autor, a época e as circunstâncias em que o texto foi produzido. 

Comumente, o pesquisador que se arvora em editar um texto reúne em torno de si uma grande 

quantidade de documentos, peças únicas de inestimável valor histórico. Assim, o filólogo 

torna-se um guardião do patrimônio cultural, o arconte. Muitas vezes, ele se depara com 

documentos que se quer acreditava existir; outras vezes, para que os documentos sejam 

manipulados, torna-se necessária a restauração e a catalogação.    

Segismundo Spina (1994, p. 83) considera três as funções da atividade filológica: 
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a) função substantiva, em que ela se concentra no texto para explicá-lo, 

restituí-lo à sua forma genuína e prepará-lo tecnicamente para publicação; 

b) função adjetiva, em que ela deduz, do texto, aquilo que não está nele: a 

sua autoria, a biografia do autor, a datação do texto, a sua posição na 

produção literária do autor e da época, bem como a sua avaliação estética 

(valorização); c) função transcendente, em que o texto deixa de ser um fim 

em si mesmo da tarefa filológica para se transformar num instrumento que 

permite ao filólogo reconstruir a vida espiritual de um povo ou de uma 

comunidade em determinada época. 

  

Reconhecer o valor de documentos que servem à memória coletiva e preservá-los é uma 

tarefa que antecede ao trabalho de edição. Não se pode empreender uma edição de qualquer 

natureza sem que se tenha contato com documentos que gerem a edição. No entanto, nem 

sempre o filólogo encontra com facilidade os documentos que pretende editar. Em alguns 

casos, aqueles se encontram dispersos, sem nenhuma classificação ou disposição que favoreça 

o trabalho do pesquisador. Nesses casos, cabe ao filólogo a tarefa de reunir, catalogar, 

descrever e conservar os documentos, a exemplo do que aconteceu com a obra do escritor 

baiano João Gumes. A pesquisa com vistas à edição crítica da obra deste escritor favoreceu o 

seu resgate, a sua preservação e a catalogação revelando, assim, uma produção que estivera 

ameaçada de ser esquecida. 

Portanto, o filólogo é o profissional que cumpre um importante papel no resgate da 

memória, não somente por salvar do esquecimento textos apresentados em forma de edição, 

mas também por atuar como guardião de importantes originais de documentos. Muitas vezes, 

é justamente do interesse por editar um texto que nascem importantes órgãos dedicados à 

preservação da memória. Ao editar textos esquecidos no tempo, o filólogo está explorando um 

“rico garimpo” e pode oferecer à sociedade a oportunidade de conhecer valiosas obras. 

Muitos escritores, durante a sua vida, não tiveram a oportunidade de tornar públicas as suas 

obras, já que a edição e a publicação de um livro implicam em investimentos e interesses dos 

editores. Isso não significa que uma obra que não fora publicada não apresente qualidade e 

mereça ser editada posteriormente. São inúmeros os exemplos de escritores que tiveram seus 

textos publicados postumamente e que são apreciados pela crítica. A tarefa do filólogo não se 

restringe em editar criticamente somente obras já canonizadas. Atualmente tem-se notado, no 

âmbito nacional, um crescente número de trabalhos de edições de autores pouco conhecidos, o 

que tem revelado um cabedal de novos escritores, exigindo uma reescrita da história da 

literatura brasileira, a exemplo do que vem acontecendo em Minas Gerais e mesmo na Bahia.   

No entanto, a atividade filológica,  ao mesmo tempo em que foca os seus interesses na 
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edição do texto, contribui para a preservação das fontes documentais e consequentemente da 

memória.  

 

3.3 EULÁLIO DE MIRANDA MOTTA E O SEU ESPÓLIO: A REVELAÇÃO DO 

ORÁCULO 

 

Foi a partir do interesse por editar a obra do escritor baiano Eulálio de Miranda Motta 

que nasceu a necessidade de se organizar o seu espólio. Assim, ao proceder com a pesquisa 

dos testemunhos dos sonetos, surgiram outros importantes documentos que merecem ser 

preservados para posteriores pesquisas no âmbito literário, filológico e histórico. Diante de 

todo esse material que se avolumou, surgiu a necessidade de se arquivar e, como afirma 

Lebrav (2003, p. 92), “[...] não há arquivamento sem triagem – arquivar é classificar, 

organizar, escolher.”  

Inicialmente, pretendia-se apenas editar os sonetos produzidos por Eulálio Motta. Mas, 

à medida que a pesquisa avançou, surgiu a necessidade de se organizar os documentos do 

espólio, com o objetivo de se compreender a vida do autor e sua trajetória literária. Foi através 

dos documentos do espólio que importantes informações foram surgindo. Em seus diários e 

cadernetas, Eulálio anotou as fontes nas quais seus sonetos tinham sido publicados. Esses 

dados são importantíssimos para um trabalho de edição crítica.  

A partir das informações encontradas nos diários, nos cadernos de anotações, nas cartas, 

nos bilhetes e nas cadernetas, foi possível ter uma noção da trajetória literária, política e 

intelectual de Eulálio. O espólio representa a memória do escritor e seu valor é 

incomensurável, principalmente, por conter textos inéditos. Para editar os sonetos de Eulálio 

Motta, a organização do seu espólio é indispensável. Nesse caso, o trabalho de edição, como 

atesta Lebrav (2003, p. 114), “[...] ganha uma dimensão que não se restringe ao 

estabelecimento de textos e a apresentação de variantes [...]”, atinge um patamar muito mais 

elevado que envolve a preservação e a recuperação da memória coletiva.  

Eulálio de Miranda Motta foi o tipo de escritor que se preocupou em arquivar a sua 

própria vida. Ele reuniu um grande volume de papéis, cadernos, diários, cadernetas, cartas, 

fotografias, livros e objetos pessoais que contam a sua história. Se não fossem estes 

“documentos”, seria muito difícil compor o mosaico da vida desse escritor, já que se manteve 

num profundo ostracismo, não se casou, não teve filhos. O espólio constitui-se, quase que 

exclusivamente, na única fonte de informações sobre a sua vida. Muitas vezes, as informações 

dadas por parentes e amigos não coincidem com o que ele anotou em seus diários e cartas. 
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Portanto, o valor de cada peça que compõe o conjunto de documentos que denominamos 

“espólio de Eulálio Motta” é indispensável à preservação da memória do escritor.  

Os papéis do espólio apresentam dois conjuntos de valores que se complementam: um 

valor substantivo, pela quantidade e variedade de documentos, demonstrando o espírito 

curioso e sua dedicação tanto à literatura quanto ao jornalismo e às causas públicas; e um 

valor adjetivo, pelas possibilidades de leitura que tais papéis permitem tanto para a literatura 

quanto para a história.  

São muitos os estudos interdisciplinares que os documentos do espólio de Eulálio Motta 

podem possibilitar. Esse primeiro trabalho que enfoca a edição crítica dos sonetos do autor é 

apenas uma primeira incursão no seu universo documental.   

A atitude de guardar para a posteridade as versões de seus poemas e as primeiras 

anotações de suas crônicas revela a valorização do percurso da composição do texto, da idéia 

inicial até o texto definitivo. Mesmo quando Eulálio somente passava a limpo, ele guardava 

aquele que servia de cópia. Isso permitiu que um mesmo texto apresente vários testemunhos 

manuscritos.  

 A biografia de Eulálio está inscrita em três tempos: a vida de criança e adolescente no 

arraial do Alto Bonito, a vida de jovem estudante em Salvador nos anos vinte, e o retorno a 

Mundo Novo, onde se isolou na Fazenda Morro Alto. Assim, ele preservava as lembranças de 

cada tempo através de objetos, fotografias, cartas, bilhetes etc. A organização e o zelo 

dispensados aos documentos que compõem o espólio demonstram o valor que ele depositava 

em tais objetos. Naqueles documentos está inscrita a sua vida: percebem-se as pessoas com 

quem ele se relacionou, as idéias que defendia e seus conflitos existenciais. Para Zeny Duarte 

(2005, p. 33-34),  

[...] os arquivos pessoais representam sempre o vínculo pessoal que o titular 

mantém com o mundo e passa a representar uma espécie de pirâmide. 

Guarda a memória do titular e de seu tempo para as gerações futuras, 

podendo conter muito mais do que se imagina.  

 

O espólio de Eulálio Motta representa uma fonte de memória não somente do escritor, 

mas também permite compor um perfil histórico da região de Mundo Novo. Isso justifica a 

necessidade de se organizar, catalogar e disponibilizar os documentos nele contidos. Portanto, 

pode-se afirmar que o espólio de Eulálio Motta é um arquivo privado de interesse público e 

social “[...] identificado como conjunto e fontes relevantes para a história e o 

desenvolvimento científico nacional” (DUARTE, 2005, p. 35), devendo ser preservado e 

depositado em instituições documentais públicas, deixando de ser apenas pessoais-
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domésticos, passando para o âmbito de sua divulgação.   

O espólio de Eulálio Motta contém muito mais do que informações sobre a sua vida, 

contém documentos referentes a sessenta anos de intensa produção literária, em sua maioria 

inédita.  

Por que o autor resolveu guardar todos aqueles documentos? Alguns destes datam da 

sua juventude, do início da década de vinte. Guardá-los cuidadosamente tinha um motivo para 

ele. São muitas as perguntas, mas somente a leitura atenta e comprometida com o rigor 

científico é capaz de responder. Portanto, o espólio de Eulálio Motta é a voz do oráculo que 

sussurra baixinho: “decifra-me ou te devoro”. 

 

3.4 HISTÓRICO DO ESPÓLIO DE EULÁLIO MOTTA 

 

Às vezes, olha-se uma estrela e se ignora que aquele pequeno ponto luminoso também é 

um verdadeiro Sol. Assim aconteceu com o escritor Eulálio Motta. A princípio, antes de se ter 

contato com os documentos do seu espólio e conhecer a totalidade de sua criação literária, 

tratava-se apenas de uma pequena estrela distante e com pouco brilho. Hoje, já se sabe que 

Eulálio Motta é um escritor baiano que tem uma obra volumosa e de qualidade, ainda por ser 

descoberta pelos leitores.  

Em Mundo Novo, cidade natal do escritor, a casa da cultura e a biblioteca levam o seu 

nome, as pessoas sabem que ele foi escritor, mas encontrar suas obras não foi uma tarefa fácil. 

Na biblioteca da cidade, encontrou-se apenas um livro de poesias. Portanto, em 1999, iniciou-

se uma pesquisa, com o intuito de conhecer a totalidade da sua obra.  

Descobriu-se que ele havia publicado mais dois livros e que também tinha sido 

jornalista, mas não havia outras pistas. Foi quando, juntamente com o professor Adeítalo 

Pinho, resolveu-se fazer uma visita aos familiares do escritor com o objetivo de obter 

informações sobre a sua produção literária. A visita aos familiares de Eulálio Motta foi um 

importante passo, já que eles guardavam grande quantidade de documentos que foram 

oferecidos para análise. Ali identificaram-se textos inéditos e pistas para que fossem 

encontrados outros textos.  
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Figura 12: Visita aos parentes de Eulálio Motta, em Mundo Novo. Da esquerda para a direita: 

Patrício, Helder Motta , Adeítalo Pinho, D. Rita (sobrinha de E. M.).  

 

A partir de então, começou-se a empreender viagens a Mundo Novo com o intuito de 

entrevistar parentes e amigos de Eulálio Motta. Como o poeta havia falecido em 1988, muitas 

pessoas da cidade ainda se lembravam dele.  

 

 

Figura 13: A casa onde Eulálio Motta viveu, praça Senador Choim, 10, Centro, Mundo Novo, Bahia. 

 

Em visita à casa onde vivia o escritor, percebeu-se que muitos objetos pessoais ainda 

estavam lá. Seus livros, fotografias nas paredes, a velha máquina de escrever e os móveis 

ainda não haviam sido removidos.  
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Figura 14: Armário onde foram encontrados livros de Eulálio Motta. 

 

  

 

Figura 15: Guarda-roupa onde foram encontrados documentos do espólio de Eulálio Motta. 

 

Durante a visita observou-se que num velho guarda-roupa havia objetos pessoais, 

caixas, classificadores, pastas, cadernos, cadernetas, fotografias, postais, cartas, diários, 

documentos pessoais, diplomas, folhas datilografadas, panfletos, folhetos, jornais, recortes de 

revistas, material xerografado, uma infinidade de documentos. Talvez este tenha sido o 

momento mais importante da pesquisa. A partir de então, empreendeu-se a leitura daquele 

material. Notou-se que se tratavam de textos inéditos produzidos pelo poeta e notou-se 

também que todo aquele material havia sido cuidadosamente selecionado e guardado pelo 
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próprio autor. Percebeu-se que o material estava separado por categorias, num gesto de 

arquivamento: fotografias, correspondências, diários, cadernos de poesia, cadernos de 

anotações, cadernetas, documentos pessoais, jornais e folhetos. O material estava separado em 

pastas, envelopes, em pequenas caixas, guardados em latas ou em caixas maiores, dentro do 

guarda-roupa. 

A partir daquele momento, passou-se a catalogar o material encontrado na casa do poeta 

e reunir outros documentos doados por familiares e amigos. Recentemente recebeu-se a 

doação de um folheto de cordel e de uma carta que contém um poema inédito, doado pelo 

cordelista Franklim Maxado, que fora amigo de Eulálio Motta.     

     

3.5 DOS PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS UTILIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO 

DO ESPÓLIO DE EULÁLIO DE MIRANDA MOTTA  

 

Para organizar o espólio de Eulálio Motta, buscou-se conhecer outros trabalhos 

similares. Portanto, as atividades desenvolvidas em torno do espólio de Godofredo Filho, 

tornou-se, a princípio, uma referência. Mas logo se percebeu que cada espólio apresenta suas 

peculiaridades e se iniciou um caminho conveniente para o manejo dos documentos.   

Para Zeny Duarte (2005, p. 57), “[...] a maioria dos espólios chega aos arquivos sem 

qualquer tipo de ordenação, perdendo de vez a possibilidade de se apresentar como um 

verdadeiro arquivo”. Portanto, muitas vezes, a interferência de um profissional da 

arquivologia faz-se necessário para ordenar, descrever e catalogar os documentos do espólio, 

com o objetivo de se constituir um arquivo, facilitando, assim, o acesso às informações e o 

manejo dos documentos por quem se interesse em pesquisá-los.   

Geralmente, entende-se como espólio um acervo constituído de documentos diversos, 

acumulados por uma pessoa durante a sua vida e que, após a sua morte, passa às mãos de 

outrem. Tais documentos apresentam suportes e tipologias diversificados, sem que seja 

procedido qualquer tipo de seleção do que pode ou não tornar-se público. Segundo Zeny 

Duarte (2005, p. 65),  

 

Visto sob o ângulo de sua acepção jurídica, espólio é empregado post 

mortem e se aproxima do conceito de “herança”, enquanto conjunto de bens 

do de cujos (do falecido). Lopes (1943, p. 136) diz que espólio é um 

“conjunto de bens que se encontram no patrimônio do defunto. Em relação 

aos bens, direitos e obrigações, inscritos no patrimônio do defunto, o 

espólio é a continuação do de cujos”. Portanto, o conceito jurídico de 

espólio também se adequa ao significado da documentação deixada intacta, 

como bem que, após a morte do proprietário, passa a pertencer a outrem. 
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Além do mais, ela foi recolhida sem ter sido possível o consentimento do 

titular.    

 

O espólio de Eulálio Motta reporta-se principalmente à sua atuação enquanto escritor. 

Consta de manuscritos de textos que ele pretendia publicar, como se pode perceber em notas 

escritas por ele em seus cadernos. Eulálio Motta fez um recorte daquilo que, segundo ele, 

merecia ser preservado para a posteridade. Muitos documentos foram conservados por mais 

de sessenta anos. Há cadernos da década de vinte, contendo poemas e anotações diversas. 

Percebe-se no espólio de Eulálio um gesto sistemático de arquivamento dos documentos. 

Portanto, ao lidar com o conjunto dos seus objetos é necessário que se tenha cautela para não 

mascarar a sua organização, já que o titular teve um gesto arquivístico ao preservar a 

documentação. Zeny Duarte comenta que (2005, p. 68) “[...] o profissional da informação que 

lida com o espólio, caminha sozinho e não conta com a participação do titular para 

esclarecimentos e dados incompletos”.  

O espólio de Eulálio Motta é um conjunto orgânico de documentos produzidos por ele 

mesmo e relaciona-se com atividades ligadas diretamente à sua vida: política, literatura e 

família. A partir da análise do espólio, evidenciou-se um conjunto documental homogêneo, 

daí procurou-se proceder à catalogação a partir dos suportes e das função dos documentos e 

em seguida procedeu-se à descrição. Essa ocorrência não altera a característica de fundo 

fechado do acervo, podendo ser agregados novos documentos.    

Não se pretende apresentar um arranjo definitivo para o espólio de Eulálio Motta, o 

objetivo principal aqui é apresentar uma noção geral dos documentos e facilitar o manejo dos 

mesmos. Trata-se de uma primeira “escavação” no espólio. Para a organização deste 

utilizamos, na medida do possível, os princípios essenciais da arquivologia, no que diz 

respeito à providência e o respeito à ordem original. Todos os documentos que compõem o 

espólio de Eulálio Motta são textuais, apresentados em suporte de papel encadernados ou 

avulsos.  

 

3.5.1 Catalogação e descrição do Espólio 

 

Estabeleceram-se 11 categorias para classificar os documentos do espólio de Eulálio 

Motta, conforme as necessidades apresentadas após a análise do material. Ao arranjar os 

documentos, buscou-se manter a ordem original mantida pelo titular. Fez-se a descrição de 

cada categoria, com o objetivo de possibilitar o acesso às informações. Apesar do titular não 

ter nomeado as categorias, percebe-se claramente que se tratam dos seguintes itens, conforme 
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tabela abaixo: 

1. CADERNOS   

2. LIVROS DE AUTORIA DO TITULAR 

3. LIVROS DE AUTORIA DE TERCEIROS 

4. MANUSCRITOS EM FOLHAS DISPERSAS 

5. FOLHETOS IMPRESSOS AVULSOS 

6. DATILOSCRITOS 

7. CORRESPONDÊNCIAS 

8. DOCUMENTOS PESSOAIS 

9. FOTOGRAFIAS  

10. FOLHETOS DE CORDEL 

11. JORNAIS 
 

Quadro 2: Tipos de documentos do espólio 

 

À continuação será apresentada a descrição de cada uma das 11 categorias de 

documentos do espólio. Porém, dar-se-á prioridade às categorias que servem de suporte para o 

objeto de estudo desta dissertação, a saber: cadernos, livros de autoria do titular, manuscritos 

em folhas dispersas e datiloscritos.  

 

3.5.1.1 Cadernos 

 

 

Figura 16: Cadernos do espólio.  

 

Fazem parte do espólio 14 cadernos com conteúdo diverso. Destes 14 cadernos apenas 

Caderno sem capa 1, Caderno lágrimas, Caderno Farmácia São José, Caderno diário de 

João Ninguém, Caderno canções do meu caminho e Caderno Fotocopiado apresentam 

testemunhos dos sonetos que serão editados nesta dissertação de mestrado.  
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  LISTA DOS CADERNOS 

CÓDIGO 

CATALOGRÁFICO 

1. CADERNO SEM CAPA 1  CSC1 

2. CADERNO LÁGRIMAS CL 

3. CADERNO FARMÁCIA SÃO JOSÉ CFSJ 

4. CADERNO LUZES DO CREPÚSCULO CLC 

5. CADERNO DIÁRIO DE UM JOÃO NINGUÉM CDJN 

6. CADERNO CANÇÕES DO MEU CAMINHO 3 CCMC2 

7. CADERNO NÚMERO 3 CN3 

8. CADERNO SEM CAPA 2 CSC2 

9. CADERNO MONITOR CM 

10. CADERNO LOJA VITÓRIA CLV 

11. CADERNO BAHIA HUMORÍSTICA CBH 

12. CADERNO ANOTAÇÕES CA 

13. CADERNO MEU CADERNO DE TROVAS CMCT 

14. CADERNO FOTOCOPIADO CF 
          

 Quadro 3: Cadernos do espólio.  

 

3.5.1.1.1 Caderno sem capa 1 

 

 

Figura 17: Caderno sem capa 1(f.1r). 

 

Denominado Caderno sem capa 1, por não conter capa, tendo como código 

catalográfico a sigla das iniciais do nome CSC e o número 1 por haver dois cadernos sem 

capa, sendo este o mais antigo. As dimensões do caderno são 220mmX160mm. As folhas 

contêm 21 pautas, já amareladas pela ação do tempo, no entanto, não há rasgões, manchas ou 

furos que possam comprometer a leitura dos textos. A encadernação foi feita através de 
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costura e se encontra bastante frágil. Consta de 24 folhas escritas no recto e no verso, com 

exceção da folha 8, escrita apenas no recto. Apresenta textos diversos, escritos em tinta preta, 

azul e a lápis. Contém trovas, sonetos, poemas, transcrição de poemas da revista Fon-Fon, 

lista de palavras da língua francesa, rascunho do prefácio para o livro Ilusões que passaram e 

crônicas sobre acontecimentos da vida do autor. Com exceção da f.24v, todos os textos são 

autógrafos, escritos na Fazenda Morro Alto ou em Salvador.   

 

 

  CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO 

CSC1 (f.2r) CREPUSCULO 

CSC1 (f.5r) SE A BRYSA FALLASSE... 

CSC1 (f. 9r) TORTURA 

CSC1 (f. 10r) SONETO... 

CSC1 (f. 11r) REVEZ 

CSC1 (f. 13r) ESQUECE! 

CSC1 (f. 14r) RECORDANDO  
 

Quadro 4: Sonetos no CSC1. 

3. 5.1.1.2 Caderno lágrimas 

 

 

Figura 18: Capa do Caderno lagrimas. 

 

O caderno apresenta em sua capa o título LAGRIMAS, abaixo, entre parêntesis, está 

escrito: “versos” e mais abaixo o nome do autor. Foi denominado CL por conter em sua capa 

a indicação da palavra Lágrimas. A dimensão do caderno é de 230mmX160mm, contém capa 

dura nas cores vermelha e preta e a encadernação é costurada. O caderno contém 57 folhas 
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escritas no recto e no verso, em tinta preta, azul e vermelha e a lápis. Constam, colados em 

algumas folhas, recortes de poemas publicados em jornais e revistas, manuscritos de crônicas, 

narrativas e rascunho de cartas a amigos. As folhas contêm 21 pautas cada uma. Os textos 

desse caderno foram escritos entre os anos de 1927 a 1949, na Fazenda Morro Alto e nas 

cidades de Salvador, Miguel Calmon e Ilhéus.  

 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO 

CL (f.1r) 15 DE ABRIL 

CL (f.3r) DESCONFORTO 

CL (f.4r) QUANDO EU MORRER... 

CL (f.5r) CONVERSÃO  

CL (f.6r) ESQUECIDA 

CL (f.7r) OUVINDO O MAR... 

CL (f.8r) OLHANDO A VIDA 

CL (f.14r) NOITE 

CL (f.15r) PARA ESQUECER... 

CL (f.16r) SE EU PODESSE... 

CL (f.17r) TUA IMPIEDADE 

CL (f.18r) A CULPA 

CL (f.19r) QUANDO SEU VULTO 

CL (f.22r) O SÁBIO 

CL (f.23r) A CEGONHA 

CL (f.24r) VI-TE PEQUENA... 

CL (f.26r) MY LOVE 

CL (f. 32r) ROSAS 

CL (f. 36r) QUANDO EU VOLTAR... 

CL (f.38r) A ÁRVORE 

CL (f.38v) SOFFRIMENTO 

CL (f.39r) SOFFRIMENTO 

CL (f.41r)  D. FEIA  

CL (f.43r) UM OLHAR AO PASSADO  

CL (f.43v) VOLTA, ILUSÃO! 

CL (f.44r) VOLTA, ILUSÃO! 

CL (f.47r) PEDIR 
 

Quadro 5: Sonetos no CL. 
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3.5.1.1.3 Caderno Farmácia São José 

 

 

Figura 19: Capa do Caderno Farmácia São José. 

 

O caderno apresenta em sua capa um adesivo contendo as indicações impressas em tinta 

azul: “FARMÁCIA SÃO JOSÉ / Do Farmacêutico / EULÁLIO DE MIRANDA MOTA / 

MUNDO NOVO – BAHIA / USO INTERNO”, consta escrito a tinta preta “1º de outubro de 

1940”. Denominou-se Caderno Farmácia São José por este nome constar impresso na capa. 

As dimensões do caderno são de 230mmX160mm. Contém capa dura em cor azul escura. A 

encadernação é costurada. Apresenta numeração das folhas no recto e no verso, escrita a lápis 

na parte superior, à margem direita. Contém 149 folhas, sendo que da f. 1 até a f. 127 a escrita 

obedece à ordem normal, mas a partir da f. 128 em diante o autor passou a utilizar o caderno 

de trás para a frente, numa ordem inversa. A última folha passou a ser a primeira e segue essa 

ordem até a folha 127. Constam nesse caderno rascunhos de cartas, crônicas, anotações 

diárias, cópias de poemas de escritores brasileiros e estrangeiros, prefácio de livros que o 

autor pretendia publicar, poemas, sonetos e anotações diversas. As folhas contêm 21 pautas 

cada uma. Os textos desse caderno foram escritos entre os anos de 1927 a 1949, na Fazenda 

Morro Alto e nas cidades de Salvador, Miguel Calmon e Ilhéus.  

 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO 

CFSJ (f.2r) PRECE... 

CFSJ (f.3v) PRECE... 
 

Quadro 6: Sonetos no CFSJ. 
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3.5.1.1.4 Caderno Luzes do crepúsculo 
 

 

 

Figura 20: Capa do Caderno luzes do crepúsculo. 

 

O caderno apresenta em sua capa um adesivo contendo as indicações impressas em tinta 

azul: “CADERNO ESPIRAL VERA CRUZ”. Escrito em tinta vermelha sobre as linhas do 

adesivo “LUZES DO CREPÚSCULO”, por conta disso denominou-se Caderno luzes do 

crepúsculo. As dimensões são 230mmX160mm. Em capa dura de cor marrom avermelhada. 

A encadernação é em espiral de arame. Apresenta numeração das folhas no recto, escrita em 

tinta vermelha.  Contém 45 folhas escritas no recto, apenas as folhas 1, 44 e 45 estão escritas 

no verso. Constam escritos 22 poemas diversos. No recto da folha 44 consta a cópia de um 

soneto de Manuel Bandeira e no recto da folha 45 consta um índice dos poemas numerados 

com indicação da folha. As folhas contêm 22 pautas cada uma. Os textos foram escritos entre 

os anos de 1956 e 1968. Pela análise percebe-se que foram copiados de outras fontes.  

 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO 

CLC (f.1r.) ANIVERSÁRIO DELA 

CLC (f.16r.) O CONVITE 

CLC (f.20r.) RENÚNCIA 

CLC (f.21r.) O CONSELHO 

CLC (f.22r.) MEA CULPA 

CLC (f.39r.) 15 DE ABRIL 
 

Quadro 7: Sonetos no CLC. 
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3.5.1.1.5. Caderno diário de um João Ninguém 

 

    
 

Figura 21: Capa do Caderno diário de um João Ninguém. 

 

Consta na capa do caderno, escrito a tinta azul, “Diário de um João Ninguém II / 1977”. 

Por conta disso, denominou-se Caderno diário de um João Ninguém. Suas dimensões são 

210mmX160mm. A capa é estampada, nas cores verde claro e branca. A encadernação é em 

espiral de arame. Contém 69 folhas escritas no recto e no verso. Constam escritos poemas, 

rascunhos de cartas a amigos, políticos e outras autoridades, crônicas, cordéis, cópias de 

poemas de escritores conhecidos e anotações diversas. As folhas contêm 22 pautas cada uma. 

Os textos foram escritos entre os anos de 1977 e 1978.  

 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO 

CDJN (f.22r) IMPOSSÍVEL 
 

Quadro 8: Soneto no CDJN. 
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3.5.1.1.6 Caderno canções do meu caminho 3ª edição 

 

 
 

Figura 22: Fac-simile do f. 6r do Caderno Canções do meu caminho 3ª edição.  

 

Nada consta escrito na capa do caderno, denominou-se Caderno canções do meu 

caminho por conter na f. 6r a indicação “Canções do meu caminho 3ª edição”. Suas 

dimensões são 205mm X 145mm. A capa apresenta cor marrom e amarela. A encadernação é 

costurada e está em ótimo estado de conservação. Contém 99 folhas das quais apenas 34 

encontram-se escritas no recto e no verso, as demais se encontram em branco. Constam 

escritos nesse caderno poemas diversos passados a limpo. Há numeração das folhas, à 

margem direita em tinta vermelha. As folhas de 1 a 5 são numeradas apenas no recto, a partir 

do verso da folha 5 inicia-se uma nova numeração, no recto e no verso até o número 80. A 

folha 20 foi arrancada. Para a catalogação do caderno desconsiderou-se a numeração 

estabelecida pelo autor por ser confusa. No verso da capa, constam anotações de números de 

telefones e  uma lista de nomes. Na f. 1r consta “4-8-986 / Início de copia / Maceió, 57.000”. 

As f. 1v, f. 2r, f. 2v, f. 3r, f. 3v e f. 4r encontram-se em branco. Na f. 4v e f. 5r consta um 

índice com o nome dos poemas e as referidas páginas. As folhas contêm 22 pautas cada uma. 

Os textos foram escritos entre os anos de 1986 e 1988. Na extremidade superior direita consta 

em vermelho o número “4”. 
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CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO 

CCMC3 (f.8v) SENTIMENTALISMO 

CCMC3 (f.9v) ANIVERSÁRIO D`ELA... 

CCMC3 (f.10r) CONVERSÃO 

CCMC3 (f.10v) IMPOSSÍVEL 

CCMC3 (f.14r) ÚLTIMO SONHO 

CCMC3 (f.18r) ANIVERSÁRIO... 

CCMC3 (f.18v) ANIVERSÁRIO D´ELA 

CCMC3 (f.21r) ANIVERSÁRIO... 

CCMC3 (f.22v) SENTIMENTALISMO 

CCMC3 (f.23r) CONVERSÃO 
 

Quadro 9: Sonetos no CCMC3. 

 

3.5.1.1.7 Caderno Nº 3 

 

 

Figura 23: Capa do Caderno Nº 3. 

 

Denominou-se Caderno Nº 3 por conter a inscrição “Nº 3” no alto da capa. As 

dimensões são 200mm X 150mm. Contém capa dura em cor verde clara. A encadernação é 

em espiral de arame. Apresenta escrito na capa “Nº 3 / Fichário / <nº 3> Letra c”. Contém 38 

folhas, sendo que há uma numeração que se inicia a partir do número 4, no recto e no verso. 

Todas as folhas encontram-se escritas no recto e no verso, com exceção das f. 4v e da f. 5v. 

As folhas contêm 23 pautas cada uma. Contém rascunho de cartas a amigos, parentes e 

políticos, crônicas (em sua maioria publicadas no jornal O Serrinhense), discursos, poemas e 
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anotações diversas. Nem todos os textos estão datados, em grande parte consta os anos de 

1978 e 1979. 

 

3.5.1.1.8 Caderno sem capa 2 

 

 

Figura 24: Caderno sem capa 2 (f. 1r). 

 

Denominou-se Caderno sem capa 2 por existir outro caderno sem capa. As dimensões 

são 220mmX150mm. A encadernação é grampeada. As folhas estão bastante amareladas pela 

ação do tempo. Contém 76 folhas escritas a tinta preta ou a lápis. As folhas contêm 23 pautas 

cada uma. Consta de rascunhos de cartas a amigos, parentes e políticos, crônicas (muitas delas 

publicadas no jornal O Serrinhense), poemas, anotações sobre leituras diversas e o hino à 

padroeira de Mundo Novo. Nem todos os textos estão datados, mas alguns constam os anos 

de 1950, 1951 e 1952. 
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3.5.1.1.9 Caderno monitor 

 

 

Figura 25: Capa do Caderno monitor. 

 

Denominou-se Caderno monitor por conter na capa em destaque a palavra “Monitor”.  

As dimensões são 210mmX150mm. Contém capa em cor verde clara, com a ilustração de um 

navio em tinta preta. Consta escrito na parte inferior e no ângulo direito da capa: “para / 

gazeta do Povo / Feira”. Na mesma altura e no ângulo esquerdo consta “Neste caderno, / 

cópia do decreto / criando o Distrito / de Cinco Várzeas / marcado a lápis / vermelho: pag. 

117”. Na parte superior da capa consta a assinatura “Eulálio de Miranda Mota” e a data “24, 

6, 60”. A encadernação foi feita a grampos. Contém 102 folhas, todas escritas no recto e no 

verso. As folhas contêm 22 pautas cada uma. Neste caderno, constam rascunhos de cartas a 

amigos, parentes e políticos, crônicas, cópia de decreto e anotações diversas. Os textos foram 

escritos entre os anos de 1960 e 1961. 
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3.5.1.1.10 Caderno Loja Victoria 

 

 

Figura 26: Caderno Loja Vitória (f. 1r). 

 

Denominou-se caderno Loja Vitória por conter na f. 1r o carimbo da referida loja. A 

capa não apresenta nenhuma inscrição que possa identificar o caderno, por isso, optou-se pela 

f. 1r. As dimensões são 160mmX110mm. Contém capa em cor vermelha escura com uma 

borda preta no lado esquerdo. A encadernação é colada e costurada. Contém 102 folhas, mas 

somente as 47 primeiras e as 6 últimas estão escritas. As folhas contêm 19 pautas cada uma. 

Constam discursos políticos, cartas a amigos, parentes e políticos, crônicas, poesias e textos 

diversos. Os textos foram escritos nas décadas de quarenta e setenta do século XX. 
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3.5.1.1.11 Caderno Bahia humorística 

 

 

Figura 27: Capa do Caderno Bahia humorística. 

 

Denominou-se caderno BAHIA HUMORÍSTICA por conter na capa as inscrições 

“BAHIA HUMORÍSTICA / POR / EULÁLIO DE MIRANDA MOTA”. As dimensões são de 

160mmX110mm. Contém capa em cor vermelha e preta, com uma borda preta no lado 

esquerdo. A encadernação é costurada. Contém 79 folhas todas escritas no recto e no verso. 

As folhas contêm 19 pautas cada uma. Constam de anotações diárias, causos ouvidos de 

pessoas simples do sertão baiano, prefácio de livros de poesias que o autor pretendia publicar, 

poemas diversos. Bahia Humorística é um projeto do autor que não veio a lume, um livro de 

causos engraçados da velha Bahia. O caderno está escrito a tinta azul, preta e a lápis. Os 

textos foram escritos em ocasiões diferentes: primeiro em 1933 e depois em 1938.  
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3.5.1.1.12 Caderno Anotações  

 

 

Figura 28: Capa do Caderno Anotações. 

 

Denominou-se caderno Anotações por conter na capa a inscrição “anotações”. As 

dimensões são 140mmX110mm. Contém capa dura, impressa a palavra anotações em cor 

verde e vermelha, escritos nomes de pessoas e indicação de páginas. A encadernação é em 

espiral de arame. Contém 37 folhas, todas escritas no recto e no verso. As folhas contêm 18 

pautas cada uma. Consta de anotações diárias, endereços e telefones, movimentação 

financeira, listas de compras e notas diversas. O caderno está escrito em tinta azul, vermelha e 

preta. O caderno fora utilizado para anotações entre os anos de 1986 e 1987. 
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3.5.1.1.13 Caderno Meu caderno de trovas 

 

 

Figura 29:  f. 1r do Caderno Meu caderno de trovas. 

 

 

Denominou-se Meu caderno de trovas por conter na f. 1r as inscrições “EULÁLIO 

MOTTA / MEU CADERNO DE TROVAS / MUNDO NOVO / BAHIA”. A capa não 

apresenta nenhuma inscrição que possa identificar o caderno, por isso, optou-se pela 

informação da f. 1r. As dimensões são 210mmX150mm. Contém capa dura estampada em 

tons marrons. A encadernação é costurada. Contém 50 folhas, mas somente as 23 primeiras 

estão escritas. As folhas contêm 22 pautas cada uma. Constam 114 trovas escritas a tinta azul 

e vermelha. Os textos foram escritos em 1987.  
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3.5.1.1.14. Caderno fotocopiado 

 

 

Figura 30:  f. 1r do CF. 

 

Denominou-se Caderno fotocopiado por se tratar de uma fotocópia colorida de um 

caderno. Contendo 43 folhas. Consta de crônicas, rascunhos de cartas e um soneto. Os textos 

foram escritos em 1952.  

 

3.5.1.2 Livros de autoria do titular 

  

Consta no espólio de Eulálio Motta um exemplar de cada livro publicado por ele: 

Ilusões que passaram..., Alma enferma e Canções do meu caminho 1ª  edição e Canções do 

meu caminho 2ª edição.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

3.5.1.2.1 Illusões que passaram... 

 

 

Figura 31: Capa do livro Illusões que passaram. 

 

 

MOTTA, Eulálio. Illusões que passaram. Salvador: Oficina Gráfica d´A Luva, 1931. 

 

Contém 64 páginas e 40 poemas. À página 5, consta “AOS MEUS IRMÃOS: Durval, 

Nelson, Amando e Arnaldo, dedico este punhado de illusões extinctas.” 

 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO 

LIP (p.9) VOLTA, ILLUSÃO! 

LIP (p.10) NOITE 

LIP (p.14) OUVINDO O MAR 

LIP (p.15) O SÁBIO 

LIP (p.16) “MY LOVE” 

LIP (p.17) REVÉS 

LIP (p.18) A CULPA 

LIP (p.19) ROSAS 

LIP (p.20) TUA IMPIEDADE 

LIP (p.21) ESQUECIDA 

LIP (p.23) PARA ESQUECER 

LIP (p.24) A DOR MAIOR 
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LIP (p.29) SOFFRIMENTO 

LIP (p.30) SONETO 

LIP (p.31) CONVERSÃO 

LIP (p.32) PENSATIVA 

LIP (p.33) QUANDO EU MORRER 

LIP (p.34) A CEGONHA 

LIP (p.35) “ARBOR” 

LIP (p.36) OLHANDO A VIDA 

LIP (p.37) MEU ÚNICO CONSOLO 

LIP (p.51) DONA FEIA 
 

Quadro 10: Sonetos no LIP. 

 

 

3.5.1.2.2 Alma enferma... 

 

 

Figura 32:  Capa do livro Alma enferma. 

 

 

MOTTA, Eulálio. Alma enfêrma. Salvador: Imprensa Vitoria, 1933. 

 

Contém 51 páginas e 20 poemas.  

 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO 

LAE (p.35) SONÊTO 

LAE (p.21) MANHÃ DE SOL 
 

Quadro 11: Sonetos no LAE. 
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3.5.1.2.3Canções do meu caminho 1ª edição 

 

 

Figura 33: Capa do livro Canções do meu caminho 1ª edição. 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d´O Serrinhense, 1948. 

 

 Contém 109 páginas e 41 poemas. 

 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO 

LCMC1 (p.9) DONA FEIA 

LCMC1 (p.27) VOLTA, ILUSÃO! 

LCMC1 (p.29) CONVERSÃO 

LCMC1 (p.31) SENTIMENTALISMO 

LCMC1 (p.51) EUFORIA 

LCMC1 (p.53) AQUELA ÁRVORE  

LCMC1 (p.65) ÚLTIMO SONHO 

LCMC1 (p.67) SOFRIMENTO 

LCMC1 (p.77) O SÁBIO 

LCMC1 (p.95) ANIVERSÁRIO 
 

Quadro 12: Sonetos no LCMC1. 

 

 



 

 

102 

3.5.1.2.4 Canções do meu caminho 2ª edição 

 

 

Figura 34: Capa do livro Canções do meu caminho 2ª edição. 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2ª ed. [s.l.]:[s.n], [1983?]. 

 

Contém 68 páginas, sendo que houve erro de impressão na numeração das páginas. Há 

52 poemas. Não consta ficha catalográfica, não há referência à data da publicação e nem o 

nome da editora ou gráfica. Conjectura-se que foi publicado em 1983 porque no Anuário de 

poetas do Brasil, publicado em 1982, anuncia a publicação da segunda edição de Canções do 

meu caminho para o ano seguinte. 

 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO 

LCMC2 (p.18) SENTIMENTALISMO 

LCMC2 (p.19) ANIVERSÁRIO D´ELA 

LCMC2 (p.20) CONVERSÃO 

LCMC2 (p.24) IMPOSSÍVEL 

LCMC2 (p.35) DONA FEIA 

LCMC2 (p.38) ÚLTIMO SONHO 

LCMC2 (p.56) ANIVERSÁRIO... 

LCMC2 (p.57) O SÁBIO... 

LCMC2 (p.58) AQUELA ÁRVORE... 
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LCMC2 (p.60) EUFORIA... 

LCMC2 (p.61) VOLTA, ILUSÃO! 
 

Quadro 13: Sonetos contidos no LCMC2. 

 

 

3.5.1.3 Livros de autoria de terceiros 

 

Os livros que integram o espólio de Eulálio Motta foram encontrados num velho 

armário, na casa onde viveu o poeta. Para facilitar o manejo, dividiram-se os livros em duas 

categorias:  

 

a) Livros de autoria de terceiros com participação de Eulálio Motta: 

 

1. 

 

MOTTA, Eulálio. Aniversário. In: POESIAS CONSAGRADAS. v. 3. São Paulo: 

Editora Pontes, [s.d.]. 

 

2. POETAS DA BAHIA E MINAS. Antologia. Rio de Janeiro: Benedictis Editores Ltda, 

1981. 

 

3. FERNANDES, Aparício (Org.). Anuário de poetas do Brasil, 1982. Rio de Janeiro: 

Folha Carioca Editora, 1982. 

 

4. FERNANDES, Aparício (Org.). Anuário de poetas do Brasil, 1982. Rio de Janeiro: 

Folha Carioca Editora, 1982. 

 

5. LIMA, Dante. Mundo Novo, nossa terra, nossa gente. Salvador: Contemp Editora, 

1988. 

 

 

b) Livros de autoria de terceiros: 

 

1. ADAM, Karl. A Essência do catolicismo. Tradução Tasso da Silveira. Petrópolis: 

Vozes, 1942. 

2. AMADO, Gilberto. Depois da política. Rio de Janeiro: José Olympio, 1960. 

3. AMARAL, Tribúcio Valeriano Pecegeiro. Nocções de Chimica Organica. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1932. 

4. ANDEMATT, Bernardo Chisten. Vida de São Francisco de Assiz. Tradução José 

Basilio Pereira. 3ª ed., Salvador: Mangueirão da Fé, 1947. 

5. ASSIS, Machado de. A Mão e a luva. Rio de Janeiro: W.M. Jackson, 1938. 
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6. ATHAYDE, Tristão de. Estudos. 4ª ed. Rio de Janeiro: Centro D. Vital, [s.d.] 

7. BARROSO, Helana Sena. Páginas de vidas em versos. [s.d.]. 

8. BECKER, João. A decadência da civilização: causas, consequências e remedios. 

Vigésima nona carta pastoral . Porto Alegre: Tipografia do Centro S. A., 1940. 

9. BOURDON, J.R. Tratamento prático da timidez. São Paulo: Editora Nacional, 1935. 

10. BRANDE, Dorothea. Desperta e vive! Rio de Janeiro: José Olympio, 1941. 

11. CARNEGIE, Dale. Como evitar preocupações e começar a viver. Tradução Brenno 

Silveira. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1949. 

12. CASTRO, Sylvio Brantes. Manual dos oficiais do registro civil. 4ª ed. São Paulo: 

Brasil Editora, 1961. 

13. COCHEM, Pe. Martinho de. Explicação da santa missa. Salvador: Tip. de S. 

Francisco, 1934. 

14. COSTA, Bruckner. O Médico homeopata da família. Rio de Janeiro: Almeida Cardoso 

& Cia, [s.d.]. 

15. DJILAS, Milovan. A Nova classe. Tradução Waltersir Dutra. Rio de Janeiro: Agir, 

1958. 

16. DUCAN, Isadora. Minha vida. Tradução Gastão Cruls. São Paulo: José Olímpio 

Editora, 1945. 

17. ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO I: O integralismo na vida brasileira. Rio de 

Janeiro: Edições G.R.D, [s.d.]. 

18. ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO II: Estudos e depoimentos.  Rio de Janeiro: 

Edições G.R.D, [s.d.]. 

19. ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO IV: Estudos e depoimentos.  Rio de Janeiro: 

Edições G.R.D, [s.d.]. 

20. ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO VI: O integralismo e a justiça brasileira.  Rio 

de Janeiro: Edições G.R.D, [s.d.]. 

21. ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO VII: Coletânea de poetas integralistas.  Rio 

de Janeiro: Edições G.R.D, [s.d.]. 

22. ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO VII: Estudos e Depoimentos. Rio de Janeiro: 

Edições G.R.D, [s.d.]. 

23. ENCICLOPÉDIA DO INTEGRALISMO VIII: Estudos e Depoimentos.  Rio de 

Janeiro: Edições G.R.D, [s.d.]. 

24. ENGELMANN, Henri. Será que perdi a fé? Tradução Maria Luísa Toselli, São Paulo: 

Edições Paulina, 1966. 
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25. FAIRBANKS, João Carlos. Refutação científica ao comunismo. São Paulo: Panorama, 

[s.d.]. 

26. FRANCA, Pe. Leonel. A Crise do mundo moderno.  Rio de Janeiro: José Olympio, 

1941. 

27. FRANCA, Pe. Leonel. Catholicismo e protestantismo. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

SCHMIDT, [s.d.]. 

28. FRANCO, P.J.J. Simão Pedro e Simão Mago. Tradução E. Vilhena de Moraes. Rio de 

Janeiro: Boa Imprensa, 1935. 

29. GOMES, Perillo. O Liberalismo. Barcelona: Imprenta Boada, 1933. 

30. GÓMEZ, P. Francisco de Itú. Fátima: poemas sobre as aparições de N. Sra. Na Cova 

da Iria. Salvador: Oficina Era Nova, 1952. 

31. GRATIA, L.E. O Acanhamento e a timidez: conselhos de pedagogia e de educação. 

Tradução Nelson Romero. 3ª ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1943. 

32. GUSTAVO, Barroso. Quinas e castelos. São Paulo: Panorama, [s.d.]. 

33. HUGUET, S.M. Pensamentos consoladores de S. Francisco de Sales. Tradução Vasco 

de Macedo. 2ª ed. São Paulo: Salesiana Editora, 1926. 

34. JASTROW, Joseph A. Conservai a saúde do espírito. Tradução Thomaz Newlands 

Neto. Rio de Janeiro: José Olympio, 1941. 

35. JASTROW, Joseph. A Psicanálise ao alcance de todos. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1940. 

36. KOHEN, Frei Mansueto. Pio XII. Rio de Janeiro: Vozes, 1940. 

37. LIMA, Alceu Amoroso. Meditação sobre o mundo moderno. Rio de Janeiro: José 

Olímpio, 1942. 

38. LIMA, Alceu Amoroso. O Problema do trabalho (ensaio de filosofia econômica). Rio 

de Janeiro: Agir, 1947. 

39. LIMA, Alceu Amoroso. Pela ação católica. Rio de Janeiro: Ed. da Biblioteca 

Anchieta, 1935. 

40. LIMA, Plínio. Perolas renascidas.  São Paulo: O Estado de São Paulo, 1928. 

41. MARIOFILO. A mocidade aos pés de Maria. Petrópoles: Vozes, [s.d.]. 

42. MARITAIN, Jacques. Cristianismo e democracia. Tradução de Alceu Amoroso Lima. 

Rio de Janeiro: Editora Agir, [s.d.]. 

43. MARITAIN, Jacques. Noite de agonia em França. Tradução Tristão de Athayde. Rio 

de Janeiro: José Olympio, 1941. 
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44. MATTHEWS, T.S. A Caminho da forca. Tradução Gastão Cruls. Rio de Janeiro: Riel 

Editora, 1933. 

45. MERTON, Tomas. O Pão vivo, versos. Petrópoles: Editora Vozes, 1960. 

46. MESCHLER, Maurício S. J. O dom de pentecostes, meditações sobre o Divino 

Espírito Santo. Tradução Abraão de Santa Maria O. F. M. Rio de Janeiro: Vozes, 1945. 

47. MIRANDA, Romildo L. Trapos de meditações (versos). Salvador: Imprensa União, 

1950. 

48. MORICE, Pe. Hernri. A Mulher cristã e o sofrimento. Taubaté: S.C.J. [s.d.]. 

49. OLIVEIRA, Jucelino Kubitschek de. Mensagem ao Congresso Nacional. Rio de 

Janiero, 1957. 

50. ORTIZ, P. Carlos. O Cristo total. Belo Horizonte: Editora Paulo Bluhm, 1941. 

51. PÁGINAS ESCOLHIDAS de Plínio Salgado (Folheto). Porto Alegre: Vanguarda, 

1946. 

52. PAULA, Flávio de. Apóstolo do Senhor. Salvador: Empresa Gráfica Limitada, 1952. 

53. PERDIGÃO, Edmylson. Linguajar da malandragem. Rio de Janeiro, 1940. 

54. QUEIROZ, Dinah Silveira de. Floradas na Serra. [s.l.]: [s.n], [s.d]. 

55. REVISTA PANORAMA. Plínio Salgado. São Paulo: Gráfica da Revista Panorama, 

1937.  

56. RUTTEN, O. P. A doutrina social da igreja. Rio de Janeiro: Agir, 1946. 

57. SALGADO, Plínio. A Voz do oeste. 3ª ed. São Paulo: Companhia Editora Panorama,  

1948. 

58. SALGADO, Plínio. Espírito da burguesia. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 

1951. 

59. SALGADO, Plínio. Livro verde da minha campanha. Rio de Janeiro: Livraria Clássica 

Brasileira , 1956. 

60. SALGADO, Plínio. O cavaleiro de Itarará. São Paulo: Companhaia Editora Panorama, 

1948. 

61. SALGADO, Plínio. O Conceito cristão da democracia. São Paulo: Presença, 1945. 

62. SALGADO, Plínio. O Esperado. São Paulo: Panorama, 1949. 

63. SALGADO, Plínio. O estrangeiro. 3ª ed. São Paulo: Companhia Editora Panorama, 

1948. 

64. SALGADO, Plínio. O Rei dos reis e mensagens ao mundo lusíada. São Paulo: 
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Editorial Presença, 1945. 

65. SALGADO, Plínio. O Ritmo da história. Rio de Janeiro: Oficina Gráfica Folha 

Carioca, [s.d.]. 

66. SALGADO, Plínio. O Soffrimento universal. 2ª ed. Rio de Janeiro: José Olímplio, 

1934. 

67. SALGADO, Plínio. Primeiro, Cristo! Porto: Livraria Figueirinhas, 1946. 

68. SALGADO, Plínio. Psicologia da revolução. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Clássica 

Brasileria, 1953. 

69. SALGADO, Plínio. Reconstrução do homem.  Rio de Janeiro: Livraria Clássica 

Brasileira, [s.d.]. 

70. SALGADO, Plínio. S. Judas Tadeu e S. Simão Cananita. Rio de Janeiro: Oficina 

gráfica do Folha Carioca, 1954. 

71. SALGADO, Plínio. Tempo de exílio, correspondência familiar 1. São Paulo: Voz do 

Oeste, 1980. 

72. SALLAY, Müller Kancor. 1001 formas de iniciar um negócio. [s.l.]: [s.n], [s.d]. 

73. SALVANI, D. Felix Sardá. O Liberalismo é pecado.  São Paulo: Panorama, 1949. 

74. SCHILGEN, Hardy. Às ordens do creador: livro para noivos. Taubaté: S.C.J. [s.d.]. 

75. SHEEN, J. Fulton. Angústia e paz. Tradução Oscar Mendes. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Agir, 1950. 

76. SPINOLA, Lafaiete. Harpas e farpas. Salvador: Livraria Progresso, 1943. 

77. TOTH, Tiamer. O Moço de caráter. 2ª ed. Taubaté: Editora S. C. J., 1939. 

78. VIDAL, Valmiro Rodrigues. Curiosidades (como se apende distraindo-se). v.3. Rio de 

Janeiro: Gráfica Espírito Santo, 1955. 

79. ZBINDEN, H. Conselhos aos nervosos e às suas familias. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1938.  
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3.5.1.4 Manuscritos em folhas dispersas 

 

 

Figura 35: Manuscritos em folhas dispersos. 

 

Consideram-se Manuscritos dispersos textos escritos em papel almaço pautado e folhas 

soltas guardados dentro de cadernos, livros ou junto a outros papéis. São poemas, cordéis, 

trovas e textos diversos acompanhados de outras anotações. Constam no espólio até o 

momento 40 manuscritos em folhas dispersas (poemas, trovas, cordéis e textos diversos), 

escritos entre os anos de 1963 e 1987. Para a catalogação, estabeleceu-se o código MD para 

indicar que se trata de um Manuscrito Disperso e a data de cada um dos manuscritos. Quando 

não há data indica-se s.d. mais um número na ordem crescente. 

 

CÓDIGO CATALOGÁFICO DATA TÍTULO 

MD 2-3-63 2-3-63 MEU TAMARINDEIRO 

MD 20-9-68 20-9-68 A SANTA DO PAU ÔCO... 

MD 19-1-77 19-1-77 AQUELA HISTÓRIA 

MD 28-3-77 28-3-77 O TELEFONE 

MD 28-1-78 28-1-78 INSÔNIA... 

MD 25-1-79 25-1-79 O ÚLTIMO MOMENTO 

MD 2-2-79 2-2-79 TÉDIO 

MD 8-2-79 8-2-79 VOLTE, QUERIDA 

MD 24-2-79 24-2-79 CARNAVAL DE MUNDO NOVO 
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MD 24-2-79 24-2-79 CARNAVAL DE MUNDO NOVO 

MD 18-9-79 18-9-79 CANTIGA DE NINAR 

MD 26-10-79 26-10-79 CLARÃO 

MD 7-11-81 7-11-81 AMEN... 

MD 18-7-84 18-7-84 UMA DUZIA DE TROVAS PARA MEUS 

DOIS PRONOMES: TU E VOCÊ. 

MD 8-1-85 8-1-85 A ÚLTIMA VEZ 

MD 1-9-85 1-9-85 DEMÔNIO... 

MD 29-4-86 29-4-86 TROVAS ANTOLÓGICAS 

MD 29-4-86 29-4-86 ESTÓRIA DA CAROCHINHA... 

MD 13-5-86 13-5-86 SAUDADE... 

MD 25-5-86 25-5-86 TERIA DITO? 

MD 15-6-86 15-6-86 DIA DO NAMORADO... 

MD 20-6-86 20-6-86 PARA ALTO BONITO... 

MD 9-2-87 9-2-87 FICOU CHORANDO... 

MD 12-2-87 12-2-87 AGUELA ALMOFADA 

MD 26-3-87 26-3-87 TU E VOCÊ 

MD 29-4-87 29-4-87 DO MEU CADERNO DE TROVAS 

MD 5-87 5-87 OPINIÃO 

MD 8-5-87 8-5-87 TROVAS VIVIDAS 

MD 8-5-87 8-5-87 PRIMEIRA VEZ... 

MD s.d.1 s.d. OPINIÃO DE 

MD s.d. 2 s.d. DEPOIS... 

MD s.d. 3 s.d. VOLTA, QUERIDA! 

MD s.d. 4 s.d. PARABENS 

MD s.d.5 s.d. NOTURNO 

MD s.d. 6 s.d. SOZINHO 

MD s.d. 7 s.d. IMPOSSÍVEL... 

MD s.d. 8 s.d. EDY 

MD s.d. 9 s.d. [SEM TÍTULO] 

MD s.d. 10 s.d. [SEM TÍTULO] 

MD s.d. 11 s.d. [SEM TÍTULO] 
 

Quadro 14: Manuscritos Dispersos 

 

3.5.1.5 Folhetos Impressos 

 

Consideraram-se Folhetos Impressos os textos publicados pelo poeta em forma de 

panfletos. Eulálio Motta fez imprimir crônicas, cordéis, poesias e textos diversos. A maior 

parte destes folhetos expressam as tendências políticas e ideológicas do poeta e atendem às 

circunstâncias sociais e políticas de um dado momento. Constam, no espólio, até o momento, 

42 folhetos impressos (crônicas, poemas e cordéis). Para a catalogação, estabeleceu-se o 

código FI, indicando Folheto Impresso, mais a data de publicação de cada folheto.  
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Figura 36: Folhetos impressos. 

 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO DATA TÍTULO 

FI nov/49 nov/49 O que importa 

FI jan/60 jan/60 Cegos  

FI 25/07/62 25/07/62 Dois extremos; um ótimo outro péssimo 

FI 28/07/62 28/07/62 A resposta do tio  

FI 04/08/62 04/08/62 Chinfrineira, palavras vazias que não 

convencem 

FI 02/04/64 02/04/64 Vitória do Brasil  

FI 23/11/66 23/11/66 Data histórica 

FI 01/12/66 01/12/66 Em mundo novo venceu a arena 

verdadeira 

FI dez/66 dez/66 Venceu a “Arena” verdadeira 

FI 10/03/67 10/03/67 Piadas 

FI 22/04/67 22/04/67 A Podridão 

FI 20/05/67 20/05/67 Fatos em Foco 

FI 31/03/69 31/03/69 Quinto aniversário  

FI 31/01/70 31/01/70 O estopim 

FI 31/03/70 31/03/70 Sexto aniversário  

FI 02/06/71 02/06/71 Agora é Alegria 

FI 01/10/72 01/10/72 A pergunta de Rafael 

FI 22/11/72 22/11/72 Ao Público 

FI 05/12/72 05/12/72 Segunda edição 

FI 31/03/73 31/03/73 Nono aniversário  

FI 13/01/74 13/01/74 Obrigado por tudo 

FI 27/09/74 27/09/74 Ontem, hoje, amanhã 
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FI 11/10/74 11/10/74 Perspectiva de 76... 

FI 13/11/74 13/11/74 Basta de Podridão 

FI 31/03/75 31/03/75 No décimo primeiro aniversário 

FI 31/10/75 31/10/75 O melhor  Café do Mundo 

FI 13/12/75 13/12/75 Aos telespectadores da Gabriela: " Poeta" 

com aspas 

FI 05/04/76 05/04/76 No ano 12 da revolução 

FI 17/08/76 17/08/76 Ele vem aí!  

FI 14/11/76 14/11/76 Pontos de vista 

FI 20/11/76 20/11/76 Eleição – Corrupção 

FI 04/04/78 04/04/78 A Maior 

FI 20/04/78 20/04/78 O momento oportuno 

FI 14/07/78 14/07/78 Alto Bonito 

FI 31/03/80 31/03/80 A menor 

FI 14/11/81 14/11/81 No mato sem cachorro 

FI 25/11/81 25/11/81 Não é Mané Fuloriano 

FI 29/04/82 29/04/82 Farinha do mesmo saco 

FI mai/82 mai/82 As malvinas 

FI nov/82 nov/82 Data histórica  

FI 1º/07/82 1º/07/82 Fim de papo 

FI 1º/10/82 1º/10/82 Um grito  
 

Quadro 15: Folhetos impressos. 

 

3.5.1.6 Datiloscritos 

 

 

Figura 37: Datiloscritos. 
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No espólio de Eulálio de Miranda Motta há quatro grupos de datiloscritos:  

1) Trata-se da organização do livro de poesia Canções do meu caminho, 2ª edição, 

composto por 71 folhas em tinta preta com 51 poemas, sendo que 11 deles são sonetos. 

Constam emendas e correções do punho do autor, tratando-se da cópia enviada para a 

publicação.  

2) Trata-se de uma cópia, em carbono azul, dos poemas do grupo de datiloscritos 1, sem 

emendas e correções.  

Para a catalogação, estabeleceu-se o código DCMC, indicando Datiloscrito Canções do 

meu caminho, mais o número da folha, recto e verso. 

 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO  

DCMC f.7r. e f.8r. NUNCA MAIS! 

DCMC f.9r. CONJECTURAS 

DCMC f.10r SENTIMENTALISMO 

DCMC f.11r. ANIVERSÁRIO D´ELA... 

DCMC f.12r CONVERSÃO 

DCMC f.13r e f.14r. RECORDAÇÃO DE MONTE 

ALEGRE 

DCMC f.15r. SÃO JOÃO 

DCMC f.16r. IMPOSSÍVEL 

DCMC f.17r. CANÇÃO DE NINAR 

DCMC f.18r NO MUNDO DOS SONHOS... 

DCMC f.19r e f.20r. ESQUECE! 

DCMC f.21r. SOZINHO... 

DCMC f.22r. QUADRILHAS... 

DCMC f.23r. MEU ÚLTIMO POEMA...EMOÇÃO 

DCMC f.24r. e f.25r. DEPOIS DO ÚLITMO POEMA “O 

NOME DAQUELA RUA” 

DCMC f.27r. DONA FEIA 

DCMC f.28r. NOTURNO... 

DCMC f.29r.  QUEM SERÁ? 

DCMC f.30r. ÚLTIMO SONHO 

DCMC f.31r. DESENCONTROS 

DCMC f.32r. SAUDADE... 

DCMC f.33r. BEIJOS... 

DCMC f.34r. FAZ DE CONTA 

DCMC f.35r. AUSÊNCIA... 

DCMC f.36r. SONHOS IDOS... 

DCMC f.37r. CANTIGAS  

DCMC f.38r. e f.39r. VOCÊ  

DCMC f.40r. e f.41r. CAIXA DE PAPELÃO... 

DCMC f.42r. e f.43r. VELHO TREM DE FERRO... 

DCMC f.45r.  PRECE DE UM CÉTICO... 
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DCMC f.46r. ANIVERSÁRIO  

DCMC f.47r. O SÁBIO 

DCMC f.48r.  AQUELA ÁRVORE 

DCMC f.49r.  TAMARINDEIRO 

DCMC f.50r. EUFORIA 

DCMC f.51r. VOLTA, ILUSÃO! 

DCMC f.52r. INVERNO 

DCMC f.53r. e f.54r. FAZENDA VACA PARIDA 

DCMC f.55r.  DEPOIS... 

DCMC f.56r.  MEU POEMA DE ESTUDANTE 

POBRE 

DCMC f.57r e f.58r. BATINGAS... 

DCMC f.59r. JACOBINA 

DCMC f.60r.  EDIÇÃO ESGOTADA 

DCMC f.61r. e f.62r. A CHUVA CHEGOU! 

DCMC f.63r. PENSAMENTO DE CELIBATÁRIO 

DCMC f.64r. e f.65r. OUTRAS CANTIGAS 

DCMC f.67r. INSTANTÂNEO 

DCMC f.68r. EPITÁFIO  

DCMC f.69r. ÚLTIMO MOMENTO 

DCMC f.70r. ÚLTIMA PÁGINA... 

DCMC f.71r. GOTAS FINAIS... 

ÚLTIMA TROVA 

ÚLTIMA ESTROFE 
 

Quadro 16: Datiloscritos de Canções do meu caminho 2ª edição. 

 

3) Tratam-se de datiloscritos dispersos, a grande maioria destina-se à 3ª edição revista e 

ampliada de Canções do meu caminho, que não fora publicada. São 48 folhas, contendo 

trovas, cordéis, um soneto e textos diversos. Para a catalogação, estabeleceu-se o código DD, 

indicando Datiloscrito Disperso, mais uma numeração em ordem crescente. 

 

CÓDIGO CATALOGRÁFICO TÍTULO  

DD1 MEA CULPA... 

DD2 ALTO BONITO 

DD3 VOLTAR  

DD4 ACONTECEU... 

DD5 TROVAS 

DD6 SAUDADE 

DD7 DOZE TROVAS PARA ELA... 

DD8 EPITÁFIO... 

DD9 TROVAS 

DD10 FOTOGRAFIA DE 1933... 

DD11 HISTÓRIA DA CAROCHINHA... 

DD12 TRISTEZA RESIGNADA... 

DD13 MEU POEMA DE ESTUDANTE POBRE 
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DD14 PONTOS DE HISTORIA DE MINHA VIDA... 

DD15 FINAL... 

DD16 DEPOIS... 

DD17 UMA DUZIA DE TROVAS PARA ELA... 

DD18 BOM SUCESSO 

DD19 VOCÊ 

DD20 GRUPO DE TRÊS... 

DD21 INDICAÇÃO DO CARIMBO 

DD22 NO DIA SEGUINTE... 

DD23 PONTO FINAL 

DD24 A CARTA QUE NÃO VEIO 

DD25 AQUELA RUA 

DD26 DEMÔNIO... 

DD27 SE... 

DD28 REENCONTRO COM DEUS 

DD29 FAZENDA VACA PARIDA 

DD30 JUREMA 
 

Quadro 17: Datiloscritos dispersos. 

 

4) Tratam-se de datiloscritos do primeiro capítulo do livro Romeiros do meu caminho, 

de autoria de Eudaldo Silva Lima, consta de 14 folhas. Não se sabe se este livro chegou a ser  

publicado. 

 

3.5.1.7 Correspondência  

 

 

Figura 38: Correspondências. 
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Consideram-se correspondências, cartas, bilhetes e cartões. A maior parte da 

correspondência existente no espólio é ativa e compõe-se de cartas escritas por Eulálio, 

supõe-se que são rascunhos de cartas enviadas. Há cartões postais enviados pelos amigos e 

parentes ao titular. Ainda não se sabe ao certo a quantidade de cartas-rascunho, nem os nomes 

de todos os seus destinatários. Sabe-se que o poeta manteve correspondência ativa e passiva 

com Jorge Amado, Adonias Filho, Plínio Salgado, Eudaldo Lima, Braulio Franco, familiares 

e políticos.  

 

3.5.1.8 Documentos pessoais 

 

 

Figura 39: Documentos pessoais. 

 

Consideraram-se como documentos pessoais aqueles expedidos por órgãos públicos ou 

privados em nome de uma pessoa. Constam no espólio documentos pessoais pertencentes: 

a) Ao titular: carteira de identidade, carteira profissional, carteira da Sociedade 

Brasileira de Criadores de Zebu, carteira do Hospital das Clínicas de Salvador, Diplomas 

conferidos pela Academia de Letras da Fronteira Sudoeste do RS, pelo Centro de Estudos e 

Difusão Cultural “Ramaguera Corrêa”, pelo Clube Internacional de Boa Leitura, pela 

Academia Internacional de Ciências Humanísticas de Uruguaiana, pelo Clube de Poesia de 

Uruguaiana, pela Academia Internacional de Letras “3 Fronteiras”, pelo Grupo Literário Nova 
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Geração e pela Associação Uruguaiense de Escritores e Editores. Diploma de bacharel em 

Ciências Farmacêuticas emitido pela Faculdade de Medicina da Bahia. 

b) A terceiros: título de eleitor do pai do titular e carteira de contribuição do 

FUNRURAL de Edite Miranda Motta, irmã do titular. 

 

3.5.1.9 Fotografias 

 

 

Figura 40: As fotografias. 

 

Eulálio Motta gostava de fotografias, por isso o seu espólio apresenta um conjunto 

substancial delas, não somente de parentes e amigos, mas de lugares, paisagens e objetos. 

Muitos de seus amigos e parentes enviavam-lhe fotografias com dedicatórias, demonstrando 

admiração e apreço. Constam no espólio cerca de 500, a maior parte delas em preto e branco. 

Através das fotografias do espólio pode-se acompanhar a trajetória do titular e de seus 

amigos, os lugares onde esteve e o nível de amizade que mantinha com as pessoas. O 

processo de identificação e catalogação das fotografias está em curso e exige cautela para 

evitar equívocos.  
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3.5.1.10 Folhetos de cordel 

 

 

Figura 41: Folheto de cordel. 

 

Consta no espólio um folheto de cordel de autoria do poetar, publicado pela editora 

Maxado, em São Paulo, no ano de 1982, contendo 7 páginas e intitulado “Dois poemas 

sertanejos (côco matuto e a mezinha)”. Há também um folheto que reúne versos de vários 

poetas, inclusive do titular, editado por Antônio Leopoldo Cabral, sob o título “O quadriolê de 

cordel”, contendo 34 páginas.  

 

3.5.1.11 Jornais  
 

 

Figura 42: Jornais 
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Constam no espólio um exemplar do jornal A Noite Ilustrada, de 2 de agosto de 1938; 

um exemplar do jornal Olho Vivo, de 31 de maio de 1978 e um exemplar do jornal quinzenal 

O Paraguaçu, de 15-30 de abril de 1983.  

 

3.5.2 Digitalização dos documentos do espólio de Eulálio de Miranda Motta 

 

Um dos principais objetivos da ciência filológica é preservar a memória, salvá-la do 

esquecimento. E isso se dá, principalmente, através da edição de textos. Portanto, pode-se 

afirmar que o objeto de estudo da filologia é o texto materializado em qualquer suporte: 

tábuas, argila, pedra, papiro, pergaminho, papel, imagem digital na tela de um aparelho 

eletrônico ou microfilmes. 

A recuperação e a preservação dos textos produzidos pela humanidade significa também 

a recuperação e a preservação da história. Segundo Queiroz (2006, p. 141), “[...] a história da 

humanidade se divide em dois grandes momentos: antes e depois da escrita.” A escrita opõe-

se à oralidade pela capacidade que tem de fixar o discurso, sendo capaz “[...] de vencer o 

tempo e a distância” (TEIXEIRA et alli, 2006, p. 95), alcançando as futuras gerações. 

Portanto, no transcorrer da história, o homem buscou fixar o texto em diferentes suportes, 

com o objetivo de garantir a sua perpetuação. Segundo Berwanger (1995, p. 57), 

 

Desde os tempos mais primitivos, o homem lançou mão dos mais variados 

materiais para deixar expressas suas idéias. O barro deve ter sido o primeiro 

material utilizado para tal fim. Os materiais e instrumentos da escrita eram 

originários dos três reinos da natureza: animal, vegetal e mineral. E 

constituiam-se do material de base e do material impresso.  

 

Segismundo Spina divide a história da comunicação escrita em duas etapas: “[...] a 

etapa manuscrita, que vem de épocas imemoriais até o aparecimento da imprensa no século 

XV; e a etapa impressa, a partir daí até os nossos dias.” (1994, p. 29). Entretanto, a partir da 

década de noventa do século passado, os avanços da informática trouxeram uma nova 

perspectiva para a comunicação escrita. Para Andrade (1999, p. 99), “a década de 1990, sem 

dúvida, vem-se caracterizando pelo grande boom da informática iniciada dez anos antes.” 

Com o advento da informática surgiu um novo suporte para o texto, que é o formato digital. A 

partir do computador e da rede mundial de computadores, envia-se mensagens com uma 

velocidade nunca antes vista e de alcance ilimitado. Trata-se de uma verdadeira revolução na 

comunicação. Através da Internet pode-se disponibilizar arquivos de textos e de imagens 

digitais de textos antigos com excelente qualidade. Destarte, como a imprensa no século XV 
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exigiu dos filólogos um novo olhar para o texto, a revolução promovida pela informática 

exige do filólogo contemporâneo cautela ao explorar as possibilidades dessa nova tecnologia. 

Segundo Cesar  Nardelli (2005, p. 181), “a informática pode ser empregada em todas as 

etapas da elaboração de uma edição crítica, com maior ou menor proveito, seja no 

estabelecimento do texto crítico, seja na sua apresentação.”   

No âmbito da conservação e preservação de documentos impressos em suportes não 

digitais, a “era digital” oferece várias possibilidades favoráveis ao filólogo, principalmente no 

que diz respeito à digitalização de documentos  a partir de suportes sensíveis a ação do tempo, 

como é o caso do papel. 

Para Andrade (1999, p.99),  

 

[...] o uso de computadores na recuperação da informação tem sido de 

fundamental importância. A eficiência e a agilidade que proporcionam são 

indiscutíveis. Porém, quando o assunto é preservação de documentos, ainda 

há muito o que se pensar em relação à informática.     

 

Um dos principais problemas enfrentados pelos filólogos é o estado físico dos 

documentos que ele manuseia. Muitas vezes, o pesquisador encontra documentos rasgados, 

com páginas coladas, deteriorado pela ação de insetos, da chuva ou até mesmo de incêndios. 

Reconstituir a forma original de um texto implica no emprego de aparelhos sofisticados e de 

alta tecnologia, como ocorreu recentemente com o manuscrito do Evangelho de Judas.  

Muitas bibliotecas e arquivos estão disponibilizando a digitalização de documentos 

através da Internet ou de CD-ROM, facilitando o trabalho dos pesquisadores. O Instituto 

Cervantes, por exemplo, disponibiliza num site a imagem digitalizada de obras importantes 

do século XVI, como a primeira edição impressa de Lazarillo de Tormes, A Celestina e Don 

Quijote. O contato com a imagem digital via Internet é um avanço nos sistemas de 

informações das bibliotecas e arquivos contemporâneos. O pesquisador não precisa, 

necessariamente, manipular o original para ter acesso ao texto. Isso aumenta a durabilidade do 

documento que é sensível à manipulação.  

Segundo Andrade (1999, p. 101), “[...] boa parte dos profissionais da área de Arquivos 

tem se preocupado com a escolha do melhor método de reprodução a ser adotado para a 

preservação de seus arquivos.” Ao mesmo tempo que a tecnologia da informática apresenta 

uma solução, surgem também dúvidas quanto à confiabilidade destes sistemas, dadas às 

constantes mudanças nos softes desenvolvidos. Ao escolher um sistema de reprodução a ser 

adotado, faz-se necessário observar os seguintes aspectos: “[...] equipamentos e captura; 

conservação da informação no novo suporte; gestão; elaboração de cópias e acesso; 
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durabilidade futura; modernização tecnológica; e análise de custos.” (ANDRADE, 1999, p. 

101). 

No que diz respeito aos métodos empregados na reprodução de documentos, a 

microfilmagem é uma técnica que vem sendo utilizada nos últimos cinqüenta anos. Portanto, 

já se dispõe de técnicas desenvolvidas e é regulamentada por lei. No entanto, para gerar o 

microfilme ou lê-lo, necessita-se de equipamento especial, “[...] sendo este de difícil aquisição 

para o pesquisador (se compararmos, por exemplo, com um microcomputador)”. 

(ANDRADE, 1999, p. 102).  

Devido ao alto custo dos equipamentos para realizar a microfilmagem de documentos, a 

digitalização vem sendo bastante utilizada pelos pesquisadores. Segundo Dollar, (apud 

Andrade 1999, p. 102),  

 

[...] entende-se por digitalização a tecnologia que toma uma fotografia 

eletrônica de um documento em papel (textos, mapas, desenhos de 

engenharia, e outros semelhantes) e a armazena digitalmente num sistema 

computacional. Após sua conversão em imagens eletrônicas, através de um 

scanner, esses documentos são indexados, comprimidos e armazenados em 

discos digitais ópticos.  

 

A digitalização possibilita a uma só vez a conservação do documento, o fácil acesso, a 

manipulação da imagem, a reprodução, a visualização aumentada através do zoom, garantia de 

legibilidade e possibilidade de disponibilizar o acesso via Internet. Para proceder a 

digitalização de documentos necessita-se de um microcomputador, um scanner e discos 

digitais ópticos. A capacidade de armazenagem dos discos ópticos é bastante superior à 

capacidade dos microfilmes. A operacionalização dos sistemas de digitalização é bem mais 

simples do que os sistemas de microfilmagens. Contudo, a única desvantagem da 

digitalização é o fato de que “[...] o meio digital ainda é pouco conhecido e que não se sabe, 

ao certo, de quanto tempo é a sua duração física.” (ANDRADE, 1999, p. 104). A digitalização 

de documentos favorece a edição crítica e a edição genética, principalmente quando estas são 

apresentadas em formato eletrônico, através da utilização de hipertextos.  

Portanto, ao se proceder à digitalização dos documentos do espólio de Eulálio de 

Miranda Motta, pensou-se em preservar o estado físico dos originais e facilitar o manuseio 

dos mesmos durante o processo de edição crítica dos sonetos, através da visualização 

aumentada da imagem digitalizada, que facilita a leitura. À medida que se procedia a 

catalogação dos documentos, empreendia-se a digitalização dos mesmos. Utilizou-se um 

scanner comum para digitalizar os documentos que foram armazenados em CD-ROM.  
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Os documentos do espólio de Eulálio Motta, em sua maioria, encontram-se em bom 

estado de conservação, apenas os textos escritos a lápis apresentam alguma dificuldade de 

leitura, mesmo assim optou-se por digitalizar todos os documentos. Andrade (1999, p. 101) 

recomenda que “[...] o ideal seria a reprodução de todo o arquivo, e não apenas daqueles 

documentos que se encontram em péssimo estado de conservação.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

122 

4 A EDIÇÃO DOS SONETOS DE EULÁLIO DE MIRANDA MOTTA 

 

“Palavras, o vento leva; o que se escreve permanece: nem os textos, 

nem as leituras, contudo, escapam às investidas do tempo.” 

 (LAUFER, 1980, p. IX) 

 

4.1 A FILOLOGIA COMO CIÊNCIA DO TEXTO 

 

No campo da pesquisa científica, o adágio popular “o caminho se faz caminhando” pode 

apresentar duas leituras: a primeira delas é que o pesquisador torna-se pesquisador praticando, 

no contato direto com o objeto pesquisado; a segunda delas é que muitos se arvoram no 

caminho da pesquisa científica sem antes procurar conhecer o verdadeiro objeto da ciência 

que irá tratar, sua origem e sua evolução no tempo. Quando se tem o cuidado de observar os 

caminhos já percorridos e as dificuldades enfrentadas por quem já os percorreu, a caminhada 

que se quer iniciar reveste-se de precauções, pois evitam-se as surpresas e as possíveis 

armadilhas. Mesmo com todo este cuidado, ainda não se está isento de equívocos. Portanto, a 

seguir, pretende-se apresentar uma leitura dos caminhos percorridos pela Filologia enquanto 

ciência do texto, com o intuito de se entender os procedimentos a serem aplicados na edição 

dos sonetos de Eulálio de Miranda Motta.  

A Filologia é uma ciência bastante antiga, o seu nascimento se deu na Grécia “[...] no 

período denominado alexandrino, que se estende aproximadamente do ano 322 a 146 a. C.” 

(SPINA, 1994, p. 66). O interesse pela produção escrita do passado mobilizou eruditos e 

intelectuais a lerem as obras depositadas na famosa Biblioteca de Alexandria. Segundo Spina, 

(1994, p. 66), “[...] a ordenação e a catalogação dessas obras levantaram problemas 

pertinentes à sua autenticidade, à vida dos autores e posteriormente à preparação de textos 

para o público e para as escolas [...]”, então aqueles eruditos encarregaram-se “[...] de 

restaurar os textos literários antigos, tornados ininteligíveis às gerações da época, sobretudo 

os poemas épicos de Homero.” (SPINA, 1994, p. 66). 

Segundo Celso Cunha (2004, p. 341), 

 

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

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

“que gosta de falar”, “bem falante,” e, como substantivo na acepção de 

“amigo do raciocínio, da argumentação”, “bom locutor” [...] o derivado 

philología [...] ocorre em Aristóteles com o sentido de “gosto pela erudição, 

especialmente literária” [...] os autores subseqüentes, gregos e latinos, 

acentuaram cada vez mais essas relações da filologia com os estudos 

literários [...] 
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A escrita permite ao homem testemunhar suas experiências, suas aspirações e a sua 

forma de agir no mundo. O labor filológico, desde a antiguidade greco-latina, tem contribuído 

para “[...] a preservação do patrimônio literário da humanidade” (CUNHA, 2004, p. 342), 

quando busca preservar o texto, restabelecendo à sua forma genuína. 

Para Spina (1999, p. 67):  

 

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

restauração, intelecção e explicação dos textos, o labor desses eruditos 

consistiu em catalogar as obras, revê-las, emendá-las, comentá-las, provê-las 

de sumários e de apostilas ou anotações (escólios), de índices e glossários 

(iniciações marginais sobre as variantes das palavras), de tábuas explicativas, 

tudo isso complementado com excursos biográficos, questões gramaticais e 

até juízos de valor de natureza estética. 

 

A filologia se ocupa da linguagem em suas mais variadas formas. Entretanto, “[...] uma 

das formas mais antigas, a forma por assim dizer clássica e até hoje considerada por 

numerosos eruditos como a mais nobre e a mais autêntica, é a edição crítica de textos” 

(AUERBACH, 1972, p. 11) que, segundo Spina (1994, p. 65), “[...] representa como que o 

ponto de chegada de todo o labor filológico.” 

Para Cambraia (2005, p. 37),  

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

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

através de um conjunto de ações que ora a tangenciavam, ora a abordavam 

diretamente, além de ter sido exercida historicamente sobre fontes de 

natureza distinta – principalmente sobre textos pagãos gregos e, em seguida, 

latinos; depois sobre textos religiosos (em especial, o Novo Testamento); e, 

por fim, textos em vernáculo (i. é, em línguas não-clássicas). Foi, enfim, 

desse conjunto heterogêneo de atividades que se constituíram técnicas, se 

sedimentaram práticas, se consolidaram métodos e, inevitavelmente, se 

formaram polêmicas. 

 

 A crítica textual tem como principal objetivo a apuração do texto, buscando aproximá-

lo, o máximo possível, da última vontade do autor, tendo em vista a sua edição. É consenso 

entre os filólogos que o texto literário constitui-se no objeto primordial da crítica textual. “O 

que não impede, portanto, que as normas gerais dessa disciplina sejam aplicáveis também à 

publicação de documentos históricos, filosóficos e religiosos.” (SPINA, 1994, p. 65).  

Segundo Sobral (2006, p. 161), “[...] os princípios científicos desta atividade são 

atribuídos ao alemão Karl Lachamann (1793-1851) [...]” e complementados pelos “[...] 

trabalhos do francês Joseph Bédier, que, ao criticar o método lachmanianno, defende que o 

original de um texto não é atingível.” Apesar da crítica textual moderna fundamentar-se nas 
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teorias de Lachamann e Bédier, nas últimas décadas, esta vem se aprimorando enquanto 

ciência do texto, agregando novos saberes e novas técnicas, seja no que diz respeito à 

apuração do texto crítico ou no que diz respeito à sua apresentação num novo suporte. 

Segundo Cambraia (2005, p. 53),  

 

Embora a crítica textual moderna tenha acabado por se polarizar 

fundamentalmente entre o método de Lachamann e o de Bédier, a 

investigação na área não tem cessado desde então e uma extensa e fecunda 

bibliografia de orientação cada vez mais teórica tem sido publicada. 

 

Certo é que o objetivo último da crítica textual, a sua essência, sempre foi apresentar 

para o público leitor um texto confiável que se aproxime do texto genuíno, ainda que [...] os 

editores, na prática de seu trabalho, não alcancem o ‘verdadeiro texto’, mas sim aquele que 

dele mais se aproxima. (SANTOS, 2006, p. 80). 

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

época, da vida do autor, do conteúdo abordado etc. Para Maria da Conceição Reis Teixeira 

(2006, p. 98),  

 

[...] editar criticamente um texto obriga o editor crítico a: 1) determinar o 

conteúdo de um texto, 2) procurar atingir a cultura e o meio em que esse 

documento se originou, 3) compreender as condições que lhe permitiram a 

existência, 4) apresentar o texto autenticado, representativo do ânimo 

autoral.   

 

Diante dessa gama de conhecimentos necessários à edição de um texto, não se pode 

perder de vista que modernamente a literatura especializada é unânime ao apontar o método 

lachmaniano como um caminho seguro para se alcançar o texto genuíno, a saber: 1) Recensio: 

levantamento preliminar de todos os dados e testemunhos existentes em relação a um texto, 

para conseqüente análise de sua tradição ou transmissão; 2) Collatio: análise comparativa de 

todos os textos manuscritos ou impressos, a partir de um exemplar escolhido entre aqueles 

reunidos durante as atividades da recensio; 3) Eliminatio codicum descriptorum: resultado 

natural da collatio, é a eliminação de todos os testemunhos inúteis à reconstituição ou 

restauração do texto; 4)  Stemma codicum: após aplicadas as três etapas anteriores, tem-se 

como resultado a distribuição estemática dos testemunhos textuais numa árvore genealógica, 

capaz de revelar a relação de parentesco existente entre os textos analisados; 5) Emendatio: 

trata-se da interferência do editor na fixação do texto, este é um momento delicado e exige 

cautela por parte daquele e só deve acontecer quando for inevitável; 6) Apresentação do texto 
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crítico: divide-se em duas partes uma introdução e o texto propriamente dito, que se segue de 

aparato crítico, notas, comentários, glossários, índices, fontes e referências bibliográficas.  

Apesar da crítica textual procurar seguir o método lachimaniano e bedieriano, cada 

texto constitui-se numa realidade diferente e apresenta novos desafios ao editor crítico. Na 

contemporaneidade, o advento da tecnologia da informática, por exemplo, abriu novas 

perspectivas para a crítica textual, seja através das novas possibilidades de restauro do 

original, seja pela facilidade de leitura do texto digitalizado, seja pelas novas possibilidades de 

apresentação da edição através de hipertextos. O editor crítico deve estar atento ao objetivo 

que quer com a edição e a partir daí empreender um trabalho que atenda a seus objetivos, 

sempre lançando mão das novas possibilidades apresentadas pela tecnologia.  

 

4.1.1 A Crítica textual: uma via de mão dupla 

 

O objeto de estudo da crítica textual é o texto escrito e o labor do editor é apresentá-lo 

na sua forma genuína, livre das interpolações, das rasuras, das adulterações e de tudo o mais 

que possa comprometer o entendimento do texto tal como o autor o desejou. Para Rosa 

Borges dos Santos (2003, p. 45), “[...] a filologia engloba todas as áreas do conhecimento 

relacionadas com o ‘amor pela palavra’.” Portanto, em princípio,  todas as ciências que se 

valem do texto como objeto de estudo encontram, a partir dos métodos da Filologia Textual, a 

possibilidade de estarem se debruçando sobre um texto rigorosamente apurado. Daí a 

responsabilidade do editor crítico em adotar critérios que possam dar ao texto o status de boa 

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

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

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

parece pertencer ao texto original do autor, mas na realidade se deve ao seu editor.” Para 

Teixeira (2006, p. 99) “[...] em Crítica Textual não existe meio termo ou se acerta ou erra. E, 

normalmente, o erro desqualifica o trabalho e o profissional.” 

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

por conta disso Heitor Megale (1995, p. 148) aconselha que  

 

Seria desejável que o trabalho de especialistas em Crítica Textual precedesse 

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

começo com a melhor edição, em testemunhos isentos de qualquer dúvida.   
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Ao se dedicar à edição crítica do texto, o editor lida diretamente com diferentes áreas do 

saber. O estudo da língua, por exemplo, é indispensável a qualquer edição crítica. Segundo 

Telles (2003, p. 95) “[...] a restituição do ‘texto do autor’ implica, evidentemente, no retorno 

ao estudo da língua do texto: a língua é a base do texto, a fala do autor.” Portanto, “[...] a 

filologia textual é cada vez mais, comprovadamente, um instrumento de grande importância 

para o estudo lingüístico” (TELLES, 2003, p. 21). A relação da Crítica Textual com a 

Lingüística corresponde a uma via de mão dupla. Segundo Beccaria (apud Telles 2003, p. 95), 

“[...] a filologia utiliza a lingüística para estudar os textos e a lingüística usa os textos para 

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

não se escapa do contato com a lingüística, já que “[...] nenhuma pesquisa filológica é 

possível sem sólidas bases lingüísticas [...]” (TAGLIAVINI apud TELLES, 2003, p. 96). Ao 

apresentar o texto rigorosamente apurado o editor crítico oferece ao lingüista uma base para 

os seus estudos. Segundo Santos (2006, p. 80), o texto serve de suporte para os estudos 

lingüísticos e é o lugar onde as mudanças nos vários níveis se revelam, é uma unidade de 

comunicação, expresso em um período concreto da história da língua, da experiência humana. 

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

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

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

modernizada da grafia, ele também terá que se valer dos estudos lingüísticos para apresentar 

um texto confiável.  

Considerando o campo dos estudos da história cultural, Queiroz e Teixeira (2006, p. 

273) afirmam que 

A Filologia pode contribuir com os estudos de História Cultural na medida 

em que prepara e ordena os materiais da investigação histórica que mais lhe 

convém, ou seja, aqueles que não são “capazes de fazer reviver (se 

interrogados como se deve) o passado diante da nossa mente, como se fosse 

presente.” [...] A História exercita-se sobre os documentos, sejam estes 

notarias ou literários (crônicas e narrações). A partir daí, a Filologia 

contribui com o entendimento dos textos, lançando todas as luzes possíveis: 

corrigindo aqueles deturpados pelos copistas, restaurando, integrando ou 

reintegrando o fragmentário; preparando edições, quer sejam diplomáticas, 

semidiplomáticas, críticas.  

 

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

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

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

97), 
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[...] muitas obras literárias que chegaram aos nossos dias não transmitem 

aquilo que de fato seus autores desejaram comunicar. Isso porque, ao longo 

de sua transmissão, sofreram adulterações dos mais variados tipos e 

natureza, produzidas voluntária ou involuntariamente, mas que, infelizmente, 

nos distancia da verdadeira intenção do seu autor. Isso significa que tanto o 

leitor especialista como o crítico literário, por exemplo, entram com 

freqüência em contato com textos falsificados, portanto, as suas análises, os 

seus comentários, os significados atribuídos aos textos lidos não 

correspondem aos verdadeiros significados atribuídos à obra pelo autor.   
 

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

filólogo está contribuindo, consideravelmente, para o universo da ciência literária, oferecendo 

aos estudiosos um texto confiável, apurado a partir de um método científico. O trabalho de 

edição crítica de textos não é um trabalho fácil e exige um “[...] conjunto de conhecimentos 

complicados, dando a impressão de verdadeira cultura enciclopédica de quem o pratica [...].” 

(SPINA, 1994, p. 82).  

Segundo Auerbach (1972, p. 17), 

 

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

editor, conforme as necessidades do caso: conhecimentos estéticos, 

literários, jurídicos, históricos, teológicos, científicos, filosóficos, acerca de 

quanto o texto contenha deve o editor obter todas as informações que as 

pesquisas anteriores forneceram. [...] Em suma, a edição do texto comporta 

todos os conhecimentos que sua explicação exija; é verdade que, na maior 

parte das vezes, é impossível possuí-las todas; um editor escrupuloso ver-se-

á frequentemente obrigado a aconselhar-se com especialistas.   

 

Contemporaneamente, a difusão de textos a partir de processos de impressão ultra-

modernos, os meios de transporte e a eficiência dos serviços de entrega, possibilita pôr em 

circulação dentro de poucos dias grandes quantidades de cópias de uma obra. Se 

comparássemos os avanços tecnológicos utilizados hoje na impressão de textos aos artesanais 

métodos de reprodução textual utilizados pelos copistas medievais e suas rudimentares 

ferramentas, poderíamos imaginar que com o advento da imprensa os problemas de 

adulterações, erros e interpolações  diminuíram. Para Teixeira (2006, p. 96), 

 

Acreditava-se que depois do advento da imprensa a difusão dos textos se 

daria de forma mais rápida e segura e reduziria, significativamente, os riscos 

de serem adulterados. Mas, na prática, isso não se tornou uma realidade, pelo 

contrário, aqui as corrupções são de outra natureza e produzidas em série.  

 

Portanto, mais do que nunca se faz necessário o trabalho do filólogo. Pelo amor à 

literatura e ao patrimônio cultural da humanidade cifrado através da escrita. Longe de ser 
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ameaçado pelas novas tecnologias, a atividade filológica continua sendo necessária, ou 

melhor, indispensável à preservação do texto autêntico.    

Nesse sentido, inúmeros trabalhos de edição crítica têm esclarecido sérios problemas 

textuais, possibilitando aos leitores o “direito” de ter contato com o texto mais próximo 

possível ao ânimo autoral. Segundo Queiroz (1995, p. 28),  

 

O desenvolvimento da Crítica Textual no Brasil começou, efetivamente, nos 

meados deste século (século XX), não tendo, portanto, longa tradição. Porém, 

nos últimos anos, a partir da década de 70, tem-se falado muito a este 

respeito em Congressos, Seminários, Cursos e livros, nos quais as pessoas 

têm demonstrado respeito pelo texto, assim como têm conferido importância 

às edições críticas. 

 

Se em 1995, Queiroz observou que, até aquele momento, a Crítica Textual no Brasil 

estava sendo falada em Congressos, Seminários, Cursos e livros, hoje, 12 anos após aquelas 

declarações, pode-se dizer que existem verdadeiros centros de estudos dedicados à crítica 

textual, ligados a algumas universidades como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade 

Federal da Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal da Paraíba e 

Universidade de São Paulo, apenas para citar alguns exemplos. Os trabalhos de edições 

críticas apresentados nestas instituições têm revisitado o cânone da literatura nacional, 

apresentando edições de escritores como: Machado de Assis, José de Alencar, Mário de 

Andrade, Cruz e Souza, Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, José Lins do 

Rêgo, Euclides da Cunha, Clarice Lispector e muitos outros. Mas o trabalho de edição de 

textos de escritores brasileiros não tem focado apenas os escritores canônicos. Através da 

Edição Crítica, muitos autores têm sido editados, resgatados do anonimato e inseridos na 

fenomenologia literária, revelando o compromisso dos editores críticos com a memória 

literária nacional. No Brasil, a primeira dificuldade em se editar uma obra é encontrar os 

dossiês dos escritores. Apenas recentemente, tem-se pensado em políticas de preservação 

desse patrimônio cultural, no entanto, pouco se tem feito nesse sentido. O editor encontra 

diante de si o desafio de “garimpar” os documentos entre familiares dos escritores, 

bibliotecas, igrejas e repartições públicas. Por fim, pode-se concordar com César Nardelli 

(2005, p. 20) quando afirma que  

 

Uma das características mais instigantes da crítica textual é sua 

transdisciplinaridade. Para o efetivo exercício da fixação de textos é sempre 

necessário um conjunto muito diversificado de conhecimentos, o que obriga 

o trânsito por diversas áreas do conhecimento.  
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4.1.2 A Crítica textual na Bahia e suas contribuições para o universo literário baiano 

 

A edição crítica de textos em língua portuguesa começou, efetivamente, em fins do 

século XIX. Mas, no Brasil, segundo Cambraia (2005, p.58), foi  

 

[...] a partir de meados da década de cinqüenta que começaram a se 

institucionalizar efetivamente, nos centros de ensino superior, a atividade 

editorial: embora historicamente a produção estivesse concentrada em 

instituições dos estados do Rio de Janeiro (UFRJ, UFF, EERJ), de São Paulo 

(USP) e da Bahia (UFBa), após meados da década de oitenta expandiu-se 

também pra outras instituições, tais como PUC-SP, UFPb e UFMG. 

 

Na Bahia, segundo Queiroz (1995, p. 31), “[...] a efetiva produção de edições no estado 

começou na década de 1970, com a criação do Grupo de Edição crítica de textos da UFBA, 

sob a direção do professor Nilton Vasco da Gama.” Este grupo de pesquisadores vem fazendo 

da Universidade Federal da Bahia um respeitável pólo de pesquisa na área de crítica textual. 

Hoje, muitos pesquisadores que integraram o grupo liderado pelo professor Nilton Vasco da 

Gama, são reconhecidos nacionalmente no campo da Filologia.  

Para a professora Ceila Ferreira Martins (2006, p. 11),  

 

[...] a Bahia é um dos pólos de efervescência e de difusão de pesquisas e de 

estudos filológicos em nosso país, mesmo nos tempo em que a Filologia 

esteve relegada a um papel secundário nos currículos acadêmicos brasileiros.  

 

Segundo Telles (on line), desde a instalação do Curso de Mestrado em Letras em 1976, 

a área de Filologia desenvolveu-se e conquistou espaço, fazendo do Instituto de Letras da 

Universidade Federal da Bahia um pólo formador em Filologia Românica.  

Entretanto, apesar das bases da crítica textual na Bahia estarem bem sedimentadas em 

torno do grupo de pesquisadores formados pela UFBA, percebe-se que ainda há muito a ser 

feito, considerando o volume e a variedade de textos depositados em igrejas, repartições 

públicas, conventos, bibliotecas, institutos e arquivos públicos e privados. Basta lembrar que 

o estado da Bahia foi a primeira região ocupada pelos colonizadores portugueses, portanto, 

trata-se de um verdadeiro celeiro de documentos dos mais variados tipos (literários e 

notariais).  

No que diz respeito à literatura baiana, vale a pena ressaltar alguns trabalhos de edição 

crítica apresentados por incansáveis pesquisadores: a) edição crítica da obra do poeta 

parnasiano-simbolista Arthur de Salles; b) edição crítica da obra do poeta feirense Godofredo 
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Filho; c) edição crítica da poesia de Gregório de Matos; d) edição crítica do romance O 

sampauleiro do jornalista e escritor João Gumes; e) a edição de escritoras feirenses.  

Na Bahia, nos últimos anos, tem-se acentuado a constituição de acervos documentais de 

escritores. Destacam-se os espólios do escritor Arthur de Salles e Godofredo Filho doados por 

seus familiares à UFBA e o acervo constituído pela Fundação Casa de Jorge Amado, que 

reúne documentos referentes à vida literária deste escritor. No interior do estado, longe das 

possibilidades editoriais, os jornais tornaram-se, durante os dois últimos séculos, importantes 

veículos de publicação de textos literários. O resgate da obra do baiano João Gumes é um 

exemplo de trabalho realizado a partir da pesquisa em jornais. Assim como o resgate da obra 

deste escritor, muitos outros textos poderão surgir a partir de pesquisas que visem a edição 

crítica com o objetivo de resgatá-los e inseri-los na fenomenologia literária. A literatura 

baiana carece desse tipo de estudo que possa esboçar uma realidade literária até então 

condenada aos velhos baús das famílias ou aos porões de instituições públicas. 

A edição dos sonetos de Eulálio de Miranda Motta trata-se, antes de tudo, de cumprir a 

principal missão da atividade filológica: salvar do esquecimento o patrimônio cultural de um 

povo. E, ao mesmo tempo, contribuir para que se possa esboçar um fiel panorama da literatura 

baiana e brasileira.     
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4.2 OS SONETOS DE EULÁLIO DE MIRANDA MOTTA 

 

A obra literária de Eulálio Motta é bastante diversificada, portanto, a escolha dos 

sonetos para esta edição obedece à ordem cronológica das suas incursões pelo universo da 

poesia. Ele começou sua atividade literária na década de 20 do século passado, dedicando-se 

quase exclusivamente ao soneto que, com o passar do tempo, deixou de ser o foco de interesse 

de sua produção, conforme tabela abaixo. 

 

ANO SONETOS ESCRITOS POR ANO 

1926 5 

1927 9 

1927 ou 

1928 

1 

1928 10 

1929 7 

1931 4 

1933 2 

1934 1 

1941 1 

1945 1 

1952 1 

1954 2 

1956 1 

1957 1 

1977 1 
 

Quadro 18: Sonetos publicados por ano.  

 

Observa-se que dos 48 sonetos encontrados até o momento, 32 foram escritos na década 

de 20. A partir de então, Eulálio Motta continuou escrevendo sonetos, porém, 

esporadicamente. Em seu primeiro livro de poesias, Ilusões que passaram, publicado em 

1931, dos 40 poemas, 23 são sonetos, já em seu segundo livro Alma enferma, de 1933, há 

apenas dois sonetos. Ao propor uma primeira edição crítica da obra do poeta baiano, optou-se 

pelos sonetos justamente por representar o primeiro momento de sua trajetória literária. 

 

4.2.1 O corpus editado 

 

Apesar de se ter dedicado à poesia por mais de sessenta anos, Eulálio Motta publicou 

apenas três livros. Há poesias suas publicadas dispersamente em jornais, revistas e antologias. 

Entretanto, grande parte de sua obra não chegou a ser publicada. Observam-se em seus diários 
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que ele planejou muitos livros de poesias, que não chegaram a ser publicados: Lágrimas 

(1929), Flores e espinhos (1930), Meu terceiro livro (1934), Luzes do crepúsculo (1940), Meu 

caderno de trovas (1986). 

Editar os sonetos de Eulálio Motta significa trazer a lume tanto obras éditas publicadas 

em livros, jornais, revistas e antologias, como também obras inéditas conservadas pelo poeta 

em cadernos e em datiloscritos. 

O escritor não deixou nenhuma referência explícita da quantidade de sonetos que 

escreveu. Mas, no CL (f.59v), ele preparou um índice para o livro Flores e espinhos, no qual 

separa os sonetos das poesias. Neste índice, aparecem 27 sonetos, dos quais 3 não foram 

encontrados até o momento: LENDO O PASSADO, O ADEUS e MEDITANDO... É possível 

que Eulálio tenha alterado o nome destes sonetos, como fez com QUANDO EU VOLTAR, 

que passou a SENTIMENTALISMO e com MANHÃ DE SOL, que passou a EUFORIA. 

Durante a recensio, recorreu-se basicamente aos documentos do espólio do autor, onde 

foi encontrado pelo menos um testemunho de cada soneto dos 48 levantados pela pesquisa. 

As informações obtidas nos documentos do espólio conduziram o pesquisador a outras fontes, 

tais como jornais, revistas e antologias. Um exemplo disso é o rascunho de uma carta 

destinada aos editores do jornal Folha do Norte, na qual o escritor reclama do descuido dos 

editores que, segundo ele, frequentemente cometem erros na impressão de seus poemas.  

 

[...] Há muito que desisti de publicações, desiludido de impressores e 

revisores que erram demais. Imagine que em S. Paulo, numa coletânea 

intitulada “Poesias consagradas”, foi incluído um soneto meu – 

“Adversário”, faltando um verso todo do primeiro quarteto. Outra coletânea, 

[...] também de S. Paulo, incluiu o mesmo soneto mas não consegui obter um 

exemplar [...], de modo que não sei se terá também mutilado e assim copiado 

pelos autores de “Poesias consagradas” [...] Até minhas publicações em 

folhetos me deram muitas dores de cabeça. Felizmente descobri “O 

serrinhense” onde o admirável Bráulio Franco faz a coisa de modo a 

“ninguém botar defeito”. [...] na publicação de o “Sozinho” no “Folha”, 

encontrei apenas pequenos erros que não dão para alterar o sentido, 

aborrecendo o autor: - no primeiro verso faltou um já: “Imagino que já estás 

velhinha...” Mas a ausência deste já não altera a velhice, apenas comete 

pequena quebra de ritmo do verso. Segundo erro: um s que deveria ser 

minúsculo e veio maiúsculo. Também não altera, não tem importância.56 

     

E também, no rascunho da carta dirigida aos responsáveis pela Editorial Pontes Ltda., 

no qual o escritor reclama de problemas na edição do soneto Aniversário. 

 

                                                 
56 Rascunho de carta destinada aos editores do jornal Folha do Norte¸ datado de 4/01/1977, no CDJN (f. 4v, f. 5r 

e f. 6v.).  
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[...] Um amigo residente em Brasília me ofereceu um exemplar de “Poesias  

Consagradas”, por conter no mesmo um soneto de minha autoria:  

“Aniversário”, à página 130. Encontram-se no mesmo lamentáveis omissões: 

- no primeiro quarteto, ausência do 4º verso: - “tantos anos de vida mal 

vivida!” 

E no último verso, ausência da palavra mais entre as palavras alma e leve. 

No livrinho está: “com a alma leve e o coração mais puro”. Errado! Certo: 

“Com a alma mais leve e o coração mais puro”. [...]57 

 

A partir das informações contidas nestes documentos, o pesquisador pode tomar 

conhecimento de que Eulálio Motta havia publicado seus poemas nos jornais Folha do Norte 

e O Serrinhense e em algumas antologias. Outra prática comum do autor era anotar no 

manuscrito as fontes onde o soneto havia sido publicado, como ocorre em DESCONFORTO 

CL (f.3r), QUANDO EU MORRER... CL (f.4r), ESQUECIDA CL (f.7r) e OUVINDO O 

MAR CL (f.8r). Nestes manuscritos o autor indica publicação nas revistas “A Luva” e 

“Renascença” e no jornal “Mundo Novo”. 

O próprio autor propõe um roteiro de pesquisa, dando pistas importantes. Os seus 

diários, cadernos de anotações diversas, pequenos bilhetes, comentários no verso de 

fotografias, correções em impressos e cartas constituem-se numa bússola que orientaram a 

pesquisa. Assim, até o momento foram encontrados 48 sonetos escritos por Eulálio Motta.  

 

TÍTULO DO SONETO 

1. “MY LOVE” 

2. 15 DE ABRIL 

3. A CEGONHA 

4. A CULPA 

5. A DÔR MAIOR 

6. ANIVERSÁRIO 

7. ANIVERSÁRIO D´ELA 

8. AQUELA ÁRVORE 

9. CONSELHO 

10. CONVERSÃO  

11. CREPÚSCULO  

12. DESCONFORTO 

13. DONA FEIA 

14. ESQUECIDA 

15. EUFORIA 

16. IMPOSSÍVEL 

17. INSONIA 

18. MEA CULPA  

19. MEU ÚNICO CONSOLO 

                                                 
57 Rascunho de carta destinada aos responsáveis pela Editorial Pontes Ltda, [s.d.]., no CDJN (f.7v). 
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20. NOITE 

21. O CONVITE 

22. O SÁBIO 

23. OLHANDO A VIDA 

24. OUVINDO O MAR 

25. PARA ESQUECER 

26. PEDIR 

27. PENSATIVA 

28. PRECE... 

29. QUANDO EU MORRER 

30. QUANDO SEU VULTO 

31. RECORDANDO 

32. RENÚNCIA 

33. REVES 

34. ROSAS 

35. SE A BRISA FALASSE 

36. SE EU PUDESSE 

37. SENTIMENTALISMO 

38. SOFRIMENTO (1929) 

39. SOFRIMENTO (1952) 

40. SONETO (1926) 

41. SONETO (1931) 

42. SONETO (1933) 

43. TORTURA 

44. TUA IMPIEDADE 

45. ULTIMO SONHO 

46. UM OLHAR AO PASSADO 

47. VI-TE PEQUENA 

48. VOLTA, ILUSÃO! 
 

Quadro 19: Sonetos escritos por Eulálio Motta. 

 

4.2.1.1 Éditos e inéditos  

 

Dentre os 48 sonetos encontrados durante a recensio, 32 são éditos e 16 são inéditos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDITOS 

1. REVES 

2. 15 DE ABRIL 

3. DESCONFORTO 

4. QUANDO EU MORRER 

5. ESQUECIDA 

6. OUVINDO O MAR 

7. CONVERSÃO 

8. NOITE 

9. PARA ESQUECER 

10. OLHANDO A VIDA 
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11. TUA IMPIEDADE 

12. A CULPA 

13. O SÁBIO  

14. A CEGONHA 

15. “MY LOVE” 

16. ROSAS 

17. AQUELA ÁRVORE 

18. SENTIMENTALISMO 

19. SOFRIMENTO (1929) 

20. DONA FEIA 

21. VOLTA, ILUSÃO! 

22. A DOR MAIOR 

23. PENSATIVA 

24. SONETO (1931) 

25. MEU ÚNICO CONSOLO 

26. EUFORIA 

27. SONETO (1933) 

28. PRECE... 

29. ANIVERSÁRIO... 

30. ÚLTIMO SONHO 

31. ANIVERSÁRIO D´ELA... 

32. IMPOSSÍVEL 

 

 

 

 

 

 

 

INÉDITOS 

1. CREPÚSCULO 

2. SE A BRISA FALASSE 

3.  RECORDANDO 

4. TORTURA 

5. SONETO (1926) 

6. SE EU PUDESSE 

7. QUANDO SEU VULTO 

8. VI-TE PEQUENA 

9. INSONIA 

10. UM OLHAR AO PASSADO 

11. PEDIR 

12. MEA CULPA 

13. SOFRIMENTO (1952) 

14. RENÚNCIA 

15. CONSELHO 

16. O CONVITE 
 

Quadro 20: Sonetos éditos e inéditos. 

  

4.2.1.2 Os testemunhos  

 

A maior parte dos sonetos apresenta mais de um testemunho, sejam manuscritos, 

datiloscritos ou impressos. Portanto, nesta edição, há dois tipos de textos: os 

monotestemunhais e os politestemunhais.  
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SONETO 

TESTEMUNHOS 
MANUSCRITO DATILOSCRITO IMPRESSO TOTAL 

“MY LOVE” 1  1 2 

15 DE ABRIL   1 1 

A CEGONHA 1  1 2 

A CULPA 1  1 2 

A DÔR MAIOR   1 1 

ANIVERSÁRIO 3 1 5 9 

ANIVERSÁRIO D´ELA 2 1 2 5 

AQUELA ÁRVORE 1 1 3 5 

CONSELHO 1   1 

CONVERSÃO  2 1 6 9 

CREPÚSCULO  1   1 

DESCONFORTO 1   1 

DONA FEIA 1 1 3 5 

ESQUECIDA 1  1 2 

EURORIA  1 3 4 

IMPOSSÍVEL 2 1 3 6 

INSONIA 1   1 

MEA CULPA  1 1  2 

MEU ÚNICO CONSOLO   1 1 

NOITE 1  1 2 

O CONVITE 1   1 

O SÁBIO 1 1 3 5 

OLHANDO A VIDA   2 2 

OUVINDO O MAR 1  1 2 

PARA ESQUECER 1  1 2 

PEDIR 1   1 

PENSATIVA   1 1 

PRECE... 1  1 2 

QUANDO EU MORRER 1  1 2 

QUANDO SEU VULTO 1   1 

RECORDANDO 1   1 

RENÚNCIA 1   1 

REVES 1  1 2 

ROSAS 1  1 2 

SE A BRISA FALASSE 1   1 

SE EU PUDESSE 1   1 

SENTIMENTALISMO 3 1 3 7 

SOFRIMENTO (1929) 1  2 3 

SOFRIMENTO (1952) 1   1 

SONETO (1926) 1   1 

SONETO (1931)   1 1 

SONETO (1933)   1 1 

TORTURA 1   1 

TUA IMPIEDADE 1  1 2 

ÚLTIMO SONHO 1 1 4 6 

UM OLHAR AO 

PASSADO 

1   1 
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VI-TE PEQUENA 1   1 

VOLTA, ILUSÃO! 1 1 4 6 

Total 47 12 62 121 
 

Quadro 21: Testemunhos dos sonetos. 

 

4.2.1.3 As fontes testemunhais 

 

As fontes testemunhais dos sonetos são: a) cadernos de manuscritos; b) recortes de 

impressos (identificados ou não), colados em cadernos; c) datiloscritos; d) livros do poeta; e) 

livros de antologias de poetas diversos; f) jornais; g) revistas. 

 

a) Os éditos 

 

SONETO  FONTES TESTEMUNHAIS 

“MY LOVE” CL-LIP 

15 DE ABRIL CL(recorte de impresso no Jornal Mundo Novo) 

A CEGONHA CL-LIP 

A CULPA CL-LIP 

A DOR MAIOR LIP 

ANIVERSÁRIO D´ELA... CLC-CCMC3-DCMC2-LCMC2 

ANIVERSÁRIO... CFSJ-LPC-A1981-LDL-CCMC3-DCMC2-LCMC2-

LCMC1 

AQUELA ÁRVORE CL-LIP-DCMC2-LCMC2-LCMC1 

CONVERSÃO CL-LIP-A1981-A1982-CCMC3-DCMC2-LCMC2 –

LCMC1 

DESCONFORTO CL 

DONA FEIA CL-LIP-DCMC2-LCMC2-LCMC1 

ESQUECIDA CL- LI P  

EUFORIA LAF-DCMC2-LCMC2 

IMPOSSÍVEL CDJN-JCS-A1981-CCMC3-DCMC2-LCMC2 

MEU ÚNICO CONSOLO LIP 

NOITE CL-LIP 

O SÁBIO  CL-LIP-DCMC2-LCMC2-LCMC1 

OLHANDO A VIDA CL (recorte não identificado)- LIP 

OUVINDO O MAR CL-LIP 

PARA ESQUECER CL-LIP 

PENSATIVA LIP 

PRECE CFSJ (recorte de impresso não identificado)- CFSJ 

QUANDO EU MORRER CL (recorte de impresso no Jornal Mundo Novo)  -  LIP 

REVES CSC1 – LIP  

ROSAS CL-LIP 

SENTIMENTALISMO CL-LIP-A1982-CCMC3-DCMC2-LCMC2 

SOFRIMENTO (1929) CL(recorte de impresso no Jornal Mundo Novo)-CL-LIP 

SONETO (1931) LIP  

SONETO (1933) LAF 
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TUA IMPIEDADE CL-LIP 

ÚLTIMO SONHO A1981 -LDL-CCMC3-DCMC-LCMC2 –LCMC1 

VOLTA, ILUSÃO! CL(recorte de impresso não identificado)-CL-LIP-DCMC2-

LCMC2 –LCMC1 
 

Quadro 22: Fontes testemunhais dos sonetos éditos. 

 

b) Os inéditos 

 

SONETO  FONTES TESTEMUNHAIS 

CONSELHO CLC 

CREPÚSCULO CSC1 

INSONIA CL 

MEA CULPA CLC-DD1 

O CONVITE CLC 

PEDIR CL 

QUANDO SEU VULTO CL 

RECORDANDO CSC1 

RENÚNCIA CLC 

SE A BRISA FALASSE CSC1 

SE EU PUDESSE CL 

SOFRIMENTO (1952) CF 

SONETO (1926) CSC1 

TORTURA CSC1 

UM OLHAR AO PASSADO CL 

VI-TE PEQUENA CL 
 

Quadro 23: Fontes testemunhais dos sonetos inéditos. 

 

4. 2.1. 4 A escolha do tipo de edição 

 

Ao editar um texto, o crítico textual precisa estar atento às especificidades do texto e o 

objetivo que se quer atingir com a edição. A partir da definição do objetivo e do 

conhecimento das especificidades do texto, o editor precisa eleger o tipo de edição mais 

adequada. Para isso, o crítico textual precisa levar em consideração o público a que se destina 

a edição, o tipo de documento que se está editando e a existência de edições anteriores. Em se 

tratando de textos que contenham mapas e figuras, por exemplo, o mais adequado é que se 

faça uma edição fac-similar. Quando a edição destina-se a estudos lingüísticos, o ideal é que 

se reproduza ao máximo as particularidades gráficas do texto. Editar um texto medieval 

destinado a historiadores e filósofos, por exemplo, exige que o editor facilite o entendimento 

do texto, modernizando a escrita, a pontuação etc. 
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Segundo Cambraia (2005, p. 91),  

 

Os tipos de edição baseados na forma de estabelecimento do texto podem ser 

distribuídos em duas grandes classes: as edições monotestemunhais 

(baseadas em apenas um testemunho de um texto) e as edições 

politestemunhais (baseadas no confronto de dois ou mais testemunhos de um 

mesmo texto).   
 

 Em se tratando do corpus desta edição, há duas classes de textos: monotestemunhais e 

politestemunhais. Cambraia (2005, p. 91), afirma que,  

 

As edições monotestemunhais podem ser divididas essencialmente em 

quatro tipos, diferenciados com base no grau de mediação realizada pelo 

crítico textual na fixação da forma do texto: são elas fac-similar, 

diplomática, paleográfica e interpretativa. [...] As edições politestemunhais 

podem ser divididas em dois tipos: a crítica e a genética. 

 
 

Portanto, na edição dos sonetos de Eulálio de Miranda Motta, proposta nesta dissertação 

de mestrado, quando se tratar de textos monotestemunhais será apresentada uma edição fac-

similar e uma edição interpretativa dos mesmos, mas quando se tratar de textos 

politestemunhais será apresentada uma edição fac-similar do texto de base e uma edição 

crítica dos testemunhos apresentados. 

Esta é a primeira edição do conjunto dos sonetos de Eulálio Motta, portanto destina-se 

tanto a pesquisadores da literatura e da língua, quanto ao leitor interessado apenas em 

conhecer o escritor e sua obra.   

 

4.2.3 A ordenação dos sonetos 

 

Para a ordenação dos sonetos, utilizou-se como critério a cronologia dos mesmos, ou 

seja, a datação. Eulálio Motta, em seus manuscritos, geralmente, indicava a data e o local em 

que escrevia seus textos. Dos 48 sonetos editados apenas 3 não foram datados pelo autor. Os 

sonetos RECORDANDO, “MY LOVE” e ÚLTIMO SONHO. 

O soneto RECORDANDO é testemunho único e consta na f. 14r do CSC1. Neste 

caderno, os textos são datados, portanto, estabeleceu-se a datação do soneto observando a 

seqüência dos textos no caderno. Na f. 12v, consta a data de fevereiro de 1927 e na f. 15v, 

consta a data 9 de março de 1928. Portanto, o soneto RECORDANDO foi escrito entre 

fevereiro de 1927 e março de 1928. O soneto “MY LOVE” apresenta dois testemunhos, um 
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no CL (f. 27r) e um no LIP (p. 16). Como o CL é anterior ao LIP, buscou-se identificar a data 

do testemunho no CL, que traz seus textos datados numa seqüência cronológica. Assim, 

considerando que o soneto está na f. 26r, que na f. 25v consta a data outubro de 1928 e que na 

f. 28r consta a data também de outubro de 1928, o soneto “MY LOVE” só pode ter sido 

escrito em outubro de 1928.  

 

DATA TÍTULO DO SONETO 

25-8-1926 CREPÚSCULO  

7-9-1926 SE A BRISA FALASSE 

25-10-1926 TORTURA 

12-11-26 SONETO (1926) 

27-11-26 REVES 

1927 ou 1928 RECORDANDO 

15-4-1927 15 DE ABRIL 

1927 DESCONFORTO 

1927 QUANDO EU MORRER 

29-9-27 ESQUECIDA 

1927 OUVINDO O MAR 

1927 CONVERSÃO  

11-12-1927 NOITE 

17-12-1927 PARA ESQUECER 

29-12-1927 SE EU PUDESSE 

1928 OLHANDO A VIDA 

FEV-1928 TUA IMPIEDADE 

FEV-1928 A CULPA 

ABRIL-1928 QUANDO SEU VULTO 

SET-1928 O SÁBIO 

SET-1928 A CEGONHA 

JUN-1928 VI-TE PEQUENA 

1928 “MY LOVE” 

NOV-1928 ROSAS 

1928 AQUELA ÁRVORE 

3-1-1929 SENTIMENTALISMO 

20-1-1929 INSONIA 

22-1-1929 SOFRIMENTO (1929) 

26-1-1929 DONA FEIA 

ABRIL-1929 UM OLHAR AO PASSADO 

MAIO-1929 VOLTA, ILUSÃO! 

23-6-1929 PEDIR 

1931 A DÔR MAIOR 

1931 PENSATIVA 

1931 MEU ÚNICO CONSOLO 

1931 SONETO (1931) 

1933 EUFORIA 

1933 SONETO (1933) 

1934 MEA CULPA  



 

 

141 

15-4-1941 PRECE... 

15-4-1945 ANIVERSÁRIO 

1948 ULTIMO SONHO 

1952 SOFRIMENTO (1952) 

1954 RENÚNCIA 

1954 CONSELHO 

1956 ANIVERSÁRIO D´ELA 

1957 O CONVITE 

1977 IMPOSSÍVEL 
 

Quadro 24: Datação dos sonetos. 

 

4.3 CRITÉRIOS GERAIS ADOTADOS NA EDIÇÃO DOS SONETOS 

 

Apresenta-se uma edição dos sonetos de Eulálio Motta, buscando oferecer aos leitores 

um texto genuíno, representativo da última vontade do autor.  

Foram estabelecidos os seguintes critérios: 

1º) Quanto à estrutura da edição: 

Classificaram-se os textos em dois grupos: os monotestemunhais e os politestemunhais.  

 

a) Os politestemunhais:  

i) Título, seguido da apresentação dos testemunhos, informando as fontes; 

ii) Descrição física dos testemunhos;  

iii) Classificação estemática. Para a composição do estema utilizam-se os códigos 

empregados para cada testemunho existente e para representar os testemunhos não 

existentes mas que se supõe terem existido, usam-se letras gregas minúsculas. 

iv) Seleção do texto de base; 

v) Texto crítico com o aparato; 

vi) Notas explicativas em pé de página, quando há necessidade; 

vii) Fac-simile do testemunho tomado como texto de base;  

 

b) Os monotestemunhais:  

i) Título, seguido da apresentação dos testemunhos, informando as fontes; 

ii) Descrição física dos testemunhos;  

iii) Texto crítico com o aparato; 

iv) Notas explicativas em pé de página, quando há necessidade; 

v) Fac-simile do testemunho tomado como texto de base;  
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2º) A ordenação dos sonetos obedece à cronologia dos mesmos, conforme tabela 24; 

 

3º) Para a identificação dos testemunhos na descrição, classificação estemática e aparato 

crítico, estabeleceu-se o seguinte código:  

a) quando o título do soneto compõe-se de apenas uma palavra utilizou-se, em 

maiúsculo, a primeira letra das duas primeiras sílabas; 

b) quando se compõe de mais de uma palavra, utilizaram-se as iniciais das duas 

primeiras palavras em maiúsculo;  

c) para os textos com mais de um testemunho, após as letras que identificam o título do 

soneto acrescentam-se as letras L para livro, M para manuscrito, D para datiloscrito, J para 

jornal, R para recorte que, quando não identificado, segue-se um ñ; 

d) quando há mais de um testemunho em livro ou em manuscrito acrescentou-se um 

número arábico em ordem crescente para facilitar a identificação; 

 

4º) Na escolha do texto de base procedeu-se da seguinte forma: 

a) para os textos que apresentam testemunho único, este indubitavelmente foi 

considerado como o texto de base, pois não há possibilidade de escolha. 

b) para os textos politestemunhais foi escolhido como texto de base o último avalizado 

pelo autor. 

 

5º) A apresentação do texto crítico:  

a) Título do soneto em caixa alta; 

b) Código estabelecido para identificação do texto de base, justificado à margem 

esquerda; 

c) Os versos foram numerados de 5 em 5 e indicados à margem esquerda; 

d) Apresenta-se o aparato ao lado do texto crítico, à direita. Indicam-se as variantes em 

negrito e em tipo menor em relação ao texto crítico. 

e) Utilizaram-se os seguintes símbolos no aparato:  

i) < > segmento autógrafo riscado, apagado; 

ii) [  ] acréscimo; 

iii) [↑ ] acrescentamento na entrelinha superior; 

iv) <  > [↑ ] substituição por riscado e acrescentamento na entrelinha superior; 

v) <   > [↓ ] substituição por riscado e acrescentamento na entrelinha inferior; 
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vi) <   > [→ ] substituição por riscado e acrescentamento na margem direita; 

viii) <   > /  \ substituição por sobreposição, na relação <substituído> /substituto\; 

ix) (   ) intervenção do editor (acréscimos e informações); 

f) Utilizaram-se, no aparato, as seguintes abreviaturas: 

i) s. v. (sem vírgula); 

ii) s. e. (sem exclamação); 

iii) s. r. (sem reticências);  

iv) s. asp. (sem aspas);  

v) s. p. (sem ponto); 

vi) s.a. (sem acento); 

g) Manteve-se o uso de maiúsculas, conforme o texto de base; 

h) A pontuação do texto foi mantida conforme apresentada no texto de base; 

i) Modernizou-se a ortografia das palavras conforme norma vigente na língua 

portuguesa;  

j) Corrigiram-se erros óbvios de acentuação gráfica e  de grafia; 

k) Apresentam-se palavras de origem estrangeira em itálico; 
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4.4 A EDIÇÃO  

 

4.4.1 Os politestemunhais 

 

4.4.1.1 Revés  

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CSC1 (f.11r) e um impresso 

publicado no LIP (p.17).  

 

4.4.1.1.1 Descrição física dos testemunhos 

 

RVM 

 

Manuscrito em tinta preta, a folha está amarelada devido à ação do tempo. A mancha 

escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que compõem a folha.  O título encontra-se 

centralizado na parte superior da folha, acima da primeira linha. À linha 19 consta a assinatura 

do autor e à linha 20 consta local e data “F. M. Alto, 27-11-926”. 

 

RVL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 17. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido a ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação. Na altura superior da página, centralizado, consta 

o nome do autor; no ângulo direito consta a numeração da página; abaixo do nome do autor e 

do número da página, consta um traço horizontal. O título está centralizado na altura da 

página, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita medindo 125mmX90mm. 

 

4.4.1.1.2 Classificação estemática 

Os dois testemunhos são independentes, RVL apresenta modificações em relação a 

RVM, isto prova que RVL não o reproduz. RVM apresenta o título “Revez”, já RVL 

apresenta “REVÉS”. RVM (V. 1) traz: “Vaguei, contigo, sobre os Andes da illusão...”; 

enquanto que RVL traz: “Nas alturas azues dos Andes da Illusão,”. RVM (V. 2) traz 

“Olhamos um porvir de glórias scintillando...”, em RVL consta “Viviamos nós dois, dias 



 

 

145 

azues passando...”. RVM (V. 3) apresenta “Amamos-nos demais... Dei-te meu coração...” e 

RVL “Amamo-nos demais... Meu jovem coração”. RVM (V. 4) traz “Vivi dento de ti, teu 

intimo, beijando...” e RVL “Vivia dentro em ti, dentro do teu, pulsando...” Quanto à 

acentuação gráfica os testemunhos divergem nas palavras: “Continúas” (RVM) e “Continuas” 

(RVL) no V. 6; “dor” (RVM) e “dôr” (RVL) no V. 7. Divergem também no uso de reticências 

no final dos Vs. 1, 3, 6 e 12, depois das palavras “sonhar”, “cantar” e “muito:”, no V. 12; e 

depois da palavra “mim”, no V. 13. Quanto ao uso de exclamações, se divergem no final do 

V. 6, após a palavra “sonhar”, “cantar” e “muito” no V. 12; após “mim” no V. 13. Portanto, o 

estema que melhor representa a relação dos testemunhos é: 

 

 

 

 

 

Figura 43: Estema dos testemunhos de REVÉS. 

 

4.4.1.1.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base RVL, por ser o último testemunho publicado em vida do poeta.  

 

 

 

 

 

 O 

 

 

 

 

RVM                                            α                                   
 

 

                                                  RVL 
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Figura 44: Fac-simile do LIP (p.17). 
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4.4.1.1.4 Texto crítico com o aparato 

 

RVL 

 

REVÉS RVM Revez (s.a) 

  

 Nas alturas azuis dos Andes da Ilusão, RVM Vaguei, contigo, sobre os Andes da Illusão... 

RVL azues  Illusão, 

 Vivíamos nós dois, dias azuis passando... RVM Sonhamos um porvir de glorias, 

scintillando... RVL Viviamos  azues 

 Amamo-nos demais... Meu jovem coração RVM Amamos-nos demais... Dei-te meu coração... 

 Vivia dentro em ti, dentro do teu, pulsando... RVM Vivi dentro de ti, teu intimo, beijando... 

   

5 Continuas por lá... o azul do céu, roçando... RVM Continúas  céo RVM. Continua  céo, 

 Mas, eu, (pobre de mim!) não continuo, não! RVM Mas...eu...  não... 

RVL continúo, 

 Desci, pleno de dor, entre angustias rolando, RVL dor 

 E vivo, desgraçado, às tontas, pelo chão... RVM  RVL ás  

   

 Hoje, levanto a vista e não te alcanço mais... RVM alcanso 

10 Inda estás a sonhar a vida bonançosa  

 De cânticos de luz, de risos ideais... RVM De canticos (s.a.) e luz de risos e ideaes... 

RVL De canticos  (s.a) ideaes 

   

 Continua a sonhar! canta! ri muito! ri! RVM. Continúa a sonhar... canta!... ri muito!...ri!... 

RVL. Continúa  

 Mas não rias de mim! não sejas orgulhosa RVM.  mim... Não  

 Que poderás descer também como eu desci! RVM. tambem (s.a.) desci<,> RVL. também (s.a.)  
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4.4.1.2 Quando eu morrer 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos impressos: um recorte do jornal Mundo Novo 

colado no CL (f.4r) e um impresso no LIP (p.33).  

 

4.4.1.2.1 Descrição física dos testemunhos 

  

QEJ 

 

Recorte do jornal Mundo Novo, medindo 150mmX120mm. Impresso em tinta preta, 

com 18 linhas. O recorte está colado encima do manuscrito do mesmo soneto, sendo possível 

ler os dois últimos versos, integralmente. Constam ainda, na parte manuscrita, o ano e o local: 

Bahia, 927; e entre parênteses “publicado na ‘A Luva’ e trasncripto para o ‘Meu município’ 

na secção  ‘Os bons sonetos’”. À linha 1 do recorte de jornal lê-se, em caixa alta, MUNDO 

NOVO, à linha 2, OS BONS SONETOS, sublinhado com três traços. À linha 3, o título 

apresenta-se envolto numa moldura. No V. 14, há uma emenda, entre as palavras “infeliz” e 

“do” acrescentou-se, em tinta azul, uma vírgula. À linha 18, consta o nome do autor no ângulo 

direito, em caixa alta. 

 

QEL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 33. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página encontra-se descolada da 

encadernação e em péssimas condições de conservação. Na margem superior da página, 

centralizado, consta o nome do autor, no ângulo direito consta a numeração da página, abaixo 

do nome do autor e do número da página consta um traço horizontal. O título está centralizado 

no alto da página em caixa alta, sublinhado com dois traços. A página está rasgada na 

extremidade esquerda. No ângulo inferior direito, falta uma pedaço da página. O rasgão 

compromete, no V. 1, a leitura da palavra “Quando”, no V. 2 “Num”, no V. 3 “Disser”, no V. 

4 “Que para”, no V. 5 “Quando”, no 6 “Deixar”, no V. 7 “quando”, no 8 “sepultura”, no V. 9 

“chorareis”, no V. 10 “ficareis”, V. 11 “contrario”, V. 12 “quando virdes”, V. 13 “concerto”, 

V. 14 “Sobre a”. Mancha escrita medindo125mm X 90mm. 
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4.4.1.2.2 Classificação estemática 

 

Os dois testemunhos apresentam traços comuns, apenas divergindo na pontuação e na 

grafia de algumas palavras. V. 2 “pezar” (QEJ), “pesar” (QEL); V. 7 “Morte” (QEJ), “morte” 

(QEL); V. 9 “chorareis! ó” (QEJ), “chorareis, oh” (QEL); V. 10 “embuçadas...” (QEJ), 

“embuçadas!” (QEL); V. 1 “macábro” (QEL), “macabro” (QEJ); V. 3 “vio” (QEL), “viu” 

(QEJ); V. 5 “esse” (QEJ), “este” (QEL); V. 14 “caixão!” (QEL), “caixão...” (QEJ). Sendo 

assim, propõe-se o seguinte estema:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Estema dos testemunhos de QUANDO EU MORRER. 

 

4.4.1.2.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base QEL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         O 

 

 

QMJ 

 

 

 

QML 
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Figura 46: Fac-simile do LIP (p.33). 
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4.4.1.2.4 Texto crítico com o aparato 

 

QEL 

 

QUANDO EU MORRER QEJ Quando eu morrer... 

  

 Quando, macabro, soluçando, o sino, QEL macábro, 

 Num blam plangente, com pesar profundo,  QEJ pezar 

 Disser à terra que me viu menino, QEL vio QEJ  á  menino (s.v.) 

 Que para sempre me ausentei do mundo...  

   

5 Quando, em procura do último destino, QEJ QEL ultimo 

 Deixar p´ra sempre este viver jucundo... QEJ esse 

 Ai! quando a morte, em negro desatino, QEJ Morte 

 Da sepultura me levar ao fundo,  

   

10 Não chorareis, oh minhas namoradas! QEJ chorareis! ó 

 Não ficareis de angustias embuçadas! QEJ embuçadas... 

 Ao contrario, rireis sem compaixão, QEJ rireis,  

   

 Quando virdes meus pais e irmãos de bruços, QEL paes QEJ  paes 

 Num concerto funéreo de soluços, QEL funéreo  

 Sobre a noite infeliz do meu caixão.  
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4.4.1.3 Esquecida 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CL (f.6r) e um impresso 

publicado no LIP (p.21).  

 

4.4.1.3.1 Descrição física dos testemunhos 

 

EQM 

 

Manuscrito em tinta preta, a folha se encontra amarelada devido à ação do tempo. A 

mancha escrita ocupa todas as 21 linhas da folha. O título encontra-se recuado à margem 

esquerda da linha 1. À linha 20, “publicado na Renascença” e à linha 21, “ 20-9-927”. 

 

EQL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 21. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação, na extremidade superior direita encontra-se 

rasgada, mas não compromete o texto que está totalmente legível. Na altura superior da 

página, centralizado, consta o nome do autor, no ângulo direito consta a numeração da página, 

abaixo do nome do autor e do número da página consta um traço horizontal. O título está 

recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita 

medindo125mmX90mm. 

 

4.4.1.3.2 Classificação estemática 

 

Os dois testemunhos apresentam traços comuns, apenas divergindo na pontuação (uso 

de reticências no título e nos Vs. 3 e 4, no EQM) e na acentuação de algumas palavras no 

EQL (“zêlo” V. 10 e “dêr” V. 12). Portanto, propõe-se o seguinte estema:  
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Figura 47: Estema dos testemunhos de ESQUECIDA. 

 

4.4.1.3.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base EQL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O 

 

 

EQM 

 

 

 

EQL 
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Figura 48: Fac-simile do LIP (p.21). 
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4.4.1.3.4 Texto crítico com o aparato 

 

EQL 

 

ESQUECIDA EQM Esquecida... 

  

 Ela talvez não me conheça mais EQM EQL Ella 

 Quando me vir... Depois de tantos anos, EQM EQL annos 

 Se esquecem risos, não se lembram ais,  EQM ais < , > /...\ 

 Tudo parece à luz de outros enganos... EQM EQL á 

   

5 Os caprichos do tempo são fatais... EQM EQL fataes 

 Glória, desgraças, crenças, desenganos, QEL
58

 desgraças. crenças 

 Tudo morre... Depois de tantos anos, EQM EQL annos 

 Ela talvez não me conheça mais... EQM EQL Ella 

   

10 Ela esqueceu de tudo... Ela esqueceu EQM EQL Ella Ella  

 Que, com o zelo maior de minha vida, EQL zelo 

 Guardo a cartinha que ela me escreveu... EQM EQL ella 

   

 No seu modo de ver, tudo acabou... EQL vêr 

 E eu, quando a vir, assim, tão esquecida, EQM quando, a vir, assim 

 Lembrarei tudo que entre nós passou...  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Corrigiu-se um erro óbvio de impressão. No EQL há uma ponto após a palavra “desgraça”, entretanto, a 

palavra que segue apresenta a inicial minúscula e trata-se de uma enumeração. 
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4.4.1.4 Ouvindo o mar 

  

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CL (f.7r) e um impresso 

publicado no LIP (p.14).  

 

4.4.1.4.1 Descrição física dos testemunhos 

 

OMM 

 

Manuscrito autógrafo, escrito em tinta preta. A folha encontra-se amarelada devido à 

ação do tempo. A mancha escrita ocupa todas as 21 linhas da folha. O título encontra-se 

centralizado na linha 1. À linha 21 consta “Bahia, 927 (Publicado na “A Luva”)”. 

 

OML 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 14. 

 

Impresso em tinta preta, com 16 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação. Na margem superior da página, centralizado, 

consta ILLUSÕES QUE PASSARAM..., no ângulo esquerdo consta a numeração da página, 

logo abaixo há um traço horizontal. O título está recuado à margem esquerda, em caixa alta, 

sublinhado por dois traços. À linha 2 consta: “Ao poeta das ‘Horas Lyricas’, José Bastos.” 

Mancha escrita medindo125mm x 90mm.  

 

4.4.1.4.2 Classificação estemática 

 

O autor reproduziu o manuscrito OMM, alterando a pontuação, suprimindo ou 

acrescentando reticências e exclamações. Em OML, o autor dedica o soneto “Ao poeta das 

‘Horas Lyricas’, José Bastos”. Portanto, propõe-se o seguinte estema: 
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Figura 49: Estema dos testemunhos de OUVINDO O MAR. 

 

4.4.1.4.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base OML, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         O 

 

 

 

    OMM 

 

        

 

     OML 
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Figura 50: Fac-simile do LIP (p.14). 
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4.4.1.4.4 Texto crítico com o aparato 

 

OML 

 

OUVINDO O MAR OMM Ouvindo o mar... 

   

 Ao poeta das “Horas Líricas”, José Bastos OML Lyricas 

   

 Oh velho mar da cor da dulcida esperança OMM Oh! OMM OML côr 

 Que eu já não tenho mais! ouvindo o teu lamento, OMM mais... ouvindo 

 Eu creio, oh velho mar, qualquer desesperança  OMM. oh! velho mar! 

 É que te faz gemer com tanto sentimento...  

   

5 Escuto o teu gemido e meço a semelhança  

 Entre o desgosto teu e o meu padecimento... OMM padecimento. 

 Talvez da minha dor a mesma aguda lança OMM OML dor 

 Arranque-te do peito este soluço lento...  

   

 Sofres como eu, oh mar! somos dois infelizes! OMM OML Soffres OMM oh! Mar infelizes... 

10 Porém à praia, ao vento e a quem te escuta e a tudo,  OMM ao vento <,> te ouve OMM OML Porem 

á 

 A dor que te vai n´alma em teu soluço dizes... OMM OML dôr. OML vae nalma OMM 

soluço, OML nalma59 

   

 Eu sofro mais, portanto... eu sofro duplamente OMM OML soffro soffro duplamente 

 Porque vivo sofrendo eternamente mudo OMM OML soffrendo 

 Sem saber explicar o que minh´alma sente!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Há um erro de impressão na grafia da palavra “nalma” que deveria ser “n´alma”, conforme o estilo do autor e 

a norma gramatical vigente, nesse caso, optou-se por corrigir a grafia desta palavra. 
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4.4.1.5 Conversão 

 

O soneto dispõe de nove testemunhos: um recorte impresso não identificado, colado no 

CL (f.6r); cinco impressos em livro, LIP (p.31), LCMC1 (p.29-30), LCMC2 (p.20), A1981 

(p.62) e A1982 (p.150); um datiloscrito DCMC2 (f.21); e dois manuscritos, um no CCMC3 

(f.10r) e outro no CCMC3 (f.23r).  

 

4.4.1.5.1 Descrição física dos testemunhos 

 

CVRñ 

 

Recorte impresso não identificado, medindo 220mmX145mm. Em tinta preta, com 16 

linhas. A mancha escrita está envolta numa moldura. Na extremidade superior esquerda 

consta uma fotografia do autor. O título está centralizado acima do texto. Na extremidade 

inferior esquerda consta o nome do autor em caixa alta.  

 

CVL1 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 31. 

  

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página encontra-se solta da encadernação e 

em péssimo estado de conservação, comprometendo a leitura de algumas palavras. Na altura 

superior da página, centralizado, consta o nome do autor, no ângulo direito consta a 

numeração da página, abaixo do nome do autor e do número da página consta um traço 

horizontal. O título está recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois 

traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm. 

 

CVL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d´O Serrinhense, 1948. 

p.29-30. 

 

Página 29: 9 linhas, L. 1. título, L. 2 a 9 - versos. Página 30: 6 linhas com versos. 
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CVD 

 

Datiloscrito em fita preta, papel sufite, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX210mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 

parte superior da folha, em caixa alta com espaçamento entre as letras. 16 linhas. Há emendas 

autógrafas em tinta azul, no V. 3 (vírgula após “infeliz” e a letra c de “crendo”). No ângulo 

superior à direita consta, em tinta azul, o número 21.  

 

CVL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983?]. p. 20. 

 

15 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15 os versos. 

 

CV81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. Rio de Janeiro: Benedictis Editores, 1981. p.62. 

 

Consta na página o poema NOITE DE SÃO JOÃO e abaixo o soneto CONVERSÃO, 

em 15 linhas, título em caixa alta, justificado à margem esquerda. 

 

CV82 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: FERNANDES, Aparício (Org.). Anuário de 

poetas do Brasil, 1982. Rio de Janeiro: Folha Carioca, 1982. p. 150. 

 

Consta na página o soneto SENTIMENTALISMO... e abaixo o soneto CONVERSÃO, 

em 15 linhas, título em caixa alta, justificado à margem esquerda. 

 

CVM1 

 

Manuscrito em tinta preta e vermelha, no CCMC3 (f.10r), folha medindo 

200mmX140mm, contendo 22 linhas, sendo que a mancha escrita ocupa as 16 primeiras. O 
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título encontra-se na extremidade superior da folha, em tinta vermelha. Não há espaçamento 

entre o primeiro e o segundo quarteto. Há rasura no V. 5. 

 

CVM2 

 

Manuscrito escrito em tinta azul e vermelha, no CCMC3 (f.23r), folha medindo 

200mmX140mm, contendo 22 linhas, sendo que a mancha escrita ocupa as 17 primeiras. O 

título encontra-se na extremidade superior da folha. 

 

4.4.1.5.2 Classificação estemática 

 

 Os testemunhos apresentam variações na pontuação (reticências, ponto, vírgula, 

exclamação e travessão) e na grafia de algumas palavras (CVRñ e CVL1 são anteriores à 

reforma ortográfica de 1943). No V. 2 apenas CVRñ e CVL1 trazem a palavra “eu”. CVL3 

não traz a palavra “em” no V. 4, CV82 traz “minha alma” no V. 4 e, no mesmo verso, CVM2 

traz “min´alma”, enquanto que os outros testemunhos trazem “minh´alma”. CV81, CV82 e 

CVM1 trazem, no V. 9, a palavra fé em minúsculo. Sendo assim, estabeleceu-se o seguinte 

estema: 
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Figura 51: Estema dos testemunhos de CONVERSÃO. 

 

4.4.1.5.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base CVM2, por ser o texto mais recente, do punho do autor, 

destinado à 3ª edição do livro Canções do meu caminho, que não veio a lume. Portanto, o 

autor tinha a intenção de publicar o texto. Corrigiu-se “min´alma” V. 4 para “minh´alma”, por 

considerar um lapso do escritor. 
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Figura 52: Fac-simile do CCMC3 (f.23r). 
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4.4.1.5.4 Texto crítico com o aparato 

 

CVM2 

 

CONVERSÃO  

  

 Eu era quase ateu, antigamente... CVRñ CVL1 atheu (s.v.) antigamente, CVD CVL2 

CVL3 CV81 CV82 CVM1 ateu (s.v.) antigamente 

(s.r.) 

 Vivia... até não sei como vivia... CVRñ como eu vivia... CVL1 como eu vivia! CVL2 

CVD CVL3 CV82 como vivia! CV81. como vivia. 

 Como um poeta infeliz, crendo somente CVRñ CVL1  - crendo CVL2 infeliz: - crendo 

sòmente 

 no verso que em min´alma aparecia... CVL1 apparecia. CVRñ CVD CVL3 CV81 CV82 

aparecia.  CVL2 aparecia!  CV82 minha alma CVL3 

que minh´alma 

   

5 Que existe céu, que existe um Deus clemente, CVRñ CVL1 ceo. 

 Nunca ninguém me convencer podia... CVRñ CVL1 CVM2 ninguem  CVL2. podia. 

 Todo o meu Deus vivia, unicamente,  CVL1 Deus, vivia, unicamente, 

 de um verso morto numa rima fria... CVD CVL3 CV81 CV82 fria. 

   

 Mas tal descrença morta vejo agora... CVRñ Mas, tal descrença, CVD CVL3 CV81 CV82 

agora. CV81 descrença, morta CVL2 agora! 

10 E a Fé bondosa, com sorriso gaio, CVRñ CVL1 CVD CVL3 a Fé, bondosa,  CVL1 

CVL3 CVM2  gáio CV81 CV82 AVM1 fé 

 vai me guiando pela vida a fora... CVRñ a fora (s.r.) CV82 afora (s.r.) CVL2 afóra... 

   

 Porque católico tornei-me, quando CVRñ CVL1 catholico CVRñ CVL1 CVL2 CVD 

CVL3 CV81 CVL82 tornei-me, quando,  

 numa noite feliz de um mês de maio, CV81 maio (s.v.) 

 eu vi, de joelhos, meu amor rezando... CVL2 rezando! 
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4.4.1.6 Noite 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CL (f.13r) e um impresso 

publicado no LIP (p.10).  

 

4.4.1.6.1 Descrição física dos testemunhos 

 

NTM 
 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se na linha 1, após há um “x” a lápis. Há rasuras no V. 2 

na palavra “entorpecimento”, no V. 9 as palavras “porem nas” estão riscadas, acima está 

escrito a lápis “Mas pelas”. No V. 10 há rasura na palavra “expande”. À linha 20 consta 

“Bahia,11-12-927”. 

 

NTL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 10. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação, a extremidade superior direita da página encontra-

se rasgada, mas não compromete o texto. Na altura superior da página, centralizado, consta 

ILLUSÕES QUE PASSARAM, no ângulo direito consta a numeração da página. O título está 

recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita 

medindo125mmX90mm. 

 

4.4.1.6.2 Classificação estemática 

 

Os dois testemunhos apresentam traços comuns, porém, divergem na pontuação, na 

grafia de algumas palavras e na composição de alguns versos. No V. 2. NTM “nss’ alma”, 

NTL “nossa alma”,  V. 4 NTM “Pelo sereno, vem do firmamento”, NTL “Sóbe da terra e cae 

do firmamento”. Sendo assim, propõe-se o seguinte estema:  
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Figura 53: Estema dos testemunhos de NOITE 

 

4.4.1.6.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base NTL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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                                                       NTL 
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Figura 54: Fac-simle do LIP (p.10). 
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4.4.1.6.4 Texto crítico com o aparato 

 

NTL 

 

NOITE  

  

 Vejo escurece(r), pouco a pouco, o dia... NTM escurece (s.v.) a pouco (s.v.) dia. NTL60   

 E a noite cai num entorpecimento, NTM em<tor>pecimento, 

 Como em nossa alma, após uma alegria,  NTM nss´alma 

 Cai, cismadora, a treva de um tormento... NTM NTL scismandora STM tormento. 

   

5 Sobe da terra e cai do firmamento NTM Pelo sereno, vem do firmamento NTL Sóbe 

cae 

 Uma tristeza amargamente fria... NTM tristesa 

 Há em tudo um gesto de arrependimento, NTM NTL ha (s.a) 

 De dissabor e de melancolia...  

   

 Mas pelas folhas dos sombrios campos, NTM < Porem nas> [↑ Mas pelas] 

10 Onde um silêncio lânguido se expande, NTM NTL silencio languido se e<s> /x\pande 

 Há tanta luz de tantos pirilampos, NTM NTL Há (s.a.) pyrilampos, 

   

 Que sob o céu muito estrelado e lindo NTM céo estrellado e lindo,  NTL ceo estrellado  

 Parece a terra um lago muito grande  

 Onde as estrelas se contemplam rindo! NTM NTL esrellas NTM rindo... 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Corrigiu-se a palavra “escurece” para “escurecer”, por considerar um erro óbvio do autor. 
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4.4.1.7 Para esquecer 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CL (f.14r) e um impresso 

publicado no LIP (p.23).  

 

4.4.1.7.1 Descrição física dos testemunhos 

 

PEM 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se na linha 1, após há um “x” a lápis. À linha 20 consta 

“Miguel Calmon,11-12-927”. 

 

PEL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 23. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido a ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação e em péssimas condições de conservação, rasgada 

na borda esquerda. Na altura superior da página, centralizado, consta o nome do autor, no 

ângulo direito consta a numeração da página e abaixo um traço horizontal. O título está 

recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita 

medindo125mmX90mm. 

 

4.4.1.7.2 Classificação estemática 

 

Os dois testemunhos apresentam apenas pequenas variações na pontuação (reticências, 

exclamações e vírgulas) e na grafia de algumas palavras. Sendo assim, estabeleceu-se o 

seguinte estema: 
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Figura 55: Estema dos testemunhos de PARA ESQUECER. 

 

4.4.1.7.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base PEL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O 

 

 

PEM 

 

 

PEL 
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Figura 56: Fac-simile do LIP (p.23). 
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4.4.1.7.4 Texto crítico com o aparato 

 

PEL 

 

PARA ESQUECER Para esquecer... 

  

 Muito tempo já havia, me pesava PEM havia (s.v) 

 A lembrança infeliz do meu amor,  PEM amor... 

 E crescia demais e se alastrava  

 Dentro em meu peito a árvore da dor, PEM dôr, PEM PML arvore (s.a) 

   

5 Quando, um dia, tristonho, eu meditava PEM tristonho < , > 

 Sob um frio sereno de sol-pôr,  

 Um amigo, a meu lado, me falava PEM PEL fallava  

 Num gesto belo de um consolador: PEM PEL bello 

   

 Esquece, oh meu amigo! o esquecimento PEM oh! amigo! O esquecimento, 

10 Tem no mundo esgotado muito pranto... PEM Tem, no mundo, pranto (s.r.) 

 E esmurando muito sofrimento... PEM soffrimento! PEL soffrimento... 

   

 Quis esquecer... Mas, (ilusão traiçoeira!) PEM Mas... illusão traiçoeira! – PEL illusão 

 Para a gente esquecer padece tanto PEM agente 

 Que é melhor se lembrar a vida inteira!  
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4.4.1.8 Olhando a vida 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um recorte impresso não identificado, colado no 

CL (f.8r) e um impresso publicado no LIP (p.36).  

 

4.4.1.8.1 Descrição física dos testemunhos 

 

OVRñ 

 

Recorte impresso não identificado medindo 160mmX150mm. Impresso em tinta 

marrom, com 16 linhas. O título está envolto numa moldura, no lado esquerdo há uma 

fotografia de busto do autor, também envolvida numa moldura.  Na parte superior do recorte 

está escrito, em tinta azul, “Bª, 1928”. À margem direita do recorte há a figura de um tinteiro 

e uma pluma, medindo 50mmX20mm. O primeiro quarteto apresenta-se 50mm recuado para a 

direita, o segundo 20mm, o primeiro terceto apresenta-se justificado à margem esquerda e o 

segundo terceto apresenta um recuo de 20mm da margem esquerda. No verso 3, do primeiro 

terceto, há uma correção em tinta preta na palavra serenidade. À linha 16, consta o nome do 

autor em caixa alta e letras separadas. O recorte está colado por cima do manuscrito do soneto 

CONVERSÃO e duas linhas abaixo, em tinta preta, lê-se “Bahia, Novembro de 927”. 

 

OVL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 36. 

 

Impresso em tinta preta, com 16 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação e em péssimas condições de conservação, rasgada 

na borda direita. Na altura superior da página, centralizado, consta ILLUSÕES QUE 

PASSARAM, no ângulo direito consta a numeração da página e abaixo um traço horizontal. 

O título está recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. À linha 2, 

consta “Para meu irmão, Durval de Miranda Motta”. Mancha escrita medindo125mmX90mm. 
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4.4.1.8.2 Classificação estemática 

 

Os dois testemunhos apresentam apenas pequenas variações na pontuação e na grafia de 

algumas palavras. OVRñ (V. 1) “Eu cheguei ao fim desta jornada” e  OVL“Cheguei eu ao fim 

desta jornada,”. OVRñ (V. 13) “Recebe a dor, resignado e forte,” e  OVL“Recebe a dôr, mui 

resignado e forte”. Percebe-se que o autor reproduziu OVRñ, fazendo pequenas alterações. 

Sendo assim, estabeleceu-se o seguinte estema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57: Estema dos testemunhos de OLHANDO A VIDA. 

 

4.4.1.8.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base OVL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O 

 

 

OVRñ 

 

 
 

OVL 
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Figura 58: Fac-simile do LIP (p.36). 
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4.4.1.8.4 Texto crítico com o aparato 

 

OVL  

 

OLHANDO A VIDA  

  

Para meu irmão, Durval de  Miranda Motta  

  

 Eu, contemplando a abóbada azulada,  OVRñ OVL aboboda 

 A Deus, às vezes, fico a perguntar: OVRñ OVL ás 

 “Chegarei eu ao fim desta jornada, OVRñ Eu chegarei jornada, (s. asp.) 

 Ou cansarei antes de lá chegar?!” OVRñ cançarei (s. asp.) 

   

5 Silêncio... Deus não me responde nada... OVRñ OVL Silencio (s.a) OVRñ nada (s.r) 

 Então, murmuro, vendo desabar,  

 Dentro de mim, a crença idolatrada:  

 “A vitória jamais hei de cantar!” OVRñ (s. asp.) OVL OVRñ Victoria 

   

 Mas logo após, o vulto da Vontade,  

10 Diante de mim, num gigantesco porte, OVRñ OVL deante 

 Bradando surge com severidade: OVRñ <serenidade> /severidade\ 

   

 Nunca sejas da vida um maldizente!  

 Receba a dor, mui resignado e forte, OVRñ dor, resignado e forte, OVL dor (s.a.) 

 E vencerás definitivamente!  
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4.4.1.9 Tua impiedade 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CL (f.17r) e um impresso 

publicado no LIP (p.20).  

 

4.4.1.9.1 Descrição física dos testemunhos 

 

TIM 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado na linha 1, após há um “x” a lápis. À linha 

20, consta “Bª, Fevereiro, 928”. 

 

TIL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 20. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação. Na altura superior da página, centralizado, consta 

ILLUSÕES QUE PASSARAM..., no ângulo direito consta a numeração da página. O título 

está recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita 

medindo 125mmX90mm. 

 

4.4.1.9.2 Classificação estemática 

 

Os dois testemunhos apresentam apenas pequenas variações na pontuação. Isso indica 

que TIL reproduz TIM. Sendo assim, estabeleceu-se o seguinte estema: 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Estema dos testemunhos de TUA IMPIEDADE. 
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  TIM 

 

 

       

   TIL 
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4.4.1.9.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base TIL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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Figura 60: Fac-simile do LIP (p.20) 
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4.4.1.9.4 Texto crítico com o aparato 

 

TIL 

 

TUA IMPIEDADE  

  

 Se, por ventura, eu te encontrar um dia,  TIL porventura 

 Mergulhado em tristíssimos cismares, TIM TIL tristissimos (s.a.) scismares, 

 Muito pálida a tez, fisionomia TIM TIL  pallida phisionomia 

 Encaveirada e branca de penares,  

   

5 Tentarei, com pesar de teus pesares,  

 Tirar-te d´alma a dor acerba e fria... TIM TIL dor 

 Mas, se ao contrário, um dia me encontrares,  TIM TIL contrario (s.a) TIM encontrares (s.v) 

 Sobre aguçados cardos de agonia,   

   

 Ao léu da sorte, como um ébrio, rouco TIM TIL léoTIM TIL ebrio (s.a.) 

10 De sede e fome, em prantos te pedindo, TIM TIL sêde TIM pedindo (s.v.) 

 P´ra minha dor de compaixão um pouco,  TIM TIL dor 

   

 Será debalde te dizer meu nome...  

 Indiferente, passarás sorrindo... TIM TIL Indifferente 

 E eu morrerei de sentimento e fome! TIM fome (s.e.) 
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4.4.1.10 A culpa 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CL (f.18r) e um impresso publicado no 

LIP (p.18).  

 

4.4.1.10.1 Descrição física dos testemunhos 

 

ACM 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado na linha 1, após há um “x” escrito a lápis. 

No V. 4 a palavra “um” foi encoberta pela palavra “o” e no V. 12 a palavra “perfido” está 

riscada e na entrelinha há a palavra “cruel”. À linha 20, consta “Bahia, Fevereiro de 928”. A 

folha está solta da encadernação. 

 

ACL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 18. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação. Na altura superior da página, centralizado, consta 

ILLUSÕES QUE PASSARAM, no ângulo direito consta a numeração da página e abaixo um 

traço horizontal. O título está recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois 

traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm. 

 

4.4.1.10.2 Classificação estemática 

 

Os dois testemunhos apresentam apenas pequenas variações na pontuação. Isso indica 

que ACL reproduziu ACM. Sendo assim, estabeleceu-se o seguinte estema: 

 

 

 

 

 

Figura 61: Estema dos testemunhos de A CULPA 

 O 

 

 

ACM 

 

 

 

ACL 
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4.4.1.10.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base ACL, por ser o testemunho mais recente, publicado em vida do 

autor.  
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Figura 62: Fac-simile do LIP (p.18). 
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4.4.1.10.4 Texto crítico com o aparato 

 

ACL 

 

A CULPA  

  

 Não te vi mais... Tu nunca mais me viste... ACM mais.  viste. 

 As ilusões morreram... Fatigado, ACM morreram  ACM ACL illusões 

 Envelhecido, desgostoso e triste,  

 Bate em meu peito o coração, coitado! ACM  <um> / o\  

   

5 Não, já não bate, treme... tão cansado, ACM Não! 

 Nem mais bater meu coração resiste...  

 Porque tu, asfixiar nosso passado ACM ACL asphyxiar  ACM passado, 

 No calor de outro sonho, conseguiste... ACM conseguiste. ACL calôr 

   

 Sofri demais e hei de sofrer... no entanto, ACM ACL Soffri  soffrer... 

10 Não te julgo culpada deste pranto  

 Que hei de jorrar da vida até o fim...  

   

 A culpa é do Destino cruel... do Fado ACM <perfido>  [↑cruel ] 

 Impiedoso, tirano, desalmado, ACM ACL tyranno 

 Que me quis ver neste martírio assim. ACL martyrio ACM quiz me ver martyrio 
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4.4.1.11 O sábio 

 

O soneto dispõe de cinco testemunhos: um manuscrito no CL (f.22r.);  um datiloscrito 

no DCMC2 (f.47r.); e três impressos em livro: LIP (p.15), no LCMC1 (p.77-78) e no LCMC2 

(p.57).  

 

4.4.1.11.1 Descrição física dos testemunhos 

 

OSM 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado na linha 1. À linha 20, consta “Bahia, 

setembro, 928”. 

 

OSL1 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 15. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido a ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação. Na altura superior da página, centralizado, consta 

o nome do autor, no ângulo direito consta a numeração da página e abaixo um traço 

horizontal. O título está recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois 

traços. Mancha escrita medindo 125mmX90mm. 

 

OSL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d´O Serrinhense, 1948. 

p.77-78. 

 

Página 77. 9 linhas, L. 1. título, L. 2 a 9 versos. Página 78. 6 linhas com versos. 

 

OSD 

 

Datiloscrito em fita preta, papel sufite, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX210mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 
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parte superior da folha, em caixa alta, com espaçamento entre as letras. 16 linhas. No ângulo 

superior, à direita, consta em tinta azul o número “83”.  

 

OSL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983?]. p. 20. 

 

15 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15 os versos. 

 

4.4.1.11.2 Classificação estemática 

 

Os testemunhos OSL1, OSL2, OSD e OSL3 são dependentes, apresentando variações 

na pontuação e na grafia de algumas palavras. OSM diverge dos demais no V. 8 “scisma” 

enquanto as outras lições apresentam “estuda” e no V. 10 “nova  cura”, enquanto as outras 

lições apresentam “meio à cura”. Desse modo, estabeleceu-se o seguinte estema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Estema dos testemunhos de O SÁBIO. 
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4.4.1.11.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base OSL3, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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Figura 64: Fac-simile do LCMC2 (p.57). 
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4.4.1.11.4 Texto crítico com o aparato 

 

OSL3 

 

O SÁBIO...  

  

 Ei-lo, estudando, o sábio, Adamantina, OSM Eil-o 

 Sente-lhe arder na mente a convicção OSL1 Sente arder-lhe OSL361 

 de achar com que consiga, em medicina, OSM OSL1 medicina (s.v.) 

 à vida humana dar prolongação.  

   

5 Descobre mais um mal. Aguça e afina OSM mal... aguça 

 a inteligência para achar, então, OSM OSL1 intelligencia 

 Algum remédio a combatê-lo. Inclina OSM OSL1 remedio OSL1 combatel-o 

 a fronte, estuda, encontra a solução. OSM A fronte, scisma, 

   

 Surge outro, após. A inteligência apura, OSM após, a intelligencia apura. OSL1 intelligencia 

10 se esforça, luta, encontra meio à cura, OSM nova cura. 

 Eis que outro mais toda atenção lhe furta! OSM OSL1 attenção 

   

 E o horizonte da ciência, a cada instante, OSM OSL1 sciencia 

 se lhe torna mais largo, mais distante...  

 E a vida... a vida cada vez mais curta!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Acrescentou-se um hífen entre as palavras “Sente” e “lhe”, ficando “Sente-lhe”. 
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4.4.1.12 A cegonha 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CL (f.23r) e um impresso 

publicado no LIP (p.34).  

 

4.4.1.12.1 Descrição física dos testemunhos 

 

CGM 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado na linha 1, após há um “x” escrito a lápis. 

Há uma rasura no V. 14, na palavra “na”, no V. 9, “medonho”. À linha 20, consta “Bahia, 

setembro, 928”. 

 

CGL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 18. 

 

Impresso em tinta preta, com 16 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo, solta da encadernação e em péssimas condições de conservação, comprometendo a 

leitura de algumas palavras. Na extremidade inferior esquerda, a folha está rasgada, 

comprometendo a leitura das primeiras palavras do último terceto. Na altura superior da 

página, centralizado, consta ILLUSÕES QUE PASSARAM.... No ângulo direito consta a 

numeração da página e abaixo um traço horizontal. O título está recuado à margem esquerda, 

em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm.  

 

4.4.1.12.2 Classificação estemática 

 

Os dois testemunhos são dependentes, diferenciando-se apenas na grafia de algumas 

palavras e na pontuação (uso de reticências e exclamações). Portanto, estabeleceu-se o 

seguinte estema: 
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Figura 65: Estema dos testemunhos de A CEGONHA. 

 

4.4.1.12.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base o CGL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor. Entretanto, as lacunas serão preenchidas tomando-se a lição do manuscrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    O 

 

 

   CGM 

 

 

   CGL 

 

 
 



 

 

193 

 

Figura 66: Fac-simile do LIP (p.34). 
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Figura 67: Fac-simile do CL (f.23). 
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4.4.1.12.4 Texto crítico com o aparato 

 

CGL 

 

A CEGONHA  

  

            Ao meu distinto e talentoso amigo Antonio da Silva Garcia     CGL distincto 

  

 Daquele lago à beira, há muito tempo existe CGM CGL Daquelle á CGL lágo CGM tempo, 

existente 

 Em meio à passarada alegre, o vulto lindo CGM CGL á 

 De uma cegonha triste, imensamente triste, CGM CGL immensamente 

 A contemplar o azul nas águas refletindo. CGM CGL nas aguas reflectindo. 

   

5 Parece que padece e vive ali, carpindo  

 Um mal, um grande mal, um mal que não resiste  

 O seu corpinho tenro... E, em cânticos lhe rindo! CGM CGL canticos  

 A passarada em torno ao seu tormento assiste!  

   

 Ela sente, talvez, um martírio medonho... CGM sente (s.v.) talvez  (s.v.) CGM CGL Ella  

martyrio   

10 E não clama e não chora e não fala e não diz CGM CGL falla CGM chóra 

 Qual a causa da dor que a tornou infeliz! CGM CGL dor 

   

 Eu que vivo também, pensativo e tristonho, CGM tambem (s.v.) CGL tambem  

 Quando a contemplo assim, meditativa e calma, CGM assim (s.v.) 

 Chego a crer que me vive uma cegonha na alma.  
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4.4.1.13 “My love” 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CL (f.25r) e um impresso 

publicado no LIP (p.16).  

 

4.4.1.13.1 Descrição física dos testemunhos 

 

MLM 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 18 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado na linha 1. 

 

MLL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 16. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e solta da encadernação. Na altura superior da página, centralizado, consta ILLUSÕES 

QUE PASSARAM.... No ângulo direito consta a numeração da página e abaixo um traço 

horizontal. O título está recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois 

traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm.  

 

4.4.1.13.2 Classificação estemática 

 

O MLL reproduz MLM, com apenas algumas alterações na pontuação. Portanto, 

estabeleceu-se o seguinte estema: 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Estema dos testemunhos de “MY LOVE”. 
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4.4.1.13.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base MLL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  
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Figura 69: Fac-simile do LIP (p.16). 
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4.4.1.13.4 Texto crítico com o aparato 

 

MLL 

 

“MY LOVE”  

  

 Junto a uma fonte, inesperadamente  

 Nascera uma roseira. Todo dia  

 Vestia-se de flores a inocente MLM MLL innocente 

 E de perfume agreste se vestia.  

   

5 Quando o verão chegava, consumia MLM chegava (s.v) 

 A água da fonte e as flores, de repente. MLM MLL agua 

 Depois voltando a chuva, a fonte enchia  

 E as flores lhe surgiam novamente.  

   

 O meu amor também nasceu assim: MLM MLL tambem 

10 À beira de um regato de ventura MLM ventura, 

 Cheia de lírios de feliz candura... MLM MLL lyrios 

   

 Porém não teve semelhante fim... MLM MLL Porem (s.a) MLM fim. 

 Da dor envolto no funéreo manto,  MLM MLL dôr 

 Tombou... morreu... fluidificou-se em pranto...  
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4.4.1.14 Rosas 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CL (f.32r) e um impresso 

publicado no LIP (p.19).  

 

4.4.1.14.1 Descrição física dos testemunhos 

 

RSM 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 19 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado na margem superior. Na linha 20, consta 

“Bahia, Novembro de  928”. 

 

RSL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 19. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação. Na altura superior da página, centralizado, consta 

o nome do autor, no ângulo direito consta a numeração da página e abaixo um traço 

horizontal. O título está recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois 

traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm. 

 

4.4.1.14.2 Classificação estemática 

 

Os dois testemunhos são dependentes, diferenciando-se apenas na pontuação. Portanto, 

estabeleceu-se o seguinte estema: 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Estema dos testemunhos de ROSAS. 

 

         O 

 

 

     RSM 

 

 

     RSL 
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4.4.1.14.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base RSL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor. Corrigiu-se a forma verbal “dormir” (V. 13) para “dormi”, adequando à 

conjugação verbal na terceira pessoa. O escritor usou “dormir” para rimar com “pedir” V.10. 

Entretanto, na atual pronúncia da língua portuguesa, na maioria das regiões do Brasil, o uso 

da palavra “dormi” rima com “pedir”, já que o “r” final da palavra “pedir” não é pronunciado.  
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Figura 71: Fac-símile do LIP (p.19). 
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4.4.1.14.4 Texto crítico com o aparato 

 

RSL 

 

ROSAS  

  

 Não mais nos vimos... nunca mais... A Morte, RSM vimos. Nunca 

 Que já me não vem longe, certamente  

 Não deixará que eu tenha mais a sorte  

 De contemplar teus olhos novamente RSM novamente! 

   

5 Em breve hei de tombar... É rude, é forte  

 A grande mágoa que me põe doente... RSM RSL magua 

 Foge-me a vida... E nunca mais a sorte  

 De contemplar teus olhos novamente...  

   

 Flores, na vida não nas tive... mas RSM RSL Flores 

10 Agora escrevo para te pedir,  

 Pedir que vás, oh meu amor! que vás RSM oh, 

   

 Jogar, lançar com tuas mãos mimosas,  

 Sobre a terra da tumba em que eu dormi, RSM RSL dormir 

 Um punhado de pétalas de rosas... RSM rosas! RSM RSL petala 
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4.4.1.15 Aquela árvore 

 

O soneto dispõe de cinco testemunhos: um manuscrito no CL (f.38r.); um datiloscrito 

no DCMC2 (f.48r.); e três impressos em livro: LIP (p.35), LCMC1 (p.53-54) e LCMC2 

(p.58).  

 

4.4.1.15.1 Descrição física dos testemunhos 

 

AAM 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 16 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado à margem superior da folha. Acima do 

título, lê-se “Insomnia”, riscado com traços paralelos. À linha 18, consta “Bahia, 928”. 

 

AAL1 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 35. 

 

Impresso em tinta preta, com 16 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação. Na altura superior da página, centralizado, consta 

o nome do autor, no ângulo direito consta a numeração da página e abaixo um traço 

horizontal. O título está recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois 

traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm. A página encontra-se em péssimas condições 

de conservação. 

 

AAL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d´O Serrinhense, 1948. 

p.53-54. 

 

Página 53: 9 linhas, L. 1. título, L. 2 a 9 versos. Página 54: 6 linhas com versos. 
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OSD 

 

Datiloscrito em fita preta, papel sufite, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX210mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 

parte superior da folha, em caixa alta. 15 linhas. No ângulo superior à direita, consta em tinta 

azul o número “84”.  

 

AAL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983?]. p. 58. 

 

15 linhas. À linha 1, consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15 os versos. Entre o 

primeiro e o segundo quarteto não há espaçamento duplo como costuma ser em sonetos. 

 

4.4.1.15.2 Classificação estemática 

 

Os testemunhos AAM e AAL1 são totalmente diferentes dos demais, nos versos 5 a 11, 

ou seja, o segundo quarteto e o primeiro terceto. O AAL1 apresenta o título “ARBOR”, 

diferenciando-se de todos os outros testemunhos. AAL2, AAD e AAL3 diferenciam-se apenas 

na pontuação, na ortografia e na acentuação de algumas palavras. Sendo assim, propõe-se o 

seguinte estema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Estema dos testemunhos de AQUELA ÁRVORE. 

 

 O 

 

 
 

 

                          α                                     β 

   

 

           AAM               α’  

                                          AAL2 

 

                               AAL1                    AAD 

 

       AAL3 
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4.4.1.15.3 Seleção do texto de base 

 

Como AAL3 é o último testemunho em vida do poeta, por isso, ele foi escolhido como texto de 

base para a edição crítica.  
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Figura 73: Fac-simile do LCMC2 (p.58). 
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4.4.1.15.4 Texto crítico com o aparato  

 

AAL3 

 

AQUELA ÁRVORE... AAM A árvore (s.r.) AAL1 “ARBOR” (s.r.) 

  

 AAL1 Ao poeta e amigo Jonathas Milhomens 

  

 Aquela árvore seca, desditosa,  AAM AAL1 Aquella arvore secca, desditosa, AAD AAL3 

sêca.  

 que da estrada contemplo quando passo,  

 outr´ora balouçava, majestosa, AAM Outrora AAL3 AAL2.outr ora AAL3 magestosa, 

 esmeraldina fronde pelo espaço. AAM  AAL1 AAL2 espaço... 

   

5 Era ela a sombra amiga e dadivosa AAM AAL1 A passarada, achando-a tão pomposa, 

 nos dias de verão e de descanso. AAM AAL1 Vivia de cantar em seu regaço AAL2 cansaço... 

 E era festa e folhagem rumorosa AAM AAL1 Eis que lhe chega um dia, pesarosa, 

 com pássaros e vento no regaço. AAM AAL1 A noite da tortura e do cansaço... AAL2 regaço! 

   

 Eis que chega o infortúnio. Vão caindo AAM AAL1 Foram murchando as folhas e caindo... 

10 as folhas amareladas... Traiçoeira, AAM AAL1.A passarada, ingrata, então, ligeira, 

 a passarada, aos poucos,  foi fugindo... AAM AAL1 Vendo o cair das folhas, foi fugindo... 

   

 E quando, um dia, o vento, em desalinho,  

 levou consigo a folha derradeira,  

 fugiu-lhe o derradeiro passarinho...  
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4.4.1.16 Sentimentalismo 

 

O soneto dispõe de oito testemunhos: três manuscritos, um no CL (f.36r.), dois no 

CCMC3(f.8v) e (f.22v); um datiloscrito no DCMC2 (f.10r.); e cinco impressos em livros: LIP 

(p.22), LCMC1 (p.31-32), LCMC2 (p.18) e A1982 (p. 150).  

 

4.4.1.16.1 Descrição física dos testemunhos 

 

STM1 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 16 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado à margem superior. À linha 18, consta 

“Ilheos, 3-1-929”. 

 

STM2 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 17 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha, sem recuo na margem esquerda. O título encontra-se na margem superior 

da folha, envolto numa borda em tinta vermelha. Na extremidade esquerda superior consta a 

numeração da folha, em tinta vermelha. No V. 11 consta uma rasura na palavra véu.  

 

STM3 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha, sem recuo na margem esquerda. O título encontra-se na margem superior. 

Na extremidade esquerda superior consta o numeração da página, em tinta vermelha.  À linha 

20, consta escrito, em tinta preta, “Repetido: pag. 9”. 

 

STL1 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 22. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e se encontra solta da encadernação. Na altura superior da página, centralizado, consta 

o nome do autor, no ângulo direito consta a numeração da página e abaixo um traço 
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horizontal. O título está centralizado, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha 

escrita medindo125mmX90mm.  

 

STL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d´O Serrinhense, 1948. 

p.31-32. 

 

Página 31: 9 linhas, L. 1. título, L. 2 a 9 versos. Página 32: 6 linhas com versos. 

 

STD 

 

Datiloscrito em fita preta, papel sufite, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX210mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 

parte superior da folha, em caixa alta, com espaçamento entre as letras. 15 linhas. No ângulo 

superior, à direita, consta em tinta azul o número “17”.  

 

STL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.], [1983?]. p. 18. 

 

15 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15 os versos.  

 

ST82 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Sentimentalismo. In: FERNANDES, Aparício (Org.). 

Anuário de poetas do Brasil: 1982. Rio de Janeiro: Folha Carioca, 1982. p. 150. 

 

15 linhas, título em caixa alta, justificado à margem esquerda. 

 

4.4.1.16.2 Classificação estemática 

 

O STM1 diferencia-se de todos os outros no V. 2 “Já muito velho, tropego, cansado”. 

STL1 apresenta variantes apenas comuns ao STM1 quanto ao título “Quando eu voltar” e no 
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V. 1 “Quando eu chegar por lá, mui differente,”.  O STM2 e o STM3 não apresentam a 

palavra “eu” no V. 10, mas se aproximam de STL2, STL82, STD e STL3, em todos os outros 

aspectos. STL2, STL82, STD e STL3 diferenciam-se somente na grafia e na pontuação. 

Sendo assim, propõe-se o seguinte estema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Estema dos testemunhos de SENTIMENTALISMO. 

 

4.4.1.16.3 Seleção do texto de base 

 

Como STM3 é o último testemunho em vida do poeta, por isso, este foi escolhido como 

texto de base para a edição crítica. Editou-se o soneto apontando, no aparato, as variantes 

apresentadas entre os testemunhos.  

 

 

 

 O 

 

 

 

 

             α                                      β 
 

 

 

STM1            α’                         STL2 

 

 

                   STL1                      STL83 

 

 

                                                   STD 

 

 

                                                   STL3 

 

 

                                                   STM2 

 

 

                                                   STM3 
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Figura75: Fac-Simile do CCMC3 (f.22v). 
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4.4.1.16.4 Texto crítico com o aparato 

 

STM3 

 

SENTIMENTALISMO STM1 Quando eu voltar... STL1 QUANDO EU 

VOLTAR. STD STL2 SENTIMENTALISMO... 

  

 Quando eu voltar por lá, mui diferente, STM1 STL1 Quando eu chegar por lá, mui differente, 

STD STL3 ST82 diferente... 

 já muito envelhecido e mui cansado, STM1 Já muito velho, tropego, cansado, STD STL3 

ST82 cansado... 

 ruas e casas, tudo, certamente, STL1 STD certamente (s.v.) 

 hei de encontrar como eu  muito mudado! STM1 STL1 mudado. 

   

5 Aquela esquina e aquela casa em frente, STM1 Aquella esquina, aquella casa em frente, STL1 

Aquella aquella  

 onde em tempo feliz de namorado  

 eu passava, serão, naturalmente, STD STL3 ST82 passava... serão, 

 sombras, relíquias, a alma do passado... STD STL3 ST82 passado! SL1 STD STL2 ST82 

Sombras... reliquias.... 

   

 Memória morta, hei de lembrar, no entanto, STM1 hei-de 

10 aquele amor que vi tremer, desfeito, STL1 STD STL3 ST82 que eu vi STM1 STL1 aquelle / 

desfeito  

 dos olhos dela sob o véu do pranto!... STM1 STL1 Dos olhos della sob o véo do pranto... 

   

 Então, velhinho, sem poder, doente,  

 tanta saudade sufocar no peito, STM1 STL1 suffocar 

 hei de chorar amarguradamente! STM1 Hei-de chorar amarguradamente. STL1 

amarguradamente... 
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4.4.1.17 Sofrimento (1929) 

 

O soneto dispõe de três testemunhos: um manuscrito no CL (f.39r.), um impresso 

recorte do jornal Mundo Novo, colado no CL (f.28v), e um impresso no LIP (p.29).  

   

4.4.1.17.1 Descrição física dos testemunhos 

 

SFM 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado na parte superior da folha. À linha 19 

consta “(às 2 da manhã) Bahia 22-1- 929”. 

 

SFJ 

 

Recorte de jornal impresso em tinta preta, medindo 120mmX150mm, que corresponde à 

mancha escrita, com 19 linhas, título em caixa alta. Acima do título consta uma linha e acima 

lê-se a indicação da página à esquerda e à direita “MUNDO NOVO”. Abaixo do título consta 

“À LIBERATO MIRANDA, meu irmão em arte”. O primeiro quarteto e o primeiro terceto 

encontram-se justificados à margem esquerda, o segundo quarteto e o segundo terceto 

encontram-se recuados da margem esquerda 20mm. Na última linha, à esquerda, consta 

“Bahia, 929” e à direita, o nome do autor. 

 

SFL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 29. 

 

Impresso em tinta preta, com 16 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo, solta da encadernação e em péssimas condições de conservação, apresentando rasgões 

na margem esquerda. Na altura superior da página, centralizado, consta o nome do autor, no 

ângulo direito consta a numeração da página e abaixo um traço horizontal. O título está 

recuado à margem esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita 

medindo 125mmX90mm. 
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4.4.1.17.2 Classificação estemática 

 

Os três testemunhos são dependentes, diferenciando-se apenas na pontuação. Portanto, 

estabeleceu-se o seguinte estema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Estema dos testemunhos de SOFRIMENTO. 

 

4.4.1.17.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base SFL, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      O 

 

 

  SFM 

 

 

   SFJ 

 

 

   SFL 
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Figura 77: Fac-simile do LIP (p.29). 
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4.4.1.17.4 Texto crítico com o aparato 

 

SFL 

 

SOFRIMENTO (1929)62 SFM Soffrimento  SFJ SFL SOFFRIMENTO 

 
 

À alma lírica e triste de Liberato Miranda SFL lyrica SFJ A LIBERATO MIRANDA, meu irmão 

de Arte 

  

 Naquela humilde cruz de pau, pregado SFM SFJ SFL Naquella pau pregado  

 Por braços impiedosos, cruéis, violentos,   

 O corpo de Jesus, ensangüentado,  

 Simboliza o maior dos sofrimentos... SFM SFL SFJ Symbolisa SFJ SFM SFL soffrimentos... 

SFJ  soffrimentos! 

   

5 Fora, antes de morrer, martirisado... SFJ SFL SFM Fôra  SFJ SFL martyrisado... SFM 

martyrisado. 

 Debalde rogos, todos os intentos  

 Que, p´ra salvá-lo, aos pés do povo irado SFJ irado,  

 Madalena empregava entre lamentos... SFM SFJ SFL Magdalena SFM SFJ lamentos! 

   

 Mas apesar do seu sofrer profundo, SFM SFJ SFL soffrer 

10 Nunca por mim será compadecido! SFM SFJ compadecido... 

 Porque vejo, afinal, que neste mundo, SFJ vejo, 

   

 Sem ter sido, jamais, pregado à cruz,  SFM SFJ SFL á SFM SFJ sido (s.v.) jamais (s.v.) 

 Eu, no pouco de vida que hei vivido,  

 Já sofri muito mais do que Jesus! SFM SFJ SFL soffri 

   

 

 

 

 

 

                                                 
62 Há dois sonetos com este mesmo título, portanto acrescentou-se a data (1929) para diferenciá-lo do outro.  
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4.4.1.18 Dona feia 

 

O soneto dispõe de cinco testemunhos: um manuscrito no CL (f.41r.), um datiloscrito 

DCMC2 (f.27r); três impressos no LIP (p.51), no LCMC1 (p.9-10) e no LCMC2 (p.35). 

  

4.4.1.18.1 Descrição física dos testemunhos 

 

DFM 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 19 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se na margem superior da folha. No V. 4, há uma 

emenda: entre as palavras “No” e “modo”, escreveu-se a palavra “meu”, na entrelinha 

superior. À linha 19, consta “26-1- 929”. 

 

DFL1 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 51. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo. Na altura superior da página, centralizado, consta o nome do autor; no ângulo direito, 

a numeração da página e abaixo um traço horizontal. O título está recuado à margem 

esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm. 

 

DFL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d´O Serrinhense, 1948. p.9-

10. 

 

Página 9: 9 linhas, L. 1. título, L. 2 a 9 versos. Página 10: 6 linhas com versos. 

 

DFD 

 

Datiloscrito em fita preta, papel sufite, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX210mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 
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parte superior da folha, em caixa alta. 15 linhas. No ângulo superior, à direita, consta em tinta 

azul o número “43”. 

 

DFL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.], [1983?]. p. 35. 

 

15 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15 os versos.  

 

4.4.1.18.2 Classificação estemática 

 

Os testemunhos diferenciam-se na pontuação, na grafia de algumas palavras, na ordem 

das palavras no V. 4, de DFM e DFL1 que apresentam “Dias atraz, a Senhora disse álguem 

um”, enaquanto que os outros testemunhos apresentam “Dias atrás, disse a senhora, a 

alguém”; no  V. 7 de DFM e DFL1 há a palavra “um”, o que não se verifica nos outros 

testemunhos. Portanto, estabeleceu-se o seguinte estema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Estema dos testemunhos de DONA FEIA. 

 

4.4.1.18.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base DFL3, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  

 O 

 

 

DFM 

 

 

DFL1 

 

 

DFL2 

 

 

DFD 

 

 

DFL3 
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Figura 79: Fac-simile do LCMC2 (p.35). 
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4.4.1.18.4 Texto crítico com o aparato 

 

DFL3 

 

DONA FEIA DFM D. Feia 

  

 Eu não quero falar da vida alheia DFM fallar DFL1 alheia, 

 Que não falo da vida de ninguém.  DFM  fallo DFM DFL1  ninguem. 

 Mas a senhora, ilustre Dona Feia, DFM DFL1 illustre DFM  D. Feia, 

 no meu modo de ver, não pensa bem! DFM  [↑ meu] DFL1 ver  (s.v.) 

   

5 Dias atrás, disse a senhora, a alguém, DFM atraz,  a Senhora disse álguem (s.v.) DFL1 atraz, 

a senhora disse a alguém, 

 que me aborrece muito, que me odeia,  

 e que é capricho que a senhora tem,   DFM um capricho que a Sra. tem (s.v.) DFL1 um tem  

(s.v.) 

 viver a todo cascabulho alheio... DFM cascabulho, alheio,  

   

 Porque só um rapaz a se formar DFM DFL1 rapaz, já a se formar 

10 em medicina, rico, de preparo,  

 poderá seus carinhos conquistar... DFM conquistar! 

   

 Mas bem sabe um doutor, minha senhora, DFM Mas... Senhora, DFL1 doutôr senhóra, 

 que uma esmeralda custa muito caro...  

 e que por isto não se joga fora! DFM fora... DFL1 DFL2 fóra! DFL2 jóga 
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4.4.1.19 Volta, ilusão! 

 

O soneto dispõe de seis testemunhos: um manuscrito no CL (f.44r.); um datiloscrito 

DCMC2 (f.51r); um recorte de jornal não identificado, colado no CL (f.43v); três impressos 

no LIP (p.9), no LCMC1 (p.27-28) e no LCMC2 (p.35). 

  

4.4.1.19.1 Descrição física dos testemunhos 

 

VIM 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 19 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se à margem superior. No V. 7 há uma rasura: as palavras 

“os caminhos” apresentam os “s” finais riscados. À linha 19, consta “Bahia, maio de 929”. 

 

VIRñ 

 

Recorte de jornal não identificado, impresso em tinta preta, medindo 110mm X 90mm, 

com 16 linhas. O título em caixa alta ocupa a parte superior do recorte. À linha 16, consta 

“LIOTA”. 

 

VIL1 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 9. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo. Na altura superior da página, centralizado, consta o nome do autor; no ângulo direito, 

a numeração da página e abaixo um traço horizontal. O título está recuado à margem 

esquerda, em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm. 

 

VIL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d´O Serrinhense, 1948. 

p.27-28. 

 

Página 27: 9 linhas, L. 1. título, L. 2 a 9 versos. Página 28: 6 linhas com versos. 
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VID 

 

Datiloscrito em fita preta, papel sufite, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX210mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 

margem superior da folha, em caixa alta. 15 linhas. No ângulo superior, à direita, consta em 

tinta azul o número “8” e ao lado “90”. 

 

VIL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.]. [1983?]. p. 61. 

 

15 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15 os versos.  

 

4.4.1.19.2 Classificação estemática 

 

Os testemunhos VIM, VIRñ e VIL1 diferenciam entre si apenas na pontuação e na 

grafia de algumas palavras, entretanto, difereciam-se dos demais testemunhos no V. 5 “Volta 

de pressa! Aqui, neste cantnho,” e no V. 12, “E assim, de joelhos, semelhante a um monge,”. 

VIL2, VID e VIL3 apresentam variações apenas na grafia de algumas palavras e na 

pontuação. O VID apresenta um erro óbvio no V. 9 na palavra “sões”. Portanto, estabeleceu-

se o seguinte estema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Estema dos testemunhos de VOLTA, ILUSÃO! 

 

4.4.1.19.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base VIL3, por ser o testemunho mais recente, publicado em 

vida do autor.  

 O 

 

 

                VIM                      α 

 

 

               VIRñ                VIL2 

 

 

               VIL1                  VID 

 

 
                                             VIL3 
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Figura 81: Fac-simile do LCMC2 (p.61). 



 

 

225 

4.4.1.19.4 Texto crítico com o aparato 

 

VIL3 

 

VOLTA, ILUSÃO VIM VIRñ VIL1 Illusão!  

  

 Ilusão! Ilusão! Por que fugiste VIM VIRñ VIL1 Illusão! Illusão! Porque  

 tão cedo, me deixando aqui sozinho?! VIM VIRñ VIL1 cêdo sosinho?! 

 Minha vida, Ilusão, é muito triste! VIM VIRñ VIL1 Illusão triste... 

 Não a deixes ficar sem teu carinho!  

   

5 Volta, Ilusão! Aqui, neste cantinho, VIM VIRñ VIL1 Volta de pressa!   

 tão distante do mundo, em que me viste,  

 minha choupana, as flores, o caminho, VIM o<s> caminho<s> VIM VIRñ VID VIL2 flores 

 tudo, Ilusão, chorou quando partiste! VIM VIRñ VIL1 Illusão VIRñ VIL1 partiste... 

   

 Volta, trazendo os sóis que me levaste! VIRñ VIL1 sóes VIM trasendo soes VIRñ sões  

levaste... 

10 Da minha vida traze luz à umbela VIM VIRñ VIL1  umbella 

 que vive escura desde que a deixaste!  

   

 E assim, contrito como em prece um monge, VIM VIRñ VIL1 de joelhos, semelhante a um 

monge, 

 Suplico: Volta! Mas... debalde! que ela VIM VIRñ Supplico: “Volta!” debalde... ella VIL1 

Supplico VIL2 - Volta!  

 me vai ficando cada vez mais longe! VIM VIL1 vae longe... VIRñ vae  
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4.4.1.20 Euforia... 

 

O soneto dispõe de quatro testemunhos: três impressos, um publicado no LAE (p.21-22), 

um no LCMC1 (p.51-52), um no LCMC2 (p. 60); e um datiloscrito em DCMC2 (f.50r).  

  

4.4.1.20.1 Descrição física dos testemunhos 

 

EFL1 

 

MOTTA, Eulálio. Alma enferma. Salvador: Imprensa Vitória, 1933. p. 21-22. 

 

Página 21: 9 linhas. Linha 1, Manhã de sol; linhas 2 a 9, versos. Página 22: 6 linhas, 

versos. 

 

EFL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d´O Serrinhense, 1948. 

p.51-52. 

 

Página 51: 9 linhas, L. 1. título, L. 2 a 9 versos. Página 52: 6 linhas com versos. 

 

EFL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n], [s.d.]. p. 60. 

 

15 linhas. À linha 1, consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15 os versos.  

 

EFD 

 

Datiloscrito em fita preta, papel A4, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX10mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 

parte superior da folha, em caixa alta. 15 linhas. No ângulo superior, à direita, consta em tinta 

azul o número “88”. 
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4.4.1.20.2 Classificação estemática 

 

EFL2, EFL3 e EFD variam apenas na grafia e na acentuação de algumas palavras, na 

pontuação e no uso das maiúsculas. EFL1 diverge dos demais no título “Manhã de Sol”, na 

ortografia, por ser anterior à reforma ortográfica de 1943, na pontuação e na acentuação das 

palavras. Diante disso, estabeleceu-se o seguinte estema: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Estema dos testemunhos de EUFORIA... 

 

4.4.1.20.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base EFL3, por ser o testemunho mais recente, publicado em vida do 

autor.  

 

 

 

 

 

 

 O 

 
 

 

 

           α                               β 

 

 

       EFL1                        EFL2 

 

 

                                          EFD 

 

 

                                          EFL3 
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Figura 83: Fac-simile do LCMC2 (p.60). 
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4.4.1.20.4 Texto crítico com o aparato 

 

EFL3 

 

EUFORIA... EFL1Manhã de sol  EFD EUFORIA 

  

 Manhã de sol. Dos ribeirões vizinhos,  EFL1 visinho (s.v.) EFL2 EFL3 visinhos, 

 a cantiga das águas se mistura EFL1 águas 

 à cantiga feliz dos passarinhos... EFL1 á  

 Dentro da mata perfumada e escura,  

   

5 Cantam folhas com o vento. Pelos ninhos, EFL1 vento ... EFL2 vento! 

 há pipilos, cantigas de ternura. EFL1 ha ternura... 

 De abelhas, sobre as flores do caminho, EFL1 EFL2 abêlhas flôres. EFL3 flôres  

 um bando alegre e cor de sol murmura EFL1 EFL2 EFL3 EFD.côr 

   

 canção de asas voejando... Iluminado, EFL1 EFL2 EFD azas 

10 o céu está cantando! Vale e serra EFL1 o céo está cantando... 

 cantam e canta cada flor na terra! EFL1 EFL2 EFD flôr EFL1 terra... 

   

 Até meu coração, acostumado  

 a viver esta vida soluçando,  

 me parece, também, que está cantando! EFL1 tambem 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

230 

4.4.1.21 Mea culpa.... 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CLC (f.22r) e um datiloscrito 

disperso DD (f.1r). 

  

4.4.1.21.1 Descrição física dos testemunhos 

 

MCM 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 23 que 

compõem a folha.  O título encontra-se na margem superior, entre aspas, sublinhado com um 

traço, abaixo se encontra riscado um outro possível título: “DOR SECRETA”, sublinhado por 

dois traços em tinta vermelha. À extremidade direita, o número 22, em tinta vermelha. A folha 

está amarelada devido à ação do tempo. Há emenda no V. 11, entre as palavras “passado” e 

“Formam-se”, acrescentou-se a palavra “enfim...”. À linha 19 consta (1934). 

 

MCD 

 

Datiloscrito em fita preta, papel A4, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX210mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 

parte superior da folha, em caixa alta, com espaçamento entre as letras. 17 linhas. À linha 16, 

consta o nome do autor, à 19, “Maio, 1986”. 

 

4.4.1.21.2 Classificação estemática 

 

MCD copia MCM, fazendo apenas algumas modificações na pontuação e na acentuação 

de algumas palavras. Por conta disso, o seguinte estema é o mais adequado: 
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Figura 84: Estema dos testemunhos de MEA CULPA... 

 

4.4.1.21.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base MCD, por ser o testemunho mais recente, escrito pelo 

autor. Editou-se o soneto apontando no aparato as variantes apresentadas entre os 

testemunhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      O 

 

 

 MCM 

 

 

MCD 
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Figura 85: Fac-simile do DD (f1.r). 
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4.4.1.21.4 Texto crítico com o aparato 

 

MCD 

 

MEA CULPA...  MCM <Dôr secreta. [↑“Mea Culpa”] 

  

 Fim... Não me foi surpresa... Era esperado... MCM surpresa. Era esperado. 

 Tinha de vir, definitivamente... MCM definitivamente. 

 Pobre e ouço romance malogrado,  

 que me fez pecador impenitente... MCM impenitente! 

   

5 De todas as loucuras fui culpado! MCM culpado. 

 Foi minha a culpa, minha unicamente MCM culpa. Minha unicamente. 

 Quando a beijei com ânsias de pecado, MCD MCM.ancia 

 Você tinha pureza, era inocente... MCM inocente. 

   

 Despertei-lhe o demônio dos desejos! MCD demonio DCM desejos. 

10 Matei uma inocência... Fui cruel! MCD inocencia... DMC inocência. Fui cruel. 

 Mas tudo passa, enfim... Foram-se os beijos...  

   

 Restou apenas, em você e em mim,  

 Esta amargura... este sabor de fel ... MCM fel (s.r.) 

 que só com a morte poderá ter fim...  
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4.4.1.22 Prece... 

 

O soneto dispõe de dois testemunhos: um manuscrito no CFSJ (f.3v.) e um impresso  

recorte não identificado, colado no CFSJ (f.2r).  

  

4.4.1.22.1 Descrição física do testemunho 

 

PCM 

 

Manuscrito em tinta preta. Título na margem superior da folha. A mancha escrita ocupa 

as 22 primeiras linhas das 23 que compõem a folha. À linha 1 e 2, consta entre parênteses: 

“No trigéssimo quarto aniversário, o primeiro após a minha volta á Stª Igreja Católica, 

Apostólica, Romana”. À linha 21, consta a assinatura do autor e à linha 22 “15-4-1941”. 

 

PCRñ 

 

Recorte não identificado, medindo 120mmX80mm, colado na parte superior da folha. 

Impresso em tinta verde escura, com 17 linhas. O recorte está colado encima de um texto 

manuscrito, escrito em tinta preta. Na extremidade superior, à direita, entre parênteses e com 

letras miúdas consta, “no meu trigésimo quarto aniversário – o primeiro da minha volta à 

Santa Igreja Católica Apostólica Romana.”. À linha 1, justificado à margem esquerda, em 

caixa alta, o título. O segundo quarteto e o segundo terceto encontram-se recuados 15mm da 

margem esquerda. À linha 17, consta “Mundo Novo, 15/4/941” e mais à direita o nome do 

autor.  

 

4.4.1.22.2 Classificação estemática 

 

PCRñ reproduz PCM com algumas modificações na pontuação, no emprego de alguns 

verbos e o número 34, em algarismos no V. 2. Portanto, estabeleceu-se o seguinte estema: 
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Figura 86: Estema dos testemunhos de PRECE... 

 

4.4.1.22.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base PCRñ, sendo este o texto que representa a última vontade 

do autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      O 

 

 

PCM 

 

 

PCRñ 
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Figura 87: Fac-simile do CFSJ (f.1r). 
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4.4.1.22.4 Texto crítico com o aparato 

 

PCRñ 

 

PRECE...  

  

(No meu trigésimo quarto aniversário – o primeiro depois da minha 

volta à “Santa Igreja Católica Apostólica Romana.” 
PCRñ trigessimo aniversario  volta  á  Apostolica 

  

 Contemplo com tristeza e desalento PCM Contemplo, com tristeza e desalento, 

 Esses trinta e quatro anos que vivi! PCM Esses 34 anos  

 Encho minh´alma de arrependimento  

 Por tantos erros que já cometi. PCM cometi! 

   

5 Vivi longe de Deus! Neste momento,  

 Nenhuma só saudade me sorri!  

 Perdoai-me, Senhor! o atrevimento, PCM Perdoe-me, Senhor, o atrevimento (s.v.) 

 Com que, - pobre de mim! - vos ofendi!  

   

 Eis-me de novo em vossa Santa Igreja!  

10 Que eu nunca mais, ó meu Jesus, me veja  

 Longe de Vós, em toda a minha vida!  

   

 Ó meu doce Rabi de Nazaré! PCRñ Rabí  

 Crescei cada vez mais a minha Fé!  

 Perdoai a minh´alma arrependida! PCM perdoe 
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4.4.1.23 Aniversário... 

 

O soneto dispõe de nove testemunhos: três manuscritos, um no CFSJ (f.107r.), um no 

CCMC3 (f.18r) e (f.21r); um datiloscrito DCMC2 (f.46r); cinco impressos, publicados em: 

LCMC1 (f.95-96),  LPC (p.130), LCMC2 (p.56), A1981 (p.63) e no LDL (p. 112). 

  

4.4.1.23.1 Descrição física dos testemunhos 

 

AVM1 

 

Manuscrito a lápis, no CFSJ (f.107r.). A mancha escrita ocupa as 19 primeiras linhas 

das 23 que compõem a folha. O título encontra-se na margem superior. A folha está 

amarelada devido à ação do tempo. À linha 19, consta “15/4/945”.  

 

 

AVM2 

 

Manuscrito em tinta azul, a mancha escrita ocupa as 18 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha, sem recuo na margem esquerda. O título encontra-se na margem superior. 

Na extremidade direita superior consta a numeração da folha, em tinta vermelha. Após o 

título, o número “56” em tinta azul. A caligrafia está trêmula. No V. 10, há rasura na palavra 

“lama”.  

 

AVM3 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 18 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha, sem recuo na margem esquerda. O título encontra-se na margem superior 

da folha. À direita do título, em tinta vermelha, há o número “36”. À linha 12, consta apenas a 

palavra adubo. No V. 11, há rasura na palavra “adubo” e no V. 13 a palavra “festejar” 

encontra-se riscada. No V.  16, há apenas a palavra “pura!”. 

 

AVD 

 

Datiloscrito em fita preta, papel sufite, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX210mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 
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margem superior da folha, em caixa alta. 15 linhas. No ângulo superior, à direita, consta em 

tinta azul o número “78” riscado e, ao lado, “81”. 

 

AVL1 

 

MOTTA, Eulálio. Aniversário. In: POESIAS CONSAGRADAS. V. 3. [s.l.]: Pontes, [s.d.]. p. 

130. 

 

15 linhas: linha 1, ANIVERSÁRIO; linha 2, Eulálio Motta; linhas 3 a 15, versos. 

Emendas autógrafas em tinta azul entre os versos 3 e 4,  palavra riscada no verso 7, emenda 

no verso 13. 

 

AVL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d´O Serrinhense, 1948. 

p.95-96. 

 

Página 95: 10 linhas, L. 1. título, L. 2 dedicatória a Nelson Carneiro, L. 3 a 10 versos. 

Página 96: 6 linhas com versos. 

 

AVL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.],[1983?]. p. 56. 

 

15 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15 os versos.  

 

AV81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. [s.l.]: Benedictis Editores, 1981. p.63. 

 

Consta na página o poema IMPOSSÍVEL e abaixo o soneto ANIVERSÁRIO, em 15 

linhas, título em caixa alta, justificado à margem esquerda. 
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AVL4 

 

LIMA, Dante de. Mundo Novo, nossa terra, nossa gente. Salvador: Contemp, 1988. p.112. 

 

Consta na página os poemas A JUREMA, TROVAS, ANIVERSÁRIO e DESPEDIDA. 

Título em caixa alta e texto justificado à margem esquerda. Soneto em 15 linhas. 

 

4.4.1.23.2 Classificação estemática 

 

AVL1 foi publicado faltando o V. 4 e com erros nos V. 7 e 13, onde se notam emendas 

em tinta azul. AVM1 apresenta no V. 3 “Bens que não fiz... males que pratiquei...”. AVL2 e 

AVL3 apresentam variação no V. 3 “Mal”. Todos os testemunhos apresentam variações entre 

si na pontuação e na ortografia de algumas palavras. Sendo assim, estabeleceu-se o seguinte 

estema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Estema dos testemunhos de ANIVERSÁRIO... 
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4.4.1.23.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base AVM2, por ser o testemunho mais recente, passado a 

limpo pelo autor. Apesar do AVM3 também ter sido passado a limpo no mesmo caderno, este 

apresenta rasuras e repetição de palavras.  
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Figura 89: Fac-simile do CCMC3 (f.9v). 
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4.4.1.23.4 Texto crítico com o aparato 

 

AVM2 

 

ANIVERSÁRIO... AVL1 AVD AVL3.ANIVERSÁRIO 

  

 AVL2  Para Nelson Carneiro 

  

 Mais um ano de idade completei. AV3 completei... 

 Olho, com mágoa, a estrada percorrida... AVM1 percorrida: AVL1 AVD AVL3 percorrida! 

AV81 AVL4 percorrida. 

 Bem que não fiz e mal que pratiquei... AVM1  fiz... males AVD AVL2 AVL3 Mal  AVL1 

pratiquei! 

 Tantos anos de vida mal vivida! AVM3 vidida... AVL1. [↑Tantos anos de vida mal 

vivida!] 

   

5 É preciso parar esta descida! AV81 AVL4 descida. 

 E, esquecido dos males que causei,  

 reformar-me e viver, de fronte erguida, AV81 erguida (s.v.) 

 A alegria dos bens que ainda farei!  AVM1 farei. AVL1  que <não> [ ↓inda] 

   

 Novos rumos agora hei de seguir! AVM1 AV81 AVL3 seguir. 

10 Que se me torne a lama do passado, AVM1 AV81 torne,  

 Adubo para as flores do porvir! AVM1 AVM2.AV3 AVL1 AVD AVL2 AVL3 flôres 

AVM1 AVL1 AVL3 AVL2 AVD porvir... AV81 

AVL4 porvir (s.e) 

   

 E esta data eu consiga, no futuro, AV81 AVL3 consiga (s.v.) 

 festejar, sem remorsos de pecado, AVM2 AVM3 do 

 com a alma mais leve e o coração mais puro! AVM2 puro, AVL1 alma  [↑ mais] 
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4.4.1.24 Último sonho 

 

O soneto dispõe de seis testemunhos: um manuscrito no CCMC3 (f.14r); um datiloscrito 

DCMC2 (f.30r); três impressos, publicados em LCMC1 (f.65-66), em A1981 (p.63), em LDL 

(p.114-115) e em LCMC2 (p.38). 

  

4.4.1.24.1 Descrição física dos testemunhos 

 

USM 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 18 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha O título encontra-se na margem superior, em tinta vermelha, sublinhado 

com um traço. No canto direito superior da folha consta a numeração da página, em tinta 

vermelha. No V. 8, há uma emenda, entre as palavras “afeto” e “amor”, entre os Vs. 9 e 10 

consta, em tinta preta, a palavra “outro”. No V. 13, há uma emenda, entre as palavras “se” e 

“foi”, consta, em tinta preta, a palavra “me”.  

 

US81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. Rio de Janeiro: Benedictis, Editores, 1981. p.64. 

 

Consta na página o poema ANIVERSÁRIO D´ELA e abaixo o soneto ÚLTIMO 

SONHO..., em 15 linhas, título em caixa alta, justificado à margem esquerda. Emenda em 

tinta vermelha, na linha 8. 

 

USD 

 

Datiloscrito em fita preta, papel sufite, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX210mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 

margem superior da folha, em caixa alta. 15 linhas. No ângulo superior, à direita, consta em 

tinta azul o número “49”. 
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USL1 

 

LIMA, Dante de. Mundo Novo, nossa terra, nossa gente. Salvador: Contemp, 1988. p.114-

115. 

 

À página 114 consta versos do poema FINAL, após, o título e os 2 quartetos do soneto 

ÚLTIMO SONHO, à página 115 consta os 2 tercetos do mesmo soneto, abaixo segue texto 

sobre o poeta Vicente Ângelo de Lima. 

 

USL2 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]; [s.n.], [1983?]. p. 38. 

 

15 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15 os versos.  

 

USL3 

 

MOTTA, Eulálio. Canções de meu caminho. Serrinha: Tipografia d´O Serrinhense, 1948. 

p.65-66. 

 

Página 65: 9 linhas, L. 1. título, L. 2 a 9 versos. Página 66: 6 linhas com versos. 

 

4.4.1.24.2 Classificação estemática 

 

Todos os testemunhos apresentam apenas variação entre si na pontuação.  
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Figura 90: Estema dos testemunhos de ÚLTIMO SONHO. 

 

4.4.1.24.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base USM, por ser o testemunho mais recente escrito pelo 

autor. Editou-se o soneto apontando, no aparato, as variantes apresentadas entre os 

testemunhos.  
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USM 
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Figura 91: Fac-simile CCMC3 (f.14r). 
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4.4.1.24.4 Texto crítico com o aparato 

 

USM 

 

 ÚLTIMO SONHO  US81 USL1  ÚLTIMO SONHO... 

  

 Mais uma cruz ao lado do caminho US81 USL1USD USL2 USL3 caminho, 

 de uma ilusão que sepultei!  

 Adeus, fonte de sonhos! Adeus, ninho   

 de esperanças que tanto acalentei!  

   

5 Adeus! Agora hei de seguir sozinho US81 USL1USD USL2 USL3 sozinho, 

 como seguia, quando te encontrei! US81 USL1USD USL2 USL3 encontrei... 

 Não tentarei achar outro carinho USL1 USL2 carinho... USD USL3 carinho. US81 < 

caminho > [→ carinho] 

 Outro afeto, outro amor, não tentarei.  US81 USD USL2 USL1 USL3 tentarei... USM [↑ outro] 

   

 Basta de fantasia e de quimera... USM USD USL2 USL3 fantazia US81 USL1USD USL2 

quimera! 

10 Já se me foi o sol da primavera... USM [↑ me] 

 o outono alonga a sombra de meu vulto... USM ontono  

   

 Basta de tanto sonho e desencanto... US81 USL1USD USL2 USL3 desencanto! 

 que a vida me tem sido um campo santo  US81 USL1 campo-santo USL2 USD santo, 

 de ilusões que acalento e que sepulto!  
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4.4.1.25 Aniversário d´ela...  

 

O soneto dispõe de cinco testemunhos: dois manuscritos, um no CLC (f.1r.), um no 

CCMC3 (f.9v),; um datiloscrito DCMC2 (f.11r); dois impressos publicados em: LCMC2 

(p.19) e A1981(p. 64). 

  

4.4.1.25.1 Descrição física dos testemunhos 

 

ADM1 

 

Manuscrito em tinta azul, no CLC (f.1r). A mancha escrita ocupa as 21 primeiras linhas 

das 23 que compõem a folha. O título encontra-se na margem superior da folha, sublinhada 

por um traço em tinta vermelha. Na extremidade direita consta a numeração da folha em tinta 

vermelha. No V. 12, há uma rasura na palavra “Folhinha”. À linha 21 consta “1956”. 

 

ADD 

 

Datiloscrito em fita preta, papel A4, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX210mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 

margem superior da folha, em caixa alta. 15 linhas. No ângulo superior, à direita, consta em 

tinta azul o número “19”. 

 

ADL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]: [s.n.], [1983?]. p. 56. 

 

15 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15 os versos.  

 

AD81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. Rio de Janeiro: Benedictis, Editores, 1981. p.6. 

 

Consta na página o soneto ANIVERSÁRIO D´ELA... e abaixo o soneto ÚLTIMO 

SONHO, em 15 linhas, título em caixa alta, justificado à margem esquerda. 
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ADM2 

 

Manuscrito em tinta preta, no CCMC3 (f.9v). A mancha escrita ocupa as 17 primeiras 

linhas das 22 que compõem a folha, sem recuo na margem esquerda. O título encontra-se na 

margem superior da folha, envolvido por traços em tinta vermelha, como uma moldura. À 

esquerda consta, em tinta vermelha,o número “11” e à direita “19”, em tinta azul. 

 

4.4.1.25.2 Classificação estemática 

 

Todos os testemunham apresentam variações na pontuação e na grafia de algumas 

palavras. ADM1 diverge dos demais testemunhos quanto ao título: “ANIVERSÁRIO DELA”. 

ADM2 diverge dos demais, no V.1 “29 9 de abril! Antigamente,”. Sendo assim, propõe-se o 

seguinte estema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Estema dos testemunhos de ANIVERSÁRIO D´ELA. 

 

4.4.1.25.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base ADM2, por ser o testemunho mais recente escrito pelo 

autor.  

 O 

 

 

 

 

                α                             ADM2 

 

 

              AD81 

 

 

              ADD 

 

 

              ADM1 
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Figura 93: Fac-simile do CCMC3 (f.9v). 
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4.4.1.25.4 Texto crítico com o aparato 

 

ADM2 

 

ANIVERSÁRIO D´ELA... ADM1 ANIVERSÁRIO DELA 

  

 29 de abril! Antigamente, ADM2 29 9 de abril! ADM1 AD81 ADD ADL Ela faz 

anos hoje. Antigamente, 

 era um dia de festas, este dia.  ADM1 dia! 

 Para o meu coração adolescente,   

 era sol, era luz, era alegria! ADM1 alegria. 

   

5 Houve, um dia, um adeus! Eu voltaria.  

 Seria breve a ausência. Permanente, ADM2  ausencia. 

 somente nosso amor é que o seria... ADM. seria!  ADL seria...! AD81 seria!... 

 E os anos se passaram lentamente... ADL AD81 ADD passaram... 

   

 Breve ausência tornou-se eternidade!  

10 E nada resistiu, nem a saudade, AD81 - nem a saudade! ADL ADD.– nem a saudade! - 

 aos janeiros malvados e fatais!  

   

 Hoje resta a “folinha” que, todo ano, AD81.ADL ADD “FOLHINHA” 

 me faz vir à lembrança o velho engano... ADM1 ADD ADL lêdo engano... AD81 ledo engano... 

 velhas recordações... e nada mais!  
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4.4.1.26 Impossível  

 

O soneto dispõe de seis testemunhos: dois manuscritos, um no CDJN (f.21r.), um no CCMC3 

(f.10v); um datiloscrito DCMC2 (f.16r); três impressos publicados em: jornal Correio do Sertão (JCS),  

A1981 (p.63) e LCMC2 (p.24). 

  

4.4.1.26.1 Descrição física dos testemunhos 

 

IPM1 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 19 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha. O título encontra-se na margem superior. No V. 7 há uma rasura na palavra 

“Ao contrário”. À linha 19, consta “22-5-977”. 

 

IPM2 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 17 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha, apenas o primeiro verso encontra-se recuado 20mm da margem esquerda. 

O título encontra-se na margem superior da folha, escrito em tinta vermelha. Na extremidade 

esquerda superior consta a numeração da página, em tinta vermelha. No canto superior 

direito, após o título, o número “24” em tinta azul. No V. 10, encontra-se rasurada a palavra 

“conteceu”.  

 

IPJ 

 

Impresso em preto, com 17 linhas. À linha 1: título, das linhas 2 a 15: versos. À linha 16 

consta o nome do autor e à linha 17 “Para o livro, ‘Luzes do Crepúsculo, inédito’”. 

 

IP81 

 

MOTTA, Eulálio de Miranda. Conversão. In: POETAS DA BAHIA E MINAS: 

ANTOLOGIA. Rio de Janeiro: Benedictis, Editores, 1981. p.63. 

 

15 linhas, título em caixa alta, justificado à margem esquerda. Linha 1 título, das linhas 

2 a 15 versos. 
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IPD 

 

Datiloscrito em fita preta, papel sufite, amarelado pela ação do tempo, medindo 

300mmX210mm, mancha escrita com 150mmX110mm. O título encontra-se centralizado na 

margem superior da folha, em caixa alta. 15 linhas. No ângulo superior, à direita, consta em 

tinta azul o número “29”. 

 

IPL 

 

MOTTA, Eulálio. Canções do meu caminho. 2. ed. [s.l.]:[s.n.], [1983?]. p. 24. 

 

15 linhas. À linha 1 consta o título em caixa alta, das linhas 2 a 15 os versos.  

 

4.4.1.26.2 Classificação estemática 

 

Os testemunhos apresentam variação apenas na pontuação. Sendo assim, propõe-se o 

seguinte estema: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: Estema dos testemunhos de IMPOSSÍVEL. 
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4.4.1.26.3 Seleção do texto de base 

 

Tomou-se como texto de base IPM2, por se tratar de um manuscrito passado a limpo, 

para a publicação da terceira edição de Canções do meu caminho. E, portanto, o último 

testemunho avalizado pelo autor.  
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Figura 95: Fac-simile CCMC3 (f.10v). 
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4.4.1.26.4 Texto crítico com o aparato 

 

IPM2 

 

IMPOSSIVEL IP81 IMPOSSÍVEL... 

  

 Hoje a alegria amanheceu comigo IPM1 IPJ IP81 comigo,  

 Depois de tanto tempo de tristeza... IPM1 IP81 tristeza! IPJ IPD IPL tristeza. 

 Mas manter alegria não consigo  

 que ser triste é de minha natureza! IPM1 IPJ natureza. 

   

5 Marginal da alegria e da beleza,  

 somente em sofrimento é que me abrigo... IPM1 IPJ IP81 IPD IPL abrigo. 

 Ao contrário seria, com certeza, IPM1  <Diferente> / Ao contrário \ 

 se eu conseguisse reviver contigo... IPM1 IPJ contigo. IP82 contigo! 

   

 Contigo reviver! Recomeçar  

10 Aquele amor que um dia aconteceu! IPL conteceu! IPM2 conte<ço> /ce\u 

 Ah se fosse possível eu voltar! IPM2 possível 

   

 O impossível aconteceria! IPM2 impossivel 

 E a alegria de um sonho que viveu IPM1 “um sonho que viveu” IPJ “um sonho que viveu,” 

IPD IPL viveu, 

 só assim, permanente voltaria!  
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4.4.2 Os monotestemunhais 

 

4.4.2.1 Crepúsculo 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CSC1 (f.2r). 

  

4.4.2.1.1 Descrição física do testemunho 

 

CP 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado na margem superior. A folha está 

amarelada devido à ação do tempo. Há rasuras nos versos 5 e 7. À linha 19, consta a 

assinatura do autor e à linha 20 local e a data, “M. Alto, 25-8-926”. 
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Figura 96: Fac-simile do CSC1 (f. 2r). 
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4.4.2.1.2 Texto crítico com o aparato 

 

CP 

 

CREPÚSCULO CP Crepusculo 

  

 Vinha descendo a noite, vagarosa,  

 Das montanhas azuis do firmamento... CP azues 

 Fazendo com o silêncio, mais penosa   

 A lágrima de dor do meu lamento... CP  lagrima  dôr  

   

5 Lá na mata obscura e pesarosa, CP  matta o<b>scura 

 A araponga da angústia e do tormento CP angustia 

 Soltava em voz amena e dolorosa,  CP S<o>tava 

 Cantigas de saudades ao relento...  

   

 Na folhagem da densa capoeira,  

10 O vendaval, tremendo, parecia  

 Passar rezando triste Ave-Maria CP resando 

   

 Mas, quase sempre a dor é passageira:  CP dôr 

 Enquanto o sol, tristonho, ia sumindo, CP Emquanto 

 A lua vinha pálida surgindo. CP pallida 
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4.4.2.2 Se a brisa falasse... 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CSC1 (f.5r). 

  

4.4.2.2.1 Descrição física do testemunho 

 

SB 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha.  O título encontra-se centralizado na margem superior. A folha está 

amarelada devido à ação do tempo. No V. 2, há uma emenda, acrescentou-se em tinta preta, a 

palavra “meu”, entre “o” e “penar’. No V. 13, há uma emenda a lápis, entre as palavras “há-

de’ e “sempre’, escreveu-se a palavra “ser”. À linha 19, consta a assinatura do autor e à linha 

20 “M. Alto, 7/9/1926”. 
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Figura 97: Fac-simile do CSC1 (f. 5r). 
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4.4.2.2.2 Texto crítico com o aparato 

 

SB 

 

SE A BRISA FALASSE... SB brysa fallasse... 

  

 Ah! Se eu contasse a brisa e a brisa te contasse, SB si brysa a brysa  

 O meu sofrer imenso, o meu penar sem fim.. SB soffrer immenso, o  [↑ meu]  

 Se este segredo triste ao ouvido teu chegasse,  SB Si 

 Ficasses tu, sabendo o meu martírio assim... SB martyrio 

   

5 Se viesse lá do céu, se lá do céu baixasse, SB Si céo, si céo  

 Pregando a caridade, um terno querubim,  SB cherubim, 

 E todo o meu viver horrendo, te narrasse,  

 Narrasse a minha dor, tudo que eu sofro, enfim... SB dôr soffro, emfim... 

   

 Talvez pudesses crer que te amo loucamente...  

10 Que, deste dissabor que vive em minha vida,  

 És tu a causadora, és tu unicamente!... SB tu 

   

 Porém é muda a brisa e o anjo não se importa... SB brysa 

 Minh´alma há de ser sempre a mesma, dolorida SB ha-de [↑ser] sempre 

 Hei de morrer vivendo a mesma vida morta!...  
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4.4.2.3 Tortura 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CSC1 (f.9). 

  

4.4.2.3.1 Descrição física do testemunho 

 

TT 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha.  O título encontra-se centralizado na margem superior. A folha está 

amarelada devido à ação do tempo. No V. 12, há uma emenda, acrescentou-se em tinta preta, 

a palavra “meu”, entre “do” e “mal”. À linha 19 consta a assinatura do autor e à linha 20 a 

data, “25-10-926”. 
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Figura 98: Fac-iímile do CSC1 (f. 9r). 
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4.4.2.3.2 Texto crítico com o aparato 

 

TT 

 

TORTURA  

  

 P´ra bem longe fugiu minha ilusão querida... TT fugio illusão 

 A flor dos sonhos meus, aquela flor tão pura,  TT flor aquella flôr 

 Salpicada de dor, trêmula, emurchecida, TT  dôr, tremula, emmurchecida, 

 Zombara sobre o chão gelado da amargura...  

   

5 E vivo desde então, numa infinda tortura...  

 Guardando dentro d´alma a lembrança dorida  

 De um amor imaculado e pleno de ventura TT immaculado 

 Que me deixou no peito o coração sem vida  

   

 Esp´ranças, risos, tudo ausentou-se de mim...  

10 Vivo agora a vagar, qual mísero sem norte,  

 Pedindo ao grande Deus, da minha angustia o fim TT angústia 

   

 Só findará, no entanto, a noite do meu mal, TT do [↑ meu] mal, 

 Quando o sino tristonho, - ave negra da morte,  

 Cantar anunciando o meu dia final  
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4.4.2.4 Soneto (1926) 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CSC1 (f.10r). 

  

4.4.2.4.1 Descrição física do testemunho 

 

S26 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha.  O título encontra-se centralizado na margem superior. A folha está 

amarelada devido à ação do tempo. À linha 19, consta a assinatura do autor e à linha 20 a 

data, 12-11-926. 
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Figura 99: Fac-simile do CSC1 (f. 10r). 
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4.4.2.4.2 Texto crítico com o aparato 

 

S26 

 

SONETO (1926)63  

  

 Alegre, para a luta, eu vou partir  

 Levando, com carinho, uma esperança...  

 E, dentro d´alma, quedo, a reluzir, S26 quédo 

 O círio calmo da perseverança... S26 cirio 

   

5 Oh! que me importa do tormento a lança  

 Que em meu caminho, afoita, me ferir,  

 Se quem na treva do lutar, não cansa,  S26 luctar 

 Enche de luz a aurora do porvir?  

   

 Resignado, tudo hei de sofrer S26 soffrer 

10 Em busca da grinalda da vitória... S26 victoria 

 P´ra se lutar com espr´ança de vencer,  S26 luctar 

   

 É mister que na luta não se pense... S26 lucta 

 Pois, só sofrendo, se conquista a alegria S26 soffrendo 

 Que enfeita o nome de quem luta e vence!  

   

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
63 Há outros sonetos com este título, portanto, acrescentou-se o ano 1926 para diferenciá-lo dos demais. 
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4.4.2.5 Recordando 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CSC1 (f.14r). 

  

4.4.2.5.1 Descrição física do testemunho 

 

RC 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 19 primeiras linhas das 21 que 

compõem a folha. O título encontra-se centralizado na margem superior. A folha está 

amarelada devido à ação do tempo. Há rasura no V. 9, na palavra “folhas”. À linha 19, consta 

“Bahia”. 
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Figura 100: Fac-simile do CSC1 (f. 14r). 
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4.4.2.5.2 Texto crítico com o aparato 

 

RC 

 

RECORDANDO  

  

   

 Quando a fronte declino, me lembrando  

 Os dias do passado, dia a dia,  

 Como que a vejo e a ouço murmurando  

 As juras todas que ela me fazia. RC ella 

5   

 Embora eu sinta chegue a nostalgia  

 Quando quedo me tomo recordando,   

 Sinto que aplaca esta melancolia,  

 Este infortúnio que me vai matando...  

   

10 É minh´alma que é uma árvore sem folhas, RC arvore <folhas> 

 Molhada em toda folha, em todo galho,  

 Pelo inverno de frios dissabores,  

   

 No momento em que eu fico assim, cismando, RC scismando, 

 Treme, se agita e se agitando, o orvalho,  

 Dos olhos cai-me em lágrimas rolando RC lagrimas 
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4.4.2.6 15 de abril 

 

O soneto dispõe de apenas um testemunho trata-se de um recorte do jornal Mundo Novo 

colado no CL (f.1r).  

 

4.4.2.6.1 Descrição física do testemunho 

 

15AJ 

 

Recorte do jornal Mundo Novo medindo 105mmX115mm, colado no centro da folha do 

caderno. Impresso em tinta preta, com 18 linhas. Na parte superior do recorte consta, em caixa 

alta, a inscrição “MUNDO NOVO”, abaixo e centralizado encontra-se o título do soneto. O 

segundo quarteto e o segundo terceto encontram-se recuados 15 mm da margem esquerda. Na 

linha 17 consta o nome do autor em caixa alta. À linha 18, “Bahia, 15-4-927”. 
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Figura 101: Fac-simile do CL (f.1r). 
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4.4.2.6.2 Texto crítico com o aparato 

 

15AJ 

 

15 DE ABRIL   

  

 Um ano a mais, na vida, me aparece... 15AJ anno  apparece... 

 Dos passados, porém, tão diferente! 15AJ porem tão differente! 

 Ai! como tudo, a mim, desaparece... 15AJ desapparece... 

 Como tudo se acaba de repente...  

   

5 O sonho róseo, belo, refulgente, 15AJ Róseo, bello, 

 Que alcançar: eu julguei que inda pudesse,  

 Esqueceu-me... deixou-me, indiferente... 15AJ indifferente... 

 Somente a dor é que me não esquece... 15AJ dor 

   

 Quinze de abril, tão triste! vai te embora...  

10 A minha mocidade, vai levando 15AJ vae 

 C´o o sobejo do amor que eu tive outr´ora...  

   

 Enquanto eu vou, com lágrimas no rosto,   15AJ Emquanto lagrimas  

 Pelos montes da vida, carregando  

 O madeiro pesado de um desgosto!...  
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4.4.2.7 Desconforto 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CL (f.3r). 

  

4.4.2.7.1 Descrição física do testemunho 

 

DCM 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 21 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha.  O título encontra-se centralizado na linha 1. A folha está amarelada devido 

à ação do tempo. À linha 21, consta “Bahia, 927 (Publicado na “A Luva”).” 
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Figura 102: Fac-simile do CL (f.3r). 
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4.4.2.7.2 Texto crítico com o aparato 

 

DCM 

 

DESCONFORTO  

  

 Vezes saio por praias à ventura, DCM á 

 Procurando aplacar o meu tormento... DCM tormento < , >... 

 Tentando afugentar minha amargura,  

 Restos negros de antigo sofrimento. DCM antigos (suprimiu-se o s da palavra por 

considerar um erro óbvio do autor) soffrimento. 

   

5 Mas em vez de um momento de doçura,  

 Com que eu possa alcançar o meu intento,  

 Vejo a sombra da noite da tristura  

 Enlutar-me o sol-pôr do pensamento... DCM Enlutar [↑-me] o sol-por 

   

 A tristeza, porém, que assim me invade,  DCM tristesa, porem, envade, 

10 Esta angústia em que, às vezes, fico imerso,  DCN angustia (s.a) ás immerso, 

 Tem do conforto a vaga suavidade...  

   

 É a saudade... distante sombra mansa  

 Do passado longínquo, no disperso DCM longico 

 Areal dos meus sonhos de criança... DCM Areial creança 
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4.4.2.8 Se eu pudesse... 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CL (f.16r). 

  

4.4.2.8.1 Descrição física do testemunho 

 

SE 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 21 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha.  O título encontra-se centralizado na linha 1. A folha está amarelada devido 

à ação do tempo. Há rasura  e emendas no V. 1 À linha 21, “F. Morro Alto, 29,12,927”. 
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Figura 103: Fac-simile do CL (f. 16r). 
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4.4.2.8.2 Texto crítico com o aparato 

 

SE 

 

SE EU PUDESSE... SE podesse... 

  

 Se eu fosse lá... se lá pudesse eu ir... SE <oh!>  / se \ <eu>  podesse [↑eu] ir... 

 P´ra ter a glória de fitar ainda SE gloria 

 O gosto doce com que sabe rir  

 Aquela boca pequenina e linda! SE Aquella bocca 

   

5 Ah! se eu pudesse, um dia, conseguir SE podesse 

 Um lenitivo à minha angústia infinita... SE á angustia 

 Vendo, fitando, admirando o rir  

 Daquela boca pequenina linda, SE  Daquella bocca 

   

 Talvez pudesse me fugir o medo SE podesse 

10 De descobrir, num pranto, a impiedade   

 Da dor que eu guardo como um grão segredo SE dôr 

   

 Quando me fere do desdém o espinho SE desdem 

 De quem me fez tão doce a mocidade  

 E que me faz, depressa, tão velhinho! SE de pressa 
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4.4.2.9 Quando seu vulto.... 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CL (f.19r). 

  

4.4.2.9.1 Descrição física do testemunho 

 

SE 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 21 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha.  O título encontra-se centralizado na linha 1. A folha está amarelada devido 

à ação do tempo. Há rasuras nos V. 5 e 7. À linha 21, “Bahia, Abril de 1928”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

283 

 

Figura 104: Fac-simile do CL (f.19r). 

 

 



 

 

284 

4.4.2.9.2 Texto crítico com o aparato  

 

QV 

 

QUANDO SEU VULTO...  

  

 Tento escrever um quadro mui pomposo  

 E lembro um rio, uma casinha, um monte,  

 E se afogando, o sol tuberculoso,  

 Em vômitos de sangue, no horizonte. QV vômitos horisonte. 

   

5 Debalde. Então um quadro mais airoso QV qua<nto> /ndo\ 

 Tento encontrar na história de uma fonte. QV historia 

 Inda debalde... E o esforço tão penoso  

 Já me fatiga e me enrubesce a fronte. QV enrubece  

   

 Desiludido, deixo a pena a um lado. QV Desilludido, penna  

10 Mas quando à mente vem me aparecendo QV á 

 O vulto dela, ingênuo e delicado,  QV della, ingenuo 

   

 Feito de graça e de simplicidade,  

 Sobre o papel, em minha mão, tremendo,  

 A pena corre com facilidade. QV penna 
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4.4.2.10 Vi-te pequena... 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CL (f.24r). 

  

4.4.2.10.1 Descrição física do testemunho 

 

VT 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa a margem superior e as 21 primeiras 

linhas das 22 que compõem a folha.  O título encontra-se centralizado na linha 1. A folha está 

amarelada devido a ação do tempo. No ângulo esquerdo superior, foi escrita uma anotação em 

letra miúda: “Hoje te vi na rua... Alguem passava / contigo e eu vi-te... Que desilusão!”. À 

linha 2, consta: “A uma melindrosa”. O autor fez três diferentes campanhas neste manuscrito: 

uma em tinta preta, nos versos 3, 11 e 13, uma em tinta azul nos versos 5 e 6, e outra em tinta 

vermelha nos versos 10 e 11. No V. 3, há as seguintes intervenções, em tinta preta: depois da 

palavra “Cherubim”, há uma vírgula riscada; a palavra “flor” foi alterada para “Flor”; “de-

lys”, foi alterada para “do ceo!”; “meu”, foi alterada para “Meu”; onde havia vírgulas passou 

a haver exclamações, após as palavras “ceo e coração”. No V. 5, acrescentou-se em tinta azul 

a palavra “eu”, entre “tambem” e “estava”. No V. 6, a lição em tinta preta “Em uma avenida, 

a espera, em uma secção,” está riscada por um traço em tinta azul, após há um x a lápis. Na 

entrelinha, escreveu-se em tinta azul “Numa certa avenida á espera em vão”. No V. 10, as 

palavras “indifferente e fria” estão riscadas com um traço em tinta vermelha e, na entrelinha, 

consta, em tinta vermelha: “como quem não via”. No V. 11, “como alguem que jamais me 

conheceu...”, encontra-se riscado com um traço em tinta vermelha, na entrelinha, foi escrito 

em tinta preta: “Meu pobre olhar que procurava o teu...”. No V. 13, entre as palavras “p´ra” e  

“teus”, acrescentou-se, em tinta preta a palavra “não”. À linha 21, consta “Bª, Junho, 928.” 
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Figura 105: Fac-simile do CL (f.24r). 
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4.4.2.10.2 Texto crítico com o aparato 

 

VT 

 

VI-TE PEQUENA...  

  

A uma melindrosa  

  

 Vi-te pequena... Minha noiva, então,  

 Eu brincando contigo te chamava...  

 Querubim! Flor do céu! Meu coração! VT Cherubim! ceo VT1 Cherubim <,>! <f> /F\ lor < ->  d<e> /o\ < 

-> <lys> /ceo\, ! <m> /M\eu coração <,> ! 

 Noutro tempo era assim que eu te falava. VT fallava. 

   

5 Passaram anos. Uma tarde eu estava VT Passaram annos. VT2 [↑eu] 

 Numa certa avenida, à espera, em vão VT2 <Eu na avenida, a espera, em uma secção,> [↑Numa certa 

avenida, á espera, em vão] 

 De um bond que já muito demorava,  

 Quando surgiste à minha direção. VT á 

   

 Conheci-te de longe... Todavia,   

10 Por mim passaste como quem não via VT3 <indifferente e fria> [↑como quem não via] 

 Meu pobre olhar que procurava o teu... VT3 <Como alguem que jamais me conheceu...> VT1 [↑Meu 

popre olhar que procurava o teu...] 

   

 Sou estudante pobre... Talvez isto  

 Bastante fosse p´ra não teres visto VT1 p´ra [↑não] teres  

 Este que muitos beijos já te deu...  
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4.4.2.11 Insônia 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CL (f.37r). 

  

4.4.2.11.1 Descrição física do testemunho 

 

IS 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 18 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha.  O título encontra-se centralizado na margem superior, abaixo consta 

riscado: “A arvore”. A folha está amarelada devido à ação do tempo. Há rasuras no V. 4. À 

linha 18, “Bahia, 20, 1, 929”. 
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Figura 106: Fac-simile do CL (f.37r). 
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4.4.2.11.2 Texto crítico com o aparato 

 

IS 

 

INSÔNIA IS <a arvore> [↑Isomnia] 

  

 Era bem tarde já. Lá no quintal, o galo SI gallo 

 Em seu canto habitual, a dizer-me, eu ouvia  

 De enfadonho intervalo a enfadonho intervalo,  SI intervallo intervallo 

 Que não tardava muito aparecer o dia... SI apparecer 

   

5 O sono me fugia... embalde conquistá-lo SI sonno conquista-lo 

 Eu procurava... Então, a mim mesmo dizia:  

 Eu me levanto e fumo no quarto e falo SI fallo 

 E depois dormirei... Debalde assim fazia.  

   

 Veio o dia, afinal. Cantavam passarinhos.   

10 Além, a rubra flor de sol, desabrochando SI Alem 

 Fugia o mar e os céus e os campos e os caminhos... SI ceos 

   

 E eu sem dormir ainda... a noite toda assim...  

 De olhos abertos, sem ter sono, só pensando,  SI sonno 

 Meu Deus! Numa mulher que já não pensa em mim! SI numa 
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4.4.2.12 Um olhar ao passado.... 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CL (f.43r). 

  

4.4.2.12.1 Descrição física do testemunho 

 

UO 

 

Manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 19 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha. O título encontra-se na margem superior. A folha está amarelada devido à 

ação do tempo. Há emenda no V. 5, entre as palavras “Vejo” e “creanças”, acrescentou-se a 

palavra “me”. No V. 14 a palavra “gossos”, foi corrigida com um traço no segundo s. No V. 

9, após a palavra “repente”, há uma vírgula riscada. À linha 19, “Bahia, Abril de 1929”. 
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Figura 107: Fac-simile do CL (f.43r). 
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4.4.2.12.2 Texto crítico com o aparato 

 

UO 

 

UM OLHAR AO PASSADO...  

  

 Para o horror do presente amenizar,  UO amenisar  

 O horror destes momentos mal vividos,   

 Fico a sós, em silêncio, a recordar UO silencio 

 Os longínquos caminhos percorridos... UO longinquos 

   

5 Vejo-me criança, trêfego, a brincar UO Vejo [↑- me] creança 

 Em meio às crianças dos meus dias idos... UO ás creanças 

 Depois, crescido, escuto-a a me jurar  

 Juramentos de amor, hoje esquecidos!  

   

 E os caminhos trilhados, de repente UO de repente <,> 

10 Vou percorrendo pelo pensamento,  

 Até que chego ao tétrico presente UO tetrico 

   

 E me vejo desfeito, desgraçado,  

 Pagando em longos dias de tormento  

 Os minutos de gozos do passado! UO gos<s>os 

   

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

294 

4.4.2.13 Pedir 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CL (f.47r). 

  

4.4.2.13.1 Descrição física do testemunho 

 

PD 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 22 que 

compõem a folha.  O título encontra-se na margem superior, em tinta preta. A folha está 

amarelada devido à ação do tempo. Há rasuras: no V. 8, na palavra “gostosamente”; no V. 10, 

nas palavras “canjica” e “peço”; no V. 13, na palavra “um”. À linha 19, “23 de junho de 929”. 
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Figura 108: Fac-simile do CL (f.47r). 
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4.4.2.13.2 Texto crítico com o aparato 

 

PD 

 

PEDIR  

  

 É bem “pau” se pedir! Eu, francamente,  

 Coisa mais “pau” não posso admitir! PD Cousa  

 É “pau” pra quem pede e, certamente,   

 Para a pessoa a quem se vai pedir. PD vae 

   

5 Quando porém S. João nos chega, a rir PD porem 

 Pelos fogos de cor, alegremente, PD côr 

 Se tem tanto o direito de pedir  

 Que até se pede mui gostosamente!  

   

 Por isso, e como amigo do licor PD licôr 

10 E da canjica, peço que cumprais,  PD canji<g>/c\a pe<ss> /ç\o 

 Pela vossa bondade ou por favor,  

   

 O pequeno pedido que aqui fica:  

 Licor de jenipapo – um litro ou... mais... PD genipapo <t> /u\m 

 E um prato ou... mais de um prato de canjica... PD cangica 
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4.4.2.14 A dor maior 

 

O soneto dispõe de um único testemunho impresso, publicado no LIP (p.24). 

  

4.4.2.14.1 Descrição física do testemunho 

 

DML 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 24. 

 

Impresso em tinta preta, com 16 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e encontra-se solta da encadernação, com rasgões na borda direita. Na altura superior 

da página, centralizado, ILLUSÕES QUE PASSARAM..., no ângulo esquerdo consta a 

numeração da página e abaixo um traço horizontal. O título está recuado à margem esquerda, 

em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm. 
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Figura 109: Fac-simile do LIP (p.24). 
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4.4.1.14.2 Texto crítico com o aparato 

 

DML 

 

A DOR MAIOR DML DÔR  

  

                                         Ao jovem poeta Júlio Vieira de Sá DML Julio 

  

 Tenho sofrido muita dor pungente DML  soffrido dôr  

 Nestes bem poucos anos que hei vivido, DML annos 

 A dor de ser tão triste e tão descrente! DML dôr 

 E ser, tão cedo, tão desiludido! DML desilludido 

   

5 A dor de recordar constantemente DML dôr 

 O meu amor há tanto perecido... DML ha 

 E est´outra dor comum a toda gente: DML commum 

 A dor que a gente tem de ter nascido! DML  dôr tém  

   

 Mas entre as dores todas que sofri, DML dores soffri 

10 A dor maior, a dor que mais senti, DML dôr 

 A que mais me feriu, que mais me doeu,  

   

 Foi a profunda a desmedida, dor DML dôr 

 De eu ter perdido um dia aquela flor DML aquella flôr 

 - A sempre-viva que Didi me deu!  
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4.4.2.15 Pensativa 

 

O soneto dispõe de um único testemunho impresso, publicado no LIP (p.32). 

  

4.4.2.15.1 Descrição física do testemunho 

 

PSL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 32. 

 

Impresso em tinta preta, com 15 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e encontra-se solta da encadernação, com rasgões na borda direita. Na altura superior 

da página, centralizado, ILLUSÕES QUE PASSARAM..., no ângulo esquerdo consta a 

numeração da página e abaixo um traço horizontal. O título está recuado à margem esquerda, 

em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita medindo 125mmX90mm. 
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Figura 110: Fac-simile do LIP (p.32). 
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4.4.2.15.2 Texto crítico com o aparato 

 

PSL 

 

PENSATIVA  

  

 Há um quer que seja de anormal, querida, PSL Ha 

 A machucar as rosas de tu´alma  

 Pois eu jamais te vi pensar na vida  

 E estavas ontem pensativa e calma... PSL hontem 

   

5 Do nosso amor está tão verde a palma,  

 Porque pareces uma arrependida?!  

 Sem ter a luz do riso de tu´alma,  

 Minh´alma é pobre, triste, dolorida...  

   

 Teu sofrimento faz-me vir o pranto... PSL soffrimento 

10 Se sobre a dor teu coração debruça, PSL dôr 

 Meu coração também sente e soluça... PSL tambem 

   

 Virgem! te peço meu romance santo:   

 P´ra que feliz minh´alma triste viva,  

 Não fiques nunca triste e pensativa...  
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4.4.2.16 Soneto (1931) 

 

O soneto dispõe de um único testemunho impresso, publicado no LIP (p.30). 

  

4.4.2.16.1 Descrição física do testemunho 

 

S31  

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 30. 

 

Impresso em tinta preta, com 16 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e encontra-se solta da encadernação, com rasgões na borda direita. Na altura superior 

da página, centralizado, ILLUSÕES QUE PASSARAM..., no ângulo esquerdo consta a 

numeração da página e abaixo um traço horizontal. O título está recuado à margem esquerda, 

em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm. 
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Figura 111: Fac-simile do LIP (p.30). 

 

 

 



 

 

305 

4.4.2.16.2 Texto crítico com o aparato 

 

S31 

 

SONETO (1931)64 S31 SONETO 

  

Ao espírito superior do meu querido amigo Oscar Berbet Tavares S31 espirito 

  

 É uma vida sem vida a minha vida...  

 Como sou desgraçado neste mundo!  

 Parece tenho n´alma uma ferida S31 nalma 

 Que a todo instante com meu pranto inundo.   

   

5 Ao cemitério, às vezes, iracundo,  S31 cemiterio 

 Levanta a voz clamando uma guarida, S31 vóz 

 E ele me nega do seu chão imundo S31 elle / immundo 

 Para o meu corpo a tumba que é pedida.  

   

 Antigamente eu não sofria tanto. S31 soffria 

10 A mágoa, o tédio, o dissabor, o pranto, S31 magua, o tedio 

 Toda esta noite de martírios meus,  S31 martyrios 

   

 Todo o delírio deste sofrimento,  

 Começou de surgir-me no momento  

 Em que deixei de acreditar em Deus!  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Há outros sonetos com este título, portanto, acrescentou-se o ano 1931 para diferenciá-lo dos demais. 



 

 

306 

4.4.2.17 Meu único consolo 

 

O soneto dispõe de um único testemunho impresso, publicado no LIP (p.37). 

  

4.4.2.17.1 Descrição física do testemunho 

 

MUL 

 

MOTTA, Eulálio. Ilusões que passaram. Salvador: Officinas Graphica d´A Luva, 1931. p. 37. 

 

Impresso em tinta preta, com 17 linhas. A página está amarelada devido à ação do 

tempo e encontra-se solta da encadernação, com rasgões na borda esquerda. Na altura superior 

da página, centralizado, consta o nome do autor em caixa alta; no ângulo esquerdo, a 

numeração da página e abaixo um traço horizontal. O título está recuado à margem esquerda, 

em caixa alta, sublinhado por dois traços. Mancha escrita medindo125mmX90mm. 
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Figura 112: Fac-simile do LIP (p.37). 
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4.4.2.17.2 Texto crítico com o aparato 

 

MUL 

 

MEU ÚNICO CONSOLO  

  

Ao illustre e inspirado poeta Flávio Paiva, que me honrou com a 

dedicatória de seus lindos versos “Noite de S. João” 

MUL illustre  Flávio dedicatória 

  

 Nunca mais fiz um verso. Quando a gente MUL á 

 A luz da realidade vem chegando,  

 A luz das ilusões, sensivelmente, MUL illusões 

 Vai recuando, fugindo, se apagando... MUL vae 

   

5 E há muito tempo já me vem queimando, MUL ha  

 Da realidade a luz vermelha e quente...  

 Ao passo que a outra luz me vai deixando... MUL vae 

 Há de chegar um dia em que somente MUL Ha 

   

 A primeira ilumine os dias meus... MUL A p[ri]meira illumine 

10 Então, à Musa hei de dizer adeus! MUL á 

 E então minh´alma há de tombar vencida! MUL ha 

   

 Porque meu verso, embora pobrezinho,  MUL pobresinho 

 Nesta vida é meu único carinho, MUL unico 

 Meu único consolo nesta vida... MUL unico 
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4.4.2.18 Soneto (1933) 

 

O soneto dispõe de um único testemunho impresso, publicado no LAE (p.35-36). 

  

4.4.2.18.1 Descrição física do testemunho 

 

S33 

 

MOTTA, Eulálio. Alma enferma. Salvador: Imprensa Vitória, 1933. p. 35-36. 

 

Página 35: 9 linhas. Linha 1, Sonêto; linhas 2 a 9, versos. Página 22: 6 linhas, versos. 
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Figura 113: Fac-simile do LAE (p.35). 
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Figura 114: Fac-simile do LAE (p.35). 
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4.4.2.18.2 Texto crítico com o aparato 

 

S33 

 

SONETO (1933)65 S33 Sonêto 

  

 Vive há tanto comigo o sofrimento S33 ha 

 que já me sinto com ele acostumado... S33 êle 

 Já não me queixo mais, não me lamento.  

 Já me habituei a padecer calado...  

   

5 Lamentei muito. Que arrependimento  

 hoje tenho de ter-me lamentado!  

 De que serviu chorar o meu tormento?! S33 servio 

 De que foi que serviu eu ter corado?! S33 servio 

   

 Alívio não me trouxe andar corando... S33 Alivio 

10 viver em prosa e verso recitando  

 a minha dor, sem que ninguém me ouvisse! S33 dôr ninguem 

   

 Em vez de alívio, trouxe-me o desgosto S33 alivio 

 de ter, tão cedo, no íntimo e no rosto,  S33 cêdo intimo 

 as tristezas e as rugas da velhice! S33 tristesas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Há outros sonetos com este título, portanto, acrescentou-se o ano 1933 para diferenciá-lo dos demais. 
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4.4.2.19 Sofrimento (1952) 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CF (f.43r). 

  

4.4.2.19.1 Descrição física do testemunho  

 

SF 

 

Fotocópia colorida do manuscrito em tinta preta. A mancha escrita ocupa as 20 

primeiras linhas das 23 que compõem a folha. O título encontra-se na margem superior. Há 

rasuras no V. 1, na palavra “força”. No V. 8, há duas palavras rasuradas e abaixo a palavra 

“grita”. À linha 19, consta o nome do autor e à linha 20 a data “18,9,52”. 
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Figura 115: Fac-simile do CF (f.43r). 
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4.4.2.19.2 Texto crítico com o aparato 

 

SF 

 

SOFRIMENTO (1952)66  

  

 O sofrimento força a tua porta... SF <forsa> /força\ <á> /a\ 

 Não te entregues, entanto, ao desalento.   

 Só uma causa, em tal instante, importa:  

 Saber aproveitar o sofrimento.   

   

5 Impaciência, rancor, pranto, lamento... SF Impaciencia, rancôr 

 Tudo isto é vão, amigo, não conforta.  

 Sê calmo e hospitaleiro. Sê atento  

 ao sofrimento que te grita à porta. SF <forsa> [↓<força>] [↓/grita\ ] 

   

 Não é talvez, a toa, que te vem  

10 Este hóspede esquisito. Em algum bem, SF hospede 

 Poderá ser-te um hóspede fecundo. SF hospede 

   

 Recorda-te, afinal, lembrando a cruz,  

 Que foi com o Sofrimento que Jesus  

 Realizou a Redenção do mundo!  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Há outro soneto com este título, portanto, acrescentou-se o ano 1952 para diferenciá-lo. 
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4.4.2.20 Renúncia 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CLC (f.20r). 

  

4.4.2.20.1 Descrição física do testemunho 

 

RN 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 22 primeiras linhas das 23 que 

compõem a folha. O título encontra-se na margem superior, sublinhado com um traço em tinta 

vermelha e outro em tinta azul. À extremidade direita, o número 20, em tinta vermelha. A 

folha está amarelada devido à ação do tempo. Há rasuras no V. 11, na palavra “flor”. No V. 

12, há rasuras nas palavras “só cumprindo este”. Há uma chamada, a lápis, do V. 12, onde se 

lê: “Deixa-me só, cumprindo este fadário:”. À linha 19, “25-5-954”. 
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Figura 116: Fac-simile do CLC (f.20r). 
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4.4.2.20.2 Texto crítico com o aparato 

 

RN 

 

RENÚNCIA RN RENÛNCIA  

  

 Quando tudo era flor de primavera, RN <flor> 

 As rosas da ilusão desabrochando;  

 Quando era de manhã; quando a vida era RN demanhã 

 Sol nascendo, subindo, iluminando, –   

   

5 Foi em vão que fiquei à tua espera... RN á 

 As rosas da ilusão estão murchando...  

 Já se apagou o sol da primavera...  

 As tristezas do outono estão chegando...  

   

 E eis que surges, querida, em meu caminho!  

10 Mas é tarde demais! Anoiteceu!  

 Deixa-me, agora, continuar sozinho.  

   

 Deixa-me só, cumprindo este fadário:67 RN [↑só] <o meu. /este\ 

 De levar minha cruz sem cirineu... RN <ce>rineu... 

 De palmilhar, sozinho, o meu calvário!  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Há uma chamada a lápis para a linha 22, indicando “Deixa-me só, cumprindo este fadário!” 
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4.4.2.21 Conselho 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CLC (f.21r). 

  

 

4.4.2.21.1 Descrição física do testemunho 

 

CS 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 23 que 

compõem a folha. Em tinta vermelha encontram-se: o título, na margem superior sublinhado; 

à extremidade direita, o número “20”. A folha está amarelada devido à ação do tempo.  À 

linha 20, “Abril, 954”.. 
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Figura 117: Fac-simile do CLC (f.21r). 
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4.4.2.21.2 Texto crítico  

 

CS 

 

CONSELHO  

  

 Não lembres o pecado cometido,   

 nem mesmo com a melhor das intenções.  

 Que o mau desejo, acaso adormecido,  

 pode acordar com as mesmas tentações.  

   

5 Deixa o passado se apagar no olvido,  

 do inconsciente nas escuridões.  

 No trabalho constante e divertido,  

 encontrarás fecundas emoções.  

   

 Trabalho e reza. Trabalhando e orando,  

10 irás, a pouco e pouco, conquistando  

 ao teu pecado, esquecimento ou horror.  

   

 E assim terás, no derradeiro dia,  

 a ventura suprema: – ver Maria  

 entregar a tua alma ao Salvador!  
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4.4.2.22 O convite 

 

O soneto dispõe de um único testemunho manuscrito no CLC (f.16r). 

  

4.4.2.22.1 Descrição física do testemunho 

 

OC 

 

Manuscrito em tinta azul. A mancha escrita ocupa as 20 primeiras linhas das 23 que 

compõem a folha. O título encontra-se na margem superior, em tinta vermelha e azul, 

sublinhado com um traço em tinta vermelha. À extremidade direita, o número 16, em tinta 

vermelha. A folha está amarelada devido a ação do tempo. No V. 11, há uma rasura na 

palavra “subir”. À linha 20 consta “19,11,957”.. 
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Figura 118: Fac-simile do CLC (f.16r). 
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4.4.2.22.2 Texto crítico com o aparato 

 

OC 

 

O CONVITE  

  

 “Vinde a mim todos vós que estais cansados!”  

 Mas o próprio cansaço desanima!  

 Eis porque, dentre os “muitos convidados”,  

 Bem pouca gente d´Ele se aproxima. OC Êle 

   

5 “E eu vos aliviarei!” Há desgraçados OC Ha 

 Para os quais tal promessa não anima...  

 Que uma vida de vícios e pecados  

 A alma ataca, enfraquece, desarrima.  

   

 E Aquele que convida e que nos ama, OC Aquêle 

10 Do alto do Calvário é que nos chama...  

 É preciso subir... levando a cruz...  

   

 Triste destino o da alma que ficar  

 Inerte e fria... sem se incomodar  OC encomodar 

 Com o divino convite de Jesus!  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A edição dos sonetos de Eulálio de Miranda Motta representa o (re)nascimento de mais 

um nome da literatura brasileira. Isso lembra o surgimento da ciência filológica que, segundo 

Spina (1994, p. 67), nasceu do amor à poesia, voltada para a restauração, intelecção e 

explicação dos textos antigos. Foi o amor à poesia que tornou este trabalho uma realidade. 

Editar a obra de um escritor que não está inserido no cânone é uma tarefa bastante difícil, 

porém, necessária. A literatura brasileira carece deste tipo de trabalho para que se faça justiça 

a tantas obras e escritores condenados ao esquecimento. 

Sabe-se que nenhum trabalho de edição é definitivo, portanto, não se tem esta pretensão. 

O presente trabalho representa uma primeira tentativa de edição dos sonetos de Eulálio Motta, 

naturalmente, outros deverão surgir.  

O cuidado que Eulálio Motta dispensou aos documentos que constituem o seu espólio 

foi condição indispensável para que a edição dos sonetos se concretizasse. Por isso, pode-se 

considerar o seu espólio como a fonte geradora deste trabalho, que se traduz como resgate da 

obra e da memória do escritor.  

Espera-se que, com esta dissertação, seja cumprido o compromisso do pesquisador em 

apresentar um texto fidedigno, apurado a partir dos métodos da Crítica Textual, para que 

leitores e pesquisadores possam ter acesso a um texto que represente a última vontade do 

autor. No âmbito da literatura, não são raros os casos em que um texto circula entre os leitores 

e pesquisadores com sérios problemas editorias, comprometendo qualquer leitura que dele se 

depreenda. Portanto, ao resgatar a obra de um escritor e editá-la com o objetivo de inseri-la na 

fenomenologia literária, torna-se imprescindível que sejam aplicados métodos seguros de 

edição, para que o texto apresentado seja fidedigno.  

Pesquisar a obra de Eulálio Motta, bem como aspectos de sua biografia, não foi uma 

tarefa fácil. A princípio havia apenas indícios de que se estava diante da obra de um escritor 

que valia a pena ser lido e resgatado. Entretanto, após o contato com o seu espólio, um novo 

horizonte se descortinou diante dos olhos do pesquisador. Isso exigiu que fosse feita uma 

catalogação e organização dos documentos com vistas a um estudo atento, ainda por ser 

concluído. Esta dissertação representa o resultado de um árduo trabalho nas fontes 

documentais primárias do espólio, mas ainda é a “ponta do novelo”, muito ainda há por se 

descobrir sobre Eulálio Motta e sua trajetória literária. Durante a pesquisa, cada documento 

que se procurava conhecer trazia uma surpresa. Um livro, que a princípio parecia não trazer 
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nenhum dado novo, revelava dentro das páginas uma carta, um bilhete, uma anotação, que 

conduzia a novas informações.  

Os 48 sonetos encontrados durante a pesquisa representam um conjunto orgânico que 

seguem os aspectos formais do parnasianismo e do simbolismo,  comuns ao universo literário 

soteropolitano da primeira metade do século passado. Quanto à temática, surgem nos versos 

de Eulálio um desencanto pela vida, uma obsessão pela mulher amada, anunciando a morte da 

esperança através de um canto triste. Por fim, eis o poeta mundonovense Eulálio de Miranda 

Motta, “o poeta solitário” (LIMA, 1988, p. 111).  

Sem dúvida, a publicação dos sonetos editados nesta dissertação é um objetivo claro e 

bem definido, assim como a continuidade desta pesquisa, seja através da elaboração de tese de 

doutorado, seja através da criação de um grupo de pesquisa com o intuito de editar a obra 

literária de Eulálio Motta em sua totalidade. 
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ANEXO A - Entrevista concedida por Franklin Maxado, em 19 dez. 2006. 

 

Franklin Maxado é de Feira de Santana, mas passou parte de sua infância em Mundo Novo, 

onde vivia seu avô materno. Estudou Jornalismo e Direito na Universidade Católica do 

Salvador na década de 60. Já formado, fundou as principais redações e sucursais de Feira de 
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Santana e de cidades vizinhas. Em São Paulo, após ter exercido o jornalismo nas maiores 

redações, começou então a sua trajetória de poeta popular. 

 

Patrício: O senhor poderia falar um pouco sobre Eulálio Motta, de como o senhor o 

conheceu. 

 

Franklin Maxado: Eulálio Motta era muito mais velho do que eu. Meu avô, Eulálio Vitória 

de Cerqueira era chefe do PSD em Mundo Novo e a casa do meu avô era fizinho da 

prefeitura. Então na casa do meu avô reuniam as pessoas ligadas ao PSD, para jogar gamão e 

conversar sobre as fazendas. Do outro lado da rua, na casa do avô de Jairo, reuniam-se as 

pessoas da UDN, jogavam gamão também. Eulálio Motta, Nelson Motta e Arnaldo Motta, os 

três irmãos, só que Nelson Mota era do lado da UDN. Isso gerava conflitos, a política em 

Mundo Novo era muito forte. Dr. Eulálio e Dr. Arnaldo foram integralistas e meu pai que era 

aqui de Feira de Santana, era o chefe do PRP e, consequentemente, tinha camaradagem com 

Eulálio e Arnaldo. Uma vez a esposa de Dr. Arnaldo, estando grávida, veio para Feira de 

Santana e deu a luz a um menino na casa do meu pai. Então você pode avaliara o grau de 

amizade que existia entre a minha família e a família de Eulálio. Em Mundo Novo, apesar de 

serem de partidos opostos o meu avô, pai da minha mãe, tinha um bom relacionamento com a 

família de Eulálio.Quando menino, passando férias em Mundo Novo não era muito próximo 

de Eulálio, mas conhecia a sua fama de poeta e homem de respeito. Todos na cidade 

admiravam o potencial intelectual de Eulálio, ele se envolvia em várias questões polêmicas. 

Por exemplo, quando Piritiba iniciou o movimento de emancipação política, Eulálio protestou 

e criou uma grande polêmica a respeito da demarcação do território que caberia à cidade de 

Piritiba, a princípio ele ganhou a causa, mas depois perdeu. Ele ficou famoso nessa luta. 

Então, eu cresci, fui estudar em Salvador, mas sempre voltava a Mundo Novo e ele era um 

dos homens que eu procurava para conversar, bater papo. O nível cultural de Eulálio estava 

acima das outras pessoas do local. Fui embora para São Paulo e lá comecei a publicar folhetos 

de cordel. E em uma das vindas a Mundo Novo, eu pequei dois poemas dele e publiquei em 

forma de cordel. Ele escreveu-me algumas vezes. Quando o encontrava em Mundo Novo, 

jogávamos gamão, fui à fazenda dele no Alto Bonito. Uma vez ele me confessou uma coisa 

que é típica da época do romantismo literário. Ele viu uma moça em Monte Alegre e 

apaixonou-se por ela, só que ele nunca se declarou e ela não sabia também disso. Com certo 

tempo ela casou-se e ele continuou a paixão, calado com aquilo, ela ficou viúva e ele não se 

declarou. Daí a um tempo ela faleceu e depois ele também. Então, ele me contava estas coisas 
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e eu ficava escutando achando engraçado. Mas depois, estudando a vida de Castro Alves, o 

romantismo na literatura, histórias como a de Romeu e Julieta, onde o sujeito amava a mulher 

platonicamente e angelicalmente, elegendo a mulher como uma deusa, o contato físico seria, 

de repente, um ato de sacrilégio. Por isso hoje entendo esta postura quase irreal de Eulálio. Fiz 

um poema chamado Amor platônico que dediquei a Eulálio Motta. No poema descrevo a cena 

da vida amorosa de Dr. Eulálio Motta: 

 

Sei de um poeta de uma cidade pequena, 

Isolada pelo sertão que uma vez na sua juventude, 

Apenas viu uma mocinha e perdeu-se de amor, literalmente. 

Por sua timidez, nunca se declarou 

E amava só de longe, por pensamentos, palavras e obras 

E confidências para si mesmo. 

Ela morava em outra cidadela 

E, com o tempo, casou-se sem saber de nada 

Enquanto que o apaixonado passou toda a sua vida 

Angelical, virgem, solteiro e fiel 

Quando soube que ela tinha enviuvado 

Mesmo assim continuou mudo e distante 

E quando ela faleceu colocou luto fechado até em sua alma 

Morreu logo depois, de tristeza ou desgosto  

Naturalmente na fé de rever a sua Fada-Musa (ou Santa) no céu 

Não era doido, somente um apaixonado 

Num mundo de puro romantismo que ele criou sozinho, 

Um verdadeiro conto de poesia que contado ninguém acredita.  

 

Então, o que eu sei sobre Dr. Eulálio é mais ou menos isso. Depois ele foi morar numa casa 

na praça da cidade. Todas as vezes que ia a Mundo Novo o encontrava para conversar. Eu 

acho Eulálio Motta um grande poeta, o problema dele foi ter retornado a Mundo Novo, numa 

época sem muita comunicação e ao mesmo tempo morando na fazenda, num meio mais rude, 

sem muita gente para conversar, ele mais ou menos parou com seu conhecimento. E mesmo 

em Mundo Novo o ambiente não era um ambiente estimulador para o desenvolvimento de 

idéias. Hoje é diferente, já existe a televisão, a energia elétrica. Naquele tempo, dependiam do 

cavalo para se locomover, as coisas eram bem difíceis. Neste sentido, ele se isolou, mas se 
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tivesse permanecido em Salvador hoje, com certeza, seria um poeta bastante conhecido na 

Bahia. Os posicionamentos políticos de Eulálio despertaram antipatia de algumas pessoas em 

Mundo Novo, isso também atrapalhou um pouco a divulgação de seus poemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B - Entrevista concedida por Arnaldo Almeida, em 16 de out. 2003. 

 

Arnaldo Almeida foi funcionário do IBGE, em Mundo Novo e em Mairi. Ele é uma pessoa 

bastante conhecida em Mundo Novo pelo seu bom humor e por recitar versos de sua autoria.  
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Patrício: Quando o senhor conheceu Eulálio Motta? 

 

Arnaldo: Eu conheci Eulálio em Monte Alegre, não me lembro o ano, mas acho que foi por 

volta de 1920. Ele era um romântico, adorava escrever versos apaixonados. Era uma pessoa 

bstante inteligente. Eulálio era apaixonado por uma moça de Monte Alegre, ela se chamava 

Edy. Eu namorava com a irmã dela, eram moças muito bonitas. Eulálio ficou encantado. Mas 

teve que ir estudar em Salvador e ela ficou por aqui, depois se casou. Ele sofria muito de 

arrependimento. Botou aquilo na cabeça e não quis saber de outra mulher.  

Quando Eulálio voltou a morar aqui em Mundo Novo, ele ficava mais na fazenda Morro Alto, 

cuidando do gado, das coisas. Depois de algum tempo ele veio morar numa casa na praça. 

Nessa ocasião, nós jogávamos gamão toda tarde.  

 

Patrício: Sobre o que vocês conversavam? 

 

Arnaldo: Ah, Eulálio era muito inteligente, falava de tudo quanto é assunto, parece que ele 

sempre estava ligado nas coisas que se passava no mundo. Ele gostava muito de ler, sempre 

lia e me incentivava a ler.  

 

Patrício: Vocês conversavam sobre poesia? 

 

Arnaldo: Sim, claro. Eulálio era um poeta, estava sempre escrevendo e lia os versos para 

mim. Pedia minha opinião e eu falava. Às vezes, eu gostava outras não. Há versos muito 

bonitos de Eulálio, ainda me recordo de alguns. 

 

Patrício: Eulálio comentava sobre as preferências literárias dele? 

 

Arnaldo: Sim, ele gostava de sonetos, daqueles poetas que sabe colocar as palavras 

direitinho, encaixadas no verso, rimado. 

 

Patrício: As pessoas comentam que Eulálio não teve outra mulher, sofreu a vida toda por não 

ter ficado com Edy, o senhor confirma esta história? 

 

Arnaldo: Ele dizia que não queria saber de outra mulher, para ele só serviria Edy. Ele era um 

homem bastante reservado, não se abria muito.  
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Patrício: Como o senhor vê a poesia de Eulálio Motta? 

 

Arnaldo: Eu gosto, acho que ele sabe falar das coisas que todo mundo conhece e sabe do 

amor. Tem umas poesias bem tristes, mas era a forma dele botar pra fora o que sentia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


